
Referat Generalforsamling i Holmsland Klit Golfklub 8. marts 2023 
 

1. Valg af dirigent:  

Finn Jakobsen blev valgt 

 

Generalforsamling blev konstateret lovligt indkaldt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: 

Formand Sebastian Schaper afgav beretning om klubbens virksomhed i det forløbne 

år. Beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Der fremkom et ønske 

om toilet på bagni til de kvindelige spillere. Bestyrelsen noterede sig dette ønske. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Kasserer Freddy Sunesen fremlagde regnskabet og dette blev godkendt af 

generalforsamlingen.  

 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter: 

Kasserer Freddy Sunesen fremlagde budgettet for 2023 som blev taget til 

efterretning. Bestyrelsens forslag for kontingentsatserne 2023 blev vedtaget.  

 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne: 

  §5: 

  Punkt 2 ændres til Ung senior og studerende 19 – 24 år. 

  ”Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis  

  størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan   

  dispensere fra krav om indskudsbetaling i særlige tilfælde overfor såvel  

  enkeltpersoner som grupper. Det af medlemmerne indbetalte indskud  

  kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Ved   

  genindmeldelse efter stop betales der ikke nyt indskud. Indskud og  

  kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.    

  Kontingentrestance udover 1 måned medfører eksklusion, medmindre   

  bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.   

  Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er   

  betalt.” 

ændres til 

  ”Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.    

  Kontingentrestance udover 1 måned medfører eksklusion, medmindre  

  bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.   

  Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er   

  betalt.” 

 

  §6  

  ”..... og medlemskontingenter til både banen og klubben for det   

  kommende år....” ændres til ”..... og medlemskontingenter til klubben  

  for det kommende år....” 

 

 

 



  §8  

  ”Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer” 

  ændres til 

  ”Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer   

  undtagen ansatte i klubben”. 

 

 Ændringerne blev vedtaget. 

 

6. Forslag fra medlemmerne: 

Der var til generalforsamlingen ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Tobias Heide Bank Olesen, Sebastian Schaper, Christina Rosenbæk Vestergaard 

 

Suppleanter: Kirsten Leth og Sigfred Husted. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Jens Chr. Kamp Bjerg blev valgt som revisor og Bente Rindom blev valgt som 

revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt 

John Clausen informerede om at der var en rettelse til match-kalenderen. Mors dags 

match 14. maj skal flyttes til den 7. maj.  

 

Derudover informerede John Clausen om en indsats, der vil blive iværksat i klubben. 

Ved minimum 100 donationer af 200 kr. fra klubbens medlemmer kan klubben delvist 

fritages for moms. Donationen kan medlemmet trække fra i skat. Der kommer 

information ud om det i Golfbox. 

 

John Clausen informerede også om, at det i år bliver muligt med betaling via Golfbox 

til turneringer. 

 

Der er arbejdsdag den 1. april – husk at melde jer til, hos Rusty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


