
referat for den ordinære generalforsamling I onsdagsherre Viborg Golf Klub 

Den 28-06-2021 kl. 18.00 

1. Valg af dirigent: 

Nikolaj Dall, forslås som dirigent, Nikolaj Dall valgt som diregent. 

GF er indkaldt rettidig jf. vedtægterne, og er beslutnings dygtig. 

2. Beretning over det igangværende år af formanden(Nikolaj).  

Sidste år var et Corana ramt år, men på trods af dette var vi alligevel 200 forskellige deltager i løbet 

af 2020. Søren er desværre holdt i Viborg Golfklub, og derfor også som formanden for 

onsdagsherre klubben, et stor tak herfra for hans arbejdet i herreklubben. 

Vi har og vil forsat arbejde på at skaffe flere sponser, så hvis i har nogle ideer, høre vi gerne herom. 

Det igangværende, er det sket lidt ændringer, og vi i komitten, er ikke kommet helt på plads, på sigt 

vil i kunne se alle ændringer på hjemmeside, hvor vi få 2 medlemmer udlært i anvendelse og 

opdatering heraf. 

Derudover vil vi fremover anvender et Back-up systemt således, vi ved stop af komite medlemmer 

ikke miste for meget viden/know-how, så alle opgave, kan varetages af 2 forskellige medlemmer. 

Vi har indført en hole in one præmie på 5000 kr, gavekort, som ved flere hole in ones, skal deles 

ligelig. 

Efter sommerferie vil tilmeldningsfristen hedder mandag kl. 17.00 istedet for Tirsdag, Dette skal vi 

første om fremmeste beklage, det er beslutte for at giver det bedste forberedelse muligheder for 

Cafe, i forhold til råvarer/bemanding, Alle Klub i klub er blevet bedt om at lave denne ændring af 

bestyrelsen i Viborg Golfklub. 

Herefter blevet der åbnet for spørgsmål, der kom flere kommentar vedr. ændring af 

tilmeldingsfristen, der bliver givet til kende at der var utilfredshed med ændring, og om det var den 

bedst løsninger, forskellige løsning blive diskuteret, men ingen som systemet kunne håndteres i 

golfbox automatisk, Formanden afslutte emnet, med at vi giver det en chance og støtte op om vores 

bestyrelsen, selvom vi ikke er 100% enig i ændring, såfremt vi oplevere negative konsekvenser af 

ændring, må vi tage emnet op igen på et senere tidspunkt.  

 



3. Regnskab for det tidligere år 

Indtægter  
Medlemmer 90.437 

  90.437 

   
Udgifter   
Gebyr  819 

Udflugt  24.921 

Proshoppen 25.979 

Cafe  38.065 

Præmie  507 

Øvrige udgifter 300 

  90.591 

   
Resultat  -154 

   
Likvide beholdning 2.134 

   

Der blev stillet forskellige spørgsmål til regnskab posterne, hvorledes Strukturen er: 

Indtægter er alle indbetale for medlemer for Fee, og mad i Cafen. 

Gebyr er omkostninger fra vores Bankforbindelse. 

Udflugt dækker vores årlig tur på fremmede banen og dækker alle udgifter i denne forbindelse, 

indbetaling til denne turnering er i indtægter fra medlemmer, der kom spørgsmål på, hvorledes 

balance fra for denne begivenheder, kassere kunne oplyse at vi de sidste par år har haft et underskud 

fra denne tur på ca 7-8 tkr. årligt. 

Der kom spørgsmål til præmie strukturen, der gik på når der var mange medlemmer i D rækker, 

blev samlet beløb til præmie udvandet, svaret til en lille andel. 

Hermed kunne kassere svare at der også var den løbende turnering, hvor 10 runde tæller, hvor 

præmie summe for D-rækker fra højere end øvrige rækker fordi, der var flere deltager i denne 

rækker., samlet set blive der udbetalt 7-8 tkr. i præmie i forbindelse med den løbende turnering 

fordelt over alle rækker. 

Det blev aftalt at komitet, vil kigger på mulighed for ændringer i præmie strukturen, så præmie 

summen ikke blive udvandet, ved stort antal deltager i en rækker.  

4. Indkommende forslag. 

 1. Forslå at efter tilmelding, efter offentliggjort af matchen, skal koste ekstra 50 kr.  



Forslået blev drøfte for og imod, før der blev stemt herom. 

75% af de fremmødet stemt for ændring, mens de sidste 25% stemt blank/neutral 

Forslået vedtægter, og er gælden fra efter sommerferie. 

Der blev ligeledes aftalt at der kommer ekstra information ud om ændringer efter sommerferie, som 

er ændret tilmeldingsfrist og overstående vedtaget forslag  

5. Valg af bestyrelse  

Søren Larsen udtræde af bestyrelsen, Nikolaj B. Dall, forslås af komiteen til ny formand, (forsætte 

som kassere), Nikolaj B. Dall valgt som formand. 

hertil blev følge kommentar knytte af dem my valgt formand: Formand og Kassere kan være samme 

person, jf. vores nuværende vedtægter er der intet som forbyde dette, der er dog nogle problematik, 

og for at afhjælpe dette, vil der blevet kigger på nogle kontroller, således formanden/kassere ikke 

har frit spil, så om sige. 

Jørgen Thorbjørn Thorbjørnsen forslåes genvalgt som næste formand., vedtaget 

Per Kristensen forslåes indvalgt i bestyrelsen, som menig, medlem vedtaget, jf. Per  er det 

æresmedlem 

6. Eventuelt - Ordret bliv giver fri  

Næste formanden nævnt, at Komitet, ligesom resten af medlemmer i onsdagherrer, fandt ud søren 

stoppet som formand, på Facebook, hvorfor vi ikke var helt så godt forbedret, som vi kunne have 

ønske, hvorfor der også har været nogle mindre smutte. 

Den nye Cafe blev drøfte, med de udfordring som der har været, Formanden kunne fortæller at dette 

er blevet drøfte med Cafe, og at vi forventer at have disse forhold er på plads seneste 

eftersommerferie, alt opstart, vil giver lidt opstarts problemer. 

Der kom forslag om en 9 hules turnering kunne være muligt de i forbindelse med de turneringer, 

som start tidligere, således folk, som gerne ville spil men ikke har mulighed at få fri før kl 16.00 

kunne deltage, pga. af presset på banen, var formanden forventning hertil at det nok ikke var muligt, 

men vi vel gerne undersøge sagen. 

Til slut kommenteret Henrik Andersen, at han var glad for den nye åbenhed og villighed til at 

snakke om tingen. 


