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Referent: Hon. sekretær Vibeke Lund 
 
Peter Fredgaard, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen. Traditionen tro 
mindedes de fremmødte dem, som vi har mistet siden sidste generalforsamling. I år blev der holdt 1 min 
stilhed for  Hans Oxvang Mortensen, Ib Lyng, Steen P. Nielsen, Leif Sørensen og Freddy Pedersen. 
 
 
Herefter gik formanden over til dagsordenen. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 

Svend Frandsen var foreslået som dirigent af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Der var 
fremmødt 84 medlemmer og 49 gyldige fuldmagter, det vil sige i alt 133 stemmeberettigede. 
 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden aflagde en mundtlig beretning med henvisning til den offentliggjorte årsberetning for 
2021. 
 
Formanden sluttede af med takke alle de frivillige, sponsorerne og medarbejderne. 
 
Spørgsmål / kommentarer fra salen. 
 
Der var ingen spørgsmål fra salen. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

 
Punkt 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

Da klubbens Hon. kasserer Hans-Otto Jørgensen havde meldt afbud, fremlagde formand Peter 
Fredgaard det reviderede regnskab med henvisning til det offentliggjorte materiale. 
 
Der var ingen spørgsmål fra salen. 
 
Årsrapporten blev herefter godkendt. 

 
Punkt 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Peter Fredgaard gennemgik budgettet med henvisning til det offentliggjorte materiale. 
 
Spørgsmål fra salen. 
 
Et medlem undrede sig over, at greenfeeindtægterne forventedes højere i 2022, da det ikke 
forventes at greenfeerunderne stiger. Peter Fredgaard svarede at der forventes samme antal 
runder, men at greenfeetaksterne er hævet, så de matcher de øvrige Kongegolfklubber. 
 
Budgettet blev godkendt. 
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Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen 
Generalforsamlingens tilladelse til grundsalg. 
 
Peter Fredgaard begrundende forslaget med at grundstykket ikke ligger op til AGC øvrige arealer 
samt at AGC ikke kan udnytte det. Det har været en kvægsti, der blev benyttet til at sende kvæget 
på græs, da der endnu blev drevet landbrug fra Bødkergaarden. Jordstykket kan ikke bebygges, da 
der ligger vandrør under overfladen. Peter Fredgaard fortalte, at AGC først for nyligt har fået 
kendskab til ejerskabet. AGC har besluttet at sælge til vandværket for ikke at favorisere en af de 
private naboer. Jordstykker er på 229 km og salgsprisen er kr. 75.000. 
 
Spørgsmål / kommentarer fra salen. 
 
Et medlem ville høre om vandværket kan sælge jordstykket videre. Peter Fredgaard sagde, at der 
ikke er nogen klausul på salget om dette. 
 
Herefter blev forslaget vedtaget. Jordsalget kan herefter gennemføres, hvis købet godkendes af  
vandværkets generalforsamling. 
 

 
Punkt 6: Forslag fra medlemmerne 

Bo Søndergaard om oprettelsen af et baneudvalg. 
Bo Søndergård begrundede forslaget med at banens forfalder mere og mere. 
 
Spørgsmål / kommentarer fra salen. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at et baneudvalg i den foreslåede form strider mod AGC’s 
vedtægter.  
Et andet medlem oplyste at det gamle baneudvalg også var rådgivende ligesom det nuværende 
baneråd. 
 
Herefter trak Bo Søndergård sit forslag tilbage. 
 
Jørgen Andersson om etableringen af hvid tee. 
Jørgen Andersson var ikke tilstede og kunne derfor ikke fremlægge forslaget. Der var en generel 
interesse fra generalforsamlingen om at undersøge, om der kan etableres hvid tee. Der var 
imidlertid også enighed om, at forslaget manglede et finansieringsoplæg. Banerådet er allerede ved 
at undersøge, om hvor der evt. kan laves hvid tee. 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

 
Punkt 8: Valg af formand 

Peter Fredgaard er på valg i 2024. 
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Punkt 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Kim Nissen og Ida Bratting Kongsted var på valg til bestyrelsen. Begge var villige til genvalg. 
Desuden skulle suppleres med et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Ib Lyng. 
Både Carsten Klog og Bo Søndergård stiller op. 
Der blev afholdt en skriftlig afstemning og stemmerne fordelte sig med 129 til Carsten Klog, 125  til 
Ida Bratting Kongsted, 109 til Kim Nissen og 23 til Bo Søndergård. Resten af stemmerne var blanke. 
Carsten Klog og Ida Bratting Kongsted blev valgt for 3 år og Kim Nissen for 1 år. 
Hans-Otto Jørgensen og Kim Nissen er på valg i 2023. 
Axel Bistrup og Vibeke Lund er på valg i 2024. 
Carsten Klog og Ida Bratting Kongsted er på valg i 2025. 

 
 
 
Punkt 10: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Som revisor valgtes Registreret revisor Jakob Løkke fra Agenda Revision 
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørn Jacobsen 

 
Punkt 11: Eventuelt 

 
Knud Christensen orienterede om, at der som et forsøg i 2022 er reserveret tider torsdag 
eftermiddag beregnet til de erhvervsaktive medlemmer af dame-og herreklubben. Der spilles som 
udgangspunkt i rene dame- og herrebolde, men hvis f.eks. en damebold ikke er fyldt op, kan der 
fyldes op med herrer, og markørunderskrift af en dame på herrescorekortet godkendes. 
 
 
 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen med 
en tak til de fremmødte for god ro og orden. Generalforsamlingen tog ca 1 time og 30 min. 
 
Dato  
 
 
 
Dirigent Svend Frandsen 


