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Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2022 
 
Tidspunkt:  Torsdag den 24. februar 2022 
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 
 Der er ikke indkommet forslag  
 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er: 
Allan Skydt (modtager genvalg) 

  Susanne Olesen (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.  
 
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 2022. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Kasserer Allan Møller Skydt fremlagde det reviderede regnskab for forsamlingen (se bilag) 
 
Herefter var der åben for spørgsmål fra salen til beretningen og regnskab. 
 
Et medlem spørger om restauratørerne betaler elforbruget og opvaskemaskine i 
køkkenet.  
Kassereren forklarer at der er særskilt måler på el for restaurantens vedkommende og klubben 
ejer og indkøber hårde hvidevarer. 
 
Et medlem spørger hvor i regnskabet man kan se hvad restauratørerne betaler i 
forpagtningsafgift. 
Kassereren fortæller at der ikke er indgået aftale om forpagtningsafgift. 
 
Et medlem spørger til hvilke typer udgifter vi får momsrefusion fra.  
Chresten Haugaard der er en af klubbens revisorer forklarer: Vi får ikke en procentsats at gå 
efter, det er staten der beslutter hvor meget der gives. Det handler om hvor meget 
finansministeriet har lagt i puljen og hvor mange der søger. 
 
Et medlem spørger om de donationer der er givet, ikke udløser en match for de der har 
doneret. 
Chresten Haugaard forklarer at det ikke er lovligt at give en gave til gengæld for en donation, så 
er det nemlig ikke en donation. 
 
 
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.  
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4. Forelæggelse af budget: 
Kassereren fremlagde budgettet for 2022 for forsamlingen (se bilag). 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen havde ingen forslag. 
 
6. Forslag fra medlemmerne: 
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg til bestyrelsen var: 
 
Allan Skydt (modtager genvalg) 
Susanne Olesen (modtager genvalg) 
 
Begge blev genvalgt ved akklamation 
 
Valg af suppleanter: 
 
Formand Hans Anton forklarede at vi i en årrække har haft 3 suppleanter, men gerne vil lægge 
op til at vi kører med 2 suppleanter som førhen. Dette godkendte generalforsamlingen og 
dirigenten fastslog at det er i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Bestyrelsen foreslog følgende suppleanter 

1. Steen Jensen (genvalg) 
2. Regina Madsen (genvalg) 

 
Begge blev valgt ved akklamation. 
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Bestyrelsen foreslog følgende: 
 
Flemming Eg Pedersen som revisor 
Chresten Haugaard revisor suppleant. 
 
Begge blev valgt med akklamation. 
 
9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget 
Chresten Haugaard, Ejnar Platz og Søren Olesen blev genvalgt. 
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10. Eventuelt 
 

Inden formanden uddelte sports- og lederprisen, var der anerkendelse til 
 

Carsten Nielsen, som siden GF-2018 har siddet på en af suppleantposterne i KLG’s bestyrelse. Carsten 

har været et godt, seriøst og konstruktivt aktiv i bestyrelsen med hans store kommercielle erfaringer & 

kompetencer fra sit professionelle virke, hvilket har bidraget positivt til udviklingen af klubben. Vi 

takker for din indsats – det har været en fornøjelse - og vi ønsker dig og familien alt det bedste i jeres 

nye hjemby - Aarhus.  

 
Bo Søborg, som har ageret revisor suppleant & revisor for KLG siden GF-2018. Bo har arbejdet tæt 

sammen med vores kasserer Allan Skydt og sekretær Susanne Nørgaard, hvilket har sikret, at der er 

orden i papirerne og styr på sagerne. Bo er desværre nødsaget til at stoppe på denne post pga. af 

manglende tid, og vi siger mange tak for veludført og rigtig godt samarbejde – værdsat.  

 

Sportsprisen:  

Sportsprisen uddeles til en person, som har udvist arrangement, sportslige resultater, kammeratskab, 

opbakning og repræsentation af Kaj Lykke Golfklub i andre klubber. Ligeledes har personen i år været 

medlem i KLG i 25år. Tillige besidder denne også flere par 3 og klubmesterskabs pokaler.  

Sportsprisen går til: Tom Bredahl.  

 

Lederprisen:  

Lederprisen går i år til et KLG lederteam, som egentlig blev kastet ud i opgaven, men har løst denne til 

perfektion. Faktisk var det først den ene del af dette team, som var forespurgt opgaven, men denne var 

så smart at hive ægtefællen med i ”fælden” – så var der jo ro på denne front – måske!  

I alt fald har teamet løs opgaverne til stor tilfredshed både for medlemmer, gæster, personale og KLG 

som klub.  

Lederpris går til: Annette og Viggo Burkarl. 
 
Herefter var der følgende drøftelser: 
  
Et medlem undrer sig over at banen ikke lukkes når der er alt for meget vand, 
endvidere ville medlemmet høre hvorfor vi ikke skåner banen fuldt ud og bruger 
måtter på alle klippede arealer.  
Bestyrelsen tager det med til vurdering 
 
Samme medlem spørger hvorfor der ikke laves et nyt logo hvor der står Bramming i, da 
han mener at der er mange mennesker der er der ikke ved hvor KLG ligger. 
Formanden mener at vi med vores slogan ”Sport & Natur i Bramming” har taget højde for 
dette. 
 
Et medlem spørger hvorfor vi ikke forbyder køretøjer i vintertiden, hvor det ødelægger 
banen. 
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Formanden forklarede at det er en fortløbende proces at guide og opfordre folk til at tage de 
stier der er beregnet til kørsel, når det er vådt. 
 
Generelt drøftede generalforsamling udfordringen med vand på banen og at vi alle har et 
ansvar for at passe godt på vores dejlige bane. 
 
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  

 
 
 
For protokollen: Susanne Olesen 
 

Bramming den 24. februar 2022 
 
_____________________________________ 
Chresten Haugaard 
Dirigent 
 
 
 


