
                                                                                                                                                                               

Referat af Generalforsamling 2022 

Onsdag den 23. november 2022 kl. 19.00 Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 3100 
Hornbæk  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelses beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud  
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmer  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
9. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent  

Morten Hansen-Nord vælges som dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – og takkede både klubbens frivillige og 
ansatte for deres indsats. Forsamlingen responderede med applaus for indsatsen.  
 
2.A. Bestyrelsens planer for 2023 
Der skal ansættes ny forpagter/restauratør. Medlemmer ønsker at blive hørt fra restaurantens       
side. Formanden svarer at der bliver nedsat et udvalg med medlemmer fra klubber i klubben 
som sammen med restaurant og sekretariat skal sikre tilfredshed i medlemsbasen. Der 
tilknyttes ny ekstra træner som deles med Asserbo. Dette skal give medlemmerne yderligere 
mulighed for at få træning alle ugens dage, samt om vinteren.    
  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer, Mie Madsen fremlægger klubbens regnskab som godkendes. Der var dog enkelte 
spørgsmål fra medlemmer vedr. omlægning af lån hos banken. Bestyrelsen kigger på de 
bedste og sikreste måder at tilrettelægge økonomien med banken.  

4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud  

Klubmanager, Peter Juul Hansen fremlagde budget samt forslag til kontingentsatser for 
2023. Forslaget om at alle kontingenter, eksklusivt passivt medlemskab, stiger med 150,- 
godkendes.  



                                                                                                                                                                               
5. Forslag fra bestyrelsen  

Generalforsamlingen besluttede i 2021 at godkende en rammebevilling på 3.8 mio. kr. til 
byggeri af nye bade- og omklædningsrum. Forudsætningerne har af mange grunde ændret 
sig og på Generalforsamlingen giver medlemsforsamlingen bestyrelsen mandat til 
igangsættelsen af nyt projekt omkring en tilbygning, der indeholder nye bade- og 
omklædningsrum samt hal med 4 golfsimulatorer med en samlet max budgetramme på 6 
MDK. Inden godkendelsen, var der bekymring i form af spørgsmål omkring etablering af 
store initiativer i en usikker tid, samt sen involvering af medlemmerne i projektet.  
Projektet blev vedtaget med stort flertal.   
 

6. Forslag fra medlemmer  

Der var ikke indkommet forslag  
 

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer  
7.1.1 Valg af formand: Karsten Glahn genvælges   
7.2.1 På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Claus Meulengracht, genopstiller ikke  
7.2.2 Claus Stenholt genvælges   
7.2.3 Morten Søgaard genvælges   
7.2.4 Vagn Jørgensen udtræder af bestyrelsen  
 
Ole Christensen vælges ind i bestyrelsen for en 2-årig periode. Emil Alexander Jepsen vælges 
ind for en 1-årig periode. 
 

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af  
8.1.1 Inforevision vælges som revisor  
8.1.2 John Barnkob vælges som intern revisor  
8.1.3 Torben Nielsen vælges som intern revisor suppleant.  
 

9.   Eventuelt 

 Mads Lindborg opfordrer medlemmer til at tage børn og børnebørn med ud og prøve 
kræfter med golf i Hornbæk Golfklub  

 Formand, Karsten Glahn takker udtrædende bestyrelsesmedlemmer Claus Meulengracht 
og Vagn Jørgensen for deres store arbejde i klubben. Vagn Jørgensen indstilles ydermere 
som Æresmedlem til applaus i salen.  

 

 


