
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
i Brønderslev Golfklub 

 
Torsdag, den 09. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Golfvejen 83, 9700 
Brønderslev 
 
 
Referat: 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår valg af Jørgen Torpe Kann. 
 
Jørgen Torpe Kann valgt uden afstemning 
 
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.  
 
Kirsten Jensen gav et sammendrag af den skriftlige beretning. I forbindelse med at 
Kirsten stopper i bestyrelsen en tak til bestyrelse, medarbejdere og medlemmer for et 
godt samarbejde og en opfordring til at kigge fremad og være positiv overfor klubben. 
 
Et medlem takkede bestyrelsen for et godt arbejde. 
 
 
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.  
 
Peter Møller fremlagde regnskab for 2022 med et overskud på kr. 337.670. 
Væsentlige afvigelser blev kommenteret: 
 
Besparelser: 

- Leasingydelser - maskiner ikke er leveret som forudsat  
- Gødning – på grund af tørke var det ikke muligt at sprøjte 

 
Merudgifter:  

- Olie og benzin – prisstigninger samt merforbrug af benzin til maskiner, der er 
lånt indtil nye leasede maskiner er leveret 

 
Merindtægter på momsrefusion 
 
Regnskabet herefter enstemmigt godkendt 
 
 



4. Forelæggelse af budget for det indeværende år og fastsættelse af 
kontingent for det kommende år 
Kasserer Peter Møller 
Budgettet er medtaget i regnskabet. 
 
Peter Møller gennemgik budget for 2023, der udviser et underskud på 64.903 
 
På grund af stigende udgifter generelt er der budgetteret med en færre sæsonansat 
på banen i 2023 
 
Der er budgetteret med investeringen på i alt kr. 1.012.000 til: 
Varmepumper, Solceller, Ændring af installationer m.m.  
 
Spørgsmål: Hvad er effekt af varmepumper og solceller? 
Hertil svaret: Effekt og teknik er oplyst på tidligere møder. Investeringen er med til at 
holde priser til energi til klubhuset på nuværende niveau ud fra de budgetterede 
forudsætninger  
 
Spørgsmål: Er der indeholdt udgift til service i leasing udgift? 
Hertil svaret: Nej, men der er aftalt servicepriser, som er budgetteret ud over 
leasingydelse 
 
 
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. 
 
Bemyndigelse til bestyrelsen blev godkendt 
 

 
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 

 
 
Bestyrelsen foreslog og anbefalede følgende kandidater, samt hvilken post de enkelte 
vil påtage sig ved bestyrelsens konstituering ved eventuelt valg: 
 

1. Thomas Sørensen- Formand 
2. Morten Jensen- Baneudvalg 
3. Oliver Wittrup Mortensen - Sportsudvalg 
4. Ole Lengsø - Klubhuset 
5. Maibritt Iversen - Service 
6. Jes Jacob Christensen - Kommunikation 

 
Et medlem foreslog  
  

- Leif Simonsen med anbefaling til baneudvalg 
 
Kandidaterne præsenterede deres baggrund for opstillingen. 
 
Følgende blev valgt: 

1. Thomas Sørensen 
2. Morten Jensen  
3. Oliver Wittrup Mortensen 
4. Ole Lengsø 
5. Maibritt Iversen  
6. Jes Jacob Christensen 

 
Det aftales på et bestyrelsesmøde, hvem der er valgt for enten 1 eller 2 år. 
 

 
7. Valg af 1. og 2. suppleant for 2 år 
 
Foreslået og valgt uden afstemning 
1. suppleant: Dorte Mølgaard 
2. suppleant: Peter Hvilshøj 
 

 
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 
 
Begge valgt uden afstemning 
 
Hvis Peter Hvilshøj må indtræde i bestyrelsen iht. pkt. 7, kan han ikke 
samtidig være kritisk revisor 
 
På valg som kritisk revisorsuppleant er: Henrik Kusk – Modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Kusk 
 
Henrik Kusk valgt uden afstemning 
 



På valg som revisor er BDO, statsautoriseret revisionsselskab, Torvet 10, 9700 
Brønderslev 
BDO modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO 
 
BDO genvalgt uden afstemning 
 
 
9. Eventuelt.  
 

- Jane Jørgensens vil gerne i kontakt med andre spillere, der er interesseret i at 
lave en gruppe, der kan spille sammen. 
 

- Anders Smedstrup oplyste om oprydningsdagen den 25.03.23. 
Der er mange opgaver der skal udføres. Det er vigtigt, at mange medlemmer vil 
hjælpe. Alle, der hjælper, deltager gratis i åbningsmatchen. 
 

- Et medlem ønskede, at der laves kontingent for unge over 25, der er 
uddannelse. 
 

o Anders Smedstrup: Dette kontingent findes og vil blive vist på vores 
hjemmeside  

 
Kirsten Jensen takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen 
 
Kirsten Jensen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejder og for 
indsatsen for golfklubben 
 
Helle Henriksen takkede Kirsten Jensen for hende store arbejde for klubben i de år 
Kirsten var formand.  


