
 
 
 
 
 
 
 

 
Hermed indkaldes til  
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
i Brønderslev Golfklub 

 
Torsdag, den 09. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Golfvejen 83, 9700 
Brønderslev 
Der serveres kaffe m/kage. 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår valg af Jørgen Torpe Kann. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formand Kirsten Juel Jensen 
Indkaldelsen vedhæftet bestyrelsens skriftlige beretning vil tilgå hvert enkelt medlem 
på den oplyste e-mailadresse. Øvrige medlemmer vil få beretning og indkaldelse 
tilsendt.  
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kasserer Peter Møller 
Det færdige regnskab er fremlagt i klubbens sekretariat til gennemsyn eller 
afhentning af klubbens medlemmer.  
Regnskabets hoved- og nøgletal vil endvidere være tilgængelige på klubbens 
hjemmeside.  
 
4. Forelæggelse af budget for det indeværende år og fastsættelse af 
kontingent for det kommende år 
Kasserer Peter Møller 
Budgettet er medtaget i regnskabet. 
Kontingentet for 2023 er af bestyrelsen fastlagt til  

 
1. Medlemskategori 1 (unge under 18 år) 1.500 kr. 
2. Medlemskategori 2 (unge i alderen 18-25 år) 2.900 kr. 
3. Medlemskategori 3 (aktive over 25 år) 6.690 kr. 
4. Medlemskategori 5 (passive)    720 kr.  

 
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte kontingent for 2024 med en max. stigning på 
3% i forhold til 2023. 

 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag fra medlemmer 
Ingen forslag fra medlemmer. 
 
 
 
 

 



 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg til bestyrelsen er: 
Thomas Sørensen – modtager genvalg 
Kirsten Juel Jensen– modtager ikke genvalg 
Helle Fisker Henriksen – modtager ikke genvalg 
Flemming Sørensen - modtager ikke genvalg 
Anders Lindegaard – er ikke på valg, men har valgt at udtræde 
Tage Nielsen – er ikke på valg, men har valgt at udtræde 
 
 
Da Anders Lindegaard og Tage Nielsen ikke er på ordinært valg, men af forskellige 
grunde ønsker at stoppe, skal der vælges 4 personer for 2 år og 2 personer for 1 år 
 

1. Der skal vælges 4 personer for 2 år 
 
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Thomas Sørensen for 2 år 
 
b. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Morten Jensen og Oliver Mortensen for 2 år. 

 
c. Der skal vælges 1 person mere for 2 år 

 
2. Der skal vælges 2 personer for 1 år 

 
 

7. Valg af 1. og 2. suppleant for 2 år 
1. suppleant: 
2. suppleant:  

 
8. Valg af 2 kritiske revisorer blandt medlemmerne og en suppleant for disse 
samt valg af en statsautoriseret revisor 
På valg som kritiske revisorer er: 
Jesper Hardahl – modtager genvalg 
Peter Hvilshøj – modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Hardahl og Peter Hvilshøj 
 
På valg som kritisk revisorsuppleant er: 
Henrik Kusk – Modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Kusk 
 
På valg som revisor er BDO, statsautoriseret revisionsselskab, Torvet 10, 9700 
Brønderslev 
BDO modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO 
 
9. Eventuelt.  

 
Brønderslev d. 16. februar 2023 
p.b.v. 

 
Kirsten Juel Jensen - Formand 


