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Hammel Golf Klub er en 18 år gammel golf klub beliggende i naturskønne omgivelser i Østjylland, med 
Frijsenborg Skov og Slot som naboer. Ved udgangen af sæson 2010 har klubben 1100 medlemmer, og ca. 
4500 greenfee gæster p.a.. Klubben råder over flot 18 huls anlæg samt 6 huls par-3 bane, moderne 
maskinpark, klubhus med alle faciliteter, velassorteret ProShop - og således rammen om et hyggeligt miljø til 
glæde for klubbens medlemmer og gæster samt medarbejdere. 
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Ekstraordinær Generalforsamling 
 
HAMMEL GOLF KLUB 
 
Mandag den 13. december 2010 kl. 19:00 
 
 

1. Svend Thestrup byder velkommen. 
Der var 20 fremmødte . 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Asger Brahe blev valgt. 

 

2.    Forslag fra Bestyrelsen 

•   Ændring af klubbens vedtægter  

  Ad. §3 – Medlemskategorier, kontingent og indmeldelsesgebyr. 

”Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at etablere fleksible medlemskategorier, herunder 
fastsætte indskud og kontingent for disse, i det omfang det fremmer klubbens 
udviklingsmuligheder” 
 

Ad. §4 Generalforsamling  

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem, der ønsker 
at afgive stemme, skal stemme på det antal kandidater der skal vælges og kun med én stemme på 
hver”.  

Ad §5 – Dagsorden for ordinær Generalforsamling 

”Revisorsuppleant udgår” 

Ad §6 – Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

”Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 
medlemmer. Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Denne 
bestemmelse træder i kraft første gang ved den ordinære Generalforsamling i 2011.” 

 

Ad. §8 – Bestyrelsens opgaver og kompetence 

”Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter” 
 

 
Forslagene vedtages. 
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3.    Eventuelt 

Ulla Laigaard 112-284: 

Hvad blev der besluttet på mødet for nylig med Samarbejdsklubberne? Ved fra andre 

klubber, at de har mulighed for, at købe et kort og så spille på 4 baner. 

Kim Bjerregaard: 

Vi var 15 klubber samlet her i Hammel til møde og 6 klubber har meldt sig ud, af 

samarbejdet pr. 1/1 2011. De 50,- kr. fastholdes i rabat og med hensyn til 

fleksmedlemskaber, er intet vedtaget endnu. Og vi har ingen direkte forbindelse til andre 

klubber om et samarbejde med hensyn til, at man kan købe et kort og spille flere baner. 

13 klubber er med i ordningen om ½ pris på greenfee og der er ingen nye på bedding. 

Man kan også altid forhandle med klubberne, om en god pris hvis man kommer mange. 

 

Mogens Stab 112-174: 

Med hensyn til hjertestarteren er den udmærket. Måske en ekstra ved toiletbygningen på 

banen, ville være en god ide. Man kunne evt. gå sammen om, at betale den f.eks. HGK, 

Seniorklubben mv. 

 

Henning Svendgaard 112-1603: 

En endnu bedre ide ville være, at man fik et førstehjælpskursus igennem Falck. 

Kim Bjerregaard: 

Man kan også ringe ind til Cafeén og få den kørt ud. Telefonnummeret står på scorekortet. 

Måske det også ville være en god ide, med flere kurser. 

 

Else Nielsen 112-1432: 

Det er meget væsentlig, at folk kan hjælpe hinanden og derfor er, et førstehjælpskursus 

vigtigt. 

Erik Maagaard 112-2: 

Stor ros til alle i HGK for det flotte indsats med hensyn til, at hjælpe Ulrich. 

 

Antje Nickelsen 112-1593: 

Jeg arbejder på Skejby Sygehus og vi kan hjemmefra øve førstehjælpskursus ved, at følge 

et program. Måske det kunne være en mulighed. 
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Poul Ditlev: 

Fordi vi har fået så meget omtale i HGK nu med hensyn til hjertestarteren, er det helt 

sikkert ikke et problem, at udvide sponsoratet med Falck og derved få flere på 

førstehjælpskursus.  

 

Eddy Glinjui: 

Vi i greenkeeperteamet, har 5 gange i år været ude, at hente seniorspillere ind, fordi de er 

blevet dårlige. 3 tilfælde på hul 11. 1 på hul 9 og 1 på hul 13. 

 

Svend Thestrup takker for i aften og ønsker alle en god tur hjem. 

 

 

 

Ref./ Susanne Lanng 

 

 

 

 

 

 

 
 


