
 
 

REFERAT 
af ordinær generalforsamling i Himmerland Golf Klub 28. april 2019 

 

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 indskud og medlemskontingenter 
5.                         Forslag fra bestyrelsen 
6.                         Forslag fra medlemmerne 
7.                         Valg af formand og bestyrelsesmedlem 
8.                         Valg af revisor 
9.                         Eventuelt 
 
Referent: Maria Fjelstrup Kallesø (MFK) 
 

 
Formand Jan Jørgensen (JJ) bød velkommen og henviste til første punkt på dagsordenen, der var valg af 
dirigent. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog valg af Preben Aaen (PAA). 
 
PAA blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig og 
beslutningsdygtig. 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 
Der er kommet flere medlemmer til, blandt andet husejermedlemmer og juniorer. Der er nu et fint 
samarbejde med A/S. En ny aftale er faldet på plads. Klubbens budgetmæssige grundlag skal blot 
balancere. Vores økonomi skal være fornuftigt og vi skal ikke kreere store overskud. Derfor er klubben 
kommet med forslag til faciliteter til gavn for medlemmer og HG&SR. Det ene af de tre forslag er 
godkendt. I beretningen vender vi også resultater og juniorer ved henholdsvis Thomas (THN) og Judy 
(JH). 
 
Medlemstallet pr. 1/4 var 693. Den senest optælling lyder på 700. Langt hovedparten af 
husejermedlemskaberne fra sidste år er blevet. Juniortilgangen er helt exorbitant. Vi har den største 
stigning i DGU generelt og for juniorer i særdeleshed. Vi er ved at få en udskiftning i husejergruppen. De 
er yngre og med børn. Antallet af udmeldelser ligger lavere. Alt taget i betragtning rigtig pænt. 
 
JJ viste en graf over medlemmerne. 441 fuldgyldige voksne i dag. Vi skal tilbage til 2010 for at finde 
tilsvarende. Vi håber at kunne fastholde dette. Indskuddet er forsvundet og eksisterende husejere 
hopper med på vognen.  
 
Så blev der kigget på aldersfordelingen. Medlemmer indtil 18 år er nu 17%. JJ gennemgik 
’lagkagesnitterne’. Der er en mere sund fordeling af medlemmer. Der kommer automatisk flere i den 
ældre gruppe. Det høje aldersgennemsnit gør sig gældende i alle landets klubber. Vi har dog sænket 
vores gennemsnit til 48 mod før 55. 
 



 
 

For juniorerne er søjlerne endnu højere. 113 pr. 1/4 - det er super dejligt. 
 
Kigges på fordelingen af, om man har banetilladelse eller ej, er der et rigtig godt miks. Vi taler om, at få 
nogle af de gode juniorer til at træne med eliten. Ikke alle juniorerne kommer hver uge, men så dukker 
de op i ferier osv. 
 
Hvad angår det generelle samarbejde med HG&SR, så er det dejligt med en ny ledelse. Det har været et 
positivt forløb. Det er ingen hemmelighed, at vi havde lidt problemer med den foregående. Det gik der 
en del tid med. Der er en anden åbenhed nu. Thomas, Mark og Joan har haft møde med ugeklubbernes 
bestyrelser for at være på forkant med nogle ting. Det kommer måske ikke lige med det samme, men 
der arbejdes på det. Det er positivt. Positivt er det også, at det er ønskeligt af stedet skal afspejle, at vi 
er en golfklub. Derfor har vi også fået de flotte tavler op. 
 
En ny aftale mellem golfklub og A/S er på plads. Dette har også været et positivt forløb. Det var muligt 
at snakke om tingene. Der er også kommet ting på plads omkring håndtering af business klubben. 
 
Tilpasninger tages løbende. Sådan skal det være. Vi har det som blommen i et æg. Vi har ingen 
problemer, men skal bare nyde banerne og få klubben til at løbe rundt. 
 
Af de væsentligste ændringer eller tilføjelser i aftalen kan nævnes, at Adventure banen fremadrettet vil 
kunne anvendes til klubarrangerede junior- og familiedage efter nærmere aftale. Klubben kan bruge 
lokaler – som Multirummet, hvor vi holder generalforsamlingen – vederlagsfrit. Vi har fået stadfæstet i 
aftalen, at alle medlemmer kan anvende svømmehal og omklædningsfaciliteter som en del af 
medlemskabet. Vi har fået SGN-samarbejdet inkorporeret i aftalen. I den gamle aftale var kun den 
oprindelige grundejerforening – Hole In one – nævnt. Nu har alle stedets grundejerforeninger ret til 2 
medlemskaber. Klubben er forpligtet til at tage businessmedlemmer, og det får vi lidt penge for. Der er 
formuleret nogle regler omkring banelukninger som en del af aftalen. Ved længerevarende frost 
etableres vinterbane. Tidligere var anført, at der altid skulle være 18 huller åbne. Men det kan ikke altid 
lade sig gøre. Det er løst nu. Centeret har desuden fået indføjet, at greenfeegæster kan booke 28 dage i 
forvejen, som medlemmer kan det. Det er også i vores interesse. Aftalen genforhandles hvert andet år, 
men opstår der noget, tages det med det samme. 
 
Hanne Dalsgaard ville gerne have forklaret betydningen af businessmedlemmerne. JJ oplyste, at det er 
en gruppe medlemmer indmeldt via HG&SR’s business klub, som vi håndterer administrativt, og som vi 
så får penge for. 
 
Hvad angår det budgetmæssige grundlag, så har vi akkumuleret en kassebeholdning, som vi gerne vil 
anvende til noget, der er til gavn for medlemmer og gæster. 
 
JJ gennemgik forlagene til ’Driving Lounge’, ’Members Lounge’ og ’Orangeriet’ 
 
Det første af disse forslag er blevet godkendt af A/S og det arbejdes der videre med. 
 
Så fik THN ordet med et kig på årets eliteresultater. Seniorerne endte på en sidsteplads i deres pulje og 
rykkede til 2. division. 2. division forbliver med deres 2. plads i puljen – der kun bestod af 3 hold, da 
Lübker måtte trække sig – i 2. division. 4. division-holdet endte ligeledes på en sidsteplads, og måtte 
rykke til 5. division. Til denne sæson er kommet 6 nye spillere i alderen 15 til 25 til de to herrehold. Vi 
har en godt juniorarbejde, og næste mellemled har vi så her. Det er rigtig fint. Fødekæden er i orden og 
vi har en attraktiv klub. I år er desuden tilkommet et veteranhold, med blandt andre Palle Hove i truppen.  
 
Karin Havemose spurgte til mulighederne for at damehold? Kunne man ikke lave en kampagne for det. 
Hun synes at have stødt på en del unge kvinder, som har spillet godt i klubturneringer. MFK påpegede, 



 
 

at disse spillere måske ikke havde hjemmeklub i Himmerland. Umiddelbart har vi ikke spillermateriale 
til et rent damehold, men THN har taget det ad notam. 
 
JH fortalte lidt om juniorarbejdet. Da JH startede i Juniorudvalget var der to juniorer, Lærke og Malte. 
Og nu er der 113 i klubben. Juniorerne træner en gang om ugen. Vi prøver at lave det varieret, så vi 
komme rundt om det hele. Træningen skal være motiverende, udviklende og sjov. Vi mødes om 
onsdagen og så har træneren de unge mennesker i 1/2 time. De, der udvikler sig, fortsætter med 
trænerne, og de andre leger med Per og Judy. Juniorerne får masser af ros, kram og motivation. Der er 
regelundervisning med Sam to-tre gange om året. Sam går også meget op i etikette. En gang om 
måneden holdes Åben Juniordag over to timer. I den første time er der undervisning og derefter afholdes 
konkurrencer m.m. Der smadres tallerkener og hygges med kaffe og rundstykker til de voksne og 
kagemand og saftevand til ungerne. Der støttes godt op om det. Det er ikke kun medlemmer, men også 
familie, venner osv. der kommer. Det overvejes at lave deciderede familiedage, hvor junior- og 
voksentræning kan kombineres. Vores juniorer sendes også til turneringer blandt andet 
kredsturneringer i vores nordlige kreds og nogle til JDT. Vi har et samarbejde med Aars for at lave et 
stort hold. Holdet hedder Himmerland Aars – Himmerland først, naturligvis. Dette hold ligger nummer 
et lige nu. Så har vi Bette Course mesterskaber for voksne og børn og JH opfordrede stærkt til deltagelse. 
MFK indskød at datoen i år er 7. juli. Juniorer med grønt kort – og de voksne – spiller om formiddagen. 
Om eftermiddagen afvikles et mesterskab for juniorer uden grønt kort. Juniorudvalget har en 
Facebookside for juniorklubben. JH sender mange informationer ud der. Det er et vigtig 
kommunikationsområde. Vi skal nok fylde op til eliteholdene. Vi har lige nu en hel fantastisk spiller. To 
eksperter har uafhængigt af hinanden har spået ham en stor, stor fremtid i golfverdenen. Han ender på 
Europa Touren! Thomas Nielsen lovede ham i denne sammenhæng et Wild Card til Made in Denmark. 
Og helt apropos, så skal Juniorklubben også ud og se sig omkring en eftermiddag til Made in Denmark.  
 
Ninna Jensen ville gerne vide, hvornår de starter - hvor gamle de er. JH fortalte, at de fleste starter 
omkring de 7 år, men vi har haft deltagere helt ned til 4 år. Men den aldersgruppe holder vi i leg. 
 
Preben Havemose ville gerne vide, om SGN-aftalen er begrænset til Garia Course. JJ bekræftede. 
 
Jes Dalsgaard tilføjede, at det var fantastisk med den nye træner, Jonas. Han har et rigtig godt tag på de 
unge og en bedre forståelse. 
 
Bjarne Lindberg Rasmussen ville vide, om det kunne forventes at den i aftalen omtalte vinterbane ville 
blive forberedt, så der var klippet omkring vinterhullerne. Dette bekræftede JJ.  
 
JJ fortsatte sin beretning med at fortælle om andre tiltag og aktiviteter, som klubben har været en del 
af. Der er indgivet forslag til forbedringer til banen, forslag til lokalregler samt de nye handicapnøgler 
baseret på faktiske runderesultater. Generelt er mange par 3 huller sværere. DGU kommer i 2020 og 
rater, så må vi se, hvad der sker. Nøglerne er baseret på fakta - dog uden elitespillernes resultater. Der 
var fint fremmøde ved vores regelaften og der vil foregå regel-opfølgning i ugeklub-regi. Skulle der blive 
behov for gentagelse med Sam, finder vi ud af det. Turneringssponsorer er på plads og det er aftalt, at 
gæster kan få en tid inde i vores turneringer, hvis der er behov, så vi ikke lukker af for en potentiel 
indtægt for centret. Vi har deltaget i Åbent Hus, som var en stor succes. Det var et super arrangement. 
Til Made in Denmark er klubben repræsenteret i fællesområdet. Bestyrelsen stiller op efter nærmere 
aftale med Thomas. Golfkørekortkurserne har været en stor succes, og det første i år er allerede udsolgt. 
Vi har fået lavet Hole in one-tavler med samme layout som mesterskabstavlerne. Vi påregner at indgå i 
DGU’s kampagne omkring Golf og Diabetes, så i efteråret vil vi prøve at få fat i den lokale 
Diabetesforening og se, om vi kan få et samarbejde. Med MiD tilbage i Himmerland igen, er det, som 
det skal være. Der er mange frivillige. Tak til dem og til bestyrelsen. Og til Maria. 
 



 
 

Hanne Dalsgaard synes det er fint, at de nye handicapnøgler tager højde for hullængderne, men mener, 
at der er et problem på hul 1. Med out, å og sø er slagene hurtigt brugt. PAA konstaterede, at Hanne nok 
ikke skulle regne med, at få det lavet, så det passer. 
 
PAA spurgte salen om nogen havde yderligere spørgsmål eller bemærkninger. 
 
Det var ikke tilfældet, og beretningen var dermed godkendt. 
 
3. Review af årsregnskabet til godkendelse 
JJ gennemgik regnskabet.  
 
Kontingentindtægten er højere end budgetteret. Ca. 200.000 er husejer-medlemmer. Banelejen er 
således tilsvarende højere. Der er brugt færre penge på kurser – en del af regelkurserne ligger i år i 
stedet. Samlet set ser det fornuftigt ud. Under administrationsomkostninger er den største udgift toner. 
Men vi holder os inden for budgettet. Turneringsomkostningerne er højere, men det er 
turneringsindtægterne også. Vi har blandt andet herunder sendt 25.000 til Kræftens Bekæmpelse. JJ 
gennemgik yderligere et par punkter og kom frem til, at vi har en egenkapital på kr. 778.000 – og derfor 
vil vi også nu få brugt nogle penge. 
 
Preben Havemose ville vide, om der var overskud, hvis de 3000 trækkes ud. JJ oplyste, at det har kostet 
os første år, da vi har brugt penge reklame osv. Men dem tjener vi på i år. 
 
Jes Dalsgaard så gerne, at der kom en aftale med en anden klub om spil under Made in Denmark, når 
banen er lukket. JJ bekræftede, at det hele ser meget lukket ud lige nu, men når de finder ud af, hvor 
meget der skal bruges, vil der blive åbnet for spil. 
 
Preben Havemose oplyste supplerende, at der er aftale om frit spil i uge 19 i Blokhus. Og at der vist 
desuden også er mulighed for et godt tilbud i Hvalpsund, der har 10 års jubilæum. JJ indskød, at vi har 
40 års næste år. 14/8 2020 er det 40 år siden, at vi blev optaget i DGU. 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet. 
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter  
JJ gennemgik budgettet.  
 
Vi har hævet kontingenterne. Det ser ud til, at vi kan fastholde medlemmerne. Vi laver dog kampagne 
igen år, for at hverve flere husejer-medlemmer. Det gælder dog kun i 2019. Lønudgifterne er de samme. 
Baneleje er steget i forhold til budgettet, grundet de nye medlemmer. Eliteomkostningerne stiger noget 
grundet spillerdragter til et nyt hold. Der er afsat kr. 25.000 til juniorerne. Dem skal vi nok få brugt – det 
er en god investering. Så er der renteudgifter – det koster penge at have penge stående nu. Alt i alt er 
der budgetteret med et lille overskud på kr. 13.000. 
 
Preben Havemose spurgte til budget-potentialet for mulige medlemmer. JJ oplyste, at der stadig er et 
potentiale på 70-100. Og det er ikke urealistisk, at de kunne komme til. Ingen indskud og reduceret 
kontingent kan lokke til.  
 
Jes Dalsgaard fortalte, at han havde talt med nogle andre frivillige under Made in Denmark, som var 
forbavsede over, at det ikke koster mere. Der bør gøres mere reklame for det. JJ fortalte, at vi har lavet 
en folder omkring medlemskab. Det giver ikke noget at sætte noget i avisen. Det bedste er mund til øre. 
Vores medlemmer er de bedste ambassadører. 
 
PAA spurgte, om der var nogen protester mod godkendelse af regnskab og budget. 



 
 

 
Det var ikke tilfældet, og regnskab og budget blev dermed godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag. 
 
7. Valg af formand og bestyrelsesmedlem 
Formand Jan Jørgensen var villig til genvalg og blev valgt. 
 
Vagner Mortensen var villig til genvalg og blev valgt. 
 
8. Valg af revisor 
Peter Grinsted blev genvalgt som revisor. 
 
9. Eventuelt 
Preben Havemose spurgte til brugen af pengene. Nu var der tre forslag i beretningen. Hvilket er fra 
bestyrelsen? JJ oplyste, at alle tre forslag er fra bestyrelsen og har været fremlagt A/S’et. Vi vil gerne 
bidrage til at udvikle stedet til gavn for alle. Vi medfinansierer. Arkitekt og Kastberg arbejder på det. Vi 
håber på, at det bliver sat i gang sidst på året. Det foretrukne forslag var Driving Lounge. Vi syntes om 
alle tre forslag og så er der kigget på, hvad der så giver mest mening. Det bliver fantastisk.  
 
Thomas Nielsen fik ordet. Det er en fornøjelse at være ansat her i huset. Det er kun positivt. Vi vil klubben 
lige så meget som klubben selv. Vi spår en god fremtid for alle og vil gerne kigge lidt på den 
juniorafdeling. Vi vender tilbage med støtte og opbakning. Helt generelt skal alle medlemmer vide, at vi 
også er åbne for ideer og forslag løbende. Vi vil gerne i dialog omkring baner osv. Vi har store planer om 
indretning. Der kommer nye møbler i maj. Vi påtænker at hænge bags op og køller. Vi vil gerne høre 
nærmere. Handicapnøglerne kigges der på igen næste år. Juniorerne kan glæde sig til Made in Denmark. 
Vi har en sponsor med, som giver en gave til dem. Og alt efter spillet, har en spiller også lovet at komme 
forbi. Det er sundt og skaber gode resultater. 
 
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 28. april 2019 
 
 
 
 
____________________________ 
Dirigent Preben Aaen 
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