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REFERAT 
Ordinær generalforsamling i Himmerland Golf Klub 

Torsdag den 14. april 2022 
   

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Review af årsregnskabet til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter 

5. Forslag fra bestyrelsen 

* Ingen forslag 

6. Forslag fra medlemmerne 

* Ingen forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

* På valg er Thomas Hyldgaard Nielsen, Judy Højbo og Per Dalsgaard, der alle    er 

villige til genvalg. 

8. Valg af revisor 

* Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Grinsted 

9. Eventuelt 

 

 

BESTYRELSEN 

Jan Jørgensen (JJ) 

Thomas Hyldgaard Nielsen (THN) 

Judy Højbo (JH) 

Per Dalsgaard (PD) 

Viggo Sørensen (VS) 

 

REFERENT 

Maria Fjelstrup Kallesø (MFK) 

 

 

Der vil i referatet være henvisninger til bestyrelsens power point præsentation, der kan findes 

som bilag HER…  

 

 

JJ bød velkommen til de fremmødte.  

 

1. VALG AF DIRIGENT 

Thyge Samuelsen (TS) blev foreslået, valgt og takkede for valget. Indkaldelsen blev udsendt 

28/3. 14 dages fristen for indkaldelse er overholdt, og generalforsamlingen er dermed lovlig og 

beslutningsdygtig. 

 

TS gennemgik dagsorden, der var i henhold til vedtægterne. 

 

2. BERETNING OM KLUBBENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR 

JJ fik ordet og gennemgik punkterne i sin beretning. 
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Vi havde sidste år en ekstra generalforsamling vedrørende kontingent og medlemsstruktur. 

Kontingentet er steget i år og stiger igen næste år, og der er reduceret i kategorierne. Vi håber 

de alle fortsætter også efter ’23.  

 

Fremadrettet er der rabat til husejere, men ikke til ’almindelige’ golfklubmedlemmer. Det er ikke 

normalt, at man får rabat i en golfklubs restaurant bare fordi man er medlem. Øl-, vand- og 

vinklippekortkort afskaffes. Boldkortpriserne er steget. Private golfbiler har samme pris. Det er 

betingelserne, som vi må leve med. Der sker en masse nyt her, som vi kan være glade for. Se 

bare banerne. Man er en lykkens pamfilius at kunne være her til de penge.  

 

Der har været problemer med indgang til Junior Academy Loungen ved driving range. Det vil 

blive løst med et nyt system der automatisk åbner døren fra 7 til 21, så man kan  benytte lokalet.  

 

Der kommer en ny købmand med et fornuftigt sortiment. Her kan man købe til købmandspriser 

og sætte sig i loungen. Man må bare ikke tage egen mad med derned.  

 

Mange ting er sat i gang, omend byggeriet synes sat lidt på pause. Nogle myndigheder synes, 

det ikke har været helt efter reglerne. Man håber at få løst det inden for kort tid.  

 

Vi har fået flere turneringshold. Det fortæller Thomas og Judy om. Vi vil gerne have flere juniorer 

ud at spille konkurrencegolf. Og gerne flere regionsgolfere. Vi har kun to hold i dag.  

 

Turneringsplan og sponsorer er på plads for 2022. HimmerLand kan sætte gæster ud i en 

turnering, hvis de har behov,  men det har ikke været benyttet endnu. 

 

Made in HimmerLand afholdes i september. Vi ved endnu ikke helt, hvordan det bliver. Men det 

bliver mere begrænset med færre tilskuere. Der kommer et telt for husejere.  

 

Golfkørekortkurserne fortsætter. 

 

Vi er fortsat medlem af GNG og SGN. 

 

Vi har planer om at involvere os i Golf & Diabetes, men det er svært at få sat i gang med de 

aktiviteter der er lige nu. Når vi er klar, gør vi det sammen med DGU. Det er ikke kun for 

diabetesramte, men også for folk med hjerteproblemer m.v. Academy Course vil blive benyttet 

til dette. 

 

De nye handicapnøgler er trådt i kraft.  

 

Så kigges der lidt på medlemstallene. Vi har på et tidspunkt været 1000 medlemmer inden de 

omkringliggende klubber dukkede op. Medlemstallet gik nedad indtil 2017, hvor vi fik fjernet 

indskud og lavet husejerkampagner. Mange er blevet hængende efter dette. Nu oplever vi så 

et lille dyk igen, men det er logisk nok og vi må forvente yderligere et dyk næste år både på 

junior- og voksensiden. Men vi har stadig mange juniorer. 

 

Seniorsøjlen viser heldigvis lidt tilvækst. 

 

Juniorkontingentet er 500 i år og stiger til 800 i ’23. Det er stadig billigt. Juniorafdelingen gør et 

kæmpe arbejde. Mange har fået banetilladelse efterhånden. Det er det, der arbejdes på.  

 

Der er nu over 200 businessmedlemmer. De udgør næsten en tredjedel af vores medlemsskare. 

Nogle af vores ’almindelige’ medlemmer er gået over til business. Vi får en mindre andel for 

dem end for alle andre. Men sådan er det.  
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DGU registrerede sidste år, at Himmerland havde den største tilvækst – og mange hænger 

stadig ved. Vi har hævet aldersgrænsen for junior/yngling, og de udgør 26%. Den tunge del er 

som den plejer. Og så har vi 6 medlemmer over 81. 

 

Kigger man på geografien, så er vi anderledes end mange andre klubber. Vi har mange 

medlemmer langvejs fra og skal supportere dem blandt andet ved at lægge vores 

arrangementer i ferier og weekender. Vi har ca. 200 lokale og vi håber at kunne holde på dem. 

Eksempelvis med medlemskab på Old Course.  

 

Så giver vi en hånd til vores dejlige sponsorer. Det er dejligt at kunne trække på de samme 

sponsorer. De er med til at gøre vores turneringer sjovere. Og de er glade for, at medlemmerne 

bakker op. 

 

Så fik JH ordet på vegne af Juniorudvalget. 

 

Udvalget består udover JH af Karina Tribler Graarup, Jes Dalsgaard, Karin Havemose, Per 

Dalsgaard og Thomas Hyldgaard Nielsen. De skal have stor tak for al den tid og energi de bruger 

på at hjælpe og udvikle. Også en stor tak til trænerne Jonas og Majken. Vi udgør en homogen 

gruppe, der arbejder godt sammen. Og får gode resultater. I grafen fremgik, at 126 ud af 177 

medlemmer juniorer har banetilladelse. 51 har ikke endnu. Det er en høj procentdel, der har 

grønt kort. Det vidner om træningens kvalitet. Så mange som muligt skal ud. Vi møder ca. 100 i 

løbet af en sæson. Dels ugentligt og dels til de åbne juniordage. Det er vores ønske og håb, at 

vi tilfører nye medlemmer til klubben. Vi har tilføjet app’en Holdsport til vores arbejde. Den er 

god til at holde styr på træningssesioner og aktiviteter. Vi satser på en super god sæson. Og det 

tyder det på. Trods vejret var mange mødt op til den første træning med infomøde for forældre 

i sidst uge. Det var rædsomt vejr og vi frygtede, at det kun var udvalget, der kom. Men der kom 

mange glade og forventningsfulde børn og voksne. Der blev uddelt knusere. Det var dejligt at 

se dem alle igen og se, så store de er blevet. Iveren og lysten til at træne er stor. Det bliver den 

bedste sæson. 

 

Derpå fik THN ordet på vegne af Eliteudvalget. 

 

Eliteafdelingen – Team Himmerland – havde i 2021 fem turneringshold. 2. division herrer, der 

endte på en 3. plads. 4. division herrer, der vandt suverænt og nu er i 3. division. Et seniorhold, 

der i en tæt pulje klarede en 2. plads. Veteraner der vandt puljen, men tabte oprykningsspillet. 

Et ungdomshold, der tog en suveræn puljesejr og nu er i 1. division - lige under elitedivisionen. 

Det er super at ligge der efter blot to sæsoner. Der er så meget gang i ungdomsholdet, at vi har 

valgt at sætte yderligere et hold på i kvalifikationsrækken. Så føderækken er klar. Udviklingen 

af ungdomsafdelingen er et arbejde, der startede for 4-5 år siden. Vi vil gerne være en sportsklub 

og håber også på, at få et damehold på benene – forhåbentlig inden for 2 sæsoner.  

 

JJ vendte tilbage til sin del af beretningen, omhandlende samarbejdet med HimmerLand. 

 

Vi befinder os i en mellemperiode kontingentmæssigt. De 10.000 næste år skal ikke stige til 15, 

20 eller 30 – det er det niveau vi skal blive på. Der kommer måske lidt inflation på, men det er 

det. Aktieselskabsaftalen fra 2018 er ved at blive revideret og skal genforhandles i løbet af i år 

eller i hvert fald næste år, så der er ny aftale klar til 2024. Der er sket nogle ting siden, og det skal 

med. Vi er i løbende kontakt om forskellige emner og der er åbenhed omkring nye tiltag. Det er 

fantastiske renoveringer rundt omkring på banerne. Vi må forvente, at de nye tiltag også kan 

føre til ændringer for golfklubben. Hvordan det så spiller ind, det må vi se. Vi vil stadig gerne 

have flere medlemmer. På et tidspunkt bygges der flere huse omkring Golfvænget og 

Golfparken. Så kan der måske også være nye medlemmer til golfklubben dér. 
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Vi har oversigten over de nye kontingenter for 2022 og 2023 og håber, at vi kan fortsætte med 

Old Course medlemskab og fleks hverdag, der ikke kan genere mange. Ungdom er 21-25 år og 

juniorer til og med 20 år. Det er efter aftale med HimmerLand lavet for at fastholde de unge. 

Passive og fleks er udgået. 

 

Preben Havemose fik på forespørgsel oplyst, at der p.t. er lige omkring 50 Old Course 

medlemmer. 

 

Lars Degn Lerkær ville gerne vide, hvorfor Academy Course ikke var med i Old Course 

medlemskabet. Mange nye golfere spiller ikke New og vælger netop Old Course 

medlemskabet, men vil have gavn af at kunne komme på Academy Course. JJ oplyste, at det 

var det, der var aftalen. Med fuld pakke kan du få det hele. Der skal differentieres. Det er de 

betingelser, der er stillet op. 

 

TS konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål og takkede formanden 

for beretningen. 

 

3. REVIEW AF ÅRSREGNSKABET TIL GODKENDELSE 

 

JJ gennemgik regnskabet.  

 

Vi havde indtægt på 2,8 mio. mod et forsigtigt budget på 2,4. Turneringsfee gav 135.000, hvoraf 

mange af disse er brugt igen på mad, præmier mv.  

 

Kigges der på omkostningerne fremgår det, at lønudgiften er den samme. Banelejen er steget 

grundet antallet af medlemmer. Men det er et lille beløb i forhold til udgiften til driften. DGU-

kontingentet er steget grundet medlemstallet. Under småanskaffelser er der blandt andet en 

tiltrængt, opdateret pc til Maria og nye medlemmer fordrer også flere bagmærker. Vi forsøger 

at holde budgettet på de fleste poster. På juniorområdet er dog brændt 75.000 af. Vi har fået 

så mange juniorer og vi vil gerne bruge penge på dem. Træningsfaciliteter dækker hvad vi 

betaler HimmerLand for fællestræning m.v. Det bliver lidt dyrere næste år. Det har været et 

godt år med et overskud på 180.000 – skabt af mange nye medlemmer. 

 

4. FORELÆGGELSE AF BUDGET OG FASTLÆGGELSE AF MEDLEMSKONTINGENTER 

 

JJ gennemgik budgettet. 

 

Vi har sat indtægten op, men det kommer selvfølgelig an på udviklingen. Vi har sendt regninger 

ud for 1. halvår og indkalkuleret dette, men der kan ske ændringer til 2. halvår, da der er 

mulighed for at skifte kategori halvårsvis. Lønomkostningen er fortsat den samme. 

Klubomkostninger har en mindre stigning til 2 mio. Det er først og fremmest banelejen, som stiger 

til 1,9 som en del af den aftale vi har med A/S’et. Vi får samme andel af et medlemskab i kroner 

og øre - kontingentstigningen går til HimmerLand. Vi får ¾ af juniorkontingentet, så vi har lidt 

mere til juniorerne. Administrationsomkostningerne og turneringsudgifter ligger på samme 

niveau. Eliteomkostninger ligger ca. 10.000 over, da et nyt hold er kommet til. Men vi holder os 

omkring 110.000 i alt. Juniorer er sat til 75.000, men bliver måske mere alt efter aktiviteterne. Det 

er et område vi gerne vil supportere. Der vil blive hensat 20.000 til tøj. Det er tanken, at holdene 

fremadrettet skifter tøjpakke hvert tredje år. Nye på holdene vil få suppleret op. Derfor 

hensætter vi hvert år i stedet for at få et dyk hvert tredje år. Alt i alt budgetteres med overskud 

på 5.000. 

 

Kjeld Livoni fik bekræftet, at træningsfaciliteter dækker over junior-, fælles- og elitetræning. 

Oftest er der to personer på. 
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Preben Havemose ville vide, hvorfor der ikke var sat af til markedsføring nu man gerne vil have 

flere medlemmer. JJ oplyste, at vi før har forsøgt os med annoncer i lokalaviser mv. og det giver 

ingenting. Vi skal hellere målrette en kampagne til nye husejere eller eksisterende husejere, der 

endnu ikke er medlemmer.  

 

Dorthe Skov Pedersen er med stor fornøjelse husejer på 3. sæson og foreslog et medlemskab 

specifikt til Academy Course. Thomas Nielsen nikkede med og det er taget til efterretning som 

en mulig ny medlemskategori. Det tager bestyrelsen op med A/S’et. 

 

Peter Taarnhøj ville vide, hvordan man skal betale for alle de nye ting, der kommer. JJ oplyste, 

at vi forventer, at der kommer noget på det i takt med at tingene færdiggøres og priserne 

fastsættes. Der vil sandsynligvis komme pakkeløsninger af forskellig karakter. Det bliver ikke gratis 

– det har bestemt ikke været gratis at bygge, men det bliver fleksible løsninger. 

 

Bo Hedegaard syntes kontingentindtægten var en smule sløret. Man kan ikke se, hvem det er, 

der betaler. Og er budgettet ikke lavt sat? JJ fortalte, at budgettet er baseret på sidste år og 

på, hvad der er opkrævet for 1. halvår.  Nogle får det billigere. Arne Michelsen tilsluttede sig at 

det så mærkeligt ud. 550 voksne medlemmer, der betaler 10.000 giver ikke det beløb. JJ indskød 

at de 10.000 først er næste år. Og iblandt de voksne medlemmer er 230 businessmedlemmer, 

der kun betaler 1.000 årligt. Klubbens revisor, Peter Grinsted, bekræftede, at den væsentligste 

forskel er, at der for businessmedlemmerne kun afregnes grundbeløbet, som klubben skal have. 

Men for overblikkets skyld kan man vise sin beregning. MFK supplerede, at kontingentposten i 

regnskabet også dækker alle de bevægelser, der er i løbet af året. Nogle ændrer til billigere 

kategori halvvejs og nogle meldes først ind midt på året og betaler forholdsmæssigt. Men det 

kan godt defineres mere til generalforsamlingen.  

 

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskab eller budget, der dermed blev 

godkendt. 

 

5. FORSLAG FRA BESTYRELSEN  

Ingen forslag 

 

6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE  

Ingen forslag 

 

7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

Thomas Hyldgaard Nielsen, Judy Højbo og Per Dalsgaard blev genvalgt. 

 

8. VALG AF REVISOR  

Peter Grinsted blev genvalgt. 

 

9. EVENTUELT 

Torben Lee Ludvig var ikke helt med på, hvornår de nye kontingentsatser kom på bane. Han 

fandt det en voldsom stigning og var ikke enig i formandens bemærkning om at det var billigt.  

JJ oplyste, at dette skete sidste år. Med varsling til den ordinære generalforsamling og 

vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling. Det er aftalen og det ligger fast for 2022 

og 2023. Så kan man kigge på eventuelle ændringer til 2024 – også med hensyn til 

medlemskategorierne. 

 

Jens Haase har været med siden 1995 og øger meget snart antallet af 81-årige i klubben. Han 

har valgt at ændre sit medlemskab til fuld pakke. Det er hundedyrt, men billigt i forhold til, hvad 

vi får. Han betaler 6.500 i Dronninglund, hvor der er én bane og ingen hoteller. Der er virkelig 

mange gode ting her. 
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Preben Pedersen benægter ikke, at det er fantastiske faciliteter, men mener at golfklubben er 

vigtig for HimmerLand. Han synes formandens holdning er lidt for meget ’lev med det’. Han 

mener ikke, at der ville være samme drift, hvis klubben ikke var her. JJ oplyste, at det er A/S’et 

der bestemmer. Vi gør alt hvad vi kan og forsøger at få vores krav med ind i ligningen. Prisen for 

det ene og det andet kan vi ikke gøre noget ved. Det er en forretning her, og vi er nødt til at se 

på det samlede billede.  

 

Kjeld Livoni ville gerne gentage sit forslag fra sidste generalforsamling, at man indførte et 

hverdagsmedlemskab gældende på alle baner til halv pris af fuld pakke. JJ oplyste, at dette 

havde været diskuteret, men det er ikke intentionen. Der skal være en forskel. 

 

Bente Duedal Ravn fik på forespørgsel bekræftet, at fleks hverdagsmedlemmer alene kan spille 

på Old Course. 

 

Bent Møller mente der blev gjort for stor forskel på medlemmer og husejere. Medlemmerne fik 

frataget deres fordele. Han mente ikke at bestyrelsen har varetaget medlemmernes interesse 

tilstrækkeligt og bestyrelsen burde arbejde for ikke at lave den forskel. JJ bekræftede, at Bent 

Møller var i sin fulde ret til at synes dette, men alt var blevet gjort for at få det bedst mulige 

resultat. JH supplerede med, at formand og øvrig bestyrelse arbejder benhårdt for 

medlemmerne. Det er sådan det er og der er ikke nogen der arbejder så hårdt for jer 

medlemmer, som Jan gør.  

 

THN indskød en stor tak til Team Himmerlands trofaste sponsorer: KIE, HMC og Kastberg og til 

Thomas Nielsen for aftalerne med HimmerLand omkring spillertøjet. 

 

Der var ikke yderligere. Dirigenten takkede for god ro og orden og fik en lille erkendtlighed for 

sin ulejlighed. 

 

 

 

Himmerland, den 14. april 2022 
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