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Beretning og referat fra generalforsamling i Lemvig Golfklub den 
24. maj 2021 kl. 16,00. 

 
Dagsorden: 

 
1) Valg af dirigent. 
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og 

indskud. 
5) Forslag fra bestyrelsen (Der er ingen forslag).  
6) Forslag fra medlemmerne (Der er ingen forslag).                 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Ulla Thygesen, Flemming Niel- 

sen, og Arne Jakobsen. Førstnævnte modtager genvalg, medens de to sidst- 
nævnte ikke gør. Bestyrelsen foreslår valg af Anne Lykke, Christian Kaalund 
og Georg Breddam) 

8) Valg af revisor jfr. § 11.  
9) Eventuelt. 

 
Lemvig, den 9. maj 2021 
                                               

Bestyrelsen 
 
 
 
Dagsorden punkt 1 – Valg af dirigent: 
Klubbens formand Flemming Nielsen bød velkommen til de 35 fremmødte medlem- 
mer, og noterede sig at det jo var en udsat generalforsamling, som oprindelig skulle 
være afholdt den 3. februar, men som grundet Corona restriktionerne måtte udsæt- 
tes. Han gik herefter over til det første punkt på dagsordenen – valg af dirigent - og 
foreslog på bestyrelsens vegne Chr. Nielsen. Der fremkom ikke andre forslag, og 
hermed var Chr. Nielsen valgt. 
 
Chr. Nielsen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsam- 
lingen grundet Corona forsamlingsrestriktionerne ikke har kunnet afholdes tidligere 
og inden for den i vedtægterne foreskrevne frist, hvilket kan karakteriseres som 
“force majeure”. Da generalforsamlingen imidlertid afholdes snarest muligt efter 
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lempelserne i forsamlingsrestriktionerne har gjort det muligt, og da indkaldelsen til 
generalforsamlingen i øvrigt er sket i overensstemmelse med vedtægterne, ligesom 
regnskabet ligeledes har været fremlagt til eftersyn som foreskrevet i vedtægterne 
og i øvrigt offentliggjort på hjemmesiden, kunne dirigenten uden indsigelser fra de 
fremmødte erklære, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes, trods forsinkel- 
sen. 
 
Herefter læste Chr. Nielsen dagsordenen op, og gav ordet til Flemming Nielsen for 
dagsordenens punkt 2 – Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Han 
gjorde opmærksom på, at den nu oplæste beretning var forkortet, idet den officielle 
beretning siden den 3. februar havde ligget på klubbens hjemmeside. Her følger 
både den forkortede beretning og den officielle beretning.  
 
Forkortet beretning: 
 
Sidste år indledte jeg min beretning med at sige: ”Også 2019 blev et godt år for 
Lemvig Golfklub – økonomien ser fin ud, banen og øvrige faciliteter er i top og vi fik 
mange nye medlemmer, heriblandt ikke mindre end 49 der tog golfkørekortet”. Jeg 
troede nok ikke det kunne overgås, men det kunne det, og i år vil jeg gerne indlede 
således: 2020 blev et fantastisk år for Lemvig Golfklub – stor nettotilgang af med- 
lemmer - flot bane gennem hele sæsonen og en super god økonomi.  
 
Men et mærkeligt år har det været, som man bare ikke sådan lige kikker tilbage på 
med glæde. Virussen Covid 19 er en uhyggelig størrelse, og selvom den nok var med-
virkende til, at vi fik mange nye medlemmer, kunne jeg godt have undværet den, når 
jeg tænker på de menneskelige og økonomiske konsekvenser sygdommen har forår-
saget. Men golf måtte vi spille – da Dansk Golfunion efter en håbløs udmelding i 
marts måned - heldigvis kom til fornuft. Det blev til mange flere spillede runder på 
vores bane end nogensinde før, og mon ikke vi også nåede op på de 42% flere run- 
der, som golfunionen mener, der sidste år blev spillet på danske baner.  
 
Så lidt om økonomien ganske kort: Flot regnskab – plads til at bruge kr. 170.000,- på 
nyt hegn ved drivingrangen - uændret kontingent – og det laveste kontingent i Dan- 
mark for en full-service golfklub. 
 
Dernæst banen: Den stod rigtig flot med særdeles fine greens, som greenkeeperne 
fik megen ros for. Der sker ikke så meget nyt i 2021, og vi bearbejder lige p.t. de 
indput vi fik fra Dansk Golf Union, hvor en konsulent systematisk i november sidste 
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år gik alle huller igennem. Han synes i øvrigt vi havde rigeligt med bunkers, og det 
gav vi ham ret i.  
 
Klubmester i hulspil blev Rasmus Nielsen med Frederik Stræde Frost som runner up. 
Fjerde divisionsholdet klarede sig ikke godt og rykkede ned i 5. division. De unge 
gjorde det bedre og fik mange pokaler med hjem fra bymatcherne. Årets junior blev 
Lea Pallestoft Stigaard, og årets kammerat Søren Sværke. I øvrigt en flot udvikling i 
juniorafdelingen, hvor man gik fra 16 til 35 medlemmer.  
 
I uge 28 var der rigtig stor aktivitet, da man jo kunne spille vores bane for blot kr. 
50,-. Den succes gentager vi naturligvis igen i år.  
 
I begynderudvalget var der stor aktivitet, og hele 61 tog golfkørekortet – det højeste 
antal i mange år.  
 
Så var indtægterne fra sponsorerne igen meget tilfredsstillende. Stor tak til dem.  
 
Dernæst vil jeg sige lidt om vores personale. Først en stor tak til alle medarbejdere 
for deres indsats i 2020. Det var jo året, hvor vi tog afsked med Bente Knudsen, som 
efter seks år på posten som Forretningsfører, valgte at gå på efterløn. Bente fik af 
bestyrelsen nogle meget pæne ord med på vejen. Til at afløse Bente ansatte vi Anne 
Grethe Sand Stauning, og jeg er her glad for at sige, at hun er kommet rigtig godt i 
gang.  
 
Vi husker også året for, at Peder Nielsen den 1. april kunne fejre sit 25-års jubilæum 
som pro i Lemvig Golfklub. Grundet Corona restriktionerne kunne vi først fejre ham 
den 18. juli, hvor der mødte dejlig mange mennesker op til reception. 
 
I cafeen fortsætter Gerda til den 28. februar næste år, hvor hun har besluttet sig for 
at trappe ned. I maskinhuset regerer det stærke trekløver Bo, Henning og Aung Khai 
også i 2021.  
 
Jeg bliver nødt til at nævne den flotte opbakning bestyrelsen fik omkring sit initiativ 
til at få del i Moms-kompensationspuljen. Medlemmerne var hurtig til at indbetale 
de kr. 200,- og vi fik i alt kr. 34.600,- ind. Mange tak for det. Nu er vi så spændte på 
hvor meget vi får tilbage i moms, men det beløb kender vi først til efteråret. Men at 
det var besværet værd, er vi ikke i tvivl om. 
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Her til sidst ganske kort om medlemsudviklingen. Den er særdeles glædelig og for 
første gang i mange år var der ikke tale om medlemsfald. Og stigningen var ikke lille 
– vi er her i 2021 65 flere aktive medlemmer end året før. Der er stor fokus på at 
fastholde dem, men også fokus på nye, da vi jo ved at der hvert år er en del der 
melder sig ud.  
 
Igen i år skal der skiftes ud i bestyrelsen. Arne Jakobsen og undertegnede ønsker 
ikke at fortsætte. Arne blev valgt ind for fire år siden, og jeg selv for ikke mindre end 
15 år siden. Stor tak til Arne for indsatsen for Lemvig Golfklub. På valg er Ulla Thyge- 
sen, som har sagt ja til genvalg. Derudover skal der vælges tre nye til bestyrelsen, og 
bestyrelsen foreslår her Christian Kaalund, Anne Lykke og Georg Breddam. De fore- 
slåede har allerede været i fuld gang, idet den nuværende bestyrelse og den besty- 
relse, som gerne skulle blive valgt, har kørt et konstruktiv og solidt parløb siden den 
3. februar. Vil man noget godt for Lemvig Golfklub stemmer generalforsamlingen 
disse fire ind i bestyrelsen.  
 
Så skal der lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmer og frivillige hjælpere for deres 
indsats i 2020. Den har igen været fantastisk. Også tak til ledelserne i Klubber i 
Klubben, der sørger for at disse klubber fungerer godt.  
 
Her til sidst tak til samarbejdspartnerne Lemvig Golf Cafe, Golfshoppen og Hotel Nr. 
Vinkel samt ros til den lokale presse for altid god og saglig omtale af vor klub.  
 
 
Officiel beretning: 
 
Sidste år indledte jeg min beretning med at sige: ”Også 2019 blev et godt år for 
Lemvig Golfklub – økonomien ser fin ud, banen og øvrige faciliteter er i top og vi fik 
mange nye medlemmer, heriblandt ikke mindre end 49 der tog golfkørekortet”. Jeg 
troede nok ikke det kunne overgås, men det kunne det, og i år vil jeg gerne indlede 
således: 2020 blev et fantastisk år for Lemvig Golfklub – stor nettotilgang af med- 
lemmer - flot bane gennem hele sæsonen og en super god økonomi.  
 
Men et mærkeligt år har det været, som man bare ikke sådan lige kikker tilbage på 
med glæde. Virussen Covid 19 er en uhyggelig størrelse, og selvom den nok var med-
virkende til, at vi fik mange nye medlemmer, kunne jeg godt have undværet den, når 
jeg tænker på de menneskelige og økonomiske konsekvenser sygdommen har forår-
saget. Men golf måtte vi spille – da Dansk Golfunion efter en håbløs udmelding i 
marts måned - heldigvis kom til fornuft. Det blev til mange flere spillede runder på 
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vores bane end nogensinde før, og mon ikke vi også nåede op på de 42% flere run- 
der, som golfunionen mener, der sidste år blev spillet på danske baner.  
 
Som noget af det første vil jeg sige lidt om økonomien. Vi kommer med et flot 
overskud, hvor der endda blev plads til, at bruge kr. 170.000,- på et nyt hegn mel-
lem hul 18 og driving-rangen - et stort ønske fra både medlemmer og greenfee 
spillere. Den stærke økonomi bevirker også, at bestyrelsen har fundet det forsvarligt 
igen i år at indstille uændret kontingent til generalforsamlingen. Lemvig Golfklub ser 
således ud til fortsat at have det laveste kontingent for en full-service golfklub i hele 
Danmark.  
 
Vi havde også i 2020 en flot bane. Greens var gode og greenkeeperne fik megen ros 
for dem. Ja – alt andet lige stod vores bane flottere og skarpere end vel nogensinde 
før. Sker der så noget nyt i 2021. Ja – det gør der, for vi indvier ved sæsonstarten det 
nye 59/61 teested på hul 10, og åbner dermed op for nye muligheder på hul 15. Der 
sker dog ikke noget her i år, da vores umiddelbare planer om at forlænge hullet er 
sat på stand bye. Det er det fordi vi sammen med en konsulent fra Dansk Golf Union 
systematisk gik alle huller igennem i november måned sidste år, og udmeldingen fra 
konsulenten var, at vi skulle tænke os om en ekstra gang, før vi ændrede på hullet. I 
øvrigt syntes konsulenten, at vi skulle sløjfe nogle af bunkerne, da han fandt flere af 
dem fejlplaceret og meget lidt i ”spil”.  
 
Vi får også et nyt 51/54 teested på hul 18, således at man ikke længere skal stå ne-
denfor sin bold og drive ud. Der er planer om at rette flere op i år, men vi har det lidt  
 
som i andre klubber - det er ikke det, der har allerhøjeste prioritet.  
 
I klubbens budget for 2021 er der afsat et beløb på kr. 125.000,- til diverse forbed- 
ringer på banen, bl.a. skal vi have kikket nærmere på de bunkers, hvor dugene i 
bunden af dem er gået i stykker.  
 
Så til det sportslige - Klubmesterskabet i hulspil blev vundet af Rasmus Nielsen med 
Frederik Stræde Frost som runner up. Det blev en yderst spændende og velspillet 
finale, hvor der måtte omspil til. Her afgjorde Rasmus matchen med en birdie på det 
første hul.   
 
Eliteholdene klarede sig desværre ikke så godt. Fjerde divisionsholdet, der ellers på 
papiret så stærkt ud, blev sidst i deres pulje og rykkede dermed ned. Holdet spiller 
således i den kommende sæson i 5. division. Kvalifikationsrækkeholdet klarede sig 
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nogenlunde med en placering midt i rækken, men for begge hold var det en mærke- 
lig turnering, hvor kun halvdelen af kampene blev spillet og det på neutral bane. Jo – 
også her drillede Coronaen.  
 
Så var der heldigvis bedre resultater at hente hos de helt unge, der fik flere pokaler 
med hjem fra bymatcherne, og var helt suveræne i årets sidste bymatch i Struer, 
hvor de løb med seks ud af ni pokaler. Årets junior blev Lea Pallestoft Stigaard som, 
trods en brækket arm i starten af sæsonen, via en stærk vilje fik en flot sæson, hvor 
handicappet blev kraftig forbedret. Årets kammerat blev Søren Sværke. Det var 
første år han spillede golf, og han tog med sit smittende humør alle med storm. I 
øvrigt var udviklingen i juniorafdelingen særdeles glædelig. Ved årets start var der  
16 juniorer, og da sæsonen sluttede var der flotte 35 – en udvikling som lederne i 
juniorafdelingen har meget fokus på skal fortsætte. 
 
Matchmæssigt blev det ikke nogen stor sæson. Vi måtte grundet Covid 19 aflyse 
matcherne i foråret, og første match den 20. juni sponsoreret af Golfcafeen og Pro 
Shoppen blev - som om vi ikke var ramt nok af ulykker – ikke fuldført på grund af 
tordenvejr! Mere held var der så den 1. august, hvor Restaurant Tante & Villadsen & 
Forever Living var vært for en meget attraktiv 24 hullers match med præmier for 
over 50.000,- kroner. Dejligt at de også vil sponsorere en sådan match i år, og husk – 
vil du med her – så få dig meldt til i tide. Der bliver garanteret igen i år rift om at 
komme med.  
 
Golfring Vest var igen en succes – ikke mindre end 137 fra vores klub var tilmeldt.  
Men vi skulle gerne blive endnu flere i år - faktisk havde Struer Golfklub 201 til- 
meldte, og da de har lidt færre medlemmer end os, burde vi være flere. Og ja – det 
koster blot kr. 600,-, for at spille alle de gange man vil på fem fremmede baner, og 
beløbet er som så meget andet i øjeblikket uændret fra året før.  
 
Jeg vil også lige nævne uge 28, hvor alle jo kunne spille vores bane for blot kr. 50,-. 
Det var anden gang, at vi samarbejdede med Stuer om denne ”billig” uge. Det blev 
en endnu større succes end året før, og greenfeeindtægten i ugen var ca. tre gange 
så stor som en normal uge i juli måned. Nogle klubber lukker – når man har sådan en 
billig uge – for deres egne medlemmer. Det gør vi ikke, men anbefaler at de tager 
ydertiderne, og sådan har vi også tænkt os, at det skal være i år, hvor vi igen håber 
på, at Klubber i Klubben i ugen vælger at besøge andre klubber.  
 
I begynderudvalget var der god aktivitet, og hele 61 tog golfkørekortet – det højes- 
te antal i mange år. Sæsonen startede skidt med, at vi grundet Covid 19 måtte aflyse 
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et weekendkursus med 24 deltagere. Heldigvis blev restriktionerne lempet i maj 
måned, og vi kunne gennemføre kurset, som blev en stor succes. Vi føler os ret over-
beviste om, at det er måden at håndtere begyndere på fremover. Forbavsende man- 
ge af kursisterne blev meget hurtigt habile golfspillere, medens øvelsen efterfølgen- 
de for begyndervalget var at få dem, der havde lidt større problemer med at få bol-
den op at flyve, hjulpet bl.a. via ekstra lektioner hos Proen.  
 
Vi tager i år et nyt middel i brug for at skaffe flere begyndere. Vi har allieret os med 
et firma der hedder Funnel First, som via facebook vil skaffe os emner. Mange andre 
klubber har nemlig haft succes med den måde at finde nye begyndere på. Så alt i alt 
er vi optimistiske omkring den nye sæson, også fordi ikke mindre end 18 tog imod 
vort juletilbud, og nu er klar til det første weekendkursus.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Jeg vil også nævne vores sponsorer. Indtægterne herfra var meget tilfredsstillende, 
og er vigtige for klubben. Stor tak til alle sponsorer – både små og store. Og husk nu  
at støtte dem.  
 
Så vil jeg sige lidt om vores personale. Først en stor tak til alle medarbejdere for 
deres indsats i 2020. Det var jo året, hvor vi tog afsked med Bente Knudsen, der 
efter seks år på posten som Forretningsfører ultimo november valgte at gå på efter- 
løn. Afskeden stod desværre i coronaens tegn – vi var et lille bord med 10 personer 
– ansatte og nogle fra bestyrelsen, der den 30. november drak morgenkaffe sam- 
men. Jeg sagde nogle meget pæne ord til Bente, bl.a. at medlemmerne og greenfee- 
spillerne havde været meget glade for hende, og at hun havde hendes store del af 
æren for at Lemvig Golfklub er veldrevet, og i dag fremstår som en af Danmarks 
mest solide golfklubber.  
 
Til at afløse Bente ansatte vi Anne Grethe Sand Stauning, og jeg er her glad for at 
kunne sige, at hun er kommet rigtig godt i gang.  
 
Det var så også året, hvor vi fejrede Peder Nielsens 25-års jubilæum. Der skulle 
egentlig have været afholdt reception den 1. april, men også her kom Covid 19 i 
vejen, og vi måtte skubbe det til 18. juli, hvor dejligt mange mennesker mødte op. 
Her fik Peder mange pæne ord med på vejen.  
 
I cafeen fortsætter Gerda til 28. februar 2022, hvor hun har besluttet sig for at 
trappe ned. Det er så også et hensigtsmæssigt tidspunkt for os, da vi dermed i 
starten af året 2022, kan gå i gang med at finde en ny forpagter til sæsonen. 
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I Maskinhuset har vi et meget stærkt trekløver i Bo, Henning og Aung Khai. De leve-
rer på et højt niveau, og deres evne til at samarbejde med de frivillige er forbilled-
ligt.  
 
Jeg vil godt sige lidt om vores bagrum. Vi har de sidste par år haft en del medlem- 
mer på venteliste til el-skabe. Det gjorde vi noget ved i starten af året, hvor en flok 
frivillige uimponeret gik i gang med den logistiske svære opgave, at ændre mindre 
bagrum til større bagrum og få lagt el ind. De løste opgaven til UG, og nu er der 
næsten ingen venteliste, og samtidig kun få ledige skabe. Vi kommer dog aldrig 
udover at skabe forneden er mere efterspurgte end dem foroven. I forbindelse med 
omlægningen måtte vi bryde enkelte skabe op, ligesom flere medlemmer måtte 
acceptere at få et skab i et andet rum. Alle tog dog det med godt humør – tak for 
det.  
 
2020 var også året hvor vi forventede at skulle indvi et spændende golfsimulator-
hus, som vi har indgået en aftale med firmaet Teebox om at levere og drive. Sådan 
gik det ikke – godt nok fik vi hurtigt en kommunal tilladelse til at stille det op, men 
da det skal opføres indenfor 300 meter strandbeskyttelseslinjen, skal der også en 
tilladelse til fra Kystdirektoratet. Her er der noget længere ekspeditionstid, og det 
ser desværre nu ud til, at det først bliver fra næste vinter vi får glæde af huset.  
 
Af andre spændende ting i 2020 vil jeg nævne vores ansøgning til SKAT om at få 
del i Momskompensationspuljen. Vi var blevet opmærksomme på, at hvis man kan 
blive registreret som en almennyttig forening, og kan få 100 medlemmer til mindst 
at betale kr. 200,- ind til klubben, har man mulighed for at få del i den momskom- 
pensationspulje, som staten hvert år afsætter til foreninger o.l, der ikke får fuld 
momsrefusion. Vi blev derfor registreret som almennyttig forening, og bad vore 
medlemmer om at betale penge ind til os. Det gik stærkt, og langt før den tidsfrist vi 
havde sat, var der kommet kr. 34.600,- i kassen. Her nok engang stor tak til alle jer 
der bidrog. Nu er vi så spændte på, hvor meget moms vi får tilbage. Vi ved at den 
samlede udbetalingspulje fra SKAT er på ca. kr. 150 mio., og at det momsbeløb vi 
byder ind med bliver kr. 286.000,-. Vi ved også, at efterhånden er der rigtig mange 
klubber og fonde der søger, hvilket vil nedsætte den procentuelle udbetaling mar-
kant. Denne lidt mærkelige ”trafik” er der flere klubber, der hvert år benytter sig af. 
Vi har imidlertid besluttet, at der ikke kommer et initiativ fra os i dette år, men det 
kan da godt være, at bestyrelsen – når den hen sidst på året kender resultatet fra 
2020 – foreslår en ny runde i 2022.  
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Her omkring afslutning af min beretning vil jeg sige noget om medlemsudviklin-
gen. Først vil jeg se tilbage på hvad jeg sagde sidste år, hvor jeg jo gjorde en del ud 
af at snakke om klubbens fremtidsstrategier. Jeg sagde bl.a., at der de næste tre år 
skal ydes en ekstraordinær indsats, for at få nye medlemmer og fastholde beståen-
de, og at der i den forbindelse var nedsat et Rekrutteringsudvalg, samt afsat et 
større beløb til hvervekampagner, markedsføring og golfsæt til begynderne. Jeg 
sagde også, at vi i bestyrelsen var blevet enige om at sætte barren højt, og at faldet i 
antal medlemmer de næste tre år skal være meget begrænset, ja alt over et fald på 
40 ville være utilfredsstillende. Og hvordan gik så det første af de tre år. Meget 
tilfredsstillende – måske godt hjulpet på vej af Coronaen - men det ændrer jo ikke 
ved resultatet, som kunne være kommet alligevel. Vi havde en stor medlemsfrem- 
gang, og er i dag 65 flere aktive medlemmer end for et år siden. Nu er øvelsen så at 
fastholde dem, og igen få mange nye begyndere. Midlet til at få begynderne har jeg 
omtalt, medens midlet til at fastholde de mange nye medlemmer, er en styrkelse af 
arbejdet med KLUB 37, og sørge for at vores klub er et rart sted at komme, hvor der 
er et godt socialt liv – både for unge og gamle. Så min konklusion på den 3-årige pe-
riode er, at vi har fået en særdeles god start, og selvfølgelig er vi nu ikke tilfredse 
med et samlet fald i perioden. Vi tager nu et år ad gangen, og udgangspunktet for 
den kommende sæson er, at vi mindst skal være det samme antal medlemmer om 
et år, når vi mødes til generalforsamling i 2022. 
  
Så nærmer jeg mig afslutningen på min beretning. Igen i år skal der skiftes ud i be- 
styrelsen. Arne Jakobsen og undertegnede har ikke ønsket at fortsætte. Arne blev 
valgt ind for fire år siden, og jeg selv for ikke mindre end 15 år siden. Stor tak til Arne 
for indsatsen for Lemvig Golfklub. Ingen af os smækker med døren – tværtimod glæ-
er vi os over, at vores klub er i en god gænge, og at der er dygtige folk til at tage 
over.  
 
På valg er Ulla Thygesen, som har sagt ja til genvalg. Ud af bestyrelsen trådte jo 
Anne Grethe Sand Stauning den 15. november sidste år i forbindelse med hendes 
ansættelse som Klubsekretær. Der skal således vælges tre nye til bestyrelsen. Her 
foreslår vi Christian Kaalund, Anne Lykke og Georg Breddam. Med den sammensæt- 
ning bestyrelsen herefter får, er der taget højde for både det alders-og kompetence-
mæssige. Især det sidstnævnte ligger mig meget på sinde, da det er uhyre vigtigt, at 
alle medlemmer i en bestyrelse hver har deres område, som de er stærke på og 
interesser sig for, således at de samlede arbejdsopgaver kan gå op i en højere en- 
hed.  
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Så skal der lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmer og frivillige hjælpere for deres 
indsats i 2020. Den har igen været fantastisk. Også tak til ledelserne i Klubber i Klub- 
ben, der sørger for at disse klubber fungerer godt.  
 
Her til sidst tak til samarbejdspartnerne Lemvig Golf Cafe, Golfshoppen og Hotel Nr. 
Vinkel samt ros til den lokale presse – Lokalavisen og Lemvig Folkeblad – for altid 
god og saglig omtale af vores klub.  
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var den officielle beretning der var 
gældende og spurgte om der var spørgsmål til den. Det var der ikke og beretnin- 
gen blev herefter godkendt.  
 
Dagsorden punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Peder Andreasen gennemgik det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 
222.118,-, og en egenkapital på kr. 10.265.217,-. Peder Andreasen fandt regnskabet  
tilfredsstillende - specielt set i lyset af at der var udgiftsført kr. 170.000,- til et nyt 
stålhegn ved driving-rangen.  
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og 
regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.  
 
Dagsorden punkt 4 – Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontin- 
genter og indskud: 
Peder Andreasen forelagde budgettet for 2021, der viste et overskud på kr. 
102.000,-. Flemming Nielsen fremlagde herefter bestyrelsens forslag til uændret 
kontingent og at indskuddet blev fastsat til kr. 0,-.  
 
Der var ikke spørgsmål til hverken budgettet eller kontingent/indskud og 
dirigenten spurgte herefter om der ønskedes afstemning om punktet. Det var der 
ingen der ønskede, og bestyrelsens forslag til kontingent og indskud (se nedenfor) 
blev således vedtaget uden afstemning.  
 
 

Kontingent og indskud 2021 
 

Kontingent: 
 

Kategori     Sats 2021 Budgetteret antal       Beløb  
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Senior      Kr. 4.600            520   Kr. 2.392.000 

Ung-senior (18-23 år)      Kr. 2.400              15   Kr.       36.000 

Junior (under 18 år)      Kr.    600              20   Kr.       12.000 

Børn (under 10 år)      Kr.    300              15   Kr.         4.500 

Studerende      Kr. 1.600              25   Kr.       40.000 

Veteran (+85)      Kr. 1.800                7   Kr.       12.600 

Senior over 100 km      Kr. 2.400              30   Kr.       72.000 

Distance senior      Kr. 2.400              15   Kr.       36.000 

Kom i gang igen      Kr. 2.400              20   Kr.       48.000 

Prøvemedlem    x)      Kr. 2.000              50   Kr.     100.000 

Årskort Par 3 banen      Kr. 1.250              15   Kr.       18.750 

Passiv      Kr.    235,-            190   Kr.       44.650 

I alt     Kr.  2.816.500 

 
x) Der betales kr. 1.000,- for golfkørekortet og kr. 1.000,- for spil resten af sæsonen.   
           

Indskud: 

Indskuddet foreslås nedsat til kr. 0,-.   

         

Dagsorden punkt 5 - Forslag fra bestyrelsen:                                                                  

Der var ingen forslag. 

 

Dagsorden punkt 6 - Forslag fra medlemmerne: 
Der var ikke indkommet forslag.  
 
Dagsorden punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Under dette punkt gjorde dirigenten opmærksom på, at der står i vedtægterne at 
der i lige år skal vælges fire medlemmer og i ulige år tre medlemmer. På en eller 
anden måde var der gået uorden i det, og dirigenten så gerne at det kom på plads.  
Han spurgte derfor om generalforsamlingen accept af, at man i tilfælde af fredsvalg 
vælger Georg Breddam for et år, medens Anne Lykke, Christian Kaalund og Ulla 
Thygesen vælges for to år. I tilfælde af kampvalg vil det blive således, at den der får 
færreste stemmer, kun vælges for et år. Herefter skal der i 2022 – et lige år – vælges 
fire medlemmer, hvorefter det stemmer. Generalforsamlingen gav uden bemærk- 
ninger accept af fremgangsmåden. Herefter spurgte dirigenten om der var andre 
kandidater end de fire opstillede.  
 
Det var der ikke, og de fire foreslåede blev herefter valgt med akklamation.  
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Dagsorden punkt 8 – Valg af revisor jfr. § 11: 
Bestyrelsen foreslog valg af Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede herefter, at Beierholm var 
valgt. 
 
 
Dagsorden punkt 9 – Eventuelt: 
Her var der to spørgsmål. Jens Chr. Jensen så gerne, at det blev nemmere at tee sin 
bold op på den nye drivingrangemåtte, og foreslog at der sættes nogle gummidup- 
per ned i den. Herman Balle synes – med det flotte regnskab in mente – at man 
snarest burde få skiftet den sidste og gamle halvdel af drivingrangemåtten ud. Begge 
dele noterede bestyrelsen sig.  
 
Da der ikke var flere indlæg/spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden, og 
gav ordet tilbage til Flemming Nielsen. Han takkede Chr. Nielsen for god ledelse af 
generalforsamlingen, og overrakte ham et par flasker vin som tak for indsatsen.  
 
Herefter bad Ulla Thygesen om ordet. Hun takkede de afgående bestyrelsesmedlem- 
mer Arne Jakobsen og Flemming Nielsen for hhv. 4 og 15 år i bestyrelsen. De fik 
begge meget pæne ord med på vejen, idet Ulla Thygesen i sin flotte tale bl.a. 
bemærkede, at Flemming Nielsen nu suverænt var den der havde siddet flest år som 
formand i klubben. En rekord som han gerne måtte være stolt af.  
 
Til allersidst fik Flemming Nielsen igen ordet. Han takkede for den flotte tale fra Ulla, 
og sagde at det jo egentlig havde været nemt at være formand i klubben – der var jo 
tale om dejlige kolleger i bestyrelsen og en klub uden ævl og kævl. Så var der kaffe, 
vand eller øl, og det blev ikke som varskoet i indkaldelsen en udendørs forestilling. 
Da man var under de 50 deltagere, måtte alle gerne sidde inde i klubhuset og nyde 
en forfriskning, og det tog næsten alle imod. Vejret udenfor var da også forfærdelig! 
 
 
Referent: 
 
_________________________________ 
           Flemming Nielsen 
 
 
Godkendt af dirigent Chr. Nielsen 
 



13 
 

Lemvig, den 1. juni 2021 
 
 
__________________________ 
 
 

 
 
 


