
VELKOMMEN
til ordinær generalforsamling i Himmerland Golf Klub



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



1. VALG AF DIRIGENT

Preben Aaen



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 formand og bestyrelsesmedlem

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt



2. FORMANDENS BERETNING

Jan Jørgensen



• HiGK-medlemmer - rigtig pæn fremgang
• Nye husejermedlemmer som følge af kampagnen
• Massiv juniorfremgang
• Medlemmernes aldersfordeling

• Samarbejde mellem HG&SR og HiGK

• Ny generel aftale med HG&SR – afløser den fra 2010
• De vigtigste ændringer/tilføjelser

• HiGK’s budgetmæssige grundlag – skal ”blot” balancere

• HiGK’s forslag til nye faciliteter til gavn for både medlemmer og HG&SR-
aktiviteter generelt 

• Resultater – bredde og elite 

• Andre aktiviteter og tiltag

FORMANDENS BERETNING



MEDLEMMER

Pr. 1. april 693 medlemmer

Nye husejermedlemmer: 68

Nye juniorer: 76 (steget fra 37 til 113)

Udmeldinger: 54 
 Udmeldinger 2015: 73
 Udmeldinger 2016: 82
 Udmeldinger 2017: 62



ANTAL MEDLEMMER SIDE 2004



MEDLEMMER - ALDERSFORDELING

Indtil 18; 118; 17%

19-25; 24; 3%

26-30; 11; 2%

31-35; 18; 3%

36-40; 23; 3%

41-50; 129; 19%

51-60; 125; 18%

61-70; 131; 19%

71-80; 104; 15%

81-; 10; 1%
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DET HØJESTE ANTAL JUNIORER



JUNIORER
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SAMARBEJDE

• Samarbejde mellem HG&SR og HiGK – generelt

• Betydeligt bedre med den nye ledelse

• Meget større åbenhed – bl.a.  mødet med bestyrelse og ugeklubber

• Lagt op til, at Centeret  skal afspejle, at vi også er en golfklub

• Fint forløb omkring ny aftale med HG&SR 

• Lagt op til løbende kontakt omkring væsentlige forhold

• Diskuterer gerne nye ideer og muligheder



NY AFTALE MED HG&SR
Her er nogle af ændringerne

• Adventure banen kan efter aftale anvendes til juniorer og familiedage.
• HiGK har en ikke-eksklusiv ret til vederlagsfrit at kunne anvende lokaler i HG&SR til 

klubaktiviteter, der af pladshensyn ikke kan afholdes i det eksisterende klubkontor.
• Medlemmer af HiGK har en ikke eksklusiv ret til vederlagsfrit at anvende svømme-hal

med tilhørende omklædningsrum.
• Det er særskilt aftalt, at HiGK indgår i SGN-samarbejdet.
• Medlemmer af alle grundejerforeninger har ret til 2 medlemskaber pr. hus. P.t. er der 

345 huse.
• HiGK er forpligtet til at håndtere medlemmer af Business Clubben og yde dem samme 

service som alle andre medlemmer samt modtage betaling herfor. 
• Banelukningsregler er blevet konkretiseret – længerevarende frost medfører etablering 

af vinterbane.   
• HG&SR kan booke gæster ind ”imellem” starttider i klubturneringer.
• Greenfee-gæster kan nu også booke tider 28 dage i forvejen.
• Aftalen vil blive genforhandlet hvert 2. år.



FORSLAG TIL NYE FACILITETER
til gavn for medlemmer og HG&SR

1. Nyt træhus ved Driving Range – ”Driving Lounge”

• Skal gøre det behageligt og afvekslende at opholde sig der ifm. 
egen træning, fællestræning m.m.

• Speciel fokus på juniorer - opbevaringsplads til bl.a. lånesæt,  
regelkurser samt plads til at spille golfregelspil og andre spil, som 
de unge kan fordrive tiden med. 

• Forældre til juniorer kan opholde sig der og evt. se TV, mens de 
venter.

• Spillere og caddies under MID, Challenge Tour, Ecco Tour vil også 
se det som et attraktivt område.

• Grå pantere,  golfkørekort-kursister m.v. vil også kunne bruge 
faciliteterne.











FORSLAG TIL NYE FACILITETER
til gavn for medlemmer og HG&SR

2. Medlemsområde med udgang til ny overdækket ”Members Lounge”

• I samtalerne med den nye ledelse har der bl.a. været fokus på at 
få etableret bedre forhold for medlemmerne og på at få Centret 
til mere at ligne en golfklub med HiGK’s mesterskabs-tavler, HIO-
tavler, gamle golfkøller, historiske billeder etc.

• HiGK synes, at området til højre for indgangen fra banen mod 
Proshoppen ville være oplagt til at skabe et hyggeligt 
medlemsområde med udgang til en overdækket glasterrasse, der 
placeres ovenpå den eksisterende træterrasse. 

• Området kan naturligvis også bruges ifm. MID, Challenge Tour, 
Ecco Tour m.m.









FORSLAG TIL NYE FACILITETER
til gavn for medlemmer og HG&SR

3. Ny overdækket bygning/terrasse ved det eksisterende members
”Orangeriet”

Et andet forslag var at bygge en isoleret overdækket terrasse ved det 
nuværende members område - ca. 75 m2, der kunne  anvendes i 
forskellige sammenhænge som f.eks.:

• i forbindelse med klubturneringer til generel info før 
turneringsstart og evt. efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor 
der ikke er fællesspisning inkluderet i arrangementet 

• som et egentligt ”members area”, hvor HG&SR evt. kunne 
opsætte en mobil bar. 

• i forbindelse med MID, Challenge Tour, Ecco Tour m.m.









ANDRE TILTAG OG AKTIVITETER

• Resultater – hvordan er det gået vore hold?

• Juniorarbejdet

• Fællestræning elite/bredde/juniorer 



TEAMETS RESULTATER 2018



JUNIORTRÆNING



JUNIORTRÆNING



ANDRE TILTAG OG AKTIVITETER

• Forslag til forbedringer på Garia afleveret til HG&SR
• Input til nye lokalregler afleveret til HG&SR.
• Nye handicap-nøgler baseret på registreringer.
• Afholdelse af regelaftener. Stort fremmøde den 1. marts. Herefter bl.a. opfølgning i 

ugeklubberne.
• Turneringsplan og sponsorer på plads for 2019 

• HG&SR kan få starttider til gæster i startlisten, hvis nødvendigt 

• Deltagelse i ”åbent hus arrangement” i HG&SR regi
• MID 2019 – HiGK vil være repræsenteret i ”fællesområde” for Centret
• Golfkørekort på en weekend. Succesen fra 2018 gentages i 2019.
• Hole in one tavler med samme layout som mesterskabstavlerne  placeret i 

mellemgangen ved proshoppen.
• Golf og diabetes – i samarbejde med HG&SR og DGU vi vil forsøge at få kontakt til 

lokal diabetesforening og kommunen.
• Og så er der jo Made In Denmark igen i år i Himmerland!
• Sidst men ikke mindst – tak til bestyrelsen og de mange frivillige.



TURNERINGSSPONSORER 2018



ØVRIGE SPONSORER 2018

Team Himmerlands sponsorer

Juniorklubbens kagemandssponsor

Tavleopsætningsbistand

samt en anonym banansponsor…



TURNERINGSSPONSORER 2019



ØVRIGE SPONSORER 2019

Team Himmerlands sponsorer

Overall Nærmest Pinden 2019

samt en anonym banansponsor…



HOLE IN ONE-TAVLER



3. REGNSKAB

Jan Jørgensen



3. REGNSKAB



3. REGNSKAB



4. BUDGET



4. BUDGET

KONTINGENTSATSER 2019

Medlemskategori Årligt kontingent

Voksenmedlemmer 6.790,00

Fleks Hverdag 3.390,00

Ungdomsspiller 3.390,00

Husejer_2019 3.000,00

Fleksmedlem 1.290,00

Passiv 670,00

Junior 0,00

Junior (uden grønt kort) 0,00

Indskud 0,00



5. FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Ingen forslag



6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Ingen forslag



7. VALG AF FORMAND

Jan Jørgensen – genvalg 



7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM

Vagner Mortensen – genvalg



8. VALG AF REVISOR

Peter Grinsted



9. EVENTUELT



TAK FOR NU!


