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Formand Jan Jørgensen (JJ) bød velkommen. Det var glædeligt at se, at der var flere fremmødte, 
end vi havde håbet på. Standerhejsning kommer måske på et senere tidspunkt. Nu håber vi vejret 
holder, så vi får grønne baner. JJ præsenterede den øvrige bestyrelse, der sad i anciennitetsorden – 
Thomas Hyldgaard Nielsen (THN), Vagner Mortensen (VM), Judy Højbo (JH) og ’junior’ Jørgen Højrup 
Jensen (JHJ). 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog valg af Preben Aaen (PAA). 
 
PAA blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og lovlig. PAA gav 
herefter ordet til JJ til fremlæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
JJ er ’næstjunior’ i bestyrelsessammenhæng. Selvom familien er kommet her siden ’93, så ved man 
ikke meget om klubben. Heldigvis har vi en masse oplysninger og databaser at dykke ned i. Vi vil 
gerne handle ud fra fakta frem for følelser, og inden det første møde, som JJ havde med Claus Birk 
Larsen, Lars Larsen og Palle Hove, blev der kigget grundigt på fakta. 
 
JJ gennemgik sine slides. Vores aldersgennemsnit er 54 år – DGU’s er 55 år. Men vi har samme 
problem som resten af landet. For få unge og det er svært at holde på dem. Følgelig har vi forsøgt 
nogle tiltag for at skaffe juniorer til klubben. 
 
Flere har spurgt, hvorfor vi ikke har long distance-medlemskaber i Himmerland. En slide viste, at 
over 50% af vores medlemmer bor minimum 54 km fra klubben. Vi er atypiske i forhold til andre 
klubber. Vi arbejder på, hvordan vi kan tilgodese alle. Men det er årsagen til, at vi ikke har long 
distance-medlemskaber. 
 
Sammenligner man kontingentsatser i forhold til andre klubber, ligger vi pænt til i forhold til 
faciliteterne. I forhold til, hvad vi betaler, får vi meget. JJ sammenlignede også indskud med øvrige 
klubber. Dette har jo ændret sig. På greenfee-området ligger vi også pænt i forhold til andre klubber. 



 
 

 
Så blev der kigget på medlemstal startende i 2001. Vi lå højest i 2003 og så var det for nedadgående. 
Men det går opad igen nu i 2018. 
 
Også ugeklubberne var en gang langt større. Men de belægger faktisk ikke så meget, og er således 
heller ikke til gene for A/S’ arrangementer. Sidste år var i alt ca. 128 medlemmer involveret i 
ugeklubberne. 
 
Men hvor skal vi få medlemmer fra? Her er kigget i retning af husene. Her er der potentielle 
medlemmer og det åbner for muligheder for en samlet indsats i fællesskab med Golfhuse.dk og A/S. 
 
Vi vil gerne være omkring 650-700 aktive medlemmer. Så kommer der også penge til A/S, herunder 
også afledte indtægter i centeret. Her er punkter, vi arbejder videre med – blandt andet 
markedsføring. 
 
Der er kommet nogle resultater allerede. JJ deltog i et såkaldt towli’ møde med A/S med en 
sprængfyldt ’Kop’ og Golfhuse og Hole in One. Det var et positivt møde, hvor der blev snakket om 
mange emner og besluttet nogle gode ting. Indskuddet er nu bortskaffet. Der er givet et 
specialtilbud til nye medlemmer blandt husejere i 2018. For disse bliver kontingentet normalt fra 
2019. Og juniorer er nu gratis. Vi tror på, at juniorer er fødekæden for flere medlemmer og husejere. 
 
Hvor er vi så endt foreløbig? Pr. 1/3 har vi – siden lanceringen af disse koncepter – fået 75 nye 
medlemmer mod 6 nye medlemmer i samme periode sidste år. Tallene for udmeldte i ’15, ’16 og 
’17 afslører, hvorfor det er gået nedad og hvorfor tiltag har været nødvendige. MFK kunne supplere 
med, at tallet for nye medlemmer pr. fyraften fredag var 87. 
 
Så vi kører kampagner på Facebook og hjemmeside. Vi er involveret i afviklingen af to 
golfkørekortkurser. Disse giver ikke nødvendigvis medlemmer hos os, men noget falder nok af. 
 
Turneringsplan og –sponsorer er på plads. Vi havde oprindeligt også Påsketurneringen på 
programmet, men A/S ville gerne have dagen åben, så derfor fik vi ikke den i år. Men vi har mange 
turneringer hen over året. Vi har et flot udbud af turneringer – især, når de fleste er her. 
 
Så vil vi gerne lave en lille afsløring. Vi har nemlig investeret i nogle mesterskabstavler. Vi ville gerne 
gøre noget for klubånden, og ville oprindeligt gerne dele den udgift med A/S, men det var Larsen 
ikke med på, så nu har vi brugt nogle af jeres penge. (Tavlerne blev afsløret). De forventes at blive 
sat op mandag. På den tavle, hvor der er mindst plads nu, er der plads til navne 17 år frem. Der er 
også en formandstavle. Vi kan konstatere, at Palle Hove har kostet os en del dér. 
 
Men vi er i mere gavehumør. Vi har nemlig fået lavet et bagmærke til jer. Det er Marias design. 
(Eksemplarer gik rundt i lokalet). De udleveres til jer efter generalforsamlingen. 
 
Der er stadig nogle ting, der ikke er helt tilfredsstillende, blandt andet på baneområdet. Men det er 
nemmere at få snakket om tingene. Vi savner et ordentligt baneudvalg, men vi har mulighed for at 
invitere Johnny Kristensen med til vores bestyrelsesmøder, så vi kan få snakket om tingene, så vi 
kan forstå det. 
 
Så kom THN på banen med et par ord om eliteresultaterne. Det var ganske enkelt tre oprykninger. 
Seniorer står ganske vist på en 2. plads, men strukturen blev lavet om i deres række, så også nummer 
to rykkede op. Så alt i alt en fremragende sæson. THN kunne desuden berette, at der nu er en fast, 



 
 

skriftlig aftale vedrørende træningstimer, som vi kan fordele på bredde, junior og elite. Der er ikke 
længere elastik, men styr på det. THN opfordrede brugerne af fællestræningen at sige til, hvis der 
var ønsker til noget. Der er lavet et godt program for 2018, som ligger på hjemmesiden, men vi er 
berettiget til at bede om noget, og kan også investere, såfremt det giver mening. 
 
JH fortalte herefter om juniorafdelingens arbejde. Forrige år kom der troligt to juniorer til den 
ugentlige træning – Lærke og Malthe. Året efter kom vi op på ca. 8-10 stykker, men i dag har vi fået 
26 nye juniorer og er oppe på i alt 54 juniorer i klubben! Vi har et fantastisk trænerteam og JH 
fungere som ’mor’. Udover den ugentlige træning afholdes åbne juniordage, hvor der er 
konkurrencer og ikke mindst den stærkt vanedannende kagemand sponsoreret af Peders Bageri i 
Aars. Det er nogle hyggelige dage, som vi fortsætter med. Juniorafdelingen har også nogle planer, 
som vi ikke helt kan komme ind på endnu, men med flere juniorer bliver det muligt at begynde at 
dele op efter alder og behov og blive endnu bedre på den front. 
 
Ordet gik tilbage til JJ, der kunne berette, at vi er lidt på vågeblus i relation til SGN. A/S har besluttet, 
at den rabat, der tilbydes, kun er mandag-torsdag og kun gældende for Garia Course. Vi ved endnu 
ikke, om det betyder, at vi ryger ud af ordningen, men gør vi det, vil vi prøve at gøre noget ved det. 
Det er en medlemsfordel. Det er rart for os at kunne tage et andet sted og spille med rabat, hvis 
banerne er optagede. 
 
JJ har netop været på DGU’s repræsentantskabsmøde. Det var ganske interessant, men de har andre 
problemer end os. 
 
Så skal folk huske vores Smiley Fond. Alle kan søge bare formålet er OK. Smiley Fonden støtter blandt 
andet vores Invitational i september, hvor vi takker dem, der har gjort en indsats for klubben. 
 
Vi vil gerne fremadrettet bruge eksempelvis Facebook mere og gerne i samarbejde med Golfhuse 
og centeret, så det kan spredes. 
 
Så er der nye golfregler på vej. Maria er bannerfører for os på det punkt og deltager i nogle 
forskellige kurser. Det gælder først fra 2019, men det skulle gerne gøre spillet lidt nemmere. 
 
Nye handicapregler er også i støbeskeen fra 2020. Det er tanken, at handicappet beregnes ud fra de 
bedste 8 runder ud af de seneste 20 runder spillet. Vi formoder, der kommer et system, der kan 
styre dette. Det er på verdensplan man forsøger at ensrette det, men det er først fra 2020. 
 
Made in Denmark 2017 var en fantastisk oplevelse. Det kommer som bekendt ikke her i 2018, men 
vi håber selvfølgelig på, at vi har det i 2019. Tak til alle de frivillige! Det er umuligt at afvikle dette 
uden frivillige. Vi havde to huller og chauffører m.m. Vi har til gengæld fået Challenge Touren i 
slutningen af juni, og vi vil gerne opfordre til, at man melder sig som frivillig. Der er lige så mange 
deltagere som ved MiD. Vi blev spurgt, om vi kunne håndtere opgaven, men det har vi sagt til A/S, 
at de selv må klare at være tovholdere. Vi vil gerne hjælpe, hvad vi kan, men 80 frivillige bliver svært 
at skaffe, og vi har ingen erfaring i håndtering af noget af den kaliber. Men den kommer og vi glæder 
os, og interesserede frivillige kan kontakte Maria. 
 
JJ opfordrede til at tage godt imod de nye medlemmer. Ugeklubberne har fået præsenteret sig, og 
alle er velkomne. Der er brug for, at de nye medlemmer og husejere kan føle, at de er en del af 
Himmerland. Vi vil gerne blive bedre til at give informationerne til de nye. Vi er for ringe til at 
fortælle, hvad vi kan. Vi vil i bestyrelsen prøve at få lavet noget materiale, som I kan drage nytte af, 
når I møder potentielle medlemmer i jeres omgangskreds. 



 
 

 
JJ præsenterede klubbens turneringssponsorer og øvrige sponsorer for både 2017 og 2018. 
 
Slutteligt opfordrede JJ til at tage de positive briller på. Tag den positive ånd med ud. Vi har et væld 
af muligheder her. Tak til Lars Larsen for at give os de muligheder. 
 
PAA spurgte salen om nogen havde spørgsmål, bemærkninger eller måske ros. PAA ville selv gerne 
rose JJ for et fantastisk stykke arbejde. 
 
Beretningen var dermed godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
JJ gennemgik regnskabet. Småanskaffelser blev højere end budgetteret, hvilket blandt andet 
skyldtes de tidligere nævnte investeringer i at løfte klubånden. Der spares på revisorudgiften ved 
valget af Peter Grinsted. Der er ikke brugt meget på juniorposten, men med tilgangen, skulle der 
gerne ske mere der. Summa summarum endte vi på et overskud på kr. 73.000 kontra et budgetteret 
overskud på kr. 31.000. Så selvom vi har brugt penge, har vi stadig holdt os inden for budget. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der dermed var godkendt. 
 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter  
JJ gennemgik budgettet. Der er regnet med en lavere indtægt da vi dels har slettet 
juniorkontingentet og dels videresender indtægten for de nye husejermedlemmer direkte til A/S. Så 
disse ses ikke hos os i år, men forhåbentlig næste år. Der forventes selvsagt ingen udgifter til tavler 
m.v. i år og elite skal have tøj i år, hvorfor deres forventede udgift er sat lidt højere. Summa 
summarum budgetteres med en overskud på kr. 46.000. Det synes vi er fornuftigt. Vi har en god 
egenkapital og penge på bogen. 
 
PAA mente der var sat for lidt af til veteranerne, men der var derudover ingen spørgsmål eller 
kommentarer og budgettet var dermed godkendt. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
MFK gennemgik forslagene til vedtægtsændringer. 
 
Forslag 1 
René Durafour mente principielt at det var forkert at fastholde et medlem 1 år, men ville dog 
stemme for. JJ forklarede, at man hos os har muligheden for at stille sig som passiv i det ene halvår, 
hvis man ønskede dette. 
 
Forslag 1 blev godkendt. 
 
Forslag 2 blev godkendt. 
 
Forslag 3 blev godkendt. 
 
Forslag 4 blev godkendt. 
 
Forslag 5 



 
 

JJ supplerede med, at det ikke var for at forhindre folk i at gå imod bestyrelsens forslag. DGU 
anbefaler, at der slet ikke mødes ved fuldmagt, men grundet vores konstellation, foreslår vi et 
kompromis. 
 
Forslag 5 blev godkendt. 
 
Arne Michelsen påpegede, at det i vedtægterne fremgår, at juniorkontingent udgør 25% af 
voksenkontingent. Dette er en trykfejl. Juniorkontingentet er sat til 0. Generalforsamlingen 
godkendte, at denne trykfejl rettes, så vedtægterne svarer overens med virkeligheden. 
 
Henrik Vinther spurgte, om man ville genindføre indskuddet, skulle medlemstallet stige voldsomt. 
JJ oplyste, at det kigges der på, hvis det bliver aktuelt. Indtil videre er aftalt op til 700 aktive 
medlemmer. Så tager vi den derfra. 
 
Gerda Fisker ønskede at vide, hvorfor Himmerland var nævnt i oplægget fra DGU vedrørende 18 
huls medlemskaber. MFK forklarede, at det blot var fordi Himmerland var en af de klubber, der blev 
berørt af den ved repræsentantskabsmødet vedtagne nye mulighed for, at klubber med to 18 huls 
baner kan udstede fuldgyldigt DGU-kort for blot én af banerne. 
 
Villy Nielsen ville gerne vide, hvad bestyrelsens holdning var omkring dødsfald i relation til forslag 
1. MFK påpegede at vi – som vi allerede gør det nu – tager de enkelte udmeldelser individuelt. Sker 
noget uforudset, så man ikke har mulighed for at efterkomme varslingskravet, har vi selvfølgelig 
mulighed for at dispensere. Vi er dog mennesker. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til vedtægtsændringer, der således alle blev 
godkendt. 
 

6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Thomas Hyldgaard Nielsen var villig til genvalg og blev valgt. 
 
Judy Højbo var villig til genvalg og blev valgt. 
 
Jørgen Højrup Jensen ønskede ikke genvalg og nyvalgt blev Per Dalsgaard. 
 

8. Valg af revisor 
Valgt til revisor – eller måske rettelig ’reviewer’ – blev Peter Grinsted. 
 

9. Eventuelt 
JJ spurgte om nogen havde noget, de ønskede bragt på bane. 
 
Hans Grishauge fortalte, at han tidligere har haft fornøjelsen at lave nogle debatprogrammer der 
bidrog med lidt åndelig føde ud over, hvad der måtte ske på hul 19. Hans har været med til at lave 
Kulturhus Søttrup i en nedlagt kirkebygning i Hornum, og skulle nogen være interesseret, kunne de 
give mailadresser til Hans selv eller Kisser og holde sig orienteret om arrangementer dér. Næste 
arrangement er 30/5 med blandt andre Kim Sjøgren. JJ mente det kunne være oplagt emne at være 
med til at formidle. 



 
 

 
VM ville gerne slå på tromme for Bette Course Mesterskabet. Der var en hyggelig dag, som varmt 
kan anbefales, og den er på programmet igen i år i juli måned. 
 
Torben Haglund så gerne, at infotavlerne ved Starters House rent faktisk blev brugt til informationer 
og ikke blot konverteringstabeller. Han opfordrede til at klubben sparkede til, at den blev brugt til 
nyttige oplysninger om eksempelvis, hvorvidt baneservice kørte eller lignende. Det er taget til 
efterretning. 
 
Der var ikke yderligere input fra salen og JJ takkede herefter JHJ for indsatsen i det forløbne år med 
en lille gave. JHJ trådte til, da Gitte Nielsen så sig inhabil som bestyrelsesmedlem og det har vi været 
glade for. JHJ tog herefter ordet. Ser man film på Viasat kender man også til de små programmer, 
der kører mellem filmene – Behind the Scenes. JHJ vil gerne fortælle lidt om at være ’behind the 
scenes’ i klubbens bestyrelse. Sidste år talte JHJ med MFK, der fortalte, at Gitte ønskede at stoppe i 
bestyrelsen. JHJ afslørede, at den plads kunne han da godt tænke sig at overtage. JHJ indtrådte med 
et formål, der nu er løst. Men hvis man tror, at det bare er simpelt at sidde i den bestyrelse, må man 
tro om. JHJ blev overrasket over, hvor meget tummel, der rent faktisk er. Med al respekt for tidligere 
formænd, så har I i JJ fået en formand, som I skal være taknemmelige for. JJ er nøgtern og analytisk. 
JJ havde lavet det oplæg med huse og alder og så videre. Vi er så glade for, at du tager posten. JHJ 
konstaterede også, at MFK var mere firkantet, end han havde regnet med. Det mente han ikke altid, 
at hun skulle være. Så er der de andre bestyrelsesmedlemmer – herrerne på fløjen, der har siddet i 
henholdsvis 32 og 37 år… Og så Judy, der er så fuld af kærlighed til det, hun gør. JHJ har tre 
favoritturneringer – Ryder Cup, The Open og The Masters, og jævnfør sidstnævnte, vil han nu 
overdrage bestyrelsesjakken til Per Dalsgaard. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål. PAA konstaterede dagsordenen for værende 
udtømt og modtog en lille erkendtlighed for sin indsats på dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Himmerland, den 25. marts 2018 
 
 
 
 
____________________________ 
Dirigent Preben Aaen 
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