
 
 

 
 

 

REFERAT 
af ordinær generalforsamling i Himmerland Golf Klub 9. april 2016 

 
Dagsorden  

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

Referent: Maria Fjelstrup Kallesø (MFK) 

Formand Peter Grinsted (PG) bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent 
Jan Jørgensen (JJ) blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og at dagsordenen var 
ifølge vedtægterne. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
PG fik ordet. 
 
Det er glædeligt at nogen har interesse for Golfklubben. Skal man betegne året, der er gået, har det været et år, der kan 
sidestilles med en bilmotor. Vi har været i gang – men i tomgang. Skal vi i 1., 2. eller 3. gear eller er vi bakgear?  
 
Vi er en anden type golfklub. Vi er præget af storebror – Aktieselskabet. Alligevel er vi en del af den store golfverden og 
deltager i arrangementer i DGU-sammenhæng. Senest har vi været repræsenterede af formanden og klubsekretæren 
ved repræsentantskabsmødet i Korsør. Der var inspirationsaften fredag og generalforsamling lørdag. I DGU går tingene 
fredeligt og roligt. Ikke i tomgang, men stabilt. Der er godt 150.000 golfspillere og 200 klubber. Det er meget fint 
præsteret. Selve generalforsamlingen var uden store sværdslag. Vi blev sågar færdige før tid. Vi lyttede til indslag fredag 
og var i diskussionsfora med andre klubber. Mange emner er ikke vores bord. Vi har ikke bygninger som sådan osv. Der 
var et indslag fra Asserbo omkring deres hvervning og fastholdelse af medlemmer. Interessant! Asserbo var værd at 
lytte til. De har en betydelig mere aktiv indsats fra deres proer omkring træning, som blev tilbudt gratis til medlemmer 
og der var gratis bolde. Noget der gav indslusning af nye medlemmer. Det er noget af det, som vi vil bringe videre til 
bestyrelsen. Vi vil gerne bruge vores midler til at lave noget på den front. Laver vi noget dramatisk, så indkalder vi til 
ekstra generalforsamling. Derudover var der indslag omkring Miljøprisen. Tre klubber var nominerede og den blev 
vundet af Viborg, som gør en kæmpe indsats på det område. Det var velfortjent. Endelig var der genvalg til alle. Én ting 
man glædede sig over var, at man nu sender Dansk Golf til husstande igen. Afhentningsløsningen var ikke den rigtige 
måde.  
 
Klubben deltager i det nordjyske samarbejde, SGN, der mest af alt går ud på, at vi kan spille for halv pris i de nordjyske 
klubber mod at de kan spille for halv pris på Garia Course og specialpris på Backtee Course.  
 
Klubsekretæren er aktivt medlem af GAF – Golfens Administrative Forening – og det kunne konstateres, at flere og flere 
klubber netop sender deres administrative personale af sted som repræsentanter til repræsentantskabsmødet. 
 
Går vi til den store omverden, så må vi sige, at Made in Denmark er en kæmpesucces. Og den fortsætter i 2016. Jeg vil 
gerne takke alle de, der har stillet op som frivillige. Jeg ved fra Gitte – der beklager sit fravær i dag – at Himmerland 
stiller med over 50 aktive hjælpere i forbindelse med MiD. Sidste år var det ikke umiddelbart faldet i god jord, at 
Himmerlands hjælpere blev kaldet Kaos Crew, men det er jo netop os, der rydder op! Himmerland har bemandet hul 10 
hidtil, og kan vi få flere med, kan vi bemande hul 18 også. Så er der nogen der kan og vil, så meld jer under fanerne. 
 



 
 
Tilbage i vores egen lille verden. Vores motor er i gang, men i tomgang. Lad os kigge på medlemstallene. Sker der ikke 
noget, fortsætter vi i bakgear og dør langsomt. Vores tal er inklusive de passive. Og det er ikke mange på et sted som 
dette. Vi er i tomgang fordi vores storebror, A/S’et, ikke fortæller os, hvad vi må gøre og i hvilken retning vi skal køre. 
Meget få klubber opretholder indskud. Vi har et billigt kontingent, men højt indskud. Ifølge aftalen skal vi afregne faste 
kroner til A/S. Selvom vi bestemte, at få flere medlemmer ind uden indskud, skal vi stadig betale til A/S’et.  Det 
indebærer, at A/S skal være med. Der har været et par møder – towli’ møder – hvor Thomas og jeg repræsenterede 
golfklubben. Derudover var Grundejerforening, A/S’ bestyrelse og direktøren med. Der blev kastet ting på bordet. Hvad 
vej skal vi? Vi havde et håb om, at der ville komme et resultat i forbindelse med grundejernes generalforsamling. Men 
der er ikke kommet en udmelding fra A/S. Vi har været en del af en brainstorm, og så afventer vi en form for reaktion 
fra A/S i relation til, hvad vi må gøre i forhold til medlemmer. Maria har lavet statistik over, i hvor mange huse, der er 
medlemmer. Og måske vi så kan forespørge, hvor der ikke er medlemmer i alle huse. I 134 af A-husene er der ikke et 
medlem. Det er mange! Af disse er der 26 huse, som ejes som nummer to hus, men det giver stadig 108 huse uden 
medlemmer. Det er værd at undersøge hvorfor. Kunne man få 1½ medlem i snit, kunne det hurtigt få indflydelse. Det 
var noget af det, vi kom med plus nogle andre ideer. Vi står i stampe. Det der er kommet efterfølgende er udsendt som 
information til husejerne. Hvorfor det ikke er sendt til klubmedlemmer, vides ikke. Det drejer sig om tiltag her på stedet. 
Der kommer en legeplads ved adventuregolfbanen. Der kommer tag på Starters House – det er i fuld gang og en god 
ting. Der kommer købmandsbutik rundt om hjørnet. Og en sportsbar - Backstage at Bobby's – som I kan se herfra. 
Derudover vil receptionen have døgnåbent og så står der, at husejere kan købe rabatkuponer og få fordele ved 
bookinger i Royal Oak.  
 
Klubben har ikke noget baneudvalg. Det eksisterer i A/S-regi alene, og de skal orientere os. Men i det forgangne år har 
der ikke været nogen møder.  
 
Og dette blev nævnt også ved Klubmesterskaberne sidste år - hvor er vores sjæl og tavlerne som A/S tog ned ved 
ombygningen? De formodes at være i den gamle bowlinghal. Klubben har penge og vil gerne dele en omkostning. 
Tavlerne kan være på muren ind til restauranten - ganske fint - men prisen, vi blev stillet over for var ikke. Den har vi 
valgt at sige nej til. Den var ublu. Det er en ommer. Og dér ligger den nu. Vi mente, at sugerøret gik lige lovligt langt 
nede i vores pengetank og sagde nej tak i første omgang. Ellers vil vi selv tage tilbud ind på mesterskabstavlerne. Det er 
vores sjæl.  
 
Derudover har vi en lille udfordring med vores gave til A/S – fuglen. Vi synes ikke, at det er passende at der er stillet et 
ur op lige ved siden af. Vi har bedt om, at den bliver flyttet og får sin egen placering. Vi har fået forståelse for dette hos 
A/S, så der sker noget – uden et sugerør i vores kasse. 
 
Herpå fik Thomas Hyldgaard Nielsen (THN) ordet. 
 
Vi kan se, at medlemstallene er vigende - også for juniorerne. Vi har nogle åbne junioraktiviteter. Ud af dem er kommet 
to nye medlemmer – Lærke på 6 og Laurids på 10. Så aktiviteterne begynder at give medlemmer. Og der er enighed 
med A/S om, at vi lægger energi der. Men det er ikke nok – vi skal gøre endnu mere ud af aktiviteterne her. Jeg er i 
positiv dialog med Birk omkring at kunne tilbyde gratis vandland, så forældrene kan gøre noget, mens juniorerne træner. 
Derudover har vi sponsorat på Verdens Bedste Kagemand fra Peders Bageri. Og så bydes på rundstykker og kaffe.  
 
Hvad angår det sportslige og Danmarksturneringen, så fik vi to top tre placeringer samt en sensationel oprykning af 
seniorerne til den bedste division. 
 
PG fik ordet igen.  
 
På andre områder har vi også gjort det godt. For andet år i træk har vi indsamlet flest støttekroner til Kræftens 
Bekæmpelses Slå et Slag-arrangement. 206.353 kr. blev det til. Det er fremragende! Og det betyder også, at vi har 
vundet et Henrik Knudsen-foredrag. MFK indskød, at dette finder sted 21/7 om eftermiddagen. Dette års Kill Cancer-
arrangement afvikles 22/7 og Henrik Knudsen-eventen bliver således en opstart på dette aftenen før. Og det er gratis 
at deltage, da det er noget, vi har vundet. 
 
PG gav herefter en tak til Maria, der er klubbens ildsjæl og fundament. Jeg når aldrig hjem inden referatet ligger der. 
Hun er der for medlemmerne morgen, middag og aften. Uden hende ingen golfklub! Stor tak for det. 
 
Hermed afsluttede PG sin beretning og JJ spurgte til kommentarer fra salen. 
 
Preben Aaen (PAA) 
Alfa og omega for os er medlemmer. Vi har kunnet se udviklingen igennem flere år. Vi er i en nedadgående spiral. På et 
tidspunkt kan vi ikke længere stille med frivillige. Alternativt skal Lars sige, at han ikke vil have en klub. Og man skal 
muligvis kigge på forholdet mellem greenfee og indskud. Man kan spille meget greenfee for 10.000. Måske skal 
indskuddet væk i en periode – det burde give mening for en jysk købmand. I relation til disse aftaler – hvem er så 
Aktieselskabet? Er der aftalt en tilbagemelding, så skal formanden kontaktes, hvis der ikke sker noget. Vi skal have en  



 
 
 
tilbagemelding, og det påhviler bestyrelsen at få den. PAA vil gerne rose Smiley-initiativet. Det har været godt, det der 
har været lavet. Lækkert med kage osv. undervejs. Smiley var faktisk bedre end green2green… 
 
Poul Andersen (PA) 
Aars Petanqueklub har været til et møde herude, hvor direktøren havde meddelt, at man egentlig ikke var bekymret 
over medlemsnedgangen. Måske oven i købet en smule ligeglad hermed. Det er ikke heldigt, at sådanne ting meldes ud 
over for udefrakommende på den måde. 
 
PG 
Preben har ret i, at kurven er gået nedad. Det har været oppe at vende, hvorvidt indskuddet skulle konverteres til noget 
andet, så det blev attraktivt. Der er talt om at afskaffe det en periode eller nedsætte det. Det er også således, at vi havde 
håbet på, at der havde været konstruktiv tilbagemelding nu. Er man ligeglad eller vil man satse på det ene eller det 
andet område? Vi synes på mødet, at Larsen var lydhør og selv kom med flere gode ideer. Vi er skuffede over, at der 
ikke er sket noget. Og selvom man er ligeglad, skal direktøren ikke sige, at han er det. Når man ikke kan gå den lige vej, 
går man ad omveje. Det bruger vi også - og sparker bagi. Vi mangler at vide, hvad man vil. Vi sagde det samme sidste 
år.  
 
Jørn Boel (JB) 
Hvor mange medlemmer var vi, da vi var flest?  
 
MFK 
mener at vi har været oppe på 1000 medlemmer i ’de gode gamle dage’. 
 
Bjarne Lindberg Rasmussen (BLR) 
Har man analyseret og spurgt ind til årsagen til afgangen? JJ indskød at man kan se, at folk flytter til de omkringliggende 
klubber. PG oplyste, at det typisk er hussalg og alder. Vi ved det nogenlunde. Vi vil hellere spørge, hvorfor de ikke melder 
sig ind. 
 
Ulla Jørgensen (UJ) 
Kan husejere, der ikke er medlemmer, benytte tilbuddet? 
 
PG 
Ja, det kan de. Og det undergraver naturligvis. Det ville være langt bedre med 100 ekstra medlemmer. 
 
Preben Havemose (PH) 
Der foregår en masse på banen omkring omlægning af bunkere og jeg vil gerne animere til, at vi får mere info fra 
greenkeeperne via Klub Nyt. Klub Nyt er godt – gerne flere af dem, men med nyheder. Og så har vi haft stolte traditioner 
med Regionsgolf, men fortsætter de? 
 
MFK 
Vi har skåret et veteranhold væk i år, da vi ikke kan stille spillere til to hold. Så vi repræsenteres af et veteranhold, et 
seniorhold, samt et A-, B- og et C-hold i år. Men selvfølgelig har det afsmittende effekt på holdene, at medlemstallet 
daler. Så måske er der færre næste år. 
 
Aage Jensen (AAJ) 
Flytter man til Løgstør betaler man ikke indskud og man kan spille otte forskellige klubber.  
 
Vagner Mortensen (VM) 
Der er vi låst fast. Det kan vi ikke gøre. Der har været en masse ballade i SGN-samarbejdet omkring klubber der helt 
generelt tilbød halv greenfee til alle og omkring de forskellige klubsammenslutninger og det endte op med, at hvis man 
ikke anerkendte, at klubberne gjorde som de ville, så faldt samarbejdet fra hinanden. Vi har halv greenfee og må finde 
os i sammenslutningerne. Vi må desuden formode, at vi nu har mistet, hvad der kan mistes til de ordninger. 
 
Karen Madsen (KM) 
Der er ingen kaningolf for børn. Der er kun pensionister tilbage. Vi skal have nye ind. Man bør gå ud til skolerne. 
 
THN 
Vi har etableret en juniortræning med fornuftig indslusning. Og har været ude på omkringliggende skoler med opslag 
og flyers. 
 
JB 
Hvem går greenfee-indtægten til?  
 



 
 
PG 
Indtægten går alene til Aktieselskabet. Det har vi intet med at gøre. 
 
PAA 
Vi stoppede med kaninholdene. Vi brugte ressourcerne på at træne dem og så meldte de sig ind andre steder. Vi er 
tilbage ved indskuddet. 
 
Karin Havemose (KH) 
Det er besværligt at få juniorerne herud. De andre klubber har busser lige forbi. Her skal forældre køre dem. 
 
Thyge Samuelsen (TS) 
Hvad med long distance. Det skal også på. 
 
JJ spurgte om der var yderligere kommentarer og konstaterede at den generelle holdning fra generalforsamlingen er, 
at der gerne på presses lidt ekstra på indskuddet og på baglandet. Formandens beretning blev således godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
PG varetog fremlæggelsen. 
 
Der var ingen negative udfald og revisor har godkendt og revideret regnskabet, men ikke budgetterne. Herpå blev 
resultatopgørelsen gennemgået. År gået nogenlunde som budgetteret. Hovedpunkterne under aktiver og passiver blev 
ligeledes gennemgået. 
 
JJ spurgte til kommentarer til regnskabet. 
 
PH 
Det har kostet mere at afholde turneringer. Har det været en bommert? 
 
MFK 
Omkostninger til eksempelvis restauranten er steget, men vi har valgt at holde samme turneringsfee. Det betyder 
selvfølgelig, at klubben således dækker nogle flere omkostninger for at holde prisen nede for jer, der deltager. Så der er 
ikke tale om en bommert – blot flere omkostninger end først kalkuleret. 
 
PAA 
vil gerne give ros for at vi har fået renteindtægter. 
 
Bo Hedegaard (BH) 
undrer sig lidt over kontingentindtægten, der ikke synes stemme overens med medlemstallet.  
 
MFK 
oplyste, at dette ikke kan gennemskues direkte ud fra regnskabet, da eksempelvis sponsormedlemmer afregnes via 
mellemregningen til HG&SR A/S. Vi skal gerne tjekke op på det, men der er ikke forvundet indtægter. Det hele er 
godkendt af revisor, så det stemmer. 
 
Der var ikke yderligere, og JJ konstaterede regnskabet som godkendt. 
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter 
PG fremviste kontingentsatserne for 2016 fordelt i de forskellige kategorier. De er steget med nettoprisindekset. 
 
Det er det, budgettet bygger på. Vi operer med et underskud på 49.000 og har taget indtægter med udgangspunkt i det, 
vi kender. Vi forventer ikke særlig tilgang af medlemmer. Omkostningsgrupperne er på linje hermed. Vi holder et højt 
udgiftsniveau til vores hold - seniorer får lidt længere ture. Vi har valgt at bibeholde Smiley Fonden. Den er vigtig for os. 
Vi vil gerne kunne bevilge flere penge hist og her.  
 
PH 
undrede sig over, at DGU-kontingentet stiger, selvom medlemstallet falder. 
 
PG 
Kontingentsatserne til DGU stiger. Derfor er tallet større. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer og budgettet blev godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
MFK gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 



 
 
 
Alle bortset fra et enkelt forslag blev godkendt. 
 
Forslag 4 vedrørende fjernelse af muligheden for at give møde ved fuldmagt blev forkastet ved afstemning. Bestyrelsen 
kan så overveje at foreslå ny formulering til næste generalforsamling, således at antallet af fuldmagter eventuelt 
begrænses i stedet for at fjernes helt. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne 
 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Thomas Hyldgaard Nielsen, Judy Højbo og Gitte Nielsen, der alle blev genvalgt. 
 
8. Valg af revisor 
Beierholm blev genvalgt som revisor. 
 
9. Eventuelt 
UJ 
Ser gerne at teksten gøres tydeligere på power point præsentationen. 
 
PH 
Vil opfordre til bedre samarbejde med A/S og baneudvalg og at klubben presser mere på. 
 
PG 
Vi bruger den direkte vej og omveje og det har ikke skortet på reaktioner. Vi har fået mundkurv i forhold til, hvad der 
blev vendt på towli’ møderne, men hvis bare en lille del bliver til noget, så kommer der også noget også vedrørende 
indskud. 
 
PAA 
Generalforsamlingen er utilfreds med, at der ikke følges op. Og vil pålægge bestyrelsen at der gøres noget ved det. 
 
Jens Wodstrup (JW) 
Det lyder som om, det er direktionen den er gal med.  
 
BLR 
Hvem bestemmer, hvad der skal ske på banerne. Ejes Garia ikke af husejerne? 
 
PG  
Jorden ejes af grundejerne – bortset fra de øverste 10 cm. 
 
BLR 
Skal banerne rates om? Og hvad dækkerer udgiften til HG&SR? 
 
PG 
Vi kan anmode om at blive gen-rated, men de kommer med mellemrum. Udgiften til HG&SR er alene leje og ikke 
vedligehold. 
 
KH 
Der skulle laves et bedre samarbejde med restauranten, så man ikke skal lægge en formue herude, hvis man vil spise 
her. Der er ganske vist klippekort til dagens ret, men ingen børnemenu eller børneudgave af dagens ret. 
 
PG 
Det er vanskeligt at forhandle med direktionen om ret mange ting uden, at vi skal af med penge – måske fordi vi har 
formue.  
 
PG rundede herpå af. Uanset vores frigear-situation i forhold til A/S, så har vi et fantastisk sted. Vi har baner, der passes 
og plejes. Og der sker nyt hele tiden. Vi sætte pris på en stor aktivitet. Men vi skal ikke lade os træde på. Direkte og 
indirekte følger vi op på direktionen og A/S. Det er et fantastisk sted. Vi skal gøre vores for at sætte aftryk.  
 
Tak fordi I kom! 
 
Tak til Maria og til mine bestyrelsesmedlemmerne! 
 
 



 
 
Tak til klubbens turneringssponsorer. Sidste år fik vi konstruktiv respons på vores turneringsplanlægning. Vi har fået det 
tilpasset bedre i år. Vi har taget lidt ud og sat lidt ind. Blandt andet kommer en ny turnering – Hard Core Cup – med  
 
Fit&Sund som sponsor. Og vi fortsætter med Smiley kagen – det efterfølgende bankospil er også sponsoreret af Smiley 
Fonden. 
 
Og endelig tak til dirigenten! 
 
 
JJ takkede for god udvist ro og orden. 
 
 
 
 
 
Himmerland, den 9. april 2016 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Dirigent Jan Jørgensen 
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