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Ekstraordinær Generalforsamling 14. september 2022 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Hans Peter Storvang (HPS) fra Leoni advokater i Aalborg, som vælges. 

Hans Peter Storvang fastsætter, at generalforsamlingen er indkaldt efter vedtægterne og derfor 
beslutningsdygtig.  

Hans Peter Storvang gør opmærksom på, at alle aktive medlemmer, der er mødt op, har stemmeret. 

HPS orienterer om dagsordenen.  

Dagsordenen er lovlig. 

 

2. Orientering fra den siddende bestyrelse 

Ann-Kristina Elbrønd takker for stort fremmøde. Hun orienterer om de fokusområder, som 
bestyrelsen vil arbejde med i efteråret.  

Bestyrelsen fokuserer et højere informationsniveau og mere åbenhed. Der skal desuden være stor 
medarbejderinvolvering ift. drift og strategi for klubben samt fokus på medarbejdertrivsel. Endelig 
skal der være stort fokus på den økonomiske udvikling. 

AKE opfordrer til, at alle med interesse stiller op til bestyrelsen samt frivillige udvalgsposter, og takker 
for 

engagerede medlemmer, som gerne stiller op til frivilligt arbejde, når der er behov for det. 

HPS spørger, om der er bemærkninger til orienteringen. 

Gert Houmark: Hvad er der sket i klubben? Hvad er der foregået siden vi er nødt til at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling? 

AKE: Anja Morsing (AM) trak sig som næstformand, og efterfølgende trak Bjarne Pedersen (BP) sig 
som formand. Formanden er valgt af medlemmerne, og der skal afholdes generalforsamling for at 
vælge en ny formand. Bestyrelsen har aftalt med BP, at der ikke meldes mere ud, og anser sagen som 
håndteret og afsluttet. 

Der meldes ud fra salen, at der ønskes mere information.  

Hans Hyltoft: Der har manglet information og åbenhed, siden BP trak sig. HH vil gerne vide, om 
bestyrelsen er enig eller har flertal i, at BP skulle trække sig. 

AKE: De seks medlemmer, der deltog i bestyrelsesmødet, hvor BP trak sig, var enige. Bo Pedersen var 
ikke til stede. Den øvrige bestyrelse tilslutter sig dette. 

Hans Hyltoft: Var det en enig bestyrelse, der valgte måden, at orientere medlemmer? 
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AKE: Ja. AKE Læser de to orienteringer op for salen. 

René Schütze: Når man siger, at der er uenighed om godtgørelse. Hvad er så baggrund for 
mistillidsvotum. 

AKE: BP har trukket sig. Vi har aftalt, at man ikke orienterer yderligere, da bestyrelsen anser sagen 
som håndteret og afsluttet. 

BP: Ønsker at orientere yderligere. BP ønsker at redegøre – det har medlemmerne krav på. Det har 
kostet kræfter.   

BP fortæller, at der på omtalte bestyrelsesmøde blev drøftet økonomi og medarbejdertrivsel. Aalborg 
Sportshøjskole har tilbudt at honorere BP og dennes hustru Susanne Thagaard Andreasen for deres 
arbejde med Sportshøjskolen. JW orienterede om, at udbetalingsformen ikke er lovlig. BP mener, at det 
står i en forretningsorden, som tidligere er godkendt, dog ikke i 2022. BP har siden forhørt sig hos 
advokater, som siger, at det er lovligt.  

BP har siden returneret beløbet på godtgørelsen. BP stiller spørgsmål ved, at man ikke har kontaktet 
Bo, Anja eller øvrige tidligere bestyrelsesmedlemmer, som kendte aftalen.  

Mht. ledelse og arbejdsmiljø. BP orienteres om, at der er medarbejdere, der ikke har tillid til BP. BP 
pointerer, at han ikke har haft ledelsesansvar i greenkeepergården. BP er overrasket over 
udmeldingen over manglende samarbejde med medarbejderne.  

BP har fået bekræftet, at samarbejdet med greenkeepergården ikke har haft udfordringer siden 
efteråret 2021.  

Formanden har ansvaret, men HR-udvalget har haft ansvaret for eks. kontrakter. BP har ikke set 
arbejdet gjort, derfor har han gjort det.  

BP bliver til bestyrelsesmødet orienteret om, at hvis han ikke trækker sig, så går flere øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Da han orienteres om mistilliden fra medlemmer og bestyrelse, så BP ikke 
nogen anden mulighed end at trække sig. Det er Bjarnes opfattelse, at det kun er 4 ud af 6 
bestyrelsesmedlemmer der på bestyrelsesmødet der ikke længere havde tillid til ham. 

BP tager hjem og overfører beløbet fra Sportshøjskolen retur.  

BP fortæller, at samarbejdet med Sportshøjskolen har genereret over 600K netto til DGK. Det har 
været en fantastisk ordning. BP har hørt, at der nu er en anden golfklub i spil til næste år. 

Den 18. august forhører Bo Pedersen sig, om man kan holde sagen internt. Kort efter ligger der en 
video fra Casper Bruun, som BP tager som en hetz mod ham som person. 

Bestyrelsen orienterer sponsorerne uden at orientere BP. 

Bestyrelsen melder ud til medlemmer, selvom det var imod aftalen med BP. 

BP fortæller om det arbejde, som han har lagt i klubben af stort og småt. Han føler sig sparket på.  

Bestyrelsen sender mail til BP dagen efter afgang om at aflevere dokumenter mv., som han kunne have 
derhjemme.  

BP fortæller om en situation, hvor der er sygemelding kl. 6, og han med hjælp fra Susanne og Karina 
har morgenmad klar til 40 mand. 
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BP takker Susanne og medlemmerne for opbakning.  

 

Der bliver spurgt ind til, om BP vil uddybe beløbet, der er tale om, og om han har tilbageført midler til 
Golfklubben. 

BP Pedersen fortæller, at han mener at have ret til godtgørelse for kørsel ved afhentning af 
drikkevarer mv., hvor han mener at have ca. 5.000 kr. til gode. BP bekræfter at have overført ca. kr. 
30.000 tilbage til klubben i år. 

Der bliver spurgt om dette dækker det over det fulde beløb og vedrører det kun udbetalinger til BP? 

BP: Det er det fulde beløb og indbefatter også udbetalinger til BP’s hustru. 

Casper Bruun: Spørger BP, hvorfor BP kun fortæller om beløbet for i år? Hvordan kan han være ansat i 
Sportshøjskolen, men få udbetalinger fra DGK? Hvordan kan BP sige, at DGK er hans hjertebarn, og 
samtidig sige, at Sportshøjskolen ikke kommer retur næste år, når Sportshøjskolens kursister kun har 
haft en fantastisk oplevelse i DGK. CB er rystet over BPs udlægning af sagen.  

Hvordan kan man være formand og ikke ville være aflønnet, men dernæst kommer det frem, at han 
har fået betalinger fra golfklubben, men fået det til at fremstå, som om han har været ansat af 
Sportshøjskolen. 

HPS: Det er en orientering fra bestyrelsen. Der er orienteret om situationen vedr. BP, men der er 
mulighed for at stille spørgsmål.  

Bestyrelsen fastholder, at de ikke vil uddybe deres version af BPS’s udlægning, da de anser sagen som 
afsluttet og håndteret. 

Tages bestyrelsens orientering til efterretning? Der klappes.  

3. Orientering om den økonomiske situation i Dronninglund Golfklub 

Jeannette Würtz (JW) har været kasserer siden juni. Økonomien ser ikke godt ud, derfor orienteres der 
allerede nu fremfor i januar. JW fremviser kort opsummering af økonomien. Der er begrænsede 
indtægter resten af 2022. Overholdes budgettet forventes et underskud på 405K. Der må dog 
forventes at budgettet for driftsomkostninger ikke kan overholdes grundet de øgede 
driftsomkostninger i hele DK.  

JW fortæller, at de har brugt den seneste måneds tid på at gennemgå tallene for at sikre, at tallene var 
faktuelle. 

 Indtægter Udgifter   

Budget 
       
6.293.000  

       
5.845.000  

      
448.000  

Budgetteret 
overskud 

     
 Indtægter Udgifter   
Faktisk tom. 
august 2022 

       
5.529.000  

       
4.815.000    

Budget september 
til december 2022 

          
311.000  

       
1.430.000    
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5.840.000  

       
6.245.000  

    - 
405.000  

Forventet 
underskud 

 

JW fortæller, at der er flere områder, hvor den økonomiske situation ikke matcher budgettet: 

• Kontingent Kr. 250.000 (manglede indtægt) 
• Greenfee Kr. 175.000 (manglede indtægt) 
• Brændstof mm. Kr. 80.000 (øgede udgifter) 
• Lokale-omkostninger Kr. 175.000 (øgede udgifter) 
• Administrationsomkostninger Kr. 80.000 (øgede udgifter) 
• Lønninger Kr. 100.000 (øgede udgifter) 
• Debitorer Mere end kr. 300.000 i manglende kontingent-indbetalinger 

 

JW fortæller, at bestyrelsen har drøftet mulighederne for at rette op på økonomien.  

Der skal være stram økonomisk styring. Der skal dykkes længere ned i tallene. Der vil blive nedsat en 
gruppe, inkluderende baneejer Morten Jensen, som skal undersøge tallene og komme med forslag til 
forbedring af økonomi samt styring heraf. 

Der skal kigges på samarbejdsaftaler, så det sikres, at de er fordelagtige for klubben. Der er allerede 
lavet ændringer og opsigelser, som vil give en årlig besparelse på 50K fra januar. 

Der kan laves flere sponsorindtægter med nye tiltag. 

Bestyrelsen vil gå langt for at beholde caféen, men den skal være rentabel. 

Der er opsagt to servicemedarbejdere, og caféen lukkes ned fra 1/10 i det daglige. Det sparer 
lønomkostninger. 

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne kommer med gode idéer. 

Jesper Rørbæk: Hvad er klubbens egenkapital? 

JW: Klubbens egenkapital var i sidste regnskab knap 800K.  

Claus From Larsen: Jeg har været medlem en måneds tid. Dejligt med økonomisk redegørelse. Da jeg 
kun har været medlem en måned, men med høje forventninger til klubben, kender ikke historikken i 
klubben. Hvordan har økonomien set ud de tidligere år? Hvor meget af bestyrelsen er ny? Det virker 
som om, at den gamle bestyrelse ikke har taget økonomien alvorligt. Det er vigtigt, at økonomien tages 
alvorligt, og der skal ske noget drastisk.  

JW: I 2020 havde man et årsresultat med et overskud på ca. 500K. I 2021 var man ca. 300K fra budget 
med underskud på ca. 100K. 

CFL: Hvorfor tillader man, at der ikke betales kontingent? Hvordan kan lønninger blive fejlbudgetteret 
med 100K?  

JW: Ift. Kontingent kommer der rykkere ud nu med renter på. Det har der ikke tidligere været tradition 
for.  
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Ift. budgettet så har man i bestyrelsen drøftet, at budgettet ikke har været lagt rigtigt. Der skal 
fremover budgetteres på de rigtige poster. Der har været konteret forkert, hvilket gør det svært at 
budgettere og styre et budget.  

AKE: Ift. lønninger er der fagforeningsreguleringer, som ikke har været indberegnet.  

Hans Hyltoft: Har kommunen givet tilskud til de unge, der har været regnet med i medlemstallet? 

JW: Det kan ikke afvises, og undersøges nærmere. 

Lene Sand: Taler man om energioptimering? Brændstof, opvarmning af lokaler mv. 

JW: Ja og nej. Der er drøftet at lukke salen ned i klubhuset. Der er aftale med en smed, som skal kigge 
på vores varmeforbrug, som virker meget højt. 

Carsten Friisgaard: Ladestander til mobiltelefoner – har vi haft sådan en leasingaftale?  

JW: Det koster os potentielt 60K, hvis vi skal ud af aftalen nu. JW forhandler med I-charge om at 
komme billigere ud. Der overvejes retssag, hvis der kan fås retshjælp. Der er slukket for standeren for 
at spare strøm.  

BP fortæller, at den drøftes i DIF, hvor man kan få hjælp. 

JW: Det er bestyrelsen opmærksom på. Hvis der køres retssag, kan man risikere sagsomkostninger, 
hvis sagen tabes og store omkostninger til modparten, hvis sagen tabes. Der forsøges derfor indgået et 
forlig. 

Tommy Mølbjerg: Billigere buggypris til medlemmer i ydertiderne kan være en potentiel 
indtægtskilde. 

JW: Det er noteret.  

René Schütze: Hvorfor mangler der 175K på greenfee? Er banen i for dårlig stand? Banen var i 
katastrofal stand under GJT. Banen var ikke klar til den turnering. Det skræmmer greenfeegæster væk. 

JW: Vil lade Per Nielsen om at forklare om banens stand. Der har været konteret poster på greenfee, 
som i virkeligheden hørte til på andre poster. 

PN: Vi er ikke herre over vejret. Den var ikke i god stand. Greenkeeperne arbejdede i weekenden, og 
der kom ros for banen. GJT-spillerne var positive over banen. 

Peter trend: Der var dårligt vejr i foråret. Banen fik kritik, men vi er ikke herre over vejret. Den stod 
fint ift. rammerne, og giver greenkeeperne stor ros. 

Ib Hybschmann: Der er aldrig annoncer i avisen mv. for DGK – kun for konkurrenter. Man må gøre 
mere opmærksom på sig selv. 

Jens Nielsen: Modtager klubben momsrefusion? 

JW: Caféen er momsbelagt – der kommer momsrefusion af noget af beløbet. 

JN: Der er klubber med folkeaktier. 

JW: Det drøftes, om folkeaktier og momsregistrering er en mulighed for klubben. 

AKE: Beløb fra medlemmer som gaver skal øremærkes et bestemt projekt for at anses som gave og 
dermed være skattefrit.  
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Jens Haase: Apropos PR havde han for mange år siden med Aalborg Håndbold at gøre. Alle 
håndboldkampe viser reklame for DGK om, hvor kort der er til klubben. Hvorfor er der ikke deltagelse 
fra klubben? Hvorfor er der ikke markedsføring ved Pirates? 

Heidi Selmer Pedersen: Der er samhandelsaftale med Pirates og Håndbold, som indeholder 
markedsføringsaftaler, men virker til at være nogle dyre aftaler for klubben. HSP ved ikke, hvordan 
man trækker medlemmer til kampene. Det drøftes i bestyrelsen, at de aftaler skal være rentable for 
DGK, for det er attraktivt. 

Claus From Larsen: Det er fint med sponsoraftaler. Der skal findes 20K greenfeespillere for at få 
indtægter nok for, at økonomien rettes op. Noget, der kan give indtægt, er tilskudskroner fra 
kommunen, når man arbejder med unge mennesker. Man kan lave tiltag, der tiltrækker unge 
mennesker.  

Ove Nielsen: Vores kontingent er det højeste i miles omkreds. Giver vi for meget i baneleje? 

JW: Alle sten skal vendes. Vi er ikke dem, der betaler højeste kontingent, men vi kan ikke love, at det 
ikke bliver nødvendigt med kontingentstigning.  

Britta Cardel: Vil man overveje elstandere? Vil man overveje 4Golf? 

JW: Det vil vi overveje.  

AKE: Det har vist sig, at 4Golf ikke var rentabel for DGK. Vi har drøftet det. Vi har aftale med Blokhus 
Golfklub hele året. Der har været aftale midlertidigt med Frederikshavn Golfklub. En golfring giver 
meget slid og mange bookede tider på vores bane.  

Jesper Nyborg: Har I undersøgt med nærliggende klubber, at der har været nedgang i greenfee? Det er 
ikke en overraskelse, at der er udestående debitorer. Der er mange udgifter på privatfronten. 

JW: Det kommer bag på JW, at folk ikke har betalt kontingent efetr der er udsendt rykkere, men vi er 
nødt til at gøre noget og kompensere for den manglende indtægt, da de mangler på Golfklubbens 
bankkonto. 

HPS: Fornemmer på debatten, at orienteringen er godkendt. 

4. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.  

JW: De administrative ændringer vedr. noget, der står fejlagtigt. Der står, at man skal udmelde sig 
inden den 30.11. Det skal præciseres, at det er året forinden udmeldelse gælder for. 

Der ønskes en præcisering af kontingentsatser for, hvornår man går fra en aldersgruppe til en anden. 

Bo Pedersen orienterer, at næste vedtægtsændring vedrører, at man ønsker, at bestyrelsen kan 
konstituere sig, og formanden ikke vælges af medlemmerne. Årsagen er, at der kan være forskellige 
årsager til, at det er ufleksibelt med en medlemsvalgt formand. Når bestyrelsen kan konstituere sig, er 
en ekstraordinær generalforsamling ikke nødvendig, hvis DGK skal have en ny formand. 

Gert Houmark: Ud fra det materiale, der er udleveret, kan jeg ikke læse, om formanden er en del af 
bestyrelsen eller er udefra. Det skal præciseres. Man har en næstformand for at kunne fortsætte 
arbejdet, hvis formanden går af. Det giver den efterlyste fleksibilitet. Det er en stor sag at være 
formand for en golfklub. Medlemmerne skal have mulighed for at vælge, hvem der skal være deres 
formand. Ellers bør man overveje ved hvert enkelt bestyrelsesmedlem, om vedkommende er egnet 
som formand. 
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HPS: Den nye bestemmelse fastslår, at bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, som konstituerer sig. Det 
kan altså ikke være en formand udenfor bestyrelsen jf. vedtægterne. 

Verner Nielsen: Jeg har været medlem af mange bestyrelser. Jeg har været vant til, at man vælger 
formanden. Opfordrer til at stemme nej. 

Claus From Larsen: Det er ikke en god idé med vedtægtsændring. Hvis bestyrelsen skal være aktiv i 
lang tid, så skal der være en formand, og næstformanden skal kunne træde til i tilfælde af, at 
formanden fratræder. Anbefaler at stemme nej til forslaget. 

VN: Vil anbefale, at bestyrelsen trækker vedtægtsændringen. 

AKE: Næstformanden kan ikke gøres til formand, da formanden skal vælges jf. vedtægterne 

GH: I andre foreninger er det et punkt i vedtægterne, at næstformanden kan konstitueres som 
formand.  

Peter Trend: Der er en årsag til, at vi er her. Vi skal stemme ja/nej. Bestyrelsen er frivillig. Hvis der 
vælges en formand, som bestyrelsen ikke ønsker at samarbejde med, så kan den øvrige bestyrelse gå. 
Opfordrer til, at man stemmer ja. 

Lene Sand: Anerkender det arbejde det er at være i bestyrelsen. Håber på, at forslaget vil blive 
vedtaget og give en større kontinuitet i bestyrelsen uden stor udskiftning som de senere år. Det kan 
give arbejdsro.  

CFL: Det er ikke en mistillid til bestyrelsen, men den øvrige bestyrelse kan stille op til formandsposten. 
Opfordre til at bestyrelsen redegør for, hvorfor de er egnet som formand. 

Nej fra salen. 

Mogens Frimann: Stemmer for forslaget. Bestyrelsen har en indsigt i, hvordan bestyrelsen bedst 
drives. Det skal vi belønne og tage deres vedtægtsændring til efterretning. Den øvrige bestyrelse skal 
ikke påtvinges en formand, som man ikke kan samarbejde med.  

Bestyrelsen fastholder indstillingen til vedtægtsændring.  

HPS: Der skal være 2/3 vedtagelse for at lave vedtægtsændringer. Der laves skriftlig afstemning på 
baggrund af krav fra salen.  

Man stemmer om bestyrelsens samlede vedtægtsændring.  

HPS udpeger to revisorer blandt medlemmerne til at tælle stemmerne op.  

Der er afgivet 184 stemmer. Ja 155, Nej 26, 3 ugyldige. 84,2 % har stemt ja. Det er mere end de 66,67 
%, der skal til. Vedtægtsændringen gennemføres.  

 

5. I fald pkt. 4 for hvad vedrører §§10 og 13 vedtages, skal der ske valg af 2 
bestyrelsesmedlemmer.  

    I fald pkt. 4 ikke vedtages for hvad vedrører §§ 10 og 13, skal der ske valg af formand og 1 
bestyrelsesmedlem 

HPS: Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Er der nogen forslag?  
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Per Andersen præsenterer sig selv. 

Jesper Rasmussen præsenterer sig selv. 

HPS: De to, som har stillet sig til rådighed, er valgt. Tillykke med valget. 

6. Eventuelt 

Inger Hybschmann: Bjarne Pedersen fortjener en applaus for det store arbejde, han har lagt i klubben.  

Klapsalve fra salen. 

Lene Sand: Anerkender det store arbejde, som BP og Susanne har lagt, men ønsker også at give ros til 
bestyrelsen for deres mod til at turde tage konfrontationen, og til at møde medlemmerne til denne 
ekstraordinære GF 

Hans Hyltoft: Påtænker bestyrelsen at få en ekstern revisor og hvorfor? 

JW: Det påtænker man for at få rådgivning til at kigge regnskaberne igennem for at få 100 % styr på 
regnskabet og økonomien. Det ønskes stadig, at der er medlemsvalgte revisorer. 

Bo Pedersen: Bestyrelsen vil gerne påskønne det store arbejde, som Anja Morsing og Bjarne Pedersen 
har lagt i DGK.  

Der overrækkes vingave til begge.  

Der klappes fra salen.  

HPS: Tak for god ro og orden. Der er mange følelser involveret. Der har været en god tone og debat. 
Generalforsamlingen er hævet. 

Hans Peter Storvang (Oct 25, 2022 13:22 GMT+2)
Hans Peter Storvang

Dirigent
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