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Randers Golf Klub, Himmelbovej 22 – 8920 Randers NV 

 

 

 

REFERAT 

Ordinær generalforsamling 

 

Torsdag d. 10. december 2020 kl. 19.00 

i Randers Fritidscenter (Teatersalen) 

Vestergade 15 – 8900 Randers C 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Per Hansen der enstemmigt blev valgt til dirigent. 

PM takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet jævnfør 

vedtægtsbestemmelserne. Herudover konstaterede PH, at forslag der vedrører 

vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og øvrige spørgsmål blot almindeligt flertal. 

 

Af fremmødte var der 35 stemmeberettigede der blev suppleret med 5 fuldmagter – i alt 40 

stemmeberettiget. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved Tom Simonsen, formand. 

Det hele er anderledes grundet Corona-situationen, og fra i morgen træder nye restriktioner i 

kraft. Her lukker klubhus og restaurant. Dog vil der være adgang til bagrum og toiletforhold i 

hovedbygningen. 

 

Grundet omstændighederne vælger bestyrelsen at begrænse gennemgangen af bestyrelsens 

beretning, da det antages at deltagerne har læst eller læser beretningen der er tilgængelig på 

klubbens hjemmeside. 

 

Se beretningen HER. 

 

http://randersgolf.dk/wp-content/uploads/2020/11/Bestyrelsens-beretning-for-2020-saesonen-002.pdf
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PH spørger om der blandt deltagerne er spørgsmål til beretningen? 

Ole Maigaard:  
 
Jeg har været medlem af RGK i 11 år, og har igennem de første 9 år været ”opdraget” til, at det 
centrale sted for klubbens sociale liv er/har været Restauranten og klublokalet i kælderen. Det 
er/har været det helt centrale sted man mødes før og efter diverse turneringer – arrangementer 
og øvrige arrangementer. 
Det er det ikke længere! Jeg har igennem de sidste 2 år oplevet at klubbens sociale liv er 
markant vigende og reelt truet!!!! 
 
Jeg henvendte mig i august måned i en mail til klubbens bestyrelse og til Marck, umiddelbart 
efter ”Louis Nielsen Open”, og fik en skriftlig tilbagemelding fra Marck. Så langt så godt – men 
Jeg oplever stadigvæk, på trods for at der har været afholdt ”justerende samtaler” med Briand, 
at der ikke er blevet rettet op på den grundlæggende tilgang til klubbens golfspilleres adgang til 
restauranten. 
 
Jeg synes det er svært/ærgerligt/træls at man som golfspiller nærmest skal føle sig i vejen, på 
det sted der skal være det naturlige samlingspunkt for klubbens sociale liv!!!!  
 
Jeg vil mene at restauranten og restauratøren er og skal være et serviceorgan for klubbens 
golfspillere og for greenfee-gæster, hvor man skal føle sig velkommen – og i mit perspektiv 
føler man sig som ”det stik modsatte”. Man føler sig i vejen, og når man nærmer sig disken ved 
man ikke helt hvordan man bliver modtaget. 
 
Ovenstående er IKKE kun min egen oplevelse (det er det også) – men desværre er det 
oplevelser som et bredt udvalg af et utal af golfspillere i RGK og greenfee-spilere har. 
Jeg vil gerne høre bestyrelsen udtale sig om følgende: 

 
a) Skal medlemmerne i RGK have første prioritet som kunder i Restaurant Funders? 

b) Hvordan er forpagtnings-aftalen ”skruet sammen” f.eks. i forhold til længden af aftalen?  

c) Hvad agter man at gøre, for at ændre på det ”noget problematiske klub-miljø” som Briand 

ved hans blotte tilstedeværelse skaber? 

Ja – undskyld den direkte facon – men jeg føler at det er nødvendigt, at der bliver gjort noget 
helt radikalt ved ovenstående problemstillinger! 
 
I forlængelse af indlægget fra Ole Maigaard var der følgende kommentarer fra forsamlingen: 

 

• Er på linje med Ole Maigaard. Maden er god men service og fleksibilitet kan blive meget 

bedre. 

• Hører ligeledes flere gange (næsten dagligt) klager vedrørende restauratøren. Der er 

meget dårlig snak og dårlig atmosfære, og man fornemmer at man er i vejen.  

• Man bør ligeledes kigge indad, da det også er et spørgsmål om attitude når man møder 

restauratøren. På grund af omstændighederne med restriktioner har restauratøren det 

svært i øjeblikket, og vi bør gøre vores til at passe på ham. 

• Der bør være retningslinjer for driften af restaurationen der er målrettet golfspillerne. 

• Har ligeledes oplevet problemer, da man som gruppe fra tid til anden ikke ved hvor man 

skal/må være. 

• Føler det er forkert at man ikke føler sig velkommen i eget hus. 
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TS pointerer at der i forbindelse med forpagtningsaftalen er forhold af såvel principiel og 

praktisk karakter, da en forpagter som udgangspunkt driver en selvstændig forretning. 

Man kan derfor ikke sidestille en forpagter med en normal ansættelse, hvor man på simpel vis 

kan skille sig af med medarbejderen.  

 

JB takker for de gode synspunkter, som bestyrelsen allerede har erfaret og drøftet internt. Dog 

er der kontraktlige forhold der dikterer at et eventuelt ophør af samarbejdet kun kan ske ved 

opsigelse senest 6 måneder til d. 31. december 

 

BA supplerer, at der er foregået flere samtaler med forpagteren, også de grove, der har til 

hensigt at forbedre de erkendte forhold. Frem mod foråret vil der blive afholdt yderligere 

samtaler og herudover er der opstillet en kasse hvor medlemmer og gæster kan aflevere 

ønsker til forbedringer. Det anbefales derfor at man anvender denne mulighed. 

 

På baggrund af svar fra bestyrelsen var der følgende kommentarer fra forsamlingen: 

 

• Fine tiltag, og det vil være en god ide at drøfte køkkenets åbningstider når nu 

samtalerne alligevel foregår.  

• Enig i at det giver mening at se på køkkenets åbningstider, da det er frustrerende at se 

serveringspersonale og kokke på arbejde, uden mulighed for at købe noget. 

• Ønsker fokus på den faktiske prioritering i forhold til om det skal være gourmet 

restaurant eller mere målrettet for medlemmer.  

• Det vil give god mening at lade sig inspirere af omkringliggende restaurationer der 

formår at servicere så man føler sig velkommen. 

• Herligt med bestyrelsens indsats, og ønske om at udbrede kendskabet til selve 

processen. 

 

TS, besvarer ovenstående med, at de foregående samtaler har tilstræbt at målrette og forbedre 

serviceniveauet overfor medlemmer og gæster.  

 

PH, konkluderer at forsamlingen i hovedtræk ønsker handling i forhold til hvor man må være, 

køkkenets åbningstider samt udvalg der er målrettet golfspillere. PH spørger forsamlingen om 

der er yderligere kommentarer til beretningen? 

 

BA, afslutningsvis har der de sidste år foregået indsamling som gavegiver der gør det muligt at 

søge momskompensation. I forbindelse med sidstnævnte har det været muligt at gennemføre 

investeringer/udbedringer af forskellige karakter. Det anbefales derfor, at forsamlingen støtter 

om som gavegiver, hvor der i øjeblikket mangler 9 stk. for at kunne fortsætte med status som 

almennyttig forening. 

  

TS: Endnu mere afslutning. Tak til alle frivillige der i sin helhed bidrager med meget 

arbejdskraft i løbet af golfåret. 

 

Forsamlingen godkendte herefter beretningen uden yderligere spørgsmål. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Søren Skov (SS):  

SS fremlagde regnskabet som viste et overskud på 322.851 kr. Se årsrapporten HER. 

http://randersgolf.dk/wp-content/uploads/2020/11/Aarsrapport-intern-2020-Korr.pdf
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Det reviderede regnskab blev gennemgået på note-niveau, hvortil der undervejs var mulighed 

for spørgsmål fra forsamlingen.  

 

PH ønsker at vide om golfbilerne er leaset og i givet fald for hvor lang en periode? 

SS svarer at de er leaset og aftalen udløber ultimo 2021. 

 

Efter gennemgang spørger PH om regnskabet kan godkendes? Regnskabet blev godkendt 

uden indsigelser. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 2021 & Fremlæggelse af budget 20/21:  

Bestyrelsen foreslår ingen kontingentstigning, foruden den vedtægtsbestemte stigning jf. 

forbrugerprisindekset. 

 

PH konstaterer at bestyrelsen forslag er godkendt, da der ikke er yderligere forslag fra 

forsamlingen. 

 

Budget for regnskabsåret 20/21 blev fremlagt af SS og ser ud som følgende: 

 

Ej revideret Regnskab 2019/20 Budget 

2020/21 

Kontingenter 5.171.312 5.341 

Øvrige indtægter bane 1.210.223 1.191 

Lejeindtægter mv. 1.078.157 957 

Sponsorindtægter med gaver 677.809 675 

Indtægter i alt 8.137.501 8.164 

Baneudgifter -2.826.311 -2.867 

Sportslige udgifter -1.046.273 -1.175 

Øvrige udgifter klubdrift -460.751 -390 

Ejendomsudgifter -588.840 -635 
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Administrationsudgifter -1.313.285 -1.367 

Af- og nedskrivninger -1.350.183 -1.432 

Resultat før finansielle poster 551.858 298 

Finansielle omkostninger -229.007 -285 

Resultat før ekstra ordinære poster 322.851 13 

Årets indskud nye medlemmer 0 0 

Årets resultat 322.851 13 

 
 

PH hører forsamlingen ad om, der er spørgsmål til budgettet for 20/21? 

 

Michael Lind spørger til en langsigtet vedligeholdelsesplan for golfklubbens bygninger? 

 

BA, der er ikke umiddelbart en langsigtet plan, da man for nuværende løser udfordringerne ad 

hoc. 

 

TS supplerer at den kommende masterplan også kommer til at indeholde 

vedligeholdelsesplaner for alle bygninger. 

 

Oliver Hvidsted ønsker at vide om større vedligeholdelsesopgaver kommer i udbud? 

 

TS svarer at der altid indhentes tre tilbud ved større opgaver. 

 

PH konstaterer efterfølgende at der ikke er yderligere spørgsmål eller kommentarer til budget 

20/21, hvorfor budgettet godkendes. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen - Ingen 

 

6. Forslag fra medlemmer 

Forslag fra Ole Maigaard (12-10910) vedrørende vedtægternes § 12 der ønskes ændret fra:  
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Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen 

inden den 15. oktober.  

 
Foreslås ændret til:  

Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen 

inden den 15. oktober. Indkaldelse af forslag fra medlemmer udsendes senest 14 dage før frist 

for indsendelse skal være modtaget og bekræftet af bestyrelsen. Bestyrelsen er enig i forslaget 

og anbefaler det til vedtagelse. 

 

PH gør opmærksom på at bestyrelsen bakker op om forslaget og pointerer, at 

vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal. PH konstaterer at der ikke er nogen i forsamlingen der 

ønsker at stemme mod forslaget, hvorfor det er vedtaget.  

7. Valg af formand. 

Tom Simonsen, ikke på valg 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Ikke på valg     Jonas Blegvad Jensen 

Ikke på valg     Brian Rasmussen 

På valg og blev genvalgt    Bendt Apollo Rasmussen 

På valg og blev genvalgt    Søren Skov 

 

9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor. 

Bestyrelsen foreslår BDO der blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt. 

PH ønsker at høre om der i forsamlingen er kommentarer eller forslag? 

 

Da det ikke var tilfældet, var det i stedet tid til at overrække diverse priser til årets spillere og 

frivillige. 

 

Årets frivillig(e) hjælper(e) – Inge Gammelgaard & Carsten Nørgaard 

JB motiverede årets frivillige med følgende begrundelse: 

 

Sædvanen tro er det overordentligt vanskeligt at kåre årets frivillige i en forening som Randers 
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Golf Klub, da der hvert år er rigtig mange medlemmer der bidrager med flid og tid. Omvendt er 

det glædeligt at valgmulighederne er mange og dermed et sundhedstegn for Randers Golf Klub 

som forening. 

 
Årets frivillige 2020 tildeles to personer der de seneste år har påtaget sig ansvaret som 
Regionsgolf koordinatorer i Randers Golf Klub. Begge har, foruden at holde styr på den interne 
logistik med hele 11 hold i 2020, forsøgt at præge Regionsgolfen i Danmark, så den, udover at 
være hyggelig at deltage i, kan blive mere jævnbyrdig ved at aktivere handicapsystemet som 
en del af turneringsbetingelserne.  
Hvor vidt handicapsystemet på et tidspunkt bliver indført i Regionsgolf Danmark, er for tidligt at 
spå om. Men sikkert er det, at kampen fortsætter så længe Inge Gammelgaard og Carsten 
Nørgaard udgør duoen som Regionsgolf koordinatorer i Randers Golf Klub. 
 
Inge og Carsten er desværre forhindret i at være her i dag men lad os alligevel give dem en 
hånd for veludført arbejde og prisen som årets frivillige i Randers Golf Klub. 
 
Årets pigespiller: Laura Lykke Olesen 
Laura er synonymet med dedikation og flid. Laura er en målrettet pige som knokler for at blive 
bedre til hendes sport. Man ser hende meget ofte på træningsbanen, i al slags vejr, fordi 
trænerne har sagt at det bør hun øve på. Laura er videbegærlig på golfsvinget og en ”A-
student” til fingerspidserne. Der venter rigtig mange gode golfrunder på hende i fremtiden. 
Laura har hjulpet til med juniorerne i nogle år og er rigtig god til at møde mennesker på deres 
niveau. 
 
Årets Drengespiller: Mathias Møller Nielsen 
Mathias har udmærket sig på mange områder! Han er en rigtig sød dreng og god kammerat 
overfor de andre juniorspillere. Han er dedikeret og knokler for at blive bedre, men samtidig 
meget nysgerrig på hvad der egentlig kan lade sig gøre med en ”stav og en kugle”. Mathias har 
i år deltaget i den nye ungdomsrække og været med ”de voksne” til elitetræningen om 
torsdagen.  

Skulle hilse at sige at man skal stå tidligt op for at slå Mathias i en ”short game test”       

 
Årets Damespiller: Lisbeth Kruse Rasmussen 
Nr. 2 i slagspil klubmesterskaber, Nr. 1 i hulspil klubmesterskaberne, vinder på Ledreborg i 
sæsonfinalen af SEGAF (DGU´s senior tour) og endte dermed på en samlet 5 plads, ubesejret 
i den næstbedste række i senior div. og stærkt medvirkende til at RGK er repræsenteret i 
landets bedste række i 2021. Meritterne taler for sig selv. Trænings/Golf-afhængig, en 
rollemodel for de unge piger og en rigtig stærk personlighed. Ingen tvivl om hvem der skulle 
være årets damespiller i 2020.  
 
Årets Herrespiller: Jakob Høgh 
Jakob er først og fremmest en god golfspiller, derudover en naturlig leder og samlingspunkt for 
alle omkring herreholdene. Jakob går forrest i kamp og møder altid til træning på trods af 

familie med 2 små børn (ros til familien      ). Han har i mange år været en del af elitetruppen, 

og deltager aktivt i spilleudvalget. Han er en vigtig brik i fremtidens golfklub da Jakob er en 
kulturbærer med RGK-blod pumpende i årerne.  
 
BA satte følgende ord på årets gule lyn: 
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Som det tidligere er nævnt i beretningen, så er der en gruppe der virkelig giver den gas overalt 
i klubben – nemlig De Gule Lyn. 
Og alle lynnedslag skal jo styres, og her er der 2 personer der agerer lynafledere. De fortjener 
ikke blot en klapsalve, men også en erkendtlighed fra klubben. Det drejer sig om Svend Aage 
Christensen og Ebbe Hyldegaard Andersen som kører showet.  
 
PH ønskede efterfølgende at vide om der var flere bemærkninger til punkt 10? 
 
Jens Poulsen spørger til etableringen af tag over buggies, da det endnu er ufærdigt – og gør 
ondt at se på da materialerne er sponseret. BA svarer at det håndteres i løbet af vinteren. 
 
PH konstaterede herefter at der ikke var yderligere punkter til gennemgang og leverede 
generalforsamlingen tilbage til klubbens formand. 
 
TS takkede PH for veludført arbejde som ordstyrer og ønskede alle på gensyn næste år. 
 
 
 
Randers d. 10-12-2020 
 

 

 

__________________                                ___________________ 

Per Hansen                                                 Tom Simonsen 

Dirigent                                                        Formand 

 


