
 
 

Kære medlemmer 
 
Vi har alle fulgt Coronakrisen med de frygtelige scenarier i hele verden. Her i Danmark har vi oplevet, at 
regeringen har gennemført adskillige tiltag for at begrænse smittespredningen med forskellige nedlukningstiltag 
til følge. Alle større arrangementer er aflyst eller udsat, og også golfsporten er ramt, hvilket bl.a. har betydet 
udskydelse af Made in Denmark. Vi håber dog, at det bliver muligt at afholde MID senere på året. 
 
DGU’s anbefaling til golfklubberne var, at man lukkede ned for alt fra 17. marts – spil, klubhus, driving range etc. 
Vi har sammen med HG&SR valgt at følge DGU’s anbefalinger. Derfor blev der også den 1. april givet tilladelse til 
at spille i 2 bolde, og fra 14. april i 4 bolde – dette naturligvis i henhold til de regler og retningslinjer, som DGU har 
opstillet. Disse er også udsendt på mail til husejere og medlemmer.  
 
Det var dejligt endelig at komme på græs igen! 
  
Generalforsamling 
Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april. Med de seneste udmeldinger 
fra regeringen fortsætter begrænsningerne omkring større forsamlinger foreløbig til udgangen af august, og 
derfor er vi nødt til at udsætte generalforsamlingen indtil situationen ændrer sig. 
 
Vi vil naturligvis fortsætte med at varetage HiGK’s interesser på bedste vis. Når tingene igen normaliserer sig, 
finder vi en ny dato for afholdelse af generalforsamling. Vi mener i øvrigt ikke, at der er punkter med 
”sprængstof” på agendaen, men mere sædvanlige punkter som regnskab og budget m.m. 
 
Da I således må vente et stykke tid, før vi kan mødes, får I her lidt information til orientering.  
 
Junior Academy 
På seneste generalforsamling præsenterede vi de 3 forslag, vi havde forelagt HG&SR, og hvor HiGK bidrager med 
et pænt beløb. Det blev ”Junior Academy” (som p.t. er arbejdsnavnet), der blev valgt. Efterfølgende blev projektet 
”opgraderet” til en selvstændig bygning og flyttet hen ved siden af pro’ernes kontor. Vi er utroligt glade for at se 
projektet udvikle sig og glæder os til at tage det i brug. Loungen kan naturligvis anvendes til mange formål, 
hvilken også har været meningen fra begyndelsen. Kastberg er bygherre og nedenfor ses Hilbert & Jørgensen 
Arkitekternes designforslag og et par billeder fra byggepladsen. 
 

  

  

 
 



 
Medlemmer 
Pr. 1. marts 2020 var vi 739 medlemmer - en stigning på 46 siden 2019 – og ser vi tilbage på lavpunktet i 2017, er 
der kommet 190 nye medlemmer. Antallet af Business Club/sponsormedlemmer er nu 171 mod 53 for 10 år 
siden, så denne gruppe medlemmer udgør nu knap 25%. 
 
Vores ”succeshistorie” er stadig juniorerne, hvor vi pr. 1. marts er nået op på 136 medlemmer. Vi har heldigvis 
nogle ildsjæle, der tager sig rigtig godt af de unge, og udover pro’erne Jonas og Bobby, er det Judy Højbo, Per 
Dalsgaard, Jes Dalsgaard, Karin Havemose og Thomas Hyldgaard Nielsen. Vi tilstræber at udvikle nye tilbud til 
juniorer i alle aldre for at fastholde og øge antallet. Her er ”Junior Loungen” naturligvis et af de vigtige tiltag med 
plads til, at de unge kan være sammen både før, under og efter fællestræning. På grund af Coronakrisen kan vi 
p.t. ikke sætte dato på, hvornår vores populære juniortræninger kan afholdes igen. 
 

   
En dejlig flok Jes og Karin Per, Judy og Thomas 

 

HG&SR er også meget interesserede i at understøtte vores juniorer og i det hele taget aktiviteter målrettet 
børnefamilier. Vi er fortsat af den opfattelse, at børn/juniorer er en af de vigtigste ”fødekæder” for at skabe 
vækst og et glidende ”generationsskifte” blandt husejere og medlemmer. Børnefamilier søger naturligt nok andre 
børnefamilier.  
 
Igangsætning af træning og turneringer – både vores egne og elite-/veteranturneringer - er, som I ved, også 
stadigvæk udsat på ubestemt tid. Så vi må bare afvente myndighedernes og DGU’s anbefalinger. 
 
Samarbejde mellem HG&SR og HiGK 
Vi har fortsat et fint samarbejde med den nye ledelse. Der er løbende kontakt om aktuelle emner, og meget 
større åbenhed og vilje til at støtte fælles tiltag. Herudover har Thomas Nielsen blandt andet på et af vores 
bestyrelsesmøder orienteret om HG&SR’s planer for banerne m.m. 
Der er også indgået en flot ny aftale om beklædning til vores turneringshold og ”junior pakke”. Dog har også 
Coronakrisen betydet, at vi udskyder beklædningsdelen til næste sæson, da denne sæson bliver noget amputeret, 
hvis den overhovedet kommer i gang. 
 
Samtidig synes vi, at der er en masse fantastiske tiltag i gang, som I sikkert har set publiceret af HG&SR – bl.a. ny 
par 3 bane (Academy Course), bro ved Sjørup sø med mulighed for sejlads og badning, forbedringer på Old Course 
og en New Course der stadig står knivskarp. Og sidst men ikke mindst ønsker både vi og HG&SR flere medlemmer 
– ca. 100 - og HG&SR støtter gerne initiativer, der kan hjælpe os på vej. 
 
Andre emner – herunder: 

 Vi fortsætter samarbejdet med SGN, og der er nu kommet en anden forening – GNG – men resultatet er det samme som før for 
HiGK. (Læs mere HER…) 

 ”Spil-med-dag” – hvervning af nye medlemmer – en gang i sommerferien. 

 Turneringsplan og sponsorer er på plads for 2020  

 MID 2020 – HiGK vil være repræsenteret i ”KIDS-zone” evt. stand sammen med Centret. 

 Golfkørekort på en weekend fortsættes også i 2020. 

 Golf og diabetes – i samarbejde med HG&SR, DGU, lokal diabetesforening og kommunen. Måske i efteråret hvis Academy Course 
bliver færdig. 

 ”Tirsdagspigerne” er nedlagt. I stedet er ”Himmerlandspigerne” opstået, så der spilles stadig damegolf om tirsdagen. 

 Golfklubbens 40-års Jubilæum den 15. august. Vi vil naturligvis fejre det på bedste vis. 
  

Alt sker med skyldig hensyntagen til Corona situationen. 
 
 
 
 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/greenfeeaftaler/


 
 
Regnskab og budget  
Årets resultat er negativt med 74 t.kr. pga. følgende forhold: 
  

1. Flere medlemmer – bl.a. nye husejere. For at få flere husejermedlemmer indgik vi den aftale med HG&SR, 
at husejere, der ikke tidligere havde været medlem, kunne blive det for 3.000 kr. det første år mod at 
betale normalt kontingent det efterfølgende år. Aftalen indebar også, at de 3.000 kr. tilfaldt HG&SR.  

2. Den nye samarbejdsaftale med HG&SR betød bl.a., at kontingentet for Business Club medlemmer blev 
reduceret. 

3. Herudover havde vi en ekstraordinær korrektion af varelageret på 33 t.kr. 
Baneleje er 188 t.kr. højere end budget, hvilket igen dækker over flere medlemmer herunder de nye husejer-
medlemmer. 
 
Budgettet for 2020 er baseret på forventninger om drift på niveau med 2019, dog med et underskud på 24 t.kr. 
(se også kommentarer i noterne). Største afvigelse er naturligvis HiGK’s bidrag på 600 t.kr. til den nye ”Junior 
Academy”, som blev godkendt på generalforsamlingen sidste år. 
 

 

Det detaljerede revisor godkendte regnskab ses HER… 
Og det detaljerede budget HER…  
 

Vi håber, at ovennævnte notat kan gøre det ud for en ”minigeneralforsamling”, og som nævnt vil vi, når tiden er 
til det, indkalde til en ny ordinær generalforsamling. 
 
Pas godt på jer selv og hinanden! 
 
På bestyrelsens vegne 
Jan Jørgensen 
Fmd. HiGK 
 
 

Lars Larsens Vej 1, Gatten, DK-9640 Farsø  +45 51631978  golfklub@hgsr.dk  www.himmerlandgolfklub.dk 

Spar Nord Bank: 7470 0001021003  MobilePay: 70013  CVR nr.: 10666295 
 

 

 

Realiseret Budget Afvigelse noter Budget Ændr. Ift noter

Indtægter   

Kontingenter 2.266.344 2.200.000 66.344 1 2.265.109 -1.235 5

Andet 145.131 162.000 -16.869 2 130.000 -15.131

Indtægter i alt 2.411.475 2.362.000 49.475 2.395.109 -16.366

Udgifter

Lønomkostninger 399.092 400.000 -908 400.000 908

Klubomkostninger

Baneleje HG&SR A/S 1.438.224 1.250.000 188.224 3 2.005.836 567.612 6

Andet 237.828 267.000 -29.172 253.800 15.972

Klubomk. I alt 1.676.052 1.517.000 159.052 2259636 583.584

Administrationsomk. 22.929 20.000 2.929 20.000 -2.929

Turneringsomkostninger 138.804 145.000 -6.196 125000 -13.804

Eliteomkostninger 134.275 139.000 -4.725 2 97.700 -36.575 7

Junioromkostninger 21.846 25.000 -3.154 25.000 3.154

Breddeomkostninger 86.369 97.000 -10.631 4 86.000 -369 4

Renteudgifter 6344 6000 344 6.500 156

Resultat -74.236 13.000 -87.236 -624.727 -550.491

Resultat ekskl. Ekstraordinære baneleje -24.727

Noter

1 Kontingenter afspejler medlemstilgang bl.a. via kampagnen mod husejere, der ikke var medlemmer før.

2 Er primært turneringsfee, der skal ses i sammenhæng med turneringsudgifter. Gælder også 2020.

3 Banelejen udtrykker bl.a., at HG&SR har fået alle indtægter fra husejerkampagnen det første år.

4 Breddeomkostninger indeholder alle udgifter til træningsfaciliteter/undervisning.

5 Indtægter på samme niveau afspejler bl.a., at nye husejermedlemmer betaler fuldt kontingent.

6 Ekstraordinær baneleje indeholder HiGK's bidrag til "Junior Loungen" på 600.000 kr.

7 Besparelsen på eliteomkostninger skyldes primært flot tøjaftale med HG&SR.

01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20

https://sw2839.smartweb-static.com/upload_dir/docs/MFK/Bestyrelsesmateriale/ENDELIGT-REGNSKAB_2019_sign.pdf
https://sw2839.smartweb-static.com/upload_dir/docs/MFK/Bestyrelsesmateriale/ENDELIGT-BUDGET_2020.pdf
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