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Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2021 
 
Tidspunkt:  onsdag den 30. juni 2021 
Sted:  Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming 
Tidspunkt:  Kl. 19:00 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
4. Forelæggelse af budget. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har ingen forslag. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
1.  Forslag om at vedtaget projekter bliver opslået på en Projekt tavle, som medlemmer og andre kan se. 

• Billede/plan tegning af vedtaget projekt 
• Projektoversigt og deadlines herfor 

 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er: 
Bjørn Lauritzen (modtager genvalg) 

  Lars Kesby (modtager genvalg) 
  Hans-Anton Sørensen (modtager genvalg) 

     
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
 
9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget. 
 
10. Eventuelt. 
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Protokol: 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent, som var advokat Chresten Haugaard, 
der blev valgt med akklamation. Han kunne efterfølgende konstatere, at vedtægternes 
betingelser for indvarsling af generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, dog med en 
forsinkelse på grund af Covid 19 hvor generalforsamlingen har været suspenderet. Dette var i 
overensstemmelse med de retningslinjer j.f DGU og lovgivningen. Der er efterfølgende 
indkaldt til en ny dato, efter at forsamlingsforbuddet blev ophævet og betingelserne er opfyldt 
og dermed var forsamlingen beslutningsdygtig.  
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: 
Formand Hans Anton Sørensen aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
(se bilag)  
 
Dirigenten foreslog herefter, at eventuelle spørgsmål stilles efter fremlæggelse af 
regnskabet og budget 2021, hvilket blev godkendt af forsamlingen. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Kasserer Allan Møller Skydt fremlagde det reviderede regnskab for forsamlingen (se bilag) 
 
4. Forelæggelse af budget: 
Kassereren forelagde budgettet for 2021 for forsamlingen (se bilag). 
 
Herefter var der åben for spørgsmål fra salen til beretningen, regnskab og budget: 
Et medlem spørger om bestyrelsen har opgivet at købe mere jord, for at udvide par 3 
banen. 
Formanden oplyste, at vi siden 2012/2013, hvor de første planer omkring par-3-bane 
ændringer blev fremlagt, løbende har været i dialog med omkringliggende lodsejere, men 
desværre uden positivt resultat indtil videre. I bestræbelserne på at komme videre i 
processen har klubben senest inviteret Landskabsarkitekten fra Esbjerg Kommunen til 
dialogmøde i august måned ’21 omkring alternative muligheder. 
 
Et medlem vil gerne vide hvad mætningspunktet er for medlemsantal.  
Det blev oplyst at der ifølge vedtægterne (§2) må klubben højest optage 800 
seniormedlemmer seniormedlemmer (eksklusive juniorer, ung seniorer, plus 80’er, 
flexmedlemmer og langdistancemedlemmer.)  Bestyrelsen følger udviklingen nøje. 
 
Et medlem spørger til hvad de langsigtede tanker er til hul 13 og 14 som ofte er belastet 
af meget vand. 
Det er med i bestyrelsens overvejelser, men der er på kort sigt ingen aktuelle planer. 
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Et medlem spørger til om der er principielle uenigheder som årsag til at den tidligere 
formand stoppede. 
Formanden forklarede at det eneste dramatiske i denne sag var den måde han stoppede på, 
fra den ene dag til den anden. Bestyrelsen har ikke været uenige og vi har fulgt de aftaler der 
er lavet. 
 
Et medlem spørger til om der er planer om yderligere dræn på banen. 
Baneudvalgsformanden oplyser at hul 18 har været et forsøgsprojekt, som er gået godt. Det er 
bestyrelsens prioritering, at vi skal gøre så meget ved dræn som muligt ud fra de 
tilstedeværende ressourcer, både økonomi og personale. 
Samme medlem konstaterer at advarselsskiltene på naturstien nu endelig er kommet op, 
det skulle have været sket for længe siden. 
Formanden fortalte at der kommer mange mennesker på stien efterhånden og skiltningen 
opdateres løbende, så både golfspillere og gæster kan færdes på banen i fællesskab, og med 
minimal fare. 
 
Et medlem spørger om der bliver ryddet op i buskads og træer ved hul 12, så man kan se 
den nye pavillon. Samme medlem pointere at gående der ikke spiller golf ikke ved hvad 
FORE betyder.  
Det er med i planen for banen at få ryddet op ved hul 12. Der er sat skilte op med at FORE 
betyder fare og hvordan man skal forholde sig. 
Dirigenten kunne orientere om at hverken KLG eller medlemmer ikke er ansvarlige eller 
erstatningsforpligtet hvis en person ved uheld kommer til skade. 
 
 
Formandens beretning, regnskab blev godkendt.  
Efterfølgende havde formanden supplerende tilføjelser til beretningen. (Se bilag) 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen havde ingen forslag. 
 
6. Forslag fra medlemmerne: 
Forslag fra et medlem om at vedtaget projekter bliver opslået på en Projekt tavle, som medlemmer og 
andre kan se. 

• Billede/plan tegning af vedtaget projekt 
• Projektoversigt og deadlines herfor 
•  

Maibritt Søkilde, der var forslagsstiller, begrundede ovenstående for generalforsamlingen: 
Der er så mange gode projekter i gang og det er ikke alle der kigger på nettet. Det er 
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spændende at følge med og derfor kunne det være dejligt at kunne se det visuelt på 
opslagstavlen. Så kan man også se frem til og glæde sig til kommende projekter.  
 
Formanden responderede: Generelt arbejder bestyrelsen på at være synlige på de platforme 
der er. I forhold til at udarbejde planer og sætte det op, så informerer vi fra bestyrelsesmøder, 
her kan der også spørges ind til projekter og status løbende. Referater lægges på hjemmeside. 
Informationer sendes også ud via medlemsinfo på Golfbox, ved årlige opstartsmøder med KiK 
og frivillige, ved afholdelse af diverse klubarrangementer over året, samt og ikke mindst ved 
Generalforsamlingen. Umiddelbart mener bestyrelsen ikke at der skal etableres endnu en 
informationsplatform, men tager til efterretning at større projekter med fordel kan visualisere 
via billeder. Endvidere har bestyrelsen, kontoret og greenkeeperne arbejdet for at have et 
højere informationsniveau, hvilket der fortsat er fokus på. 
 
Medlemmet anerkender, at der siden forslaget er stillet, har informationsniveauet været 
højere end tidligere. 
 

Et andet medlem foreslår at der udarbejdes et elektronisk medlemsblad, hvor man kan 
orientere om projekter. Det er svært at spørge ind til projekter, man ikke kender noget til. 
 
Formanden er enig i at vi kan bruge den elektroniske platform endnu bedre og bestyrelsen vil 
gøre sig umage for at forbedre det. 
 

Forslagsstilleren trækker efterfølgende sit forslag tilbage, da hun konstaterede at 
bestyrelsen er lydhør og er indstillet på at gøre sig umage for at udvikle 
informationsniveauet. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg til bestyrelsen var: 
 
Bjørn Lauritzen (modtager genvalg) 
Lars Kesby (modtager genvalg) 
Hans-Anton Sørensen (modtager genvalg) 
 
Alle blev genvalgt ved akklamation 
 
Valg af suppleanter: 
Bestyrelsen foreslog: 

1. Steen Jensen (genvalg) 
2. Carsten Nielsen (genvalg) 
3. Regina Madsen (nyvalg) 

 
Alle tre blev valgt ved akklamation. 
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Bestyrelsen foreslog følgende til revisor  
 

1. Bo Søborg 
 
Bo Søborg blev valgt ved akklamation 
Chresten Haugaard blev valgt som revisor suppleant. 
 
9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget 
Chresten Haugaard, Ejnar Platz og Søren Olesen blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Et medlem mener at vi mangler en fest, og foreslår at formændene fra KIK går sammen og 
laver en fælles afslutningsfest. 
Bestyrelsen har ikke noget imod fester, og hvis nogen har interesse i at arrangere, er de 
velkomne. 
 
Inden formanden uddelte sports- og lederprisen, var der anerkendelse til: 
Jens Ove Jensen og hans team for deres flotte håndværk ifm. opførelsen af det nye stakit ved 

driving range. Annette og Viggo Burkarl der har overtaget som koordinator-team for vores 

begynderudvalg.  

 

Lederprisen:  

Årets lederpris går til Christian Spangsberg.  
Christian har været i klubben siden 1990 og altid har givet en hånd med, lige fra klubbens 
start. Han har deltaget i div. udvalg, er en aktiv spiller, repræsenteret KLG i turneringer landet 

over, glad og omgængelig person (har tit lige en lille bemærkning 😉) og har de seneste 10 år 
ligeledes sørget for medlemmers golfoplevelser i ind- og udland som matchleder.  
 
Sportsprisen:  
Sportsprisen går til Morten Keller Hansen.  
Denne pris uddeles ikke kun pga. sportslige resultater, men også som følge af sportsligt 
engagement. Morten Keller er en person med stort hjerte for Kaj Lykke Golfklub, samt i det 
sportslige fællesskab. Han er primo for fælles arrangementer, sportslig engageret, ivrig 
hjælper for de unge golfere, tænker klub som helhed, sørger for kammeraterne og 
repræsenterer KLG med et stort smil. 
 
Baneudvalgsformanden bad om ordet og ønskede at give KLG`s formand Hans Anton 
Sørensen en stor kredit og ros for hans synlighed i klubben, engagementet og indsatsen. Der 
ydes en stor indsats på mange fronter - lige fra deltagelse i Lokalrådet, 
repræsentantskabsmøder, kontakt til andre golfklubber, møder med kommunen, klubbens 
daglige drift og i dialogen med de mange medlemmer og interesser, der er i KLG.  
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Herefter afsluttede såvel dirigenten som formanden generalforsamlingen og takkede for god 
ro og orden. 

 
 
 
For protokollen: Susanne Olesen 
 

Bramming den 30. juni 2021 
 
 
 
Dirigent: __________________________  
 
 


