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Randers Golf Klub, Himmelbovej 22 – 8920 Randers NV 

 

 

 

REFERAT 
Ordinær generalforsamling 

 
Torsdag d. 17. november 2022 kl. 19.00 

i Randers Golf Klub 
Himmelbovej 22, 8920 Randers NV 

 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Anders Uhrskov (AU), der blev valgt som dirigent. 

AU takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet jævnfør 

vedtægtsbestemmelserne.  

 

Herudover orienterede AU, at forslag der vedrører vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og 

øvrige spørgsmål blot almindeligt flertal. 
 
Af fremmødte var der 60 stemmeberettigede, der blev suppleret med 2 fuldmagter – i alt 62. 

 
2. Bestyrelsens beretning ved Tom Simonsen, formand. 
 

Klik her for at se beretning 
 
AU spørger, om der blandt deltagerne er spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens 
beretning?  
 
Spørgsmål, ”Jeg ville ønske at de nye forpagtere fik mulighed for at præsentere sig selv, 
herunder hvilket koncept de har tænkt sig i det kommende setup.  
Svar: ”Ønsket tages til efterretning, og planerne præsenteres efter generalforsamlingen”. 
 
Spørgsmål, ”Spørgsmål om hvorledes der modtages feedback fra gæstespillere, med 
henvisning til, at andre golfklubber anvender golfspilleren i centrum?”.   

http://randersgolf.dk/wp-content/uploads/2022/11/Bestyrelsesberetning_22112022.pdf
http://randersgolf.dk/wp-content/uploads/2022/11/Bestyrelsesberetning_22112022.pdf
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Svar, ”Alle gæstespillere modtager en mail før og efter runden, hvor der efterspørges til ris eller 
ros. Herfra modtages der jævnligt tilbagemeldinger, der de seneste år har været overvejende 
positive”. 
 
Spørgsmål, ”Jeg bemærker (med henvisning til den kommende gennemgang af regnskabet) at 
der er et forholdsvis stort vareforbrug i forhold til omsætningen i shop, og vil derfor høre om 
meningen med den planlagte shop er, at det blot skal løbe rundt?”  
 
Svar, ”shoppen skal som minimum løbe rundt/hvile i sig selv, og mest af alt betragtes som en 
service for golfklubbens medlemmer. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen. 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Søren Skov (SS):  
SS fremlagde regnskabet som viste et overskud på 42.274 kr. Se årsapport 21/22. 

Det reviderede regnskab blev gennemgået på note-niveau, hvortil der undervejs var mulighed 

for spørgsmål fra forsamlingen.  

 

Spørgsmål, Hvor stor var omsætningen på greenfee før perioden med Covid-19? 

Svar, ”Omsætning lå omkring de 420.000 kr. 

 

Spørgsmål: ”Hvor stor en andel udgør XL-Golf af den samlede greenfee omsætning?” 

Svar: ”omsætningen af XL-Golf udgør 160.000 kr.  

 

Spørgsmål: ”Hvad er tankerne og værdien af den kommende shop, hvis den ligesom i år kun 

løber rundt?  

Har man derudover overvejet den påvirkning det kan medføre når golfklubben bliver konkurrent 

til de omkringliggende butikker, der i øvrigt støtter med sponsorater til de forskellige klubber i 

klubben? 

 

Svar: Planen er som udgangspunkt et større udvalg end det vi har i dag med en overvægt af 

RGK-merchandise. 

Som tidligere nævnt er det en service til medlemmer og greenfee spillere. Formålet er ikke at 

etablere en konkurrent til eksisterende golfbutikker i området. 

 

Spørgsmål: ”Vedrørende vedligeholdelse af udbygninger, hvor regnskabsposten i 21/22 er 

forholdsvis begrænset, dækker den pågældende konto så for vedligehold af toiletbygningen på 

http://randersgolf.dk/wp-content/uploads/2022/11/Aarsrapport-intern_1.pdf
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hul 5 syd? Der er ønske om en ny toiletbygning, og det ønskes dermed afklaret, hvor vidt der 

er afsat midler til et nyt toilet i det kommende budget?”  

 

Svar: ”Der er tidligere indhentet tilbud på en ny toiletbygning fra forskellige leverandører, der 

viste sig at være noget dyrere end forventet. Af samme årsag er det i stedet besluttet at 

renovere den eksisterende bygning”. 

 

Spørgsmål: ”Hvad var priserne ifølge de indhentede tilbud?”. 

Svar: ” De lå et sted mellem 50-75 t.kr.” 

 

Spørgsmål: ”Kan der ikke findes luft i budgettet til en nyt toiletbygning?”  

Svar: ”Forslaget er taget til efterretning af bestyrelsen”. 

 

Spørgsmål: ”Forslag om, at omkostningen til den ekstraordinære generalforsamling i stedet 

afsættes til de omkostninger der medfølger banearkitekten, så der i stedet kan præsenteres en 

endelig plan på næstkommende ordinære generalforsamling?”. 

Svar: Forslaget er taget til efterretning. 

 

Det bør tilføjes, at masterplanen er et redskab der skal give en rød tråd i den måde vi driver og 

udvikler banen i en årrække. Altså ikke en nu og her omkostning i forhold til ombygninger og 

ændringer, men en fremtidssikring af de ændringer der laves nu og i fremtiden, som ikke blot er 

lappeløsninger. Det skal være en langsigtet løsning med en fremtidig, og planlagt ændring for 

øje. På den vis bliver det et værktøj for den til enhver tid siddende bestyrelse og ledelse af 

golfklubben. 

 

Spørgsmål: ”Hvor er omkostningen til banearkitekten bogført?”.  

Svar: ”omkostningen er bogført i foregående regnskabsår med ca. 14.000 kr. Der har ikke 

været omkostninger i 21/22, da han ikke har været på dansk jord.” 

 

Spørgsmål: ”Er der grundlag for at være nervøs for det forholdsvis markante fald i den likvide 

beholdning?”. 

Svar: Der er en naturlig forklaring på nedgangen i den likvide beholdning sammenlignet med 

samme tidspunkt sidste år. For det første er der tilbagebetalt Skat og moms (236.000 kr), der 

var udskudt på grund af diverse tiltag i forbindelse med Covid-19. Herudover er investering i 
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kølerum og vandingsanlæg afregnet kontant i stedet for almindelig finansiering. 

 

Spørgsmål: ”Ville der være underskud, hvis de brugte maskiner ikke var solgt til det forholdsvis 

store beløb?”. 

Svar: ”Der var budgetteret med salget af maskiner, der dog blev solgt en anelse bedre end 

forventet”. 

 

Spørgsmål: ”Det er ønskværdigt med en større gennemskuelighed af regnskabet, der blandt 

andet beskriver hvorfor der er nedgang i likviditeten?”  

Svar: ”Spørgsmålet er taget til efterretning.” 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål, ønsker AU at vide, om generalforsamlingen kan 

godkende regnskabet? Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 2023 & Fremlæggelse af budget 21/22:  

Bestyrelsen foreslår ingen kontingentstigning, foruden den vedtægtsbestemte stigning jf. 
forbrugerprisindekset 1. september 2021 105,8 – 1. september 2022 116,4. 

 

Kontingentsatser pr. halvår År 2023 2022 

A. Senior 3.446 3.132 

A2. Senior u/ indskud 3.946 3.632 

D. Junior 1.025 932 

E. Børn 590 536 

F. Passiv årlig 648 589 

G. Ung under uddannelse 1.366 1.242 

H. Long Distance 2.060 1.873 
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I. Par 3-bane med flex 1.150 1.046 

J1. Flex-basis 584 531 

K. Prøvemedlemskab 3 mdr. 995 995 

Indskud 5.000 5.000 

 

AU spørger forsamlingen om der er kommentarer til vedtægterne og den automatiske 

opkrævning? 

 

Spørgsmål: ”Man burde se på, om vedtægten skal ændres således, at kontingentsatsen bliver 

mere fleksibel i tilfælde som nu med store ændringer”.  

Svar: Forslaget vedrørende vedtægtsændringer kan til enhver tid bringes til afstemning, men 

kræver at forslaget er stillet rettidigt jf. vedtægterne.  

TS: ”Dog kan minimum 10% af golfklubbens medlemmer kræve en ekstraordinær 

generalforsamling ved ønske om en vedtægtsændring”. 

 

AU konstaterer kontingentsatsen er godkendt, da der ikke er yderligere forslag fra 

forsamlingen. 
 
Budget for regnskabsåret 22/23 blev fremlagt og ser ud som følgende: 

 

Ej revideret Regnskab 
2021/22 

Budget 2022/23 
t.kr 

Kontingenter 5.503.328 5.778 

Øvrige indtægter bane 1.069.908 1.276 

Lejeindtægter mv. 888.716 1.117 

Sponsorindtægter med gaver 786.094 700 

Indtægter i alt 8.248.046 8.871 

Baneudgifter -2.678.465 -3.049 

Sportslige udgifter -906.167 -792 

Øvrige udgifter klubdrift -853.884 -723 
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Ejendomsudgifter -795.161 -857 

Administrationsudgifter -1.588.242 -1.552 

Af- og nedskrivninger -1.173.480 -1.707 

Resultat før finansielle poster 252.647 191 

Finansielle omkostninger -215.373 -191 

Resultat før ekstra ordinære poster 37.274 0 

Årets indskud nye medlemmer 5.000 0 

Årets resultat 42.274 0 
 

 
AU ønsker at vide, om der er spørgsmål til budgettet for 22/23? 

 

Da det ikke er tilfældet, er budgettet for 22/23 taget til efterretning. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

 

6. Forslag fra medlemmer 
Ingen forslag 

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 

 

Søren Skov og Bendt Apollo blev genvalgt uden yderligere kandidater. 

 

9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor. 
Bestyrelsen foreslår BDO? 

 

BDO blev godkendt uden yderligere forslag. 
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10. Eventuelt. 
AU spørger om forsamlingen har kommentarer eller forslag? 

 
Da det ikke var tilfældet, var næste punkt overrækkelse af diverse priser til årets spillere og 
frivillig. 
 
JB præsenterede årets spillere med følgende ord: 
 
Årets Damespiller: Lisbeth Kruse Rasmussen 
Valget er faldet på Lisbeth på grund af hendes store engagement, træningsindsats og der har 

bevirket at hun i sidste halvdel af sæsonen har vist en klar forbedring i hendes spil. Blandt 

andet afslutter hun sæsonen på fornemmeste vis ved at blive nr. 2 ved klubmesterskaberne i 

slagspil og vinder af hulspil. Det er en super bedrift og hun bidragersamtidig positivt og 

konstruktivt til træningsmiljøet og ikke mindst 1. div senior holdet, hvor hun som holdkaptajn 

har vist vejen og viljen og på samme tid skabt god sammen- og holdånd.  

 
Årets Herrespiller: Thomas Munk 
Thomas Munk har været en af de bærende kræfter på herresiden, hvor hans deltagelse i 

elitesamlingen om mandagen vidner om en spiller der ønsker at skabe god stemning og hele 

tiden stræbe efter at dygtiggøre sig. Hans udvikling i golfen, sammenholdt med hans 

personlige prioritering af sundhed og eget velvære, er beundringsværdigt! Han er en rollemodel 

for den garvede såvel som den unge og uprøvede spiller. Han viser hvilken vej pilen skal gå, 

og engagerer sig i sin sport.  

Holdånden er positiv med Thomas' tilstedeværelse og han viser hvor vigtigt det er at bygge på 

en grundstamme af spillere som vil RGK og sin egen udvikling.  

 

Årets frivillig blev præsenteret af Bendt Apollo 
”Det her er nok det sværeste valg næst efter folketingsvalget. 

Som det har været omtalt i beretningen, er der rigtig mange frivillige i klubben og tak for det. 

Men der skal jo træffes et valg. Og i år er det ikke bare en person nemlig 2 stk. De 2 er virkelig 

fremme i skoene igennem hele året. De står ikke tilbage for noget når der skal gøres alt muligt 

både i huset og på banen. 

Så for at gøre en lang historie kort så drejer det sig om ankermændene for De Gule Lyn nemlig 

Ebbe Hyldeberg Andersen og Svend Aage Christensen. 
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AU ønsker at vide om der er flere spørgsmål / kommentarer 
Spørgsmål: ”Det formodes at mange ikke kan spille golfbanen når golfbilerne bliver 
begrænset, ej heller kan bruges i deres alternative form som det fungerer i øjeblikket. Kan 
stierne ikke udvides så de dækker hele banen?” 
Svar: De nuværende stier er primært etableret til anvendelse af maskiner til pleje af banen. 
Det er dog planen at muligheden tænkes ind i en kommende Masterplan.  
 
AU konstaterede herefter at der ikke var yderligere punkter til gennemgang og leverede 
derfor generalforsamlingen tilbage til klubbens formand. 

 
TS takkede AU for veludført arbejde som ordstyrer og ønskede alle på gensyn næste 
år. 
 
 
Randers d. 17-11-2022 
 

 

__________________                               ___________________ 

Anders Uhrskov                                        Tom Simonsen 

Dirigent                                                    Formand 


