REFERAT
KLUBBENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 18. JULI 2020
Bestyrelsesrepræsentanter Formand Jan Jørgensen (JJ)
Judy Højbo (JH)
Per Dalsgaard (PD)
Vagner Mortensen (VM)
Referent

Maria Fjelstrup Kallesø (MFK)

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 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JJ bød velkommen til golfklubbens generalforsamling, der reelt set var den ordinære, men alligevel blev lidt
ekstraordinær grundet corona-udskydelse. Det var en fornøjelse at se så mange fremmødte. Thomas
Hyldgaard Nielsen kunne desværre ikke være til stede, da han netop er blevet opereret på Hjørring Sygehus,
men han sender en hilsen. JJ mindede om, at der kl. 12:30 ville være indvielse af den nye bygning ved driving
range.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Preben Aaen (PAA). Der var ingen modkandidater, og PAA takkede for valget. PAA kunne
konstatere, at det i vedtægterne er anført, at generalforsamling skal holdes inden udgangen af april måned.
Dette har grundet corona ikke kunnet lade sig gøre. PAA forhørte sig, om der var nogen, der mente, at
generalforsamlingen således ikke kunne være beslutningsdygtig, eller om man ville betragte dette som en
force majeure situation. Der var ingen indvendinger og da der desuden er indkaldt rettidigt erklæredes
generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
JJ gennemgik sine slides, der er vedlagt referatet som bilag.
Det går rigtig stærkt med medlemstallet. Pr. d.d. er vi 832 medlemmer. Vi har haft to husejerkampagner. I
2018 gav det ca. 40 medlemmer og i 2019 yderligere 20, hvoraf mange er blevet hængende. Hos juniorerne
er tallet også steget eksplosivt. Det er ganske vist også gratis, men de trækker nogen til, og giver mange til
juniortræningen, som JH vil vende tilbage til. Antallet af udmeldelser er ikke skræmmende. Der er lidt
udskiftninger blandt husejerne, så der falder nogle fra og kommer nye til.
Da vi var færrest, var der 549 medlemmer, hvoraf 64 var passive. Her pr. 1/4, som tallene er fra, er vi 739,
men kun 37 passive. Så andelen af aktive medlemmer stiger også.
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Andelen af Business Club-medlemmer er også stigende. P.t. udgør denne gruppe 25% af medlemmerne. Og
det er en vigtig del af klubbens arbejde også at tage hånd om disse.
Kigges der på aldersfordelingen er vi oppe på 18% i aldersgruppen op til 18 år. Vi har også fået flere i alderen
19-25. Det er et fornuftigt miks og en pæn gruppering. Vi fornyer os.
Juniorsøjlerne taler for sig selv. Og mange af disse kommer også her i hverdagen.


Henrik Vinther spurgte, om der er nogen, der kun kommer i sommerferien. Dette bekræftede JJ.

Nogle af juniorerne har banetilladelse – andre ikke endnu, men det arbejdes der på. Det bliver endnu mere
sjovt, når Academy Course er klar.
Samarbejdet med HimmerLand er forløbet strålende. Det har været super godt med en anden ledelse. Vi er
i løbende kontakt om emnerne, og der er åbenhed omkring nye tiltag. Vi får løbende orientering. Derudover
har vi fået en super god aftale om beklædning til hold og juniorer. Den er dog udskudt til næste år grundet
corona.
Der er lagt op til, at stedet skal afspejle en golfklub og der er enighed om, at vi gerne vil have endnu flere
medlemmer.
Så er der den nye lounge, som vi skal se lidt senere. Klubbens formue voksede, og det var ikke meningen.
Derfor kom vi med tre forslag til tilbygninger - herunder driving lounge, som blev valgt. Det er vi rigtig glade
for - især når vi ser resultatet. Det kan bruges til meget og er fantastisk flot. Det skal understreges, at det er
for alle og ikke kun for juniorer. Kastberg har bygget det og Kristina har tegnet det.
Klubben har 40 års jubilæum 15/8. Det bliver en dag med turnering, underholdning, mad og dans. Husk det det bliver en super dag. Bobby's jubilæum blev udskudt til 10/10.
Der overvejes en Spil med dag – eventuelt i efterårsferien – hvor et medlem kan tage en med, der ikke har
prøvet det før. Der skal være hygge omkring det.
Turneringsplanen er også blevet rystet lidt, men løsninger er fundet. Det er aftalt, at HimmerLand kan få
starttider i startlisten til gæster på hotellet, hvis der bliver behov. Der er fleksibilitet. Det vælter ind med
kunder i HimmerLand. Flere har undret sig over, at der kun er to turneringer i sommerferien. Det skyldes, at
der er ca. 15-20 private matcher, der fylder. Der er således ikke behov. Vi kan ikke retfærdiggøre det over for
en sponsor. Der er ganske enkelt ikke nok deltagere til mere.
MiD er udskudt til maj 2021. Der formodes at komme en Kids Zone, som klubben gerne vil være en del af.
Golfkørekort på en weekend har været afviklet med stor succes. Der har været udsolgt.
Golfklubben er medlem af SGN og GNG. Det hedder noget forskelligt, men virker på samme måde med halv
greenfee. VM præciserede, at man via SGN kan få greenfee til maks. 250,- og via GNG er det halv greenfee.
Golfklubben vil sammen med HimmerLand indgå i DGUs koncept omkring golf og diabetes i samarbejde med
den lokale diabetesforeningen. De bliver i efteråret 2021. Alle diabetespatienter og også hjertepatienter kan
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få mulighed for at spille sammen med ligesindede og lidt for sig selv på par tre banen. Sluses så forhåbentligvis
ind i klubben sidenhen.
Handicapnøglerne synes nogen er gode og andre ikke. De er baseret på resultater fra spillede runder
undtagen eliten. DGU kommer forbi og rater på et senere tidspunkt. Så kan det være, at det tages op igen.
Derpå sagde JJ tak til bestyrelsen, til sponsorerne og til alle de frivillige. (Klapsalver fra tilhørerne)
JJ bragte her på kørsel med buggies op. Vi skal passe på banerne og overholde retningslinjerne. Kør på stier
eller inden for afmærkningerne. Der er oplevet kørsel på trods af forbud, og det dur ikke. Klubben har
bemyndigelse til at uddele gule og røde kort.


Susanne Bangsund Simon har dagligt set børn på 8-11 år køre rundt i forældrenes golfbiler. Sker der
noget, er der ikke noget, der dækker. I år er problemet specielt stort. Det er trist at forældrene lader
dem køre rundt. En anden ting er løbehjulene, der også ses brugt på banen. Der er ingen respekt.
Påtales det får man beskidt svar. JJ opfordrede til, at man skriver til klubben, så det kan bringes
videre. Susanne fortsatte. Der køres hurtigt med buggies på vejene også. Det kan få fatale følger.
Voksne mennesker er også set cykle på fairway - de synes det er i orden fordi der køres med golfbiler.
Hvad får nye husejere at vide? Thomas Nielsen indskød, at det går stærkt mange nye, der støder til.
Grundejerforeningen skal have kigget på nye regler og retningslinjer. Det er svært på private
områder. Men HimmerLand er i dialog med Grundejerforeningen. Der skal laves regelsæt.

Dirigenten brød ind og påpegede, at dette kan tages under eventuelt og ikke under formandens beretning.
JJ fremviste og takkede turnerings- og øvrige sponsorer fra 2019 og præsenterede turneringssponsorerne for
2020.
Eliteresultaterne plejer Thomas Hyldgaard Nielsen at tage sig af, så JJ gennemgik kort resultaterne på sliden.
Vi har nogle gode elitespillere.
Så kom turen til juniorudvalget, og her fik JH ordet med en præsentation af udvalgets medlemmer. Karina
Tribler Graarup er for nylig stødt til og er guld for juniorudvalget. Hun arbejder selvstændigt og er effektiv.
Jes Dalsgaard er rar og rolig med erfaring fra andre sportsgrene. Karin Havemose er kompetent og har
erfaring med juniorer fra gamle dage og med unge mennesker generelt. Per Dalsgaard er lige så rar som sin
bror og JH’s højre hånd og super samarbejdspartner. Thomas Hyldgaard Nielsen er uvurderlig
sparringspartner, og er nu primært tilknyttet mandagsholdet og de åbne juniordage. Vi har pr. d.d. 178
juniorer i juniorklubben. Vi ser ca. 55 i de ugentlige træninger og har ca. 80-90 igennem fingrene i løbet af en
sæson. Mandage er der træning for det vi kalder next level-juniorer. Det er juniorer med evner til træning på
teamspillerniveau. Hvem der hører til her er en vurdering, som tages af Thomas og Jones. Her er det seriøs
golf på lige fod med teamspillerne. De skal forstå de mange facetter, hvis de skal udvikle sig.
Onsdagstræningen er for alle juniorer. Og her kan de dygtige fra mandagsholdet oven i købet bistå med
undervisningen. Onsdagsholdet byder på alsidig træning. Vi har juniorer på mange udviklingstrin. Alle kan
være med. Vi har ikke aldersopdeling, da vi ikke har så mange af de helt små. Mange har dannet venskaber
på tværs af aldre. Til de åbne juniordage er alle velkomne. Det er en stor succes. Mange stifter bekendtskab
med golf for allerførste gang på disse dage. Vi håber at kunne tænde en gnist hos dem. Forældrene hygger
og der er altid den stærkt vanedannende kagemand, rundstykker og kaffe. Sidste år var det første gang vi
begyndte at sende spillere ud i turneringer. Vi vandt alt, hvad vi kom i nærheden af. Det er også noget, der
giver godt udviklingsmæssigt at komme ud og danne venskaber på tværs af klubber. Der er kommet en
omfattende ny turneringsstruktur fra DGU, men sæsonen er selvsagt blevet lidt amputeret grundet corona.
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Det ser forhåbentlig bedre ud til næste år. Vi havde desuden to samlinger i efteråret før jul, hvor der blev
trænet indendørs i Volstrup. Vi håber, at vi kan træne indendørs her fremover. Vi glæder os til at gøre brug
af junior academy eller hvad det nu kommer til at hedde. Vi glæder os til at have et sted, hvor vi kan mødes,
undervise og hygge. Det er for alle. Det bliver vores samlingssted. Vi glæder os også til den nye par 3 bane,
Academy Course. Alle sejl er sat til.
3. Review af årsregnskabet til godkendelse
JJ gennemgik regnskabet. Det er første år, vi har haft underskud. Vi får mindre for business-medlemmerne
og det giver en forskel. Under småanskaffelser har der været opdateringer til vores klubtavler. Smiley Fonden
har givet tilskud til aktiviteter, blandt andet turneringer. Administrationsomkostninger har været lidt højere,
hvilket blandt andet skyldes indkøb af nye regelbøger. Vi har fået 133.000 ind i turneringsfee og haft 138.000
i turneringsomkostninger. Det har primært været til forplejning, men også til Kræftens Bekæmpelse.
Elitomkostninger holder, om end spillerdragter er over budget. Det skyldes at vi fik et nyt veteranhold, der
skulle beklædes. Under breddeomkostninger har vi udgifter til blandt andet regionsgolf og regelaftnerne.
Underskuddet på 73.000 skyldes i det store og hele afvigelser i banelejen og kontingenterne.
Aktiver og passiver balancerer. Vi har ingen inkassosager.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, der således blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter
Der er budgetteret med et underskud på 624.000 i 2020. De 600.000 er dog vores bidrag til junior academy
loungen og det giver et reelt underskud på 24.000. JJ gennemgik posterne i budgettet. Når vi kigger på
eliteomkostningerne og spillerdragter står der kun 17.000. Vi har lavet en fantastisk aftale med Thomas om
tøj. Men det tages næste år og så dækker det to år. Vi forventer det i den størrelsesorden.


Henrik Vinther ville vide, om der er årlige udgifter forbundet med den nye academy lounge. JJ
oplyste, at der ikke vil være udgifter for klubben.

Kontingenterne er allerede opkrævet for året og betalt af de fleste, så de må formodes at være godkendt.
Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, der således blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag
6. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas Hyldgaard Nielsen, Judy Højbo og Per Dalsgaard blev alle genvalgt.
8. Valg af revisor
Peter Grinsted blev genvalgt.
9. Eventuelt


Michaéla Uldall Jensen syntes, at der skal gives info til hus-lejerne om, hvor der skal parkeres ved
husene. Dette bringes videre til HimmerLand og Hole In One.
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Hanne Dalsgaard så gerne, at der blev givet retningslinjer for, hvad man skal. PD påpegede, at
juniorafdelingen arbejder med de nye medlemmer og oplyser om etikken omkring, hvordan man gør
på golfbanen.



Nina Durafour mente ikke, at dette havde så meget med golfklubben at gøre, men der burde sendes
en mail til nye husejere med grundejerforening og center som afsender. JJ indskød at klubben også
kunne sende info, som der for eksempel er gjort omkring hund på banerne.



Anna Lystbæk tilføjede, at udtrykket ’Leveregler i Himmerland’ smager bedre end bare regler.



Thomas Nielsen fulgte op på dette og er helt enig. Vi hader regler, men det er en nødvendighed. Vi
tager det. Vi vil ikke være politimænd. Men vi er helt enige om, at der skal være nogle nedskrevne
regler til folk, der låner og lejer huse. Der kommer noget. Golfbilerne kigger vi også på.



Og lidt om Academy Course, der har en lille bagtanke – den er nemlig også for de ældre. Det bliver
en lille hyggelig bane - lavet til alle. MFK spurgte om den ville blive rated? Thomas var enig i, at det
kunne være fint.



Michaéla Uldall Jensen syntes ’academy’ lyder så alvorligt. Thomas påpegede, at alt ovre ved driving
range benævnes academy. Jo flere navne jo sværere bliver det at finde rundt i.



Thomas fortsatte med en opfordring. Der er skuffende nok enormt mange nedslagsmærker på
greens. Og det er det nemmeste i verden at gøre noget ved. Han håber, at klubbens medlemmer vil
hjælpe til at udbedre dette. Vi vil gerne have niveauet højere op.



Hans Ole Lørup fortalte, at man i Stavanger havde en kampagne, der lød på ’Ta’ to’ – underforstået
ret to nedslagsmærker op, når du er på green. Det er en rigtig god ide.



René Durafour supplerede med, at det kunne være en tjans for starteren lige at bede folk om at
fremvise deres pitchforks inden de gik ud. Ligeledes en rigtig god ide.

Der var ikke yderligere.
PAA fik en lille erkendtlighed for at have løftet dirigentopgaven og takkede for god udvist ro og orden.
Generalforsamling sluttet.

Himmerland, den 18. juli 2020

____________________________
Dirigent Preben Aaen
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