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Generalforsamling i Onsdagsherrerne, Norddjurs Golfklub 

Indkaldelse til generalforsamlingen er indsat som bilag 1. 

Formand Henrik Bach Nielsen bød velkommen til generalforsamling, der afholdes nu, næsten 1 år 
efter foreningens stiftelse, den 10. juni 2020. Jfr. vedtægterne skal den årlige generalforsamling 
afholdes inden udgangen af april måned, men grundet Corona har vi ikke lovligt kunnet afholde 
mødet før nu.  

”Bestemmelserne i vedtægterne om afholdelse er således ikke overholdt, men det kan kun gå ind 
under begrebet force majeure, hvorfor bestyrelsen forventer, at når dirigenten – som vi vælger om 
lidt – oplyser, at generalforsamlingen ikke er lovligt varslet iflg. vedtægterne, så bliver det 
accepteret, og vi hurtigt kan komme videre med behandling af dagsordenen”.  

Formanden kunne oplyse, at da der ikke har været afholdt generalforsamling i tide, har bestyrelsen 
alene kunnet fungere som ”en forretningsmæssig bestyrelse” (medlemmerne af bestyrelsen har 
ikke været lovligt valgt), og en sådan bestyrelse kan alene forestå foreningens almindelige, 
sædvanlige drift. Derfor er der heller ikke foretaget ”vilde investeringer eller lignende”.  

Efter disse indledende bemærkninger, gik formanden over til behandling af: 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Hans Manthai som dirigent for forsamlingen. Hans blev valgt uden 
modkandidater.   

Hans Manthai takkede for valget og oplyste, at han ville tillade sig at betragte generalforsamlingen 
som lovligt indvarslet jfr. formandens bemærkninger. At mødet ikke har været afholdt i tide skyldes 
jo alene forhold, som bestyrelsen ikke har kunnet gå imod.  

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne, idet den blev 
bekendtgjort ved opslag i klubben søndag, den 9. maj 2021 og ved opslag på klubbens hjemmeside 
et par dage senere. 

Der kom ingen indvendinger mod, at den til dagen indkaldte generalforsamling blev anset for at 
være lovlig, og at dagsordenens punkter jfr. indkaldelsen herefter kunne behandles.  

 Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af: 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning er indsat som bilag 2. 

Dirigenten gav deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.   
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Ordet blev derefter givet til kasserer Per Villadsen for fremlæggelse af: 

3. Regnskab 

Kopi af årsregnskabet blev omdelt til mødedeltagerne.  

Regnskabet er aflagt for perioden fra foreningens stiftelse til den 31. december 2020.  

Regnskabet udviser et overskud for perioden på kr. 440, og en egenkapital pr. 31. december på kr. 
16.505.  

Regnskabet er af revisor Peter Due påført ”en blank revisionspåtegning” – altså en påtegning uden 
forbehold, men med bemærkning om, at regnskabet efter revisorens overbevisning er retvisende.  

Regnskabet blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse.  

Dirigenten gav mulighed for, at der kunne stilles spørgsmål. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

 

Herefter gik dirigenten over til behandling af pkt. 

4. Fastsættelse af kontingent  

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har indstillet til, at det fortsat skal være gratis at være medlem af 
Onsdagsherrerne.dk, hvorfor kontingentet ønskes fastsat til kr. 0,00.  

Forslaget blev modtaget og godkendt med applause. Kontingentet er hermed for året 2021 kr. 0,00.   

 

Dirigenten fortsatte med dagsordenens pkt. 5:  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. 

Dirigenten oplyste, at Martin Jul Pedersen og Lars Hastrup er på valg, og at begge modtager 
genvalg.  

Begge blev genvalgt uden modkandidater. 

6. Valg af suppleant 

Lars Næsby har været suppleant for bestyrelsen og Lars er villig til genvalg. Dirigenten spurgte, om 
der evt. var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Lars blev genvalgt.  

7. Valg af revisor 

Peter Due er valgt som revisor, og da bestyrelsen er tilfredse med hans arbejde, har bestyrelsen 
indstillet, at Peter genvælges. Peter blev genvalgt. 
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8. Forslag fremsat af bestyrelsen 

Ingen forslag.  

9. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.  Dirigenten oplyste, at forslag skal 
indsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen, hvilken man bør huske inden 
næste års generalforsamling i marts eller april måned.  

10. Eventuelt 

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet.  

Da det ikke var tilfældet, bad formanden om ordet.  

Henrik takkede medlemmerne for den store opbakning til at deltage i det spil, der – trods alt –har  
kunnet gennemføres.  

Henrik udtrykte også glæde over, at der er kommet en hel del nye deltagere til. ”Velkommen og tak 
for, at I ønsker at være med i klubbens aktiviteter. Desværre har vi ikke kunnet afholde 
månedsmatcher med spisning og venskabsmatcher, der jo alt sammen giver bedre mulighed for 
møde andre medlemmer af klubben, men forhåbentlig bliver restriktionerne vedr. Corona-
pandemien snart reduceret så meget, at vi kan få ”normale” tilstande igen”.  

De store udfordringer i relation til Corona, har medført, at bestyrelsen har truffet langt de fleste 
beslutninger vedr. afvikling af turneringer m.v. Normalt vil klubbens ”aktivitets- og 
turneringsudvalg” blive involveret i både tilrettelæggelse og afvikling af arrangementer. Men da der 
ofte har været behov for hurtige beslutninger, er disse truffet i bestyrelsen – typisk via 
korrespondance pr. mail herom.  

Henrik fortalte, at Aktivitets- og Turneringsudvalget p.t. består af bestyrelsen + Henning Sejersen, 
Frans M. Pedersen, Lars Næsby, Flemming Frantsen, Lars Bendtsen, Arne Mikkelsen, Peter Due og 
Søren Bang. Eilif Nielsen deltog i udvalget i 2020, men har valgt at udtræde.  

Kontakt Henrik ved ønske om deltagelse i udvalget.  

Henrik takkede for den store hjælp, som udvalget udfører – specielt i forbindelse med 
månedsmatcher.   

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt, 
og at generalforsamlingen kunne hæves.  

Henrik Back tog herefter igen ordet, og takkede dirigenten for god og myndig ledelse og også hurtig 
afvikling af mødet. Ligeledes takkede Henrik medlemmerne for fremmødet og for god ro og orden. 
Tak for i aften.  
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Bilag 1 

Der indkaldes herved til ordinær 

Generalforsamling 

til afholdelse onsdag, den 2. juni 2021 kl. 20.30 

hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne. 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

På valg er: Martin Jul Pedersen og Lars Hastrup – begge modtager genvalg 
6. Valg af 1 suppleant for 1-årig periode 

På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg 
7. Valg af revisor 

På valg er: Peter Due – modtager genvalg 
8. Forslag fremsat af bestyrelsen  
9. Indkomne forslag  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 
uger før generalforsamlingens afholdelse 

10. Eventuel 
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens 
arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i 
klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.  

Bemærk!  

Forsamlingsforbuddet jfr. Corona-restriktionerne er årsag til, at den ordinære generalforsamling 
ikke har kunnet afholdes inden udløbet af april måned, som er deadline herfor jfr. vedtægterne.  

Forsamlingen udskydes derfor jfr. indkaldelsen til den 2. juni 2021, hvor den nu indgåede aftale 
om genåbning tillader, at vi kan samles indendørs i restaurant/café for at afholde et møde med 
fagligt indhold.  

Krav om gyldigt Coronapas/-test eller lign., skal overholdes ved deltagelse i 
generalforsamlingen. 

ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub 
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Bilag 2 

Dette er Onsdagsherrernes årsberetning for 2020.  

Covid-19 og de afledte meget restriktive krav i forhold til at spille golf medførte, at opstart med spil i  

onsdagsherre-regi måtte udskydes. Lykkeligvis blev restriktionerne lempet af Dansk Golfunion. og fra medio  

maj kunne vi igen mødes og spille de ugentlige runder.  

Med den sene opstart måtte hulspilsturneringen desværre udgå, men de løbende Stableford- og  

Fantastiske-18- turneringer blev afviklet i fuld omfang. Månedsmatcher med spisning blev afviklet under  

hensyntagen til krav om afstand og mundbind m.v. Det lykkedes også at få afholdt en venskabsmatch  

hjemme mod Randers Fjord Golfklub - med os som sikker vinder. Venskabsmatcherne mod Randers  

Golfklub og Grenaa Golfklub blev desværre aflyst.  

Der deltog ca. 75 spillere, i onsdagsherrernes turneringer i 2020. Der er plads til mange flere, og mange  

flere menes at kunne have glæde af at deltage i fællesskabet hos onsdagsherrerne. Der arbejdes derfor  

sammen med klubbens golfmanager om, at få flere spillere gjort opmærksomme på muligheden.  

Formel forening med eget CVR-nr. og Mobilepay  

Jævnfør reglerne om hvidvask. er der strenge krav omkring legitimation i forhold til at være kontohaver i et  

pengeinstitut. Disse krav skalonsdagsherrerne således også opfylde i forhold til at have sin konto i  

Sparekassen Djursland. Kravene medførte, at udvalget, der varetog "driften" af onsdagsherrerne, efter  

længere tids overvejelser erkendte, at det var nødvendigt at etablere en formel forening med eget CVR-nr.  

godkendte vedtægter og en valgt bestyrelse. Der blev således afholdt stiftende generalforsamling den 10.  

juni 2020, hvor vedtægterne blev godkendt, og der blev valgt en bestyrelse på 5 mand. Bestyrelsen  

varetager således de "forretningsmæssige opgaver" medens, der jfr. Vedtægterne fortsat er et større  

udvalg, der varetager klubbens arrangementer. Den formelle organisering medfører, at visse opgaver skal  

varetages helt formelt. Bl.a. skal der afholdes årlig generalforsamling, og der skal fremlægges et revideret  

regnskab. Det giver den fordel, at klubbens medlemmer får bedre indsigt i økonomi og planer. Tillige har  

den formelle organisering medført, at onsdagsherrerne har kunnet få eget Mobilepay-nummer, hvilket I har  

sat meget pris på, I bruger det flittigt skulle jeg hilse og sige, og det letter arbejdet med håndtering af  

kontanter og bogføring.  

Sund økonomi og sponsering  

Onsdagsherrerne har gennem de seneste år oparbejdet en lille egenkapital, hvilket dog ikke har været - og  

ikke er - et formål. Det koster stadig kun 20,- at deltage i spillet på "almindelige" onsdage, og beløbet går til  

præmier og desuden til en grillpølse efter runden. på onsdage, med match - normalt og forhåbentlig  

fremadrettet den første onsdag i hver måned - er der spisning efter matchen og her er prisen for deltagelse  

100,- Af egenkapitalen har vi i året valgt at donere 7.500,- til den nye boldvasker og 1.500,- til et nyt  

køleskab i klubben.  

Score registrering og ny udvalgsmedlemmer  

Jeg vil gerne opfordre til at I registrere jeres score efter runderne. Det er vigtigt, at scoren som minimum  

registreres, hvis man skulle være så god at have lavet mere end 36 point. Jeg ved godt at de nye  

handicapregler kan regulere en både op og ned med mindre score, men det er besluttet at som minimum,  

skal en score på 36 og derover altid registreres, ellers kan man ikke spille med om vin og pengepræmierne i  
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de enkelte rækker. En dag som i dag bliver alle score indberettet, men det sker kun ved månedsmatcherne,  

de almindelige onsdage bedes I sammen med jeres markør sørge for det.  

Vi har også sommetider fået det spørgsmål, om det stadig er nødvendigt med vagter, nu hvor de fleste  

betaler med MobilPay. Ja det er vigtigt at have vagter, for skulle en af jer en dag komme lidt sent  

hjemmefra, så ved I at der altid er en at spille med kl. 16.55. Samtidig har vagterne den mission, at de skal  

finde alt pølse udstyret frem, pølser, brød, og alt tilbehøret, samt have ansvaret for at der også bliver  

ryddet pænt op efter os.  

Tjek også ved lejlighed klubbens hjemmeside, Onsdagsherrer.dk her står alt omkring vores dejlige klub.  

Sidste år fik vi forlænget tidsrummet, hvor vi har banen blokeret om onsdagen, fra 15.30 til nu kl. 15.00 til  

kl. 17.00 Så vi kan ikke så godt tillade os at brokke os, når nogen går ud i en 4 bold inden kl. 15.00, det er de  

naturligvis i deres gode ret til. Jeg vil dog opfordre til, at vi ikke selv gør det, da det ofte giver langsomt spil  

for alle der kommer bagefter. Ligesom man også gerne må gå ud med nogen man ikke kender, det kunne jo  

være at du pludselig mødte en, der kunne være et nyt og spændende bekendtskab.  

Jeg vil appellerer til, hvis nogen af jer sidder og gerne vil give et nap med i udvalget, at I kommer på banen  

og lige giver os et praj. Vi mødes normalt 2-3 gange om året, i år har været lidt atypisk med lidt flere  

møder, men det slutter vel med Coronaen, engang i løbet af året.  

Til sidst vil jeg gerne takke alle der har og er med til at skabe dette unikke Onsdagsherrer.  

Tak.  
 

 


