
Referat af ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub, tirsdag d.
29. november 2022 på Blokhus Golf Center.

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Erik Møller Nielsen, 
som blev valgt af generalforsamlingen. Dirigenten takkede for 
valget og redegjorde for generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig samt at dagsordenen var 
udfærdiget i.h.t. vedtægternes §7.3. 
Der var 30  fremmødte stemmeberettigede og 2 fuldmagter, 
således i alt 32 stemmeberettigede.
Samtidig blev nedsat stemmetællere: Ingen grundet de få 
fremmødte.

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.
Formanden aflagde beretning (uploadet på hjemmesiden).
Dirigenten tilkendegav at der kunne stilles spørgsmål til 
beretningen.

Der blev stillet følgende spørgsmål:

Allan Jensen: Kommentar til antal medlemmer. Nettoøgning på 
78 medlemmer, bekymring over fald i de høje kontingenter og en
stigning i fleksmedlemmer. Bestyrelsen opfordres til at spørge 
om hvorfor der skiftes til flex. Ungsenior er der kommet 9 
medlemmer på trods af kampagne herfor. 
Gøre noget mere ud af at få flere flexmedlemmer til at skifte til 
evt. nyt medlemskab, eks.vis et medlemskab for 12 huller.

Svend Jacobsen: Cafeen, har klubben gjort noget for at få 
indflydelse på driften, herunder forpligtelser i forhold til indgået 



lejeaftale, blandt andet med åbningstider, servicering i.f.m. 
spisning m.m.
Superflot bane, men ikke bare et velfungerende golfcenter, idet 
dette kræver en god café, andre baner har det, Br.slev, Ørnehøj, 
Volstrup, Hjarbæk m.fl.
Syntes at klubben skal søge større indflydelse på cafeéns drift.

Formanden forklarede at vi ikke jf. Lejeaftalen har indflydelse på 
driften af cafeén. 

Peter Høy bekræftede at Restaurant, Golfshop og kontor ikke er 
omfattet af lejeaftalen.
Klubben har fortrinsret til brug af øvrige lokaler og terrasse.

Mogens Bahne: Findes der ikke stadig en Administrationsaftale, 
og bør der ikke stå noget om cafeén i denne??

Peter Høy kunne hertil svare at der er en Administrationsaftale, 
men at der ikke står noget om cafeén i denne.

Kjeld Schulz: Syntes at det er fantastisk at Noey kommer så 
meget som hun gør, og spørger efter hvad gør Klubber i Klubben?
Stor bane fantastisk, men syntes at det er gået ud over Pay and 
Play og mener ikke at man kan tillade sig at tage penge for at 
spille på den. Håber det bliver bedre i 2023.

Martin Kjær: Supplerer til cafeén, syntes det er forkert at 
sammenligne med Brønderslev og Ørnehøj, med væsentlig flere 
medlemmer, men bør sammenlignes med Dronninglund og 
lignende klubber som også har haft store problemer med deres 
cafe. 
Roser Pay and Play i forhold til tidligere år og er ikke enig med 
Kjeld Schulz.



Christoffer Jepsen: Pay and Play er en kæmpe tidsrøver, og der 
er ikke mange folk til at pleje den. De sidste 4 uger er der 
påbegyndt redesign af banen.

Ingen yderligere spørgsmål og generalforsamlingen godkendte 
beretningen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
(Uploadet på hjemmesiden)
Revisoren gennemgik klubbens reviderede regnskab og giver 
efter revisors og bestyrelsens mening et retvisende billede og 
revisionspåtegningen er givet uden forbehold.
Regnskabet viser et underskud på kr. 7.833,-.

Dirigenten stillede regnskabet til debat:

Karin Kragelund: Hvordan kan det være at forsikringerne er 
steget med så meget?? Der er kommet en stigning på en enkelt 
forsikring og denne er kasseren ved at undersøge og om 
forsikringen er nødvendig.

Else Marie Stieper: Hvad laver sekretariatet for kr. 78.000,- ??

Formanden forklarede at i.f.m. indgåelse af administrationsaftale,
har Skat forlangt at dette beløb bør være minimum, idet de 
mener at det er en ”erstatning” for at undgå moms.
Herudover varetager shoppen alt daglig drift for klubben, 
kontingentopkrævning m.m. jf. Administrationsaftalen.
Beløbet har været det samme igennem flere år.

Inge Vestergaard: 78.000,- er ikke dyrt i forhold til den service 
der gives i Shoppen m.m.



Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om 
medlemskontingent.

Formanden fremlagde klubbens budget som udviser et overskud 
på kr. 6.000,-. (Uploadet på hjemmesiden, indarbejdet i 
regnskabet)

Herefter fremlagde formanden bestyrelsens forslag til 
kontingent for 2023 og samtidig forklarede motivationen for de 
forskellige kontingentstigninger.

Spørgsmål:

Peter Rune Mortensen: Hvis vi først godkender budgettet så 
godkender vi vel også kontingentstigningen.

Kjeld Schulz: Andre golfklubber har mange reklamer på banen og
dermed stigende indtægter, kan vi ikke gøre dette ??

Formanden forklarede at sponsorindtægter tilgår centret.

Thomas T. Sørensen forklarede at centret ikke ønsker alle disse 
reklamer, da de mener at det skæmmer udseendet. 

Allan Jensen: I og for sig enig i kontingentstigningen. Dog ked af 
at goder for medlemmer er blevet udhulet (bl.a. 4Golf) og derfor 
kan man stille spørgsmål ved berettigelsen for stigningen.

Mogens Bahne: Er poletter stadig inkluderet i kontingentet.

Svar: Ja.



Martin Kjær: Har set nærmere på andre klubber, hvor man for kr.
500,- kan spille andre baner og er bange for at vores kontingent 
måske bliver dyrt. I øvrigt ingen holdning til 
kontingentstigningen.

Svend Jakobsen: Syntes at det er en meget rimelig stigning set ud 
fra en samfundsmæssig vinkel og hvad vi får.

Budget og kontingentsatser herefter sendt til afstemning:
25 for
2 imod
3 undlod at stemme

5. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen vil fremover bestå 6 medlemmer som vælges for 3 år
ad gangen, dog således at der altid årligt er 2 medlemmer på valg
bestemmende ud fra anciennitet.

Regnskabsår ændres til 1/1 – 31/12, første regnskabsår fra 
omlægningen vil dog løbe fra 1/10 2022 til 31/12 2023.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på den 
ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest 1. marts.

Ordinær generalforsamling afholdes i Jammerbugt Kommune 
hvert år senest 3 måneder efter regnskabets afslutning.

Spørgsmål:

Allan Jensen: Hvorfor ændre fra et ulige tal til et lige antal, kan 
give udfordringer ved interne afstemninger ?? Og hvorfor give 
formanden 2 stemmer ved stemmelighed.



Formanden forklarer at han også i dag har en udslagsgivende 
stemme ved stemmelighed.

Kjeld Schulz: Hvorfor ikke bakke op omkring bestyrelsens 
indstilling når de ønsker yderligere medlem, da dette kommer 
alle til gode og dermed heller ikke øger arbejdsbyrden for den 
siddende bestyrelsen.

Forslag om ændring fra 5 til 6 medlemmer samt ændring af 
regnskabsår sendt til afstemning af dirigenten.

Enstemmigt godkendt.

Herefter drøftelse omkring praksis for afholdelse af 
generalforsamlingen, hvor mange gode forslag blev nævnt, 
blandt andet ændring af frist for indlevering af forslag fra 
medlemmer, tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen og 
meget mere.

Drøftelserne endte med at der fremkom ændringsforslag fra 
Kjeld Schulz til bestyrelsens forslag omkring afholdelse af 
generalforsamlingen.

Ændringen lød på: 
Indkaldelsen udsendes senest 4 uger før generalforsamlingen og 
forslag fra medlemmer skal være indsendt senest 2 uger før 
generalforsamlingen.

Herefter blev vedtægtsændringerne omkring afholdelse af 
generalforsamlingen sendt til afstemning:



Kjeld Schulz´s forslag:
5 stemte for
25 imod

Bestyrelsens forslag:
25 stemte for
5 imod

Hermed blev bestyrelsens forslag vedtaget.

6. Forslag fra medlemmer.

Ingen forslag modtaget.

Dog var der d. 29/11 2022 indkommet et forslag fra et medlem, 
men da det ikke var indleveret rettidigt kunne det ikke 
behandles.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter:

På valg til bestyrelsen er: Morten Pilegaard som er villig til 
genvalg.

Idet bestyrelsen ønskede at udvide til 6 medlemmer indstillede 
bestyrelsen til valg af Peter Høy.

Ingen yderligere kandidater:

Hermed er Morten Pilegaard og Peter Høy valgt for en 3 årig 
periode.



Suppleanter:
Martin Kjær ville gerne tilbyde sig – og hermed valgt
Karsten Jepsen ville ligeledes gerne tilbyde sig og hermed valgt.
Martin Kjær valgt som 1. Suppleant.
Ingen øvrige kandidater foreslået.

Der blev herefter spurgt til om suppleanter deltager i 
bestyrelsesmøderne ??

Formanden meddelte at suppleanterne indtil nu har modtaget 
indbydelse til at deltage, men at fremtidig procedure vil blive 
drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af revisor.
Tal og Tanker genvalgt.

9. Eventuelt.

Svend Jakobsen: Spurgte om Pay and Play banen er ratet.

Christoffer Jepsen svarede at banen er ratet, men at der er ønske 
om en omrating.

Længere debat omkring cafeén, hvor der kom mange forslag til 
forbedringer samt drift af cafeén, mange input og konstruktiv 
kritik på godt og ondt, intet nævnt, intet glemt. 

Bestyrelsen vil henover vinteren være i dialog med centret 
omkring mange ting som er nævnt under generalforsamlingen, 
herunder cafeén.

Anne Grethe Saksager: Er der mulighed for selv at medbringe 
mad og selv rydde op og vaske op ??



Kun Klubber i klubben har mulighed for dette imod ”proppenge” 

Øvrige medlemmer/gæster må ikke medbringe mad- og 
drikkevarer i cafeén.

Er der mulighed for at få en døråbner til bagrummet, da døren i 
modsat fald går i stykker.

Er der mulighed for at få information fra bestyrelsen om 
aktiviteter i klubben?

Thomas T. Sørensen: Nævnte at blandt andet Christoffer var god 
til at bruge Facebook til at orientere om tiltag og aktivitet på 
banen. Klubben kan blive bedre til at informere og arbejder med 
det.

Christoffer Jepsen: Siger tak til medlemmerne for en god sæson. 
Samtidig gjorde han opmærksom på at vi går en svær tid i møde 
og opfordrer medlemmerne til at passe på banen/greens ved 
frost, især på de tidspunkter hvor temperaturen ligger lige på 
frysepunktet, konstaterer man at der er frost på banen/greens 
bedes man indstille spillet.

Ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed 
generalforsamlingen

Formanden takkede dirigenten for god styring og takkede for 
fremmødet.

Referent: Morten Pilegaard



Tiltrådt af dirigenten Erik Møller Nielsen:

Bestyrelsen:

Kristian Hedelund Lars Larsen

Thomas Thesmer Sørensen Tom Bille

Morten Pilegaard


