
                                                                                                                                                                                                           

  

______________________________________________________________________________________________ 
Ørnehøj Golfklub * Gammel Lundegårde 70 * DK-9260 Gistrup* Tlf.(+45) 98 31 43 44 * SE.nr. 17498681 * 
Golfklubben@mail.dk * www.ornehojgolfklub.dk 

                                                                                                                                                                                                                          

Bank og hovedsponsor 

Indkaldelse til generalforsamling 

i Ørnehøj Golfklub, torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00 
i golfklubbens lokaler, Gammel Lundegårde 70, Gistrup 

 

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 indmeldelsesgebyr. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 
 

1. Vedtægtsændring vedr. momskompensation, her skal § 13 ændres. Baggrunden herfor er 
at for at kunne få andel i puljen momskompensation, skal det ved en eventuel ophævelse af 
Ørnehøj Golfklub, ændres til:  
at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden 

forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er 

hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende 

eller i på anden måde almennyttigt formål. 

 

2. §4 her tilføjes: såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes om følge af 

force majeure, herunder ved myndighedspåbud, vil afholdelse kunne ske on-line. 

 

 Forslag fra medlemmerne: 
 

1.  ændring af klubmesterskaber til også at dække handicap klubmester. 

Klubmesterskabet ændres til også at finde en handicapklubmester i de rækker der stilles op i.   

Bemærkning: De fleste vil gerne have noget at spille om når man stiller op og det kunne 

måske øge interessen for at være med til klubmesterskabet. Det ses også i andre klubber at 

man har en handicapklubmester. 

2.  Forslag til ændring af klubturneringer så de tæller med i et slutspil ala "race to Dubai".  
 
I forbindelse med de åbne turneringer som Ørnehøj afholder samles der point sammen til et 
slutspil "race to (hovedsponsor) hvor man finder en mester i hver række som er spillet.  
 
Bemærkning: For at øge interessen for at være med i de turneringer klubben afholder laver 
man dette "race" som afsluttes med en turnering hvor dem som i hver række har fået samlet 
flest point sammen kåres til mester.  For at flest vil være med kan man sige at point tæller 
ekstra ved fx slutspillet eller nogle udvalgte turneringer i sæsonen hvor man gerne vil ha 
flere til at stille op. 
 
3.  Forslag til klubben sponserer nogle klubsessions med træner nogle weekends.  
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I forbindelse med sæsonen arrangerer klubben nogle fælles træningssessions fx nogle timer 
lørdag/søndage hvor der er fri træning sammen med klubbens træner team.  
Bemærkning.: Tanken var at man, fx ved sæsonstart, lavede nogle åbne træningssessioner 
hvor folk kunne komme, møde trænerstaben og måske nogle fra eliten og få lidt råd og 
vejledning til spillet som senere måske kunne udmønte sig i nogle træningslektioner.  
Det ses jo i andre sportsgrene man går til fx fodbold, cykling osv at man har noget 

fællestræning. 

Punkterne 1,2 og 3 under forslag fra medlemmerne er stillet af medlem 99-2442 
 

4. Forslag om en 3 mdr. prøveperiode hvor man må tage hund med rundt på Golfbanen i 
Ørnehøj Golfklub – hunden skal være i snor, og man har selvfølgelig pligt til at rydde op efter 
dens evt. ”efterladenskaber’´. Hvis man ikke kan overholde dette, skal man ikke have lov til 
at tage sin hund med på Golfbanen. Til orientering, så må man gerne have hund med i vores 
’4-Golf’ samarbejdspartnere (Blokhus Golfklub, Dronninglund Golfklub, Sæby Golfklub) + 
vores tættest naboklub Aalborg Golf Klub er det også tilladt. Så ønsket er en 3 mdr. 
prøveperiode  
 
Punktet er stillet af medlem 99-4718 Niels Østergaard 
 

5. Forslag om ændring af banens hulforløb og sløjfenavne. 
 
Det foreslås, at Golfklubben vender tilbage til de oprindelige hulnumre 1 - 27 og sløjfenavne, 
som følger: 
Hul 1-9        NØVLING SLØJFEN  
Hul 10-18   GISTRUP SLØJFEN  
Hul 19-27   LUNDEGÅRDE SLØJFEN  
Sløjfe-sponsornavne synliggøres ved reklameskilte på første tee, hultavler, hulkopper og 
hulflag. 
Begrundelse for forslaget: 
Golfklubbens ændring til de nuværende hulforløb og sløjfenavne har resulteret i forvirring og 
frustration blandt klubbens medlemmer og ikke mindst gæstespillere. 
Ved fortsat brug af sponsornavne som sløjfenavne, vil forvirringen kun blive yderligere 
forstærket, hver gang klubben skifter sponsorer. 

 
Punktet er stillet af medlem 99-62 Sanning Hansen. 
 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

På valg er:  Christian Skou Nielsen, Kim Johansen, Søren Bols. De er alle villige til genvalg. 
 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for et år. 
 

8. Valg af revisor. 
På valg er Beierholm. 
Bestyrelsen indstiller Beierholm. 
 

9. Eventuelt.  



                                                                                                                                                                                                           

  

______________________________________________________________________________________________ 
Ørnehøj Golfklub * Gammel Lundegårde 70 * DK-9260 Gistrup* Tlf.(+45) 98 31 43 44 * SE.nr. 17498681 * 
Golfklubben@mail.dk * www.ornehojgolfklub.dk 

                                                                                                                                                                                                                          

Bank og hovedsponsor 

Gistrup den 24. august 2021  

 

Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub. 

Årsrapporten for 2020 indeholdende resultatopgørelse og status findes på klubbens hjemmeside. 
Årsrapporten indeholdende noter ligger til afhentning på kontoret og på skranken uden for 
kontoret. 


