
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Brøndby Golfklub den 11. april 

2012 

 

 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Orientering fra bestyrelsen 

3. Forhandling og afstemning om følgende forslag fra bestyrelsen: 

a) Forslag om køb af Hvedegården 

b) Forslag om ny opførelse og finansiering af bygninger 

Forslag a) og b) behandles og sættes til afstemning samlet 

4. Eventuelt 

 

Formanden Tage Jensen bød velkommen til forsamlingen og herefter afholdtes 

generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden. 

 

Ad. dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog og forsamlingen valgte Martin Høgh som dirigent. 

 

Dirigenten fastslog, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til 

vedtægterne, og dermed var lovlig indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

Ad. dagsordenens punkt 2: Orientering fra bestyrelsen. 

 

Formanden gav en kort orientering om årsagen til indkaldelsen til denne 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

Ad. dagsordenens punkt 3: Bestyrelsen foreslår ombygning af ”den hvide lade” 

til nyt klublokale 

 
a) Bestyrelsen foreslår køb af grundstykke Hvedegården af Brøndby Kommune for kr. 500.000 og opførelse af 

greenkeeperbygning til en anslået samlet opførelsessum kr. 4.300.000 iht. projektbeskrivelse. 

b) Bestyrelsen bemyndiges til at købe grundstykke Hvedegården for 500.000 + omkostninger samt at optage 

bank- og realkreditlån for op til kr. 3.800.000 

 

Da en del af de tilstedeværende ikke havde deltaget i den ordinære generalforsamling 

fremlagde Peter Falk på byggeudvalgets vegne den PowerPoint præsentation med 

tegninger af den planlagte greenkeeperbygning samt finansieringsforslag og som blev 

præsenteret på den ordinære generalforsamling. 

 

Kurt Jakobsen mente dog, at kontingentforhøjelsen i det forslag, som havde været 

fremme tidligere kun havde været på 300 kr. mod nu 400 kr.  

Det blev dementeret af bestyrelsen. 

 



 

Jørgen Erichsen undrer sig over at kommunen ikke vil give tilladelse til byggeriet på 

parkeringspladsen, som det tidligere har været foreslået. 

Afslaget er begrundet med, at fundamenterne ikke må stå ubenyttede hen i mere end 

3 år, hvis de skal godkendes til genopførsel af nye bygninger. 

 

Kasper Graulund efterlyser et projekt, hvor der er fastsat en pris på byggeriet, så man 

ved, hvad der stemmes om. 

 

Finn Andersen oplyser, at klubben risikerer at lukke, hvis den ikke kan komme videre 

med projektet, idet Arbejdstilsynet flere gange har påtalt arbejdsvilkårene i det nuvæ-

rende værksted for greenkeepere 

 

Efter en del debat bliver der fra salen opfordret til at klubben skal se at komme i gang 

med projektet, da det drejer sig om småpenge for det enkelte medlem pr. dag. 

 

Da der ikke var flere spørgsmål til ovenstående gik dirigenten over til afstemning om 

forslaget. 

Der var ikke nogen som ønskede skriftlig afstemning, hvorfor dette skete ved 

håndsoprækning. 

Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal. 

Ingen stemte imod forslaget. 

 

Ad. dagsordenens punkt 4: Eventuelt 

 

Et medlem ville gerne vide om der er planer om at male det nye klubhus udvendig, så 

det kommer til at fremstå lidt mere indbydende set udefra. 

Til dette svarede formanden, at der er planer om det. Nogle medlemmer har allerede 

tilbudt sig som frivillig arbejdskraft til dette. 

 

Et andet medlem spurgte om, der er lagt en plan for, hvad Midlergården skal anven-

des til, når greenkeeperne flytter ud. Svaret var nej.  

 

Et medlem spurgte, hvornår hullerne 13 og 14 evt. ville blive forlænget, når klubben 

overtager jorden fra Hvedegården og hvad det i givet fald vil koste at anlægge æn-

dringerne.  

Til dette svarede formanden, at det vil komme til at falde ind i en naturlig plan for 

forbedringerne på banen. 

 

 

 



Da der ikke var flere spørgsmål fra salen blev generalforsamlingen erklæret for 

afsluttet fra dirigentens side, hvorefter formanden rettede en stor tak til forsamlingen 

for den store opbakning bestyrelsen har fået med projektet både på den ordinære 

generalforsamling og igen på denne ekstraordinære generalforsamling. 

Formanden takkede endvidere dirigenten for god ro og orden. 

 

          

 

 

Som dirigent: sign. Martin Høgh                                

 

 

 

Som formand: sign. Tage Jensen 

   

           


