
 

Referat af ordinær generalforsamling i Royal Oak Golf Club 
den 22. november 2022 

 
 

Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent 
 

• Brian G. Larsen bød de fremmødte velkommen og glædede sig over det store fremmøde. 

• Brian foreslog Leif Rasmussen som dirigent. Leif blev enstemmigt valgt og bekræftede at 
indkaldelsen er varslet rettidig, så generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslut-
ningsdygtig. 
 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 

• Formanden, Brian G. Larsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efter-
retning. (Beretningen vedlagt) 
 

• Klubber i klubben: 
 

Tirsdagspigerne: Britta informerede om navneskiftet fra Ladies Section. Har været 23 
medlemmer i år, men vil meget gerne være flere. Arrangerer også Pink Cup, hvor der har 
været rigtig flot opbakning, som har bidraget med kr. 40.275,- til støtte for kampen mod 
brystkræft. 
Sluttede af med at takke for en super flot bane og rigtig god forplejning i restauranten. 
 
Mens Section: Geo informerede om øget medlemstilgang. Takkede greenkeeper staben 
samt restauranten for god forplejning. Takkede Knud G for den store indsats ved afvik-
ling af matcherne. Nævnte også årets højdepunkt; matchen mod tirsdagspigerne – og de 
tager gerne en revanchematch i næste sæson. 
 
Onsdagsgolf: Torben informerede om at klubben er for alle. Spiller 9 huller hver onsdag 
med rekord deltagelse med 34 deltagere en onsdag. Ellers ligger gennemsnittet på 22-25 
deltagere. Sommerudflugt til Fredericia var en succes med 20 deltagere.  
Håber på samme opbakning i 2023. 
 
Makkergolf: Søren informerede om 4 matcher med 25 – 30 deltagere pr. gang, hvor det 
sociale er i højsædet. Desuden var der arrangeret en tur til Hedensted, som desværre 
blev aflyst p.g.a. manglende tilmelding.   
 
Juniorafdelingen: Søren har hjulpet Mark i juniorafdelingen sammen med Bent Harbo og 
informerede om at der har været 12 medlemmer i løbet af sæsonen. Det har været en 
god og hyggelig sæson med nogle gode arrangementer. Desuden blev det nævnt at der 
er flere af juniorerne, der er på vej op i eliteafdelingen. 
 



 
            Nyt fra ejerne: Martin orienterede om den flotte tilvækst i medlemstallet, som Brian oriente-    
            rede om i beretningen, hvor der er 96 nye medlemmer i denne sæson.  
            2.000 kroners medlemskabet ophører efter denne sæson. 
            Der arbejdes hele tiden på at få en bedre bane, med blandt andet yderligere dræning for at                      
            gøre sæsonen længere. Hen over vinteren arbejdes der også for at gøre banen lettere for alle      
            spillere ved bl.a klipning af hegn og buske. Desuden fortsættes der med at klippe roughen of-   
            tere samt klipper den længere ud. 
            Padelbanerne er blevet forsinket, på grund af jordforurening. 
            Planlægger forbedring af toiletforholdene i klubhuset. 
            Simulatoren forbliver i hallen. 
            Tak til alle der har udfyldt golfspilleren i centrum, som er et værdifuldt redskab for hele tiden       
            at arbejde med forbedringer. 
            Takkede bestyrelsen for samarbejdet og bakker op omkring bestyrelsens indstilling af Lars    
            Bischoff og Peter Taaning som nye medlemmer til bestyrelsen. 

  
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget for næste regnskabsperiode. 

 

• Regnskabet samt budgettet blev fremlagt af kasserer, Anna Clausen. 

• Beklædnings posten dækker for 2 år, som er med til at forklare underskuddet.  

• Træning vedr. eliteholdet er nu flyttet ind under eliteafdelingen. Denne post er også et 
udtryk for, der nu er to hold og der satses mere på at avancere disse hold, hvilket vil 
medføre større udgifter. 

• Næste år er der kun budgetteret med et B hold i herrerækken og ingen i A Rækken ud 
fra den tilmelding, der har været i denne sæson. 

• Både regnskabet og budgettet blev taget til efterretning. 

 

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant 

 

• På valg er Brian G Larsen – modtager ikke genvalg.   

• På valg er Lars Gregersen – modtager ikke genvalg.   

• Peter Taaning er foreslået til bestyrelsen og valgt. 

• Lars Bischoff er foreslået til bestyrelsen og valgt. 

• Valg af suppleant, Henrik Jensen er foreslået og valgt. 
 
Jesper orienterede om at ejerkredsen i henhold til vedtægterne har to pladser i bestyrel-
sen. De vil i den kommende sæson blive varetaget af Søren Laigaard og Per Stabel. 
De vil begge arbejde for at Royal Oak bliver ved med at være en god golfklub og et godt 
sted at være medlem. 

 

5. Valg af revisor 
 

• Leif Rasmussen ønskede ikke at genopstille som revisor efter mere end 25 år på posten. 

• Frank Marek vil gerne hjælpe med denne post og blev valgt som revisor. 

 
6. Indkomne forslag 

 

• Der er ikke indkommet nogle forslag.         
 



 
7. Eventuelt 

 

• Hanne takkede Leif for indsatsen som revisor, Anna for styringen af økonomien og Brian 
og Lars for samarbejdet i bestyrelsen. 
 

 
Leif erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 
 
Tak til Leif for at lede os godt igennem generalforsamlingen. 
 

 
 
Referent: Lars Gregersen 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


