
 

 
Side 1 

Referat - BESTYRELSESMØDE 3/2020 (MARTS) 
Aalborg Golf Klub 

 
 

1. Godkendelse af referat 

2. Gennemgang af årsregnskab og kommentarer til regnskab 

3. Gennemgang af generalforsamling 

4. Bogholderifunktion i Aalborg Golf Klub 

5. Eventuelt 

  

  

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Formand Birgitte Nymark,  
Næstformand Jens Peter Sørensen,  
Carsten Stanley Mortensen,  
Henrik Englund-Sørensen,  
Peter Bols,  
Thorkild Binett Jørgensen 
Golfmanager Christian Skovbjerg Balsby,  
 
Johnny Vedsted Jensen,  
Michael Mehlsen Sørensen,  
 



 

 
Side 2 

1. Godkendelse af referat 

Formål Formalia i henhold til forretningsorden 

Beslutning Referatet blev godkendt med den rettelse, at det endelige resultat for 2019 
blev indskrevet i referatet. CBA drager omsorg herom. 

 

2. Gennemgang af årsregnskab og kommentarer til regnskab 

Formål Gennemgang af årsregnskab og kommentarer  

Beslutning Årets resultat udviser et underskud på tkr. 1.098, hvilket bestyrelsen anser for 
utilfredsstillende. Årsregnskabet blev gennemgået og kommentar godkendt af 
bestyrelsen. 
Der var enighed om at følge økonomien tæt og at udvalget som blev nedsat på 
Bm2-2020 bestående af Birgitte, Johnny, Peter og Christian har en særdeles 
vigtig opgave i at følge økonomien meget tæt og tage de fornødne tiltag der 
måtte kræves hvis der er tegn på at der er afvigelser i forhold til budget. 

Handlinger Årsregnskabet er vedlagt som bilag og dermed som kommentarer til punktet.   

 

3. Gennemgang af generalforsamling 

Formål Gennemgang af materiale til generalforsamling  

Beslutning Materialet blev gennemgået og godkendt. Der var ikke yderligere kommentarer 
hertil. 

Handlinger Christian sørger for at materialet udsendes sammen med regnskab efter 
mødets afholdelse  

 

4. Bogholderifunktion i Aalborg Golf Klub 

Formål Diskussion af om bogholderifunktionen skal iinsources tilbage til Aalborg Golf 
Klub  

Diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 

Birgitte synes at klubben kunne få et større udbytte ved at trække 
bogholderifunktionen tilbage i klubben og derfor skulle der igangsættes en 
proces i forhold at ansætte en bogholder i klubben per 1. juni på 25 til 30 timer 
per uge. Den nuværende løsning gav ikke tilstrækkeligt udbytte i forhold 
omkostningen.  
Endvidere så vil det kunne afhjælpe i forhold til Louises overlov fra 
sommerferien og dermed at der ikke skulle ansættes et barselsvikariat og 
dermed betyde en besparelse for klubben på lønbudgettet i administrationen.  
 
Der var enighed om at vi skal arbejde videre med dette og derfor tiltrådte 



 

 
Side 3 

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.    

Handlinger Christian udarbejder stillingsopslag og fremlægger plan og proces frem mod 
stillingsopslag og samtaler mv.  

5. Eventuelt 

Formål Intet under eventuelt 
 
 
 
Referent Christian Balsby  

 


