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Peter Grinsted (PG) bød velkommen til generalforsamlingen. Vi kan se, at taktikken er lykkedes – en start kl. 9 sorterer bukkene fra 
fårene. 
 
1. Valg af dirigent 
Første punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog valg af Poul Uldall Jensen (PUJ), som blev valgt. 
 
PUJ takkede for valget. Dernæst blev taget stilling til, hvem der var referent – Maria – samt udpeget stemmetællere i tilfælde af 
valg. PUJ konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da vedtægternes krav til tid, sted og varsling var 
overholdt. Der var ingen indvendinger fra salen. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
blev varetaget af formanden, der som sidste år ville inddele sin beretning i to områder. Det sidste område er A/S og banen. Det 
første er vores forhold til DGU, klubbens vedtægter, golfspillet og glæden herved. Det kunne i øvrigt konstateres, at kassereren – 
Gitte Nielsen – ikke var til stede. Gitte blev sidste år valgt ind på betingelse om, at hun kan holde fri i Påsken. Pengekassen 
varetages således i denne sammenhæng af formanden. 
 
Normalt starter man ikke med at sige tak. Men jeg vil alligevel sige tak til Lars for Made in Denmark. Det har været med til at præge 
2014 og har løftet stedet til et niveau, det ikke var været før. Det var en stor fornøjelse og fantastisk god afvikling. Der var en utrolig 
stemning her og i hele Danmark. Det er blevet vist på tv-kanaler nationalt og rundt i verden – og ikke mindst Himmerland Hill er 
blevet kendt! Vi håber, at den positive ånd fra tilskuerne kan sprede sig til et større felt i 2015. Tak, Lars! (Klapsalver) 
 
Vi har selvfølgelig været repræsenteret ved DGU’s repræsentantskabsmøde - Maria var af sted. Sidste år havde vi lidt problemer 
med at finde ud af DGU’s formand, men nu er der styr på det – formanden er stadig Jim Staffansen fra Vestfyns. Man har som 
bekendt et standpunkt får et nyt. Dansk Golf blev tidligere sendt til husstandene. Så skulle der spares penge og magasinerne blev 
sat op i klubberne i stedet. Men nu sendes det til postkasserne igen.  
 
Vi er også repræsenterede i SGN – Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland – der i bund og grund er et greenfeesamarbejde. Vi 
spiller til halv greenfee i de øvrige klubber, og de spiller til halv greenfee på Garia og under en særlig rabatordning på Backtee. 
 
Kigger vi på lidt medlemsstatistik, så er vi gået frem i voksenmedlemmer. Totalt set er der dog en lille tilbagegang. Vi havde håbet, 
at Made in Denmark havde givet et boost i medlemsskaren. Men positivt er det, at vi pr. d.d. er 632 medlemmer. Dette skyldes især 
sponsormedlemmer. Vi får ikke ret mange medlemmer med indskud. Vi håber, at en udvidelse kan ske på området. Vi foretager os 
ikke noget væsentligt vedrørende hvervning af medlemmer. Uanset hvad vi gør – om vi sænker indskud elle giver frit kontingent – 
så skal vi jo stadig afregne over for A/S. Det kan måske give stof til eftertanke – også for A/S – at potentialet i høj grad er i 
husområderne. Der er ca. 360 medlemmer der er hustilknyttet her på stedet. Der er kun ca. 150, som ikke er husejere – altså lokale 
medlemmer. Her er 103 huse ud af de 300 – nu taler vi bare Golfsvinget – hvor der ikke er et klubmedlem. Det var måske en tanke 
for A/S, hvor vi kunne skaffe nogle medlemmer. 
 
Men det er som bekendt den medlemsskare, som vi prøver at passe og pleje. Vi har husejerne, som bruger påske og weekender 
osv. heroppe. Og så har vi lokale, der har et hverdagsbehov. 
 
Lad os tale lidt om de forskellige udvalg vi har. Vi har et handicapudvalg. I 2013 blev vi rated om og reguleret op. Sidste års 
årsregulering betød, at mange fik ekstra slag oveni. Og nu har vi haft endnu en årsregulering. Og det ser ud til, at vi har fundet ud af 
at spille Backtee Course. De har ikke været gavmilde med at regulere ned. Af de mulige medlemmer, der kunne blive reguleret har 
kun 9 medlemmer fået sat handicap op. Det betyder to ting – at reguleringerne i 2013 var gavnlige og at vi har fundet os til rette på 
begge baner.  
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Begynderudvalget blev nedlagt sidste år. Men hvis der kommer nogen, som gerne vil igennem et begynderprogram, så har vi et klar 
efter aftale med proerne. Der er stadig muligt at få grønt kort i Himmerland. 
 
Matchudvalget planlagde en masse dejlige turneringer i 2014, hvor vi – i samarbejde med A/S – havde skåret ned på antallet og lagt 
tiderne af hensyn til A/S’ mulighed for at sælge tider. Dette gav dog uhensigtsmæssige programmer med tidlige starter og sene 
bespisninger. Det er der lavet om på i år. Ingen starter kl. 8 og eftermiddagsstarter på flere sommerturneringer i stedet. Vi har det 
mere behageligt i forhold til starttiderne i år.  
 
Så er der strammet op på forholdet til proerne på stedet vedrørende aktiviteterne for os – fællestræningsområdet. Der skal tages 
hensyn til husejere og lokale medlemmer. Der er arrangeret træning på hverdage og den hel del weekendfællestræninger. I år har 
vi sørget for, at det ikke kolliderer med turneringer. Der er fastsat datoer til og med sommerferien. Der fastsættes yderligere til 
efteråret. Vi vil notere os, hvem der kommer øver, og høste erfaringer herfra. Der bliver ingen opbakning til weekend-
arrangementerne, hvis der kun kommer to eller tre i weekenden. 
 
Baneforholdene vender vi tilbage til. 
 
En væsentlig aktivitet er elite-, junior- og breddeudvalget og her har jeg hjælp af Thomas. 
 
Thomas Hyldgaard Nielsen (THN) fik ordet. 
 
Jeg vil starte med at sige tak til eliteholdenes sponsorer Kastberg og Beierholm.  
 
I Danmarksturneringen rykkede 3. division op i 2. division. 4. division og 2. division senior forblev i deres respektive rækker. Og 
Schaltz’ veteraner kæmpede hårdt, men måtte se sig slået ud af divisionen til denne sæson. Tak til kaptajnerne. 
 
Og også tak til kaptajnerne for vores regionshold. Tak fordi I er med til at repræsentere Himmerland. 
 
Stor tak generelt til alle klubbens frivillige. Jeg vil ikke nævne nogen af fare for at glemme nogen. 
 
Ordet gik tilbage til PG 
 
Anden del omfatter baneforholdene og kontrakter og aftaler med A/S. Som vi nævnte sidste år, så har vi ikke nogen direkte 
indflydelse på banen. Derfor eksisterer der ikke et baneudvalg, men vi inviteres til de møder, som A/S afholder. Vi har alligevel små 
og store opgaver derude. Vi har blandt andet i to år arbejdet på at få et ekstra bræt på trinnet ved toiletbygningen på Garia Course. 
Trinnet var smalt og vendte nedad og udad. Så blev det rettet op, men rettes kun op med ét bræt og der manglede stadig et bræt. 
Klubben fik til sidst selv lov til at etablere dette bræt. Og Kastberg ville være blevet kværket, hvis det ikke havde været klar til 
generalforsamling. Men vi har glatte trin derude. Torben Henriksen skvattede ned ved 1. tee og endte på Farsø Sygehus. Det skal 
tages seriøst. Vi vil gerne være med til at løse det. Sidste år blev der nævnt bænke og boldvaskere - det er på plads og det ser godt 
ud. Vi kan konstatere, at vi aldrig har haft bedre baneforhold. ’Wau’ er et godt udtryk. Vi har nogle af de absolut bedste baner - ikke 
bare Backtee, men også Garia. Jeg vil egentlig ikke sige tak igen, men alligevel... Vi har haft en mild vinter og således ikke haft 
problemer med en vinterbane. Der var heller ikke problemer med ikke at kunne spille mens der var Made in Denmark, for enten var 
man herude som tilskuer eller hjælper eller også kunne man benytte den halve greenfee gennem SGN hos naboklubberne. 
 
Fordelskortet blev indført sidste år. Det gør det nemt at afregne fordelene som medlemmer og husejere osv. Vi har forstået, at de 
fordele der var sidste år fortsætter i 2015 - ellers må Claus Birk korrigere mig. Vi har ingen direkte indflydelse på prispolitikken. Vi 
bestemmer ikke priser på greenfee eller private golfbiler. Men vi kan konstatere en stor stigning især på sidstnævnte.  Kategori 1 er 
gået fra kr. 800 til kr. 1.300 plus moms og kategori 2 fra kr. 2.295 til kr. 2.795 plus moms. 
 
Sidste år var vi i ordkrig med A/S med hensyn til medlemslokale og kontor. I dag har vi ikke et Members Only med plads til 30-60 
personer – det har vi heller ikke krav om med de øvrige faciliteter, vi kan benytte. Vi har et rum til kontor og mødelokale, hvor 
scorekortudlevering i forbindelse turneringer foregår. Vi har tanker om at sætte – flere – havemøbler og parasoller op og måske får 
skabt lidt læ til når man henter og afleverer. Vi går ud fra de fine forhold derovre. 
 
Et andet fokus er, at vi gerne vil have sjælen tilbage – vores mesterskabstavler. Vi vil kunne se, hvem der er klubmester i vores klub. 
De skal sættes op, så de pænt er synlige for medlemmer, men også for gæster. Det er det vi kigger på, når vi selv er ude. Klubbens 
sjæl skal mere frem!  
 
Jeg vil gerne slutte og takke – dels klubbens turneringssponsorer - der er mange. Jeg vil gerne takke medlemmerne - både de 
tilstedeværende og andre, der har bakket op omkring Made in Denmark. Tak til bestyrelsen for et godt år og god ro under 
møderne. Dette var beretningen. 
 
PUJ spurgte til kommentarer eller spørgsmål fra salen. 
 
Bente Duedal Ravn: Members har Maria fået indrettet hyggeligt. Det er skræmmende, at tallet for juniorer går ned. Hvad gøres der 
ved det? 
 
THN var glad for spørgsmålet. Ja, tallene er skræmmende lave. Problemet har til dels været, at vi har manglet nogen, der kunne stå 
for den afdeling. Nu har vi Judy og teamspilleren Danny Pedersen er også gået ind her. Det er således nu muligt at lave nogle 
aktiviteter. Vi er desuden i dialog med trænerne, så denne del også bliver aktivt for dem. Vi har gjort nogle tiltag over for skoler – 
blandt andet Farsø Skole. Derudover afholdes fortsat de åbne juniorarrangementer, hvor alle – også ikke-medlemmer – er 
velkomne.  
 
 



 

 

 
 
Vi håber, at det kan skabe lidt liv. Vi kunne godt sidde og sige, at vi ligger uden for lands lov og ret. Men det gjorde Danny også i 
Hvide Klit. Men det kræver engagerede træner og ledere, der kan nurse dem. Vi arbejder på et koncept, hvor vi investerer i noget 
golfudstyr til dem, som led i det. Begynderjuniorerne får et sæt udleveret. Når de så får spilletilladelsen, er de nok mere 
interesserede i at få deres eget sæt og så aflevere de bare sættet retur. Det kræver i første omgang et koncept og engagement. Når 
de så kommer herud, skal der være værdi for pengene. Det har manglet de senere år. Da Tove og Mads tog sig af dem, da kunne vi 
fastholde dem. Når personerne ikke er der omkring dem, så kan vi ikke fastholde dem. Håber det var fyldestgørende svar. 
 
Preben Havemose: Jeg vil gerne vide, hvad reglerne er for medlemmerne og brugen af lockerrooms? 
 
PG: Det er bare at bruge dem. 
 
Henrik Vinther: Sidste år fik vi et tilbud om køb af greenfeebilletter til halv pris. Kommer det igen? 
 
PG: Det er i princippet ikke vores bord. Tilbuddet sidste år var et initiativ fra A/S og ikke afstemt med os. Vi har ikke kendskab til, at 
det kommer igen. 
 
Preben Borregaard: Stensballegaard har omkring 120 juniorer i træning. De har taget kontakt med skolerne og tager dem fra de er 
helt små. Her har man et helt team bag. Dels trænere og dels ungdomsspillere. Med de små har man en form for legestue ind 
imellem golfen, så de ikkeløber sur i det.  
 
THN: Man siger jo, at der følger 0,8 voksen med hver junior, så det vil være et godt sted at starte. Det med skolerne er netop noget 
vi tager fat i. Vi kan inddrage idræt, biologi, engelsk, regning. Skolen skal tages med ud på golfbanen. Juniorafdelingen vil meget 
gerne tage en snak med Preben herom efter generalforsamlingen. 
 
Hans Ole Lørup: Jeg vil blot sige tak til bestyrelsen! Det er åbenlyst, at bestyrelsen fremstår behagelig og seriøs med sans for, 
hvordan man skal få tingene til at fungere her. Det er det samspil, der gør Himmerland unik. Det sætter jeg stor pris på - tak for det! 
 
Bestyrelsen takkede for de pæne ord. 
 
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål, og bestyrelsens beretning blev taget til efterretning  
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt af formanden. 
 
Revisor har ingen negative bemærkninger. Man har ikke fundet fusk eller svindel og ingen unoder, som er værd at pointere. 
 
PG gennemgik resultatopgørelsen. Der er brugt lidt mere under administration, hvilket bland andet skyldes, at bestyrelsen 
efterkom et ønske fra sekretæren om en ny PC. 
 
Smiley Fonden skal bruges til at forsøde vores tilværelse. Vi sagde nej til at finansiere en bus væk fra Himmerland, men vi har givet 
tilskud til aktiviteter her på stedet. Især ugeklubberne har ansøgt, og der er givet til musik og sjove oplevelser. Der er brugt knap 
21.000 på dette i 2014.  
 
Den ekstra post på 50.000 er foldedøren mellem klubkontoret og Members Only. Det var klubbens ønske at væggen blev erstattet 
af en foldedør og den har kostet 50.000.  
 
Sven Strøyberg spurgte sidste år, om vi ikke skal bruge pengene. Det har vi så heller ikke evnet i 2014, hvor vi har overskud på 
92.000. 
 
For aktiverne er der ikke så meget at sige. Vi har en lille præmiebeholdning og er likvide med penge i banken. Og passiverne viser, 
at vi ikke skylder meget.  
 
Klubben har en formue på 577.000 og der er ikke ekstraordinære forhold, der vil påvirke. Fra gammel tid har vi vundet lidt tilbage 
på momssagen. Der er nogle hundrede tusinde, men de skal tilbage til A/S. Vi har fået efterfølgende medhold.  
 
Dette var regnskabet. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der således blev godkendt. 
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter 
Denne del blev ligeledes varetaget af formanden. 
 
Kontingentfakturaerne for 1. halvår 2015 er udsendt. Satserne styres af en automatisk pristalsregulering. Skal der ske anden 
nedsættelse eller forhøjelse er det ekstraordinært. Voksenkontingentet er steget med 40 kr. Disse tal danner grundlag for 
budgettet. Der er kun budgetteret med et overskud på kr. 9.000, da vi forventer en lille tilbagegang i kontingenter. Vi har været ret 
konservative også med hensyn til turneringsindtægter. Der er desuden automatisk beregning af afregning til A/S. Der er foretaget 
en lille regulering fra 515 til 520, da aktiviteter stiger. Den sportslige succes – det ene herreholds oprykning fra 3. til 2. division – 
betyder mere golf. Der spilles både formiddag og eftermiddag og det betyder mere forplejning samt en udvidelse af 
turneringsplanen. Til administration er afsat lidt mindre og Smiley Fonden er sat op til 75.000 fordi vi tror der kan være et behov for  
 
 
 



 

 

 
at forsøde medlemmernes liv. Vi vurdere at indkøbe nogle ting til junioraktiviteterne, som så gerne skulle afføde nogle 
voksenmedlemmer og derudover kigger vi på ansøgningerne. Vi tilbyder desuden regionsgolferne en polo at stille op i, og vi har en 
bestyrelsesturnering i juli - Smiley Bowmaker – hvor vi forventer at give den gas.  
 
Arne Michelsen: Det er vigtigt at fokusere på juniorerne, men var det en ide at sænke indskuddet for voksenmedlemmer for at få 
flere ind? 
 
PG: Vi kunne godt sænke indskuddet hvis vi ville, men vi ville skulle afregne det samme til A/S, så enhver hvervekampagne der 
indebærer nedsættelse skal diskuteres med A/S. Men du har ret - ved juniorer, der ligger et potentiale. 
 
Hans Ole Lørup: Det er fornuftigt at fokusere på de andre huse og skabe et juniormiljø. Det er måske der man kan udvikle 
Himmerlands særpræg. Et tilbud der passer til alle generationer. 
 
THN: Alt det vi har at tilbyde folk udefra - nye som gamle golfere - det skal vi kunne kapitalisere. Vi har meget mere end andre har.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål og budget samt kontingenter var dermed godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer. Disse begrundes af formanden. 
 
Det vi ønsker at ændre er punkterne omkring valg af suppleanter og revisorsuppleant. Vi vil gerne følge, hvad DGU har gjort her. 
Bestyrelsens er selvsupplerende. Vi har ikke 100 procent pligt til at vælge en suppleant. Vi har desuden hensyn at tage, da der skal 
være både husejere eller ikke-husejere repræsenterede i bestyrelsen. Skulle der være en, der i årets løb udtræder, kigger vi på om 
bestyrelsen kan fortsætte. En revisorsuppleant er overflødig, da vi i forvejen betaler professionelle for at varetage revisionen. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål og man gik direkte til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
 
7.  Valg af formand, bestyrelsesmedlem (og 2 suppleanter) 
Peter Grinsted var på valg som formand og var villig til genvalg. Peter Grinsted blev genvalgt. 
 
Vanger Mortensen var på valg som bestyrelsesmedlem og var villig til genvalg. Vagner Mortensen blev genvalgt. 
 
Valget af to suppleanter bortfaldt, jf. vedtagelsen af vedtægtsændringen. 
 
8. Valg af revisor (og revisorsuppleant) 
Redmark blev genvalg som revisor. Valget af revisorsuppleant bortfaldt, jf. vedtagelsen af vedtægtsændringen. 
 
9. Eventuelt 
Preben Havemose: Skiltningen på banerne er ikke god. Det er svært for gæster at finde ud af hvor de skal hen. Man kan ikke finde 
vej fra 2. til 3. på Backtee. Mange af skiltene er væltede eller ser herrens ud. Golfklubben bør forbedre skiltningen.  
 
THN tager det med 30/4, hvor der er baneudvalgsmøde med A/S. 
 
Bente Duedal Ravn: Det går på den evige diskussion der er her med hensyn til plejning af handicap. Jeg vil genre foreslå, at man ikke 
kan deltage i turneringer medmindre man har EGA-handicap. Så kan man komme det til livs.  
 
PG: det er taget til efterretning. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer og PUJ afsluttede generalforsamlingen. 
 
PG sagde tak til dirigent samt til de trofaste suppleanter, Bente Duedal Ravn og Hans-Henrik Schaltz, samt tak til de tilstedeværende 
og tak til Maria for veludført arbejde. 
 
 
 
Himmerland den 5. april 2015 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
                               Dirigent Poul Uldall Jensen 
 
 
 

Primo marts - ultimo oktober: Ma – Ti – On – Fr 09.00-15.00 To 09.00-19.00 

Primo november - ultimo februar: To – Fr 09.00-15.00 
 


