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Stiftende Generalforsamling i Onsdagsherrerne, Norddjurs Golfklub 

Generalforsamlingen var indkaldt af udvalget for den hidtidige, uformelle onsdagsherre-klub 

under Norddjurs Golfklub - jfr. bilag 1 

Antal fremmødte til generalforsamlingen:  41 - jfr. deltagerfortegnelse bilag 2 

Indkaldelsen angav følgende dagorden for mødet: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formål med stiftelse af forening med vedtægter 

3. Gennemgang af udkast til vedtægter 

4. Afstemning: godkendelse af vedtægter 

5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af én suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Aktivitets- og turneringsudvalget - medlemmer heraf m.v.  

9. Eventuelt 

 

Formand for det hidtidige udvalg, Henrik Bach Nielsen (HBN) bød velkommen. 

1. Valg af dirigent 

HBN foreslog Hans Manthai som dirigent for forsamlingen. Hans blev valgt med akklamation.  

Hans Manthai takkede for valget, og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet; 

indkaldelse er sendt pr. mail til medlemmer i den hidtidige onsdagsherreklub, ligesom 

indkaldelsen i 14 dage har været opsat på onsdagsherrernes opslagstavle i klubben.  

Herefter gav dirigenten ordet til Per Villadsen (PV), der redegjorde for: 

2. Formål med stiftelse af forening med vedtægter 

Udelukkende for at kunne opfylde de krav, som vort pengeinstitut - Sparekassen Djursland - stiller 

i forhold til, at vi kan bevare vor konto. Kravene er en følge af, at Sparekassen skal følge 

Hvidvasklovgivningen. For at kunne opfylde reglerne, skal der stiftes en formel forening med 

vedtægter, bestyrelse, m.v., hvorefter foreningen kan få et CVR-nr. , hvilket er nødvendigt for at 

foreningen kan blive korrekt registreret i Sparekassen. 
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PV forsatte herefter - efter accept af dirigenten - med: 

3. Gennemgang af udkast til vedtægter 

Udkast til vedtægter var omdelt til deltagerne.  

Det var vigtigt for PV at pointere, at vedtægterne er oprettet for at imødekomme kravene i forhold 

til at drive en formel forening, og dermed opfylde hvidvasklovgivningen, men at vedtægterne 

samtidig - i videst muligt omfang - sikrer og medvirker til, så vidt det er muligt, at aktiviteterne i 

Onsdagsherrerne videreføres som hidtil og i den samme ånd. Nemlig at mødes og spille golf under 

hyggelige og sociale former.  

De enkelte paragraffer i vedtægterne blev kort gennemgået. 

Dirigenten gav herefter mulighed for at stille spørgsmål. 

Steen René Andersen anbefalede forsamlingen at stemme nej til, at foreningen skulle etableres 

som en formel forening med vedtægter, bestyrelse m.v. 

Steen René mente, at det vil give alt for meget arbejde/bøvl, at have en formel forening, ligesom 

han mente at det derfor vil være vanskeligt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen fremover. 

Han mente, at klubben skulle fortsætte som hidtil, og at der måtte kunne findes en løsning på 

problemerne omkring at have en bankkonto og en mulighed  for at kunne betale via MobilePay på 

anden vis.  

Steen René spurgte, om man havde hørt DGU om, de kunne foreslå en model. 

PV oplyste, at man selvfølgelig har undersøgt, om det er nødvendigt med en formel forening, men 

dog ikke spurgt DGU herom. Sparekassen har ikke kunnet hjælpe med en anden løsning og 

udvalget har konstateret, at mange andre klubber hhv. i andre golfklubber og i vor egen golfklub 

(seniorerne bl.a.) har måttet etablere formelle foreninger for at kunne vedblive med at eksistere.  

Peter Due oplyste - i egenskab af kasserer for klubben og med ansættelse i Sparekassen Djursland 

- at der ER ingen vej uden om. Vor konto kan IKKE være oprettet under en privatperson. 

MobilePay kan sættes op under en privatpersons aftale med en særskilt box for en klub, men 

denne funktion kan slet ikke håndtere de mængder af indbetalinger, som vi har og får fremover. 

NetBank kan på ingen måde anvendes medmindre, der er en korrekt etableret konto.  

Vore midler kan IKKE blot overføres til Norddjurs Golfklub og indsættes på en konto tilhørende 

Onsdagsherrerne. Det vil betyde, at Sekretariatet skal lave en masse bogføringsposteringer, og 

føre regnskab med kontoen og udføre betalinger m.v.. Denne form for og mængde af arbejde, kan 

vi ikke pålægge Golfklubben. Midlerne vil herved heller ikke længere tilhøre Onsdagsherrerne.  

HBN oplyste, at han absolut ikke forventer, at der vil blive problemer med at rekruttere 

medlemmer til bestyrelsen. Der er således allerede 5 medlemmer, der er klar til at blive valgt - 

under dagsordenens punkt 5 - til foreningens første bestyrelse. Det hidtidige udvalg fortsætter, 
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som PV fortalte under gennemgang af vedtægterne, i henhold til vedtægternes § 7, og skal således 

varetage alle praktiske opgaver mht. tilrettelæggelse og afvikling af alle former for matcher. 

Bestyrelsen bliver således "kun" en forretningsmæssig bestyrelse, der skal varetage sædvanlige 

administrative opgaver og træffe beslutninger, hvor der måtte opstår spørgsmål, der er relevante. 

HBN opfordrede kraftigt til, at man stemmer for oprettelse af foreningen ved at stemme for 

vedtagelse af de fremlagte vedtægter.  

Desuden var der lidt debat omkring, hvor mange midler foreningen skal "have på bogen", men 

efter lidt meningsudveksling herom, henviste dirigenten dette spørgsmål til, at det må blive 

drøftet på et andet tidspunkt.  

Herefter gik dirigenten over til pkt. 

4. Afstemning om godkendelse af vedtægter 

Vedtægterne blev godkendt. 40 stemte for vedtagelse og 1 stemte imod.  

 

Dirigenten gav herefter ordet til HBN i forhold til dagsordenens pkt.  

5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 

HBN oplyste, at man fra det hidtidige onsdagsherreudvalg ønskede at opstille følgende til 

bestyrelsen, idet disse personer samtidig havde givet accept af til opstillingen: 

Iver Hougaard Jensen 

Lars Hastrup 

Martin Jul Pedersen, 

Per Villadsen 

Henrik Bach Nielsen. 

Kandidaterne rejste sig, når de blev nævnt, og hvis nogen havde behov for en nærmere 

præsentation, gav HBN mulighed for, at de opstillede kunne præsentere sig selv - evt. efter ønske 

fra mødedeltagerne. 

Der blev ikke foreslået øvrige kandidater, og de blev valgt med akklamation. 

 

6. Valg af suppleant 

Dirigenten gav igen ordet til HBN, der foreslog Lars Næsby som suppleant. Lars blev valgt uden 

modkandidater. 
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7. Valg af revisor 

Dirigenten gav endnu engang HBN ordet, og han bragte Peter Due i forslag som revisor. Peter Due 

erklærede sig villig til påtage sig det ulønnede hverv. Peter Due blev valgt uden modkandidater. 

 

8. Aktivitets- og turneringsudvalget -medlemmer heraf m.v.  

Dirigenten gav ordet til HBN.  

HBN oplyste, at Aktivitets- og Turneringsudvalget fortsat skal sørge for "alt det praktiske" omkring 

golfspillet, vore månedsmatcher, venskabsmatcher o.m.a.  

Udvalget har ikke nogen "fast bemanding", men alle, der ønsker at deltag, er velkomne. Fra 

bestyrelsen deltager dog altid mindst 3 medlemmer (jfr. vedtægternes §7).  

Pt. deltager alle de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Desuden deltager følende p.t. i udvalget: 

Henning Sejersen, Frans M. Pedersen, Lars Næsby, Flemming Frantsen, Eilif Nielsen, Lars Bendtsen 

og Arne Mikkelsen. 

 

9. Eventuelt 

HBN ønskede ordet.  

HBN takkede for, at forsamlingen nu har medvirket til at stifte en ny, formel forening. 

HBN kaldte Carsten Ingerslev Andersen frem, og takkede ham for den formandsopgave, han havde 

udført og for nogen tid siden overlod til HBN. Det har ikke tidligere været muligt at sige tak til 

Carsten grundet dennes fravær til månedsmatcher, men nu skulle det gøres, og Carsten modtog 

en lille erkendtlighed.  

Tak til forsamlingen og til dirigenten. 

 

Dirigenten erklærede hermed mødet for afsluttet. 

 

For referatet:   Dirigent: 

 

_______________________________                            _______________________________  

Per Villadsen    Hans Manthai  
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Bestyrelse: 

 

_______________________________                            _______________________________  

Henrik Bach Nielsen   Iver Hougaard Jensen 

 

 

_______________________________                            _______________________________  

Martin Jul Pedersen   Lars Hastrup 

 

 

_______________________________     

Per Villadsen  
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 Bilag 1 

 

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING 

 

Der indkaldes herved til stiftende generalforsamling* i  

ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub 

til afholdelse onsdag, den 10. juni 2020, kl. 21.30**  

i Norddjurs Golfklubs lokaler med følgende  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formål med stiftelse af forening med vedtægter 

3. Gennemgang af udkast til vedtægter 

4. Afstemning: godkendelse af vedtægter 

5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af én suppleant  

7. Valg af revisor 

8. Aktivitets- og turneringsudvalget – medlemmer heraf m.v. 

9. Eventuelt 

 

* Stiftende generalforsamling afholdes for at skabe en formel forening med vedtægter m.v. af 

hensyn til, at foreningen skal opfylde hvidvaskregler m.v. overfor det pengeinstitut, hvor vi har 

foreningens konto.  

** Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter dagens månedsmatch jfr. indbydelsen hertil.  
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Deltagerfortegnelse     Bilag 2 

      

Fornavn Efternavn DGU-Medlemsnr.    
Allan Therkelsen 76-777    
Bent J. Pedersen 76-433    
Bjarne Olesen 76-1891    
Bodin Julius 76-2147    
Carsten Andersen 76-1231    
Chris Callisen 76-197    
Flemming Frandsen 76-1363    
Frans M. Pedersen 76-567    
Gert Jul Pedersen 76-1314    
Gunnar Pilgaard 76-456    
Gunnar Sveinn Arnason 76-1766    
Hans Manthai 76-973    
Harald Stenfeldt Johansen 76-1786    
Henrik Bach Nielsen 76-616    
Henrik Brath Rasmussen 76-1142    
Iver Hougaard Jensen 76-741    
Jimmi Munk 76-1873    
John Friis 76-1337    
Jørn Rasmussen 76-1706    
Karl Søndergaard 76-613    
Keld Taasti 76-1351    
Kurt Søndergaard 76-800    
Lars Næsby 76-450    
Lars Bendtsen 76-1043    
Lars Hastrup 76-1567    
Lars S. Christensen 76-746    
Martin Jul Pedersen 76-1299    
Morten Gregersen 76-1551    
Morten Hammer Sørensen 76-1682    
Ole Bulebanker 76-1694    
Ole Mann 76-956    
Ole Taasti 76-7    
Ole Hedegaard Hansen 76-513    
Per Madsen 76-1204    
Per Villadsen 76-1324    
Per S. Christensen 76-748    
Peter Due 76-640    
Ronny Hansen 76-1697    
Steen René Andersen 76-1478    
Søren Bang 76-1221    
Viggo Pedersen 76-462    

Antal deltagere: 41      

 


