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REFERAT 
Ordinær generalforsamling i Himmerland Golf Klub 

Søndag den 25. juli 2021 
   

 

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 medlemskontingenter 

5. Forslag fra bestyrelsen 

* Ingen forslag 

6. Forslag fra medlemmerne 

* Ingen forslag 

7. Valg af formand  

På valg er Jan Jørgensen, der er villig til genvalg  

* Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Jørgensen 

Valg af bestyrelsesmedlem 

På valg er Vagner Mortensen, der ikke ønsker genvalg. 

* Bestyrelsen foreslår nyvalg af Viggo Sørensen 

8. Valg af revisor 

* Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Grinsted 

9. Eventuelt 

 

 

BESTYRELSEN 
Jan Jørgensen (JJ) 

Thomas Hyldgaard Nielsen (THN) 

Vagner Mortensen (VM) 

Judy Højbo (JH) 

Per Dalsgaard (PD) 

 

REFERENT 
Maria Fjelstrup Kallesø (MFK) 

 

Der vil i referatet være henvisninger til bestyrelsens power point præsentation, der kan findes 

som bilag HER… 

 

 

JJ bød velkommen til de fremmødte. Corona har givet os mange kvaler. Vi kunne ikke holde 

generalforsamling i april. Men vi har kunnet spille golf. Det er et dejligt sted, vi er. De 

fantastiske forbedringer er til stor glæde. Vi hører nærmere fra Thomas Nielsen senere. Der 

er ikke mange huse til salg p.t. Vi har fået en ny træner, Majken. Det er dejligt – og godt, at 

der er nogle, der kan fordele byrden. Jonas’ sko er slidt godt ned. 

 

1. VALG AF DIRIGENT 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/
mailto:golfklub@himmerland.eu
https://sw2839.smartweb-static.com/upload_dir/pics/MFK/2021/Bestyrelse/Generalforsamlingspraesentation-opdateret-06.07.2021.pdf
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Preben Aaen (PAA) blev foreslået, valgt og takkede for valget. PAA indledte med at 

konstatere, hvorvidt generalforsamlingen var lovlig. Det er den i princippet ikke, da klubben 

ikke har kunnet overholde at holde generalforsamlingen inden udgangen af april, som 

vedtægterne fordrer. Der var imidlertid ingen protester fra de fremmødte. Derudover skal 

generalforsamlingen være indvarslet minimum 14 dage i forvejen, og denne var indvarslet 

5/7. Generalforsamlingen blev således erklæret lovlig og beslutningsdygtig. 

 

PAA gennemgik dagsorden. 

 

2. FORMANDENS BERETNING 

JJ fik ordet og gennemgik punkterne i sin beretning, herunder medlems status og 

aldersfordeling, resultater for bredde og elite, samarbejdet mellem HimmerLand og 

klubben. 

 

JJ gennemgik medlemstallene listede i præsentationen. Pr. 1/7 var der 946 medlemmer. 

Den blå kurve indikerer, at der ikke er så mange passive længere. De er enten blevet aktive 

eller har fundet andre gøremål. 

 

Juniorer har også bevæget sig en del – fra 20 i 2016 til 195 1/3 og 240 pr. 1/7. Det er ganske 

vist også gratis. Det har vi kørt med et par år. Det ændrer sig lidt senere. JJ takkede 

juniorudvalget, der sammen med forældrene gør en masse for juniorer. Vi har juniorer både 

med og uden banetilladelse – der kommer flere og flere med. Vi har juniorer helt ned til 5-6 

år.  

 

Business Club ‘en startede i 2005 med ca. 50 medlemmer. I dag er der 225 

businessmedlemmer og de udgør nu mere end ¼ af medlemsskaren. 82 af disse er tidligere 

almindelige medlemmer der er rykket. Stor ændring i forhold til tidligere. Men det er dejligt 

med medlemmer, der lægger penge i kassen 

 

Hvad aldersfordelingen angår ligger vi nu under DGU’s gennemsnit. Vi er nede på 44 år. De 

mange juniorer gør selvfølgelig forskellen – vi har stadig folk fra 81 og op.  

 

Academy Lounge er IKKE kun for juniorerne. Det er for alle medlemmer. Man kan booke 

arrangementer og kan til en hver tid gå over og benytte lokalerne. Det er også en fantastisk 

bygning, som vi har givet en skilling – 600.000 – til.  

 

THN tog os derefter igennem eliteholdenes resultater for 2020. 2. division endte på 3. plads. 

5. division rykkede op. 2. division senior rykkede ned. Veteranerne i kvalifikationsrækken fik 

3. plads. Ungdomsholdet i kvalifikationsrækken blev også nr. 3 i sæson 2020. I år ligger 2. 

division nr. 3 og kan ikke rykke ned. 4. division ligger delt 1 i en spændende række. 

Seniorerne fører rækken, men alle har 4 point. Veteranerne ligger nr. 1 og er sikker på 

oprykning. Ungdomsholdet ligger nr. 1 og er rimelig sikker. Det kører godt.  

 

Og det er værd at vide, at der er mere end 50 personer aktiveret inden for holdene. Som 

organiserer og repræsenterer.  

 

Der var ingen spørgsmål til THN og eliteafdelingen. 

 

JH informerede om juniorarbejdet og præsenterede juniorudvalget - Karina, Jes, Karin, Per 

og Thomas. Det er frivilligt arbejde og villighed og dygtighed følges ikke nødvendigvis ad. 

Men det er dygtige og kompetente folk, som juniorklubben har og de skal have 1000 tak for 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/
mailto:golfklub@himmerland.eu
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tiden der bruges til udvikling af udvalget. I trænerstaben har vi Jonas og senest Majken, der 

er stødt til fra Aalborg. De er begge fremragende og har gode ideer til videreudvikling.  

 

Ud af de nævnte 240 juniorer ser vi omkring 80-90 fordelt på de ugentlige aktiviteter og de 

åbne juniordage. Fra næste år skal der betales lidt i kontingent igen og det er rimeligt for 

man får stor kvalitet. Næste år sættes alderen for gruppen op til 20 år. Man er således 

junior/yngling til og med det 20. år. Vi ser det største frafald på grund af økonomi og håber 

så at kunne fastholde de unge medlemmer lidt længere tid. Det er dygtige juniorer vi gerne 

vil beholde.  

 

Det skal være motiverende, udviklende og sjovt. Vi har forlænget med 2 timer om ugen – 

mandag 16:30-18:00 har vi next level-juniorer med HCP 18 og nedefter. Onsdag 15:30-16:30 

har vi de 4-9-årige og 16:30-18:00 de 10-18-årige. Det er for alle - også mandagsjuniorerne. 

På den måde kan vi målrette træning efter alder og niveau.  

 

Der opdeles til træning, men alle er sammen til fællesarrangementerne spil&spis og åbne 

juniordage. Til spil&spis har vi træning, spil på banen og så spiser vi sammen bagefter. Til 

åbne juniordage har vi i år haft besøg af Hippo og sidste år Golfzilla. Til september skal vi 

have vore første Jungle Træf og Super 6. Disse afholdes månedligt i Distrikt 1. Klubberne 

skiftes og nu er det vores tur. Jungle Træf er for juniorer uden grønt kort. Her leges og alle får 

præmie. Super 6 er for juniorer med grønt kort. Her spilles typisk par 3 baner uanset om man 

lige har fået det grønne kort eller er mere erfaren. I år er det 3. år vi sender juniorer til 

turneringer. Vi opfordrer til at deltage – det er sjovt og udviklende. Der er mange mulige 

turneringer. De fleste kommer hjem med mange flotte resultater. Vi får tilbagemeldinger om 

vores juniorers god opførsel. De siger pænt tak og det er vi glade for. Tak til forældrene for 

at opdrage børnene ordentligt. Så har vi fået ens beklædning til dem, der repræsenterer 

os i turneringer. Tak til aktieselskabet, der har sponsoreret. De, der ikke spiller turneringer, kan 

købe tøjet til fornuftig pris.  

 

Med Junior Lounge, Academy Course og dedikerede hjælpere går juniorklubben en lys 

fremtid i møde Himmerland. 

 

Der var ingen spørgsmål til JH og juniorudvalget. 

 

JJ vendte tilbage til sin del af beretningen. Klubben snakker hvert år med A/S om 

turneringer. Datoerne er på plads i 2021. HimmerLand kan stadig få starttider i turneringen 

ved behov. Vi sørger for at folk kan komme ud under alle omstændigheder. Vi er fleksible 

og gør plads til gæster. 

 

Made in HimmerLand blev afviklet uden tilskuere men med plads til medlemmer på 

terrassen – det var rigtig fint.  Tak for det! 

 

Der afvikles fortsat golfkørekort på en weekend. Det er et godt tiltag. 

 

Vi er stadig medlem af både SGN og GNG så fuldgyldige medlemmer kan spille til halv pris 

eller max. 250,- på mange af de omkringliggende klubber. 

 

Vi påtænker at indgå i DGU’s Golf og Diabetes-koncept, men blandt andet på grund af 

Corona er det blevet skubbet et par gange. Vi vil have fokus på flere – også folk med 

hjertesygdomme osv. Det kan måske gennemføres til efteråret, men ellers til foråret næste 

år, når vi kender kalenderen. 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/
mailto:golfklub@himmerland.eu
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Vi skal have kigget på handicapnøglerne. DGU kommer på besøg i 2021, og så ser vi, hvad 

der sker og om vi får rated Academy Course.  

 

Stor tak til bestyrelsen, der gør deres arbejde i hverdagen og tak til alle de frivillige forældre 

og hjælpere. Stor tak også til alle sponsorer for turneringer og Team Himmerland. THN 

indskød også en tak til HimmerLand i den forbindelse. 

 

Kørsel med buggies blev bragt op igen. Vi skal passe på banerne. I ferietiden ses især unge 

mennesker uden kørekort, der kører rundt i bilerne. De kører for stærkt og har ikke fuldt styr 

på det. Det er noget vi må holde fast i. Der er mange nye husejere og unge mennesker.  

 

Klubben har generelt et fint samarbejde med HimmerLand. Vi afventer den nye direktør.  Vi 

har hørt godt om hende og ser frem til at byde hende velkommen. Hun er valgt grundet 

sine lederevner. Vi er i løbende kontakt om forskellige emner. Vi har en ny, super god aftale 

om beklædning. HimmerLand synes vi har for mange turneringer. Vi prioriterer at lægge 

turneringer i ferier og weekender da 75% af vores medlemmer kommer langvejs fra. Vi 

forhandler frem og tilbage. Mange har private turneringer i sommerferien. HimmerLand vil 

gerne støtte initiativer for flere medlemmer. Der er plads til flere.  

 

Der er nye kontingenter på vej i 2022 og 2023. JJ fremlagde de nye kontingenter. Det er 

ændringer, som bestyrelsen bakker op om. Faciliteterne kan sagtens bærer de priser. Det 

er ønsket fra A/S at disse nye kontingentsatser bliver sat i værk. JJ gennemgik priserne: 

  
Passive og fleks udgår. Disse kategorier ønskes ikke fremover. Det er en struktur som 

bestyrelsen bakker op om. 

 

Golfdirektør Thomas Nielsen (TN) fik ordet, glædede sig over, at vi endelig kan ses og 

takkede MFK og bestyrelsen for samarbejdet. Vi har haft en god dialog, og selvom vi 

kæmper lidt en gang imellem, ender det altid i en sober samtale. Og det sættes der pris 

på.  

 

Siden vores købmand forlod os, er der dannet et nyt hold. Der er andre ambitioner, som vi 

skal gennemføre. TN skulle hilse fra Jacob, der er på ferie. Han ønsker at beholde værdierne, 

men HimmerLand er en anden forretning i dag. Formålet er at nå op til, at vi kan drifte. Vi 

investerer os ud af det, på et niveau hvor alle kan være med. Det skal være et familiested 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/
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med høj kvalitet. Han forventer ikke et afkast, men vil gerne have, at stedet skal drifte. Vi 

har under Corona fyret 0 mennesker. Og hele hussituationen bærer også præg at det. Det 

er første gang siden ’79, at der kun er 1 eller 2 huse til salg. Om det er Corona eller 

investeringerne er svært at sige.  

 

I forhold til kontingentsatserne, så har investeringerne i banerne ikke bare været ’nice’, men 

’need’. 2,4 mio. koster det at bygge nogle af hullerne om. Der er slid og det kræver 

vedligeholdelse. Vi bygger mere om i efteråret. Old Course laves om. Den gøres ikke 

sværere, men holdes på niveau – hvis ikke nemmere. Bag dette ligger en masse 

investeringer. Vil gerne holde det niveau vi har. TN har fra Jacob at det ikke bare stiger 

videre efter 2023. Har man de ting til rådighed, ligger det på et fornuftigt niveau.  

 

Endelig har vi behov for ambassadører med hensyn til at rette nedslagsmærker – især på 

par 3 hullerne. Alternativt skal greenekeeperen gøre det og det er tidskrævende og 

omkostningsfuldt. Vi har nu fået en logo-pitchfork hjem – forsinket grundet Corona. Snup en 

og hjælp os med at holde greens. 

 

JJ indskød inden spørgsmålene at disse priser vedrørende 2022 og 2023. Der skal indkaldes 

til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om det. Vi kan godt stemme 

nej, men det vil ikke hjælpe noget. Så kan A/S bare sætte banelejen op og så er vi lige vidt.  

 

PREBEN HAVEMOSE: Påtænkes genindførelse af indskud? JJ: Nej. 

 

BENTE DUEDAL RAVN: Det er ærgerligt at passivt medlemskab udgår. Man kan have behov 

for det, hvis man er syg i længere tid. MFK indskød, at man kan melde sig ud, da der nu ikke 

er noget indskud at tage hensyn til. 

 

PAA påpegede, at dette var en orientering, ikke en vedtagelse. Det er en kendsgerning. 

 

POUL-ERIK MATHIESEN foreslog, at man satte et lille flag på flagstangen, der mindede om 

at oprette nedslagsmærker. TN tog det til efterretning. 

 

KARIN HAVEMOSE ville gerne vide, hvad baggrund der var for at fjerne passive medlemmer. 

JJ oplyste, at dette var rent administrativt. Karin påpegede, at hvis indskud kom igen, kunne 

man komme i klemme. TN oplyste, at man ikke har intentioner om indskud igen. JJ 

supplerede med, at vi selvfølgelig vil have det for øje, hvis vi har medlemmer, der melder 

sig ud som alternativ til at melde sig passiv grundet sygdom. 

 

JESPER THØGER ønskede at vide, hvordan bestyrelsen forventer medlemmerne fordeler sig 

efter de nye kategorier. JJ: I mange huse er der to medlemmer – mange er kommet efter 

det og er blevet fuldgyldige medlemmer. Vi ved det ikke, før vi ser, hvad folk gør.  

 

HENRIK VINTHER ville vide, hvem der giver røde og gule kort i relation til golfbilkørsel. JJ: 

Bestyrelsen, men i princippet alle. TN mente, at det er blevet bedre med kørslen – alt på 

HimmerLands område baner osv. er HimmerLands ansvar. Der var et par nye husejere, der 

blev udstillet på sociale medlemmer. Det er ikke en rar måde at gøre det på. Gør det pænt 

– stille og rolig. Det er en del af kulturen, at vi har få, men gode leveregler 

 

BENTE DUEDAL RAVN ville vide, om der er planer om at kørsel med privat golfbil skal stige 

mere. TN har fået to mails i sin indbakke fra private golfbilejere, der gerne så, at man lavede 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/
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asfaltstier og desuden satte prisen ned. Det hænger ikke rigtig sammen. Vi er det billigste 

sted i forhold til slitagen. De penge vi får for golfbilerne, dækker ikke vedligeholdelsen. 

 

ULLA JØRGENSEN påpegede, at der ikke er så mange golfbaner, der har så mange 

udlejningsbiler, som HimmerLand. 

 

PREBEN HAVEMOSE: Overvejer man at indsætte en hastighedsbegrænser i bilerne? Eller 

sætte stop på, hvor der kan køres. TN: Vi overvejer at få det i GPS’en, men det koster og er 

ikke en prioritet – men i fremtiden vil det være fantastisk.  

 

Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål til formandens beretning, der dermed 

blev godkendt. 

 

3. REGNSKAB 

JJ gennemgik regnskabet.  

 

Turneringsindtægterne er højere end budgetteret – der har været god tilslutning – men 

turneringsudgifterne er steget tilsvarende. 

 

Lønomkostningen er, som den plejer. Klubudgifter ligger lidt over grundet flere medlemmer, 

hvor den største udgift er banelejen. Grundet nedsat aktivitet på nogle områder grundet 

Corona’en, er hensat nogle midler til 2021. Juniorerne vil vi gerne bruge flere penge på. Så 

er der den ekstraordinære post på kr. 600.000 – gaven til HimmerLand og det nye Academy 

Lounge, som var det forslag til investering, A/S foretrak. Vi har renteudgifter – det koster 

penge at have penge stående. 

 

PAA udbad sig eventuelle kommentarer til regnskabet. 

 

HENRIK VINTHER ville vide, om det kunne betale sig at få et kontingent fra juniorerne, når vi 

skal betale for juniorerne i forhold til DGU. MFK oplyste, at vi under alle omstændigheder 

betaler til DGU, så det gør ingen forskel. 

 

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev dermed 

godkendt 

 

4. BUDGET 

JJ gennemgik budgettet. 

 

Klubomkostningerne er totalt set på nogenlunde samme niveau. Der er lidt mindre til Smiley 

Fonden. Sidste år gik der penge til jubilæet og de penge var brugt godt. Det er en super 

aftale vi har fået omkring spillerdragter. Vi kommer ud med et lille overskud og ender med 

den forventede negative rente i 0. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, der dermed blev godkendt. 

 

5. FORSLAG FRA BESTYRELSEN 

Ingen forslag 

 

6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 

Ingen forslag 

 

http://www.himmerlandgolfklub.dk/
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7. VALG AF FORMAND 

JJ blev genvalgt. 

 

7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM 

JJ sagde stor tak for indsatsen til VM, der ikke ønskede genvalg og motiverede bestyrelsens 

forslag om nyvalg af Viggo Sørensen (VS), der passer den profil, vi gerne vil se i bestyrelsen. 

VS er engageret i ugeklubberne, frivillig ved arrangementer og desuden lokal. 

 

Der var ingen modkandidater og VS blev valgt med applaus. 

 

8. VALG AF REVISOR 

Peter Grinsted blev genvalgt. 

 

9. EVENTUELT 

THYGE SAMUELSEN havde et ønske til A/S vedrørende Academy Course. Når han nu skal 

underviser juniorerne i regler dernede, vil det være rart, hvis strafområdernes pæle står 

rigtigt. Banen kunne godt trænge til kig på markeringerne. TN tager dette til efterretning. 

 

BENTE DUEDAL slog et slag for regionsgolf og opfordrede folk til at tage del i disse hold. Vi er 

to små grupper der repræsenterer Himmerland. Vi kommer ud og møder andre klubber og 

får besøg og kan vise de flotte baner frem. I mange andre klubber søger folk at spille – her 

skal vi hive i folk for at de stiller op. Vi har et B-hold med PD som kaptajn og Bente selv står 

for veteranholdet, der måtte starte i a-rækken da det oprindelige a-veteranhold fik 

mulighed for at spille Danmarksturnering. De forventer at lande i c-rækken igen næste år, 

hvor de passer bedre ind. Regionsspillerne vil også gerne have en bluse og VS spiller for 

øvrigt også regionsgolf. JJ bekræftede, at der kigges på samlet tilskud til elite- og 

regionsgolfspillere, hvad tøjet angår. Der skal være en mere jævn fordeling af midler mellem 

grupperne. 

 

KARIN HAVEMOSE ønskede, at det blev muligt at tilgå juniorernes del af hjemmesiden fra 

klubbens forside. MFK bekræftede, at det snildt kan lade sig gøre, og vil få dette sat i værk. 

 

POUL-ERIK MATHIESEN ville gerne rose greenkeeperne, hvilket de øvrige tilstedeværende 

bifaldt. 

 

PALLE STENHØJ ville gerne om bestyrelsen kunne bede shoppen om at sætte prisen lidt ned 

på træningsbolde uden boldkort. Det tager TN med sig. 

 

Der var ikke yderligere. Dirigenten takkede for god ro og orden og fik en lille erkendtlighed 

for sin ulejlighed. 

 

 

 

Himmerland, den 25. juli 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dirigent Preben Aaen 
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