
Referat af generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub 24. marts 2015 

 

1. Valg af dirigent 

På bestyrelsens forslag blev Niels Pedersen valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formand Leif Jensen fremlagde beretningen, der kan læses i sin helhed på klubbens hjemmeside. 

 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Egil Christensen fremlagde regnskabet, der udviste ”et solidt resultat” på 153.000 kr. mod 

budgetteret 140.000 kr. På plussiden pegedes især på den markante stigning i greenfee, mens et 

lille fald i kontingenter som følge af stagnerende medlemstal understregede vigtigheden af at 

fastholde både nye og gamle medlemmer. Stigningen i banelejen skyldtes, at vand leveret gennem 

ejeren og brugt af klubben var pålagt en ny afgift på 6 kr. pr. m3. 

Regnskabet for klubhusbyggeriet var ved at være afsluttet. Udgiften beløb sig til i alt 2.348.000 kr. 

mod budgetteret 2.071.000 kr. Overskridelsen skyldes væsentligst anskaffelse af nyt inventar. I 

kraft af bl.a. en enorm indsats fra frivillige samt bidrag fra Aalborg Kommune, sponsorer og fonde 

råder klubben nu over et fremtidssikret klubhus med god plads til både medlemmer og gæster. 

Værdien af klubhuset er i den nyligt modtagne offentlige vurdering sat til 4.050.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden afstemning. 

 

4. Forelæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent for det 

kommende år 

Det forelagte budget for 2015 udviser efter afskrivning og finansielle poster et resultat på 38.000 

kr. 

Kontingentet for fuldtidsmedlemmer foreslås hævet med 100 kr. i 2016. 

Vedtaget uden afstemning 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag. 

6. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag. 

 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

Egil Christensen og John Mandrup Nielsen ønskede ikke genvalg.  

Jesper Thøger Christensen udtræder af bestyrelsen. 

Jørgen Nielsen modtog genvalg, og herudover foreslog bestyrelsen nyvalgt: 

John Sohn, Henrik Eg Knudsen og Helle Rahbek Thomsen. 

Desuden blev Lene Merete Krath foreslået. 

Efter afstemning valgtes følgende: 

Jørgen Nielsen, Henrik Eg Knudsen, John Sohn og Helle Rahbek Thomsen (for et år). 

 

Uden afstemning valgtes Chr. Roskjær og Kalle Jensen som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Preben B. Olesen og Egil Christensen (suppleant) blev valgt uden afstemning. 

 

9. Eventuelt 

a) 

Poul Selde oplyste, at med bidrag fra 68 medlemmer (30 færre end året før) af hole-in-one klubben 

plus renter var der et beløb på 3.482 kr. til uddeling. Povl Munk Christensen modtog halvdelen til 

klubbens ungdomsarbejde. Den anden halvdel går videre til næste års pulje, idet ingen af de 10 

spillere, der i 2014 scorede en hole-in-one, var medlem af hole-in-one klubben! Det udløste stor 

moro hos forsamlingen – og forhåbentlig et stærkt stigende antal medlemmer af hole-in-one 

klubben i 2015. 

b) 

Tidligere formand Jens Peter Pedersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde og håbede, at de senere ville vende tilbage igen i en officiel kapacitet. 

c) 

John Sohn orienterede om marketingudvalgets arbejde.  

Op til Åbent Hus annonceres i ugerne 15, 16, 18 og 19 i Nibe Avis og Ugeavisen Svenstrup. 

Medlemmer, der ønsker at hjælpe med uddeling af flyers op ophængning af opslag i butikker, kan 

henvende sig til Egil Christensen eller Lone Laursen i sekretariatet. 

Opfordrede ligeledes til at dele opslaget på Facebook og linke til klubbens hjemmeside. 

Inviter familie, venner og bekendte på besøg på banen. Frem til 1. maj kan et prøvemedlemskab fås 

for 500 kr. mod normalt 1.000 kr. 

Et medlem foreslog, at man inviterede personaleforeninger fra større arbejdspladser. 

 

 



d) 

På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at der arbejdes med at få etableret en ordning med kort, så 

fadølsanlægget kan betjenes uden kontanter. 

Henviste i øvrigt til den nye betalingsautomat ved sekretariatet. 

 

Klubbens nye sekretær, Lone Laursen, blev præsenteret, hvorefter formanden sluttede af med at 

overrække en erkendtlighed til de afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigenten og takkede for det 

store fremmøde og god ro og orden. 

 

 

 

Niels Pedersen    Peter Thonning Olesen 

Dirigent     Referent 

 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Leif Jensen, formand 
Povl Munk Christensen, næstformand 
Henrik Eg Knudsen, kasserer 
Helle Rahbek Thomsen, sekretær 
Jørgen Nielsen 
Lars Poulsen 
John Sohn 


