
Referat af generalforsamlingen i Hedensted Golfklub 6. april 2021 
 
Generalforsamlingen blev afholdt online den 6. april 2021 
 
Bestyrelsen mødte op til generalforsamlingen. Fysisk tilstede var Per Kristensen, Niels Peter Purup Madsen, Dorthe 
Fuglsang. Resten af bestyrelsen deltog online. Der blev registreret 58 deltagere. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard, denne blev enstemmigt valgt. 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
Se formandens beretning særskilt 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 
Regnskabet udviser et overskud på 70 t.kr. og likviditeten er i året forbedret med ??? t. kr. I alt er der 
afdraget 720 t.kr. på gælden. 
 
4. Fremlæggelse af budget 
Der blev fremlagt et budget for 2020 med et budgetteret overskud på 49 t. kr.  
 
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på ca. 2 %, eller 150 kr. for et fuldtidsmedlem for 2022. 
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har ikke fremsat forslag. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Steffen Østergaard har trukket sine tidligere fremsendte forslag tilbage. Disse bliver genfremsat i 2022. 
 
7. Valg til bestyrelsen 
På valg var 
Per Kristensen, som ikke ønskede genvalg 
Lars Christensen, som ikke ønskede genvalg 
Steen Louie, som ønskede genvalg 
 
Steen Louie blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen indstillede Juul Andersen og Christopher Bühl Nielsen til de ledige 
bestyrelsesposter, og disse blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen takkede Per Kristensen og Lars Christiansen for mange 
års samarbejde i bestyrelsen, og udtrykte håb for at vi på et senere tidspunkt kan markere denne indsats. 
 
8. Valg af suppleant 
Niels Holbech ønskede ikke genvalg som suppleant. I stedet foreslog bestyrelsen Bjarne Jensen. Denne blev 
enstemmigt valgt. Bestyrelsen takkede Niels Holbech for arbejdet i bestyrelsen. 
 
9. Valg af ekstern revisor. 
Bestyrelsen foreslog valg af Tommy Rathmann, Rathmann og Mortensen, som revisor. Denne blev enstemmigt valgt. 
 
10. Evt. 
Momsfradrag og gaver 
I lighed med tidligere år, vil Hedensted Golfklub igen i år søge om delvis momsfradrag. Der skal hvert år 
søges på ny, og det kræver, at der igen er mindst 100 medlemmer som indbetaler kr. 200 hver. I 2020 fik vi 
på grund af jeres tidligere indbetalinger i alt 158.000 kr. tilbage i moms. Penge blev som lovet brugt til 
forbedringer på banen. 



Vi håber i vil bakke op med nye donationer i år. 
 
Gave til klubben 
Bestyrelsen har identificeret en mulighed for at Hedensted Golfklub kan blive godkendt som en velgørende 
forening i henhold til ligningslovens § 8A. 
 
For at blive godkendt skal mindst 101 medlemmer give klubben en gave på mindst 200 kr. Medlemmerne 
får automatisk skattefradrag for gaven. 
 
Udover gaven får klubben to væsentlige fordele: 
 

1. Gaver til klubben vil fremover kunne trækkes fra i gavegiveres skat og eventuelt arv testementeret til 
klubben vil kunne udbetales uden afgift til staten. 

 
1. Der er mulighed for at søge refusion for den moms klubben har betalt. I 2020 har vi fået refunderet 

158.000. 
 
Bestyrelsen udsender hermed en appel til alle medlemmer om at give en sådan gave. Der er yderligere 
oplysninger i plancherne fra formandens beretning, og ellers er du velkommen til at henvende dig på 
kontoret for yderligere oplysninger. 
 
 
Formanden takkede Morten B. Dalsgaard for ledelse af mødet. 
 
 
 
 
 


