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Referat af ekstraordinær generalforsamling i  

 

Københavns Golf Klub 

Torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 
Kuhlausalen, Lyngby Kulturhus, 

Klampenborgvej 215B, 2800 Kongens Lyngby 
 
 

Dagsorden ifølge klubbens love: 
 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens orientering 

3. Forslag om at bestyrelsen, herunder formanden straks fratræder 

4. Forslag om valg af ny formand 

 Jan Becker Hansen foreslår: Hans Ole Voigt 

5. Forslag til valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 

 Jan Becker Hansen foreslår: Lars Obel, Birgit Peitersen og Jan Becker Hansen 

6. Eventuelt 
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1. Jan Becker Hansen (JBH) bød velkommen til de 162 

fremmødte, hvoraf 159 var stemmeberettiget. Jakob 

Arrevad (JSA) blev foreslået og valgt som dirigent. 

 

2. JBH kom med sin orientering om årsagen til indkaldelsen, 

hvori JBH begrundede den med dybe uenigheder. JBH 

ønskede en ny bestyrelse der kunne arbejde konstruktivt om 

at løse klubbens udfordringer. 

Medlem 67 – Henrik Vilhelm Nielsen. HVN fortalte at der 

manglede deltaljer og uddybelse. Udtrykte samtidigt ønske 

om at hele bestyrelsen skulle gå af. 

Medlem 875 – Hans Henning Jensen. HHJ fortalte hvad 

formålet med KGK er i sine øjne. KGK skal være et forbillede 

for andre klubber. HHJ ønsker et dynamisk team med en 

favnende formand. 

Medlem 1791 – Erik Møller Sørensen. Bestyrelsen skal 

varetage klubbens idégrundlag og målsætning, der skal være 

fastsat af medlemmerne. EMS mener det er noget vrøvl at 

KGK skal være en top 20 bane. Find vores niveau med fokus 

på banen, klubhus, osv. 

Medlem 93 – Martin Bundgaard. Bestyrelsen skal træde af. 

Headpro, Klas og Hans Ole Voigt (HOV) har ikke varetaget de 

unges interesse. Der er ingen elitespillere, intet friskt pust og 

spillere er på vej væk (lig Peter Ligaard). Er Chr. Tage fredet 

af HOV? Jan bør trække sig fra bestyrelsen medens hans 

børn er ansat i klubben. En helt ny gruppe med bl.a. Martin 

Olsen vil gerne træde til, men det kræver at der findes en 

løsning hvor alle trækker sig. 
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3. Bestyrelsesmedlem 951 – Christian S. Dubin. CSD anbefalede 

klubbens medlemmer at stemme nej til pkt.3 og den vej 

igennem vise mistillid til HOV, Birgit Peitersen og JBH. CSD 

håber at et nej fører til at den samlede bestyrelse og HOV 

trækker sig. 

552 – Terkel Lund-Nielsen. Man kan ikke bede om at en ikke-

siddende formand, skal trække sig. Stem ja, og lad os finde 

de rette folk til posterne. 

1619 – Julie Wedell-Wedellsborg. Forstår ikke hvad 

konsekvensen vil være af et ja eller nej. Ønsker det uddybet. 

Mente derefter at det var for risikabelt at stemme ja, da det 

krævede mere tid at finde de rette til posterne. 

1606 – Christian Hostrup-Pedersen. Vi må følge de 

demokratiske principper i bestyrelsen. JSA brød ind og 

gjorde opmærksom på at denne kommentar, hørte under 

pkt. 2. 

Afstemningen blev:  

Nej: 31 

Blanke: 5 

Ja: 123  

 

4. 1952 – Søren Moe (SMO). Ville vide om det var en helt ny 

bestyrelse der kom på valg, efter formandsvalget. Svar: Det 

vides ikke endnu. 

1952 – SMO stiller op som kandidat med håbet om en et helt 

ny bestyrelse.  
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41 – Hans Ole Voigt (HOV). HOV udtrykte stor tilfredshed 

med at Søren Moe opstiller som formandskandidat, idet det 

gav generalforsamlingen et reelt valg. HOV fortalte i sin 

præsentation at han ville arbejde på at få gennemført det 

idegrundlag der var vedtaget. HOV havde valgt at sige ja til 

at genopstille, fordi der var nogle ting, der ikke blev gjort 

færdige. Han accepterer alle medarbejdere og er overbevist 

på at der kan etableres et godt samarbejde. 

 

1952 – SMO er selvstændig grafiker. Været aktiv i KGK siden 

2001, medlem siden 2011 og i turneringskomitéen siden 

2013. SMO fokuspunkter vil være: Banen – den skal være en 

attraktion. Golf er en sport, men det skal samtidigt være et 

socialt fundament at mødes om, og dermed for alle. Den 

sociale trivsel skal være i top, dette gælder: klubhus, proer, 

butik og kontor, osv. SMO stiller op for at lave et clean sheet 

og en frisk ny start i KGK. 

Afstemningen blev:  

HOV: 78 

SMO: 77 

Blanke: 3 (+ 1 der ikke blev afleveret)  

HOV takkede for valget som formand. 

 

5. Ordstyrer (JSA) spurgte Ina Agerbæk om hun ønskede at 

stille op, og IA takkede ja. SMO og Karin Jürgensen blev også 

spurgt, men begge takkede nej. JSA foreslog en kort pause. 

Efter pausen stillede medlem 2300 – Christopher Burton op 
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som kandidat. Kort efter foreslog 129 – John Gross at 1545 – 

Lillan Nielsen skulle stille op. Lillan accepterede og 

bestyrelsen var sat. 

Bestyrelsen består således af: 

Hans Ole Voigt (formand) 

Jan Becker Hansen 

Birgit Peitersen 

Lars Obel 

Ina Agerbæk 

Christopher Burton 

Lillan Nielsen 

 

6. HOV fik ordet og understregede behovet for at der kommer 

nye kræfter til, og at bestyrelsen nu må kigge frem mod 

næste generalforsamling.  

HOV takkede dirigenten og alle de fremmødte. 


