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REFERAT 
af ordinær generalforsamling i Himmerland Golf Klub 29. april 2017 

 
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 bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

Referent: Maria Fjelstrup Kallesø (MFK) 

Formand Peter Grinsted (PG) bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog valg af Preben Aaen (PAA). 
 
PAA blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet som fordret mindst 14 dage før, og at indkaldelsen 
var fuldt af en dagsorden. Der var ikke medsendt regnskab, men dette er tilgængeligt på hjemmesiden, så medmindre 
der var indsigelser, ville generalforsamlingen blive betragtet som lovlig. Der var ingen indsigelser. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formandens beretning var en status efter at have været formand i fire år. PG vælger nu at træde tilbage og har skrevet 
formandens nekrolog. Der gøres status over det, vi har set og opnået og oplevet igennem de sidste fire år. Det, der skal 
gives videre til en ny formand. 
 
Medlemstallet er faldende. I 2016 var vi 575 medlemmer - nu 549. Blandt andet har 16 passive skiftet status. Det, vi skal 
kigge på, er voksenmedlemmer - før 386 nu 376. Når vi ned på 300 aktive medlemmer kan A/S smide os ud. Det er 
noget, som bestyrelsen er bekymret for og vil gøre noget ved. Vi vender tilbage hertil. 
 
Klubben har været tilstede ved DGU’s repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen sender Maria, der skaber kontakter og 
vedligeholder netværk. Vi sidder lidt i periferien. Vi bor til leje. Vi har ikke de samme forpligtelser. Det vi venter særligt 
på, er de nye regler fra 2019, der blandt andet byder på drop fra 5 cm højde og tilladelse til at ramme flaget i hullet. 
 
Vi deltager på møder omkring SGN-samarbejdet. Her sender vi Vagner. Greenfeesamarbejdet fortsætter. 
 
Der skal lyde en stor tak allerede nu til Maria. Og jeg vil gerne mane et rygte i jorden. Jeg blev kontaktet i efteråret af 
vrede medlemmer, der spurgte, hvorfor vi havde fyret Maria. Vi har ikke fyret Maria. Maria har tidligere også været 
ansat i A/S. A/S ønskede at ændre den interne struktur, hvilket betød, at Maria skulle gå væsentligt ned i timer og 
aflønning. Dette var ikke ønskeligt. Maria er hos Golfklubben og supplerer med bijobs. 
 
Tilbage til medlemstallene, så er ca. halvdelen husejere og halvdelen lokale medlemmer. Ugeklubberne tirsdag, onsdag 
og torsdag aktiverer ca. 110 medlemmer sammenlagt. 
 
Til junior og elite. Her har vi inden for de sidste fire år haft tre rosende år med seniorerne. Det er gået op og ned med 
eliten. Og her får jeg hjælp til beretningen af Thomas Hyldgaard Nielsen (THN). 
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I forhold til juniorer har vi standardmedlemmer med ugentlig onsdagstræning – der er omkring tre faste. Så har vi de 
åbne aktiviteter og disse er super velbesøgte. Vi byder på stærkt vanedannende kagemand fra Peders Bageri og 
rundstykker og kaffe. Disse åbne arrangementer sendes til omkring 40-50 mailadresser. Vi vil gerne hverve nye 
medlemmer. Alle synes det er sjovt, men det er svært at få dem indmeldt. Der er ideer i støbeskeen, som ikke er helt 
på plads endnu. Vi er gået fra 20 til 25 juniorer. Små tal men en god stigning på 25%. 
 
Eliteresultaterne står desværre rigtigt på præsentationen. Men så dårlige er vi altså heller ikke. Nogle steder ligger det 
tæt. Det kan ikke bortforklares. Men vi rykker op i år. Det har fået konsekvenser. Vi har lavet en ny titel – Elitechef – og 
på denne post har vi en gammel kending, Danny Pedersen. Han har sadlet om, og får god hjælp af Christian Bæch. Der 
er andre boller på suppen. Man kan ikke længere bare dukke op og slå 50 slag til træning, og det var så det. Man skal 
træne, som man skal spille, og der spilles om at komme på holdet. Men det er jo det, der skal til. Et af de hold, vi har 
tabt til, er Brønderslev. Det var samme hold, som vi mødte for et par år siden. Forskellen er ikke stor, men det skal jo 
gøres på banen. Vi har fastholdt nogle spillere og fået nogle ude fra. Håber det er med til at sætte os på landkortet.  
 
PG supplerede. På det sportslige plan ændrede DGU aldersgrænserne, og det rykkede nogle pæle i forhold til de 
bruttotrupper, vi har. 
 
Benedicte Kruse er blevet holdkaptajn for seniorholdet under Danmarksturneringen og Mette Edelved kaptajn for 
veteranernes hold i Regionsgolf.  
 
Tak til Thomas. 
 
PG vil kigge lidt på det, vi har præsteret. Vi har været gode til at indsamle penge. I 2016 fik vi igen førstepladsen for flest 
indsamlede kroner i Danmark under Slå et slag for Kræftens Bekæmpelse. Der deltog 37 klubber og 2.400 spillere på 
landsplan og vi indsamlede kr. 268.690 og har vundet et foredrag med Per Larsen, som vi hører nærmere om. 
 
Så har vi haft tre gode år – og et fjerde på vej – med Made in Denmark. Vi håber, at det bliver en længerevarende 
oplevelse. Det bliver farverigt i 2017 med John Daly på programmet. Andre har fået øjnene op for det. Atmosfæren, 
humøret osv. Det er ikke pengene, der trækker. Tak til medlemmerne for den trofaste opbakning til at være hjælpere. 
Det er det største vi bidrager med til dette og også til Ecco Touren. Mange er trofaste og er der hver eneste gang. Kæmpe 
tak til golfklubbens medlemmer for det. 
 
Så har vi klubbens Smiley Fond. Den fremkom egentlig efter at vi for to-tre generalforsamlinger siden fik spørgsmålet 
fra Strøyberg om, hvorfor vi har så stor en formue. Så etableredes Smiley Fonden til gavn og glæde for interne 
arrangementer. Vi siger nej til at finansiere busser til at køre ud og spille andre klubber. Men vi får flere ansøgninger og 
der er stadig penge at hente.  
 
På trods af det, er det ikke lykkedes bestyrelsen at ødelægge formuen. 
 
Vi er en lille brik i forhold til et større spil med A/S. Havemose opfordrede sidste år til en bedre kommunikation med 
A/S. Vi må med skam melde, at det er ikke er lykkedes. Der er ikke så meget, der er lykkedes igennem de sidste fire år. 
Vi snakker, men kommer ingen vegne. Der er gode intentioner, men der reageres ikke på det. En af mine kæpheste - 
mesterskabstavler og klubånd – er heller ikke kommet i mål. Der er kommet forslag om, hvor de kunne hænge – det er 
dog skridt nummer et. Vi er blevet præsenteret for en pris for tavlerne, som vi har afslået. Vi synes prisen er ublu i 
forhold til, hvad de burde koste. Vi vil ikke betale det foreslåede. Så det er ikke lykkedes. Det er heller ikke lykkedes at 
etablere faste baneudvalgsmøder. Klubben har ikke et decideret baneudvalg. A/S har et ad hoc-udvalg, som skulle 
indkalde os et par gange om året. Men det fungerer ikke. 
 
Vi har skubbet på for at komme i dialog omkring indskud. Vi skal gøre noget for at få flere medlemmer. Der skal afregnes 
x antal kr. pr. medlem. Vi kan således ikke bare sløjfe det. Vi skal stadig af med beløbet. Vi har påpeget over for A/S og 
Maria har lavet statistikker på, i hvilket området man kunne gøre en indsats. Der er mange huse og medlemmer herfra 
slider ikke, når A/S har company golf. Af de gamle A-huse er der over 100 huse, i hvilke der ikke er klubmedlemmer. Og 
mindst 50 hvor der kun er ét medlem. Der kunne strikkes noget fornuftigt sammen. Klubben har været indkaldt sammen 
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med Grundejerforeningen til towlimøder, hvor vi fik mundkurv på og alt kunne kastes på tavlen. Vi havde ønsker og 
statistikker med. A/S skulle blot fortælle, på hvilke præmisser, medlemmerne skulle skaffes. Sidste møde er nu så længe 
siden, at vi ikke kan huske det. Vi blev lovet en handlingsplan, men har intet hørt. Det er ikke tilfredsstillende. Så måske 
er A/S tilfreds med den medlemsskare, der eksisterer.  
 
En smule tragikomisk er det, at klubbens største præstation i forhold til A/S var - efter længere korrespondance – at få 
flyttet fuglen fra den ene græsplæne til den anden - syv meter. Dét lykkedes. Vi opfordrer bestyrelsen til at skabe en 
bedre dialog med A/S fremadrettet. 
 
Vi har heldigvis masser af støtte til at skabe turneringer med gode sponsorer - tak til dem der støtter os. 
 
Endnu en gang stor tak til medlemmerne for at bidrage til at hjælpe.  
 
Slutteligt takker jeg min bestyrelse for fire år. Vi har haft gode møder, konstruktiv dialog og ingen skænderier. 
 
Og tak til Maria. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
PG indledte med at oplyse, at der lå fuldt revideret regnskab fra klubbens revisor samt en nemmere forståelig oversigt, 
der ikke kun viser regnskab men også budget for både 2016 og 2017 til gennemsyn.  
 
PG oplæste revisionspåtegningen og gik til regnskabet, der var sat op over to sider. Første kolonne var budget for 2016, 
næste kolonne de realiserede tal for 2016 og sidste kolonne budgettet for 2017. Man skulle blot have for øje, at minus 
er plus og plus er minus i denne opstilling fra regnskabsprogrammet. 
 
Vi starter øverst og sammenligner budget ’16 med realiserede tal for ’16. Vi har tidligere modregnet indtægt fra 
sponsormedlemmer og trukket disse fra banelejen. Dette er splittet op nu.  
 
PG gennemgik regnskabet post for post.  
 
Den store turneringsfee hænger sammen med Kill Cancer-indtægterne og skal ses sammen med de tilsvarende udgifter. 
Vores indsats på dette felt drosles ned i ’17 og der er derfor ikke så meget med i ’17.  
 
Vores overskud på turneringer er ikke så højt. Når vi laver turneringer med spisning holder vi det, medlemmerne skal 
betale, så lavt som muligt. Vi er bare glade for at afvikle dem. 
 
Kigger man på bundlinjen – og erindrer, at minus er plus – lyder regnskabet på et overskud på kr. 28.000. 
 
PG gennemgik dernæst aktiver og passiver. Vi lider ingen nød. 
 
Det var regnskabet. 
 
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. 
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter  
PG fortsatte. Kontingenterne er forudbestemt og pristalsreguleres ud fra et indeks. Den største stigning ligger i 
voksenmedlemskabet, der er steget med 30 kr. Og så er der jo indskuddet, som vi gerne vil af med. 
 
Stilles budgettet for ’17 op ved siden af ’16-tallene ses et lille fald i kontingenter og Slå et slag bliver som nævnt ikke 
som i ’16. 
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Lønudgifterne falder fordi vi har fået nogle renere linjer i forhold til A/S. Her har tidligere været en blanding af 
aflønninger. Fremadrettet får vi en regning for træningsfaciliteterne.  
 
Hos eliten spares på spillerdragter, men skrues op for forventningen til resultaterne.  
 
Dermed budgetteres med et overskud på kr. 31.842. 
 
Det var budgettet. 
 
Ulla Høllund ville gerne vide, hvorfor der ikke var afsat penge til veteranerne. MFK gjorde opmærksom på, at 
veteranerne – endnu – ikke hørte under eliten. Der er først, når de træder op i Danmarksturneringens rækker. Der er 
således sat penge af til veteranholdet, det ligger blot under regionsgolf, indtil der rykkes op. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Først skulle vælges formand. Her foreslog bestyrelsen nyvalg af Jan Jørgensen. Der var ingen andre kandidater og Jan 
Jørgensen blev valgt. 
 
Derpå skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog genvalg af Vagner Mortensen og nyvalg af Jørgen 
Højrup Jensen. Der var ingen andre kandidater og bestyrelsens forslag blev valgt. 
 
8. Valg af revisor 
Vi plejer at betale Beierholm for at varetage revisionen. Klubben har imidlertid ikke krav til, at revisor skal være 
statsautoriseret eller registreret, og vil gerne spare på denne post. Bestyrelsen foreslår derfor valg af Peter Grinsted, 
der har indvilget i at gøre dette vederlagsfrit. PG blev valgt. 
 
9. Eventuelt 
Bente Duedal Ravn ville gerne vide, om bestyrelsen havde planer om at flytte generalforsamlingen tilbage til Påsken. 
 
PG responderede, at der kunne være en god chance for, at generalforsamlingen blev flyttet tilbage til Påsken, da 
flytningen var sket grundet hans egne og Gitte Nielsens rejseaktiviteter. Jan Jørgensen bekræftede dette. 
 
 
Danny Pedersen ville gerne give ros til Juniorudvalget. De færreste er nok klar over, hvor meget arbejde, der rent faktisk 
ligger i dette. 
 
 
Torben Haglund indstillede – grundet den forudgående tummel med indsamling af fuldmagter – at man fremadrettet 
kun kan stille med én fuldmagt. 
 
PG mindede om, at vi sidste år – uden held – forsøgte at afskaffe fuldmagter. Men det er under alle omstændigheder 
en vedtægtsændring, og den nye bestyrelse tager det til efterretning. 
 
 
Bernt Neergaard Jacobsen foreslog at det blev indføjet i vedtægterne, at regnskab skal fremlægges til udvidet 
gennemgang i stedet for i revideret form. 
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PG var helt enig heri. Dette tages også til efterretning. 
 
 
Henrik Vinther foreslog, at man genindførte er bagmærke, så man kan vise, at man kommer fra Himmerland Golf Klub. 
 
PG berettede, at dette havde været diskuteret i bestyrelsen og man er i færd med at finde et repræsentativt bagmærke 
af højere kvalitet, som vi kan bruge vores formue på. 
 
 
Thyge Samuelsen ville gerne vide, hvad vi skal gøre for at få flere medlemmer. 
 
PG opsummerede, at vi er bundne økonomisk af aftalerne med A/S. At få medlemmer ind på nuværende grundlag - det 
er hårdt. Igennem mange år har vi spurgt A/S, hvad vej skal vi gå. Skal vi lukke eller åbne sluserne? Det er A/S der skal 
gå med. Thyge Samuelsen foreslog, at man gav de nye medlemmer 10.000 ved indmeldelse, som vi så fik ind igen. PG 
påpegede, at vi skal afregne 8.500 til A/S, så uanset løsningen, så skal A/S være med på den. Vagner Mortensen fortalte, 
at dette havde været oppe på SGN-møderne. En klub have henvendt sig til den lokale hjerteforening og inviteret 
medlemmerne derfra ud på banen. Det havde givet nogle medlemmer. Andre havde henvendt sig til Ældre Sagen, men 
det er klubber uden indskud. Så længe vi har de kr. 10.000, har vi et problem. Danny Pedersen indskød, at undersøgelser 
hos DGU viser at får man juniorer i klubben følger der gerne voksne medlemmer med. Bestyrelsen er opmærksom på 
dette, men heller ikke her er vi kommet længere end nogle gode intentioner fra A/S. 
 
 
Jens Wodstrup foreslog, at man indkaldte A/S til et møde med det ene formål at få et svar. 
 
 
Preben Havemose ville gerne vide, om klubben så ikke er inde over, hvad der sker på Garia. THN bekræftede, at klubben 
ikke ved noget om dette. 
 
 
Der blev talt yderligere frem og tilbage om juniorer og hvorvidt det kunne være vejen at gå. Bestyrelsen tager det til 
efterretning. 
 
 
Claus Brixius foreslog at man udvidede greenfeeaftalerne nedad mod Århus. Bestyrelsen vil bringe opfordringen videre. 
 
 
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål og MFK rundede derpå af med en kurv og en tak for indsatsen til 
Gitte Nielsen og til Peter Grinsted, der ikke ønskede at modtage sin kurv, der dermed blev ekstrapræmie til den 
efterfølgende banko. 
 
Dirigenten takkede for god udvist ro og orden og modtog også en lille erkendtlighed for sin indsats på dagen. 
 
PG rundede af med en tak til de fremmødte. 
 
 
 
 
Himmerland, den 29. april 2017 
 

 
Dirigent Preben Aaen 
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