
 

 
Referat fra Generalforsamlingen i Norddjurs Golfklub 

Torsdag den 24. november 2011 
 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning v/Peter Hjulmand Nielsen 
3. Regnskab v/Ole Junker 

OBS.: Punkt 4 – Budget/Kontingentfastsættelse og punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen 
behandles samlet. 

4. Budget og kontingentfastsættelse v/Ole Junker 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

Forslag til vedtægtsændringer 
Forslag til nye medlems-/kontingentkategorier 

6. Forslag fra medlemmerne 
2 forslag fremsendt 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Peter Hjulmand Nielsen (modtager ikke genvalg) 
Ivan Mortensen (modtager ikke genvalg) 
Anni Fremming (modtager ikke genvalg) 
Suppleanter: 
Anker Andersen 
Inge-Lis Mørch  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, henholdsvis: 
Kaj Jensen og 
Jørgen Skjøt 

9. Eventuelt 
 
Ad 1: Valg af dirigent 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ole Jensen som dirigent, som blev 
enstemmigt valgt. 
Ole Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægternes § 7. Et 
stemmeudvalg blev nedsat: Kirsten Damgaard, Frede Bech, Jørn Lassen og Anne Grethe 
Andersen. 
Det konstateredes, at der var 141 stemmeberettigede. 
 
Ad 2: Beretning ved formanden Peter Hjulmand 
 
Formanden bad forsamlingen ære 2 medlemmer, som var gået bort i årets løb, med 1 minuts 
stilhed: 
Anna Nørgaard og Jesper By Jensen 
 
Derefter gik formanden over til beretningen: 
 
Samfundet sparer 10 mia. kr 

Golfavisen har en leder i oktoberudgaven, hvor en storstilet undersøgelse af idrættens 
Analyseinstitut, Syddansk Universitet og Danmarks idrætsforbund bliver kommenteret. 
Undersøgelsen viser, at der er en fantastisk resurse i frivillig indsats i foreningslivet i Danmark. Det 



skønnes, at samfundet sparer 10 mia. kr ved den frivillige indsats. Det fremgår også, at Danmark 
er skæv, når man går tættere på, hvor de frivillige bidrager mere end andre steder.  

Vi jyder ved det jo godt. København og de store byer kan slet ikke præstere samme grad af 
ulønnet arbejdskraft i deres foreninger, som vi i udkantsområder og små kommune kan præstere.  

Så undersøgelsen er ikke overraskende, men det understreger med  al  ønskelig tydelighed, at 
vores klub i praksis er en mønsterklub, som vi bør være stolte af og værne om.  

De frivillige er rygraden og  en meget vigtig forudsætning for, at vi er den klub, vi nu er.  

Der er grund til at skønne på det store frivillige arbejde, der udføres i klubben. Altid med et smil. 
Det er ikke en selvfølge. Sammenholdet er unikt og vidner om stort socialt ansvar hos vores 
medlemmer. 

Jeg tør slet ikke sætte tal på indsatsen og omregne timerne til lønnet arbejdskraft, men det er store 
summer, også hos os, vi snakker om. 

Det skal i have tak for. 

Det sportslige. 

Elitesæsonen 2011 

Vores førstehold hos mændene i 4. division og kvinderne i kvalifikationsrækken gjorde det godt og 
var begge lige ved at rykke op.  

4 divisions holdet hos mændene sluttede på en tilfredsstillende 2 plads i 4 division. 2 knebne 
nederlag i de første 2 runder kunne ikke opvejes af sejre i de resterende runder og vi måtte se 
Hammel løbe med oprykningen.  

På kvindesiden blev det også til en tilfredsstillende 2 plads, med en god slutspurt hvor det blev til 
sejre i 3 af de sidste 4 kampe – klubbens bedste resultatet til dato.  

Især er det tydeligt, at kvinderne har haft godt af  at have  været en del  gamet i et par år. Vores 
hold består af forholdsvis unge kvinder, der har vist stor spillemæssig femgang i år, og der er store 
forventninger til de kommende års turneringer.  

Det er også værd at nævne, at Maria Trangbæk som 15 årig blev nummer 2 allround hos 
kvinderne i hele klubben. 

Klubmesterskaberne blev afholdt i strålende solskin, og der blev vist fornemt spil og der var mange 
tilskuere, som heppede på spillerne. 

Nu nævnte jeg før Marie Trangbæk, men jeg vil også nævne Martin Pedersens slutrunder som 
meget meget flotte, alle omkring par. 

Det løbende hulspilsmesterskab var i år en stor succes. Afviklingen ses som et bæredygtigt 
koncept, som bliver gentaget de kommende år. 

Også i år blev klubmesterskaberne afsluttet med en hyggelig aften  og vinderne blev hyldet. 



 

Hos juniorerne 

Juniorsæsonen 2011: 

Der er blevet trænet flittigt blandt vores turneringsspillere og de gør store fremskridt under Oli’s 
kyndige træning. Maria Trangbæk har spillet sig ind på klubbens elitehold, ligesom Frederik Martin 
Sørensen har repræsenteret klubben på herresiden og flere vil trænge sig på i de kommende 
sæsoner. 

Juniorlejren.  

Lejren var i år begunstiget af godt vejr og de deltagende 26 juniorer samt 14 voksne hjælpere 
havde 3 fantastiske dage fyldt med golf og hygge. Igen i år var der meget stor opbakning fra 
forældre og sponserer før, under og efter arrangementet, hvilket vi er meget glade for. 

Juniorturneringer. 

 Vores U 16c hold gik ubesejret gennem de indledende gruppekampe og kæmpede sig gennem 
kvalifikationen til landsdelsfinalen, hvor de knebent måtte se sig slået til Åbybro med 4-2 (holdet 
bestod af Maria og Jakob Trangbæk, samt Mikkel Manthai). Individuelt klarede juniorerne sig så 
godt at klubben opnåede en 6 plads blandt distriktet 15 klubber.  

Træneren: 

2010 var også første år for vores nye træner Oli, og han er faldet godt til hos os. Vi har fået mange 
meget positive tilkendegivelser om Oli og hans træning. Alle - såvel eliten som breddespillerne er 
meget begejstrede for Oli’s træning og metoder. Også  konceptet golf for sjov ser ud til at bære 
frugt. Vi glæder os til at planlægge det nye år sammen med dig. 

Stor tak til dig Oli for dit første år hos os. 

Banens kvalitet 

Vores bane får til stadighed tilført nye kvaliteter. Der er stor grund til at rose alle vores 
greenkeepere for et fornemt stykke arbejde.  Det er ikke tilfældigt, at vores bane fik et gevaldigt 
kvalitetstempel af Golfnyheder.dk, som uanmeldt besøger Danmarks golfbaner. Banen, dens set 
up og velfærdsfaciliteterne blev bedømt, og vi fik fornemme karakterer overalt. Bedømmerne 
udtrykker det således, at det var en ren fornøjelse at spille på den velholdte og fint plejede bane. At 
de så ikke vurderer, at den manglende servering og ikke åbent cafeteria betyder nogle minusser i 
den samlede vurdering, skæmmer ikke det fornemme resultat, synes jeg. Andre klubber døjer rigtig 
meget med at få et cafeteria til at løbe rundt, så det kan vi ikke løfte. Dog skal det undersøges, om 
ikke det er muligt at byde på faste retter i weekends i højsæsonen. Det bliver efterspurgt. Køkkenet 
skal kun tilføres udluftning og ventilation, og loftet males, så er køkkenet klar til produktion af mad.  

Bo og resten af teamet gør et fremragende stykke arbejde og viser ved enhver lejlighed hensyn til 
alle spillere, som jo går rundt, mens banen klippes. I kan være stolte af jeres arbejde. 



Klubber i klubben. 

Alle fungerer godt og selvkørende.  Selvfølgelig er der altid debat omkring brug af banen til 
klubmedlemmerne i forhold til medlemmer, som grundet arbejde kun kan spille om aftenen, men 
jeg synes, der er en rimelig balance mellem reservering af banen til klubber i klubben og frit spil. 

De faste udvalg. 

Som jeg har sagt tidligere er der udført et virkeligt stort arbejde i de faste udvalg. Ikke kun fra 
bestyrelsesmedlemmer men bestemt også fra andre, som gerne giveren hånd med.  

Medlemstal 

Ole junker vil under fremlæggelse af regnskabet gøre grundigt rede for medlemstallet. Jeg vil blot 
fremhæve nogle få tal. Antallet af aktive medlemmer kan vi ikke helt fastholde. Der er en svag 
tilbagegang, men får vi begyndermedlemmerne godt igennem vinteren kan vi måske nøjes med en 
tilbagegang på 15 aktive medlemmer. Det er bemærkelsesværdigt, at der hvert år er så stor 
afgang, som der er. Det er ikke kun vores klub, der døjer med dette. Det er et generelt problem. I 
år er afgangen på 98 aktive, men vi kan præstere en tilgang på 83 medlemmer. Og det er flot og 
det kan vi bl.a. takke vores begynderudvalg for. Vores åben-hus arrangementer og fokus på at 
servicere nye medlemmer har båret frugt. 

Det skal også bemærkes, at der er 51 udmeldte i alderen 25-60 år. Og det kan undre. Vi tror, der 
er mange årsager til dette, og det er svært at forebygge.  

Vi kan ikke som klub bare læne os tilbage og se på denne udvikling. Vi er enige om at gøre noget. 
Være aktive, og forsøge at vende denne udvikling. Vi mener, at den økonomiske krise har en vis 
betydning for folks valg af klub, når de begynder at spille golf. Indskuddet har været til drøftelse 
ved bordene her i klubhuset, og problemet er, at flere klubber kommer med attraktive tilbud, som 
flere ikke kan modstå af økonomiske årsager. En familie, der begynder at spille golf har mange 
udgifter det første år. Kontingent, udstyr og indskud, over 20.000 kr for et ægtepar. Vi er flere som 
mener, at vi er nødsaget til at reagere og fordele indskuddet over flere år. Det giver en øjeblikkelig 
nedgang i vores indtægter og budgettet er sværere at få til at hænge sammen, men det er vores 
håb, at det kan opvejes af tilgangen af flere medlemmer. Herudover foreslår bestyrelsen, at 
indmeldelsesgebyr for nye medlemmer under 26 år fjernet. 

 Sammen med en øget markedsføring af vores klub og bane, tror vi på, at vi kan stoppe 
tilbagegangen af medlemstallet og måske igen øge det. 

Vi vil supplere dette med at gøre endnu mere for vores trofaste medlemmer. Den nye bestyrelse 
skal tage stilling til en lang række tiltag, som allerede er linet op,  

- herunder frit spil på andre baner mod at betale et årligt tillæg til kontingentet, hvis vi kan nå til 
enighed med andre klubber 

- måske gratis træningstilbud hos vores træner for vores medlemmer 

- ambassadørordning, hvor medlemmerne får en green-fee billet, så en anden har frit spil sammen 
med medlemmet 

- flere klubber godkender, at en gæst spiller til halv green-fee med et fast medlem. 



Hvad der kan lade sig gøre uden at svække vores økonomi alt for meget, skal bestyrelsen vurdere, 
men man skal ikke undervurdere disse ordninger - det er det der snakkes om blandt 
medlemmerne. 

Økonomi 

Resultatopgørelsen for regnskabsåret viser ikke røde tal. Der er balance mellem indtægter og 
udgifter. Det er meget tilfredsstillende og vidner om rettidigt omhu. Regnskabstallene ligger tæt på 
det budgetterede. Det er glædeligt, at green-fee indtægterne er større end sidste år. Drift og 
vedligeholdelse af golfbanen og materiel og maskinpark er stigende i forhold til sidste år, men det 
er der taget budgetmæssig hensyn til. 

Totalt set er der vist mådehold, og regnskabet er i god gænge med afskrivninger i passende 
størrelse.  

Afsluttende bemærkninger. 

Sammenlagt har det været et utroligt godt og dejligt år for klubben. Store sportslige præstationer, 
mange fine arrangementer og turneringer og en masse hygge og socialt samvær. Vi kan være 
stolte af vores klub. Kommunens største sportsforening!!  

Jeg vil også takke alle vores sponsorer og samarbejdsparter for interessen for klubbens ve og vel. 

Vores faste personale lige fra green-keepere til Mette, Bente og vores unge piger i week-enderne 
Maiken, Pernille og Marie skal alle have en stor tak for deres indsats og fleksibilitet. Det er 
fantastisk at opleve og giver en virkelig fin betjening af kunder. 

Beretningen er et udtryk for, at vi er en bæredygtig  klub med stor kvalitet, såvel banemæssigt som 
med menneskelige resurser. Vi har nået mange af de mål, som vi opstillede for nogle år siden. Der 
skal nu sættes nye mål for at gøre klubben endnu bedre. Udover de tiltag som jeg tidligere i 
beretningen har nævnt synes jeg at 

- klubben nu med sine kvaliteter er  klar  til at markere sig på landsplan og i unions- henseende. 
Det er oplagt, at den kommende bestyrelse mere aktivt går ind i DGU-regi, og formanden 
Klemmensen har sagt, de få gange jeg har snakket med ham, at det snart er vores tur til at 
arrangere en landsdækkende turnering, men vi skal som forudsætning gøre mere opmærksom på 
os selv. 

Også tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde og mange konstruktive debatter. Vi er nok 
forskellige, men vi er enige om, at det der tæller, er sammenhold og fælles mål.  

Det er en helt særlig situation for mig i år. Dette er min sidste beretning, og jeg har valgt at takke 
af, her hvor legen er god. Når man så sidder en stille stund og forbereder beretningen vælder der 
mange minder frem.  

Det har ikke kun været en dans på roser, men det er med stor glæde for mig, at vi sammen har 
nået de fleste af de mål, som vi opstillede for mange år siden. Det har været fantastisk at være 
formand for jer, og har betydet meget i mit liv, at jeg altid har befundet mig særdeles godt i jeres 
selskab og har mærket opbakning hele vejen igennem.   

Jeg ønsker den nye bestyrelse alt mulig held og lykke fremover.   



Og til jer alle: 

Værn om den diamant, vores klub er. Pas godt på den. Sammenhold gør stærk. 

Tusind tak. 

Beretningen blev uden kommentarer enstemmigt vedtaget 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Ole Junker 

Regnskabsåret har igen i år været præget af en vinterperiode, hvor banen i længere tid har været uspillelig 
på grund af sne. Det har i nogle måneder sat bane- og klubdrift på stand by, hvilket ses i regnskabet i form 
af lavere indtægter, men også lavere omkostninger. Driftsresultatet viser et overskud på 80 t, hvilket under 
de givne forhold skønnes at være et tilfredsstillende resultat. Samtidig er klubben for første gang i 8 år 
uafhængig af træk på kassekreditterne til den daglige drift. 
 
For yderligere info henvises til Økonomiberetningen i Årsrapport 2010/2011, side 5 - 6. 
 
Der blev spurgt ind til årsagen til fald i sponsorindtægter. Fald er primært at henføre på juniorsponsorater. 
 
Der blev givet udtryk for at vores varmeudgifter kunne reduceres ved at holde køkkendør lukket. Der er dog 
behov for udluftning, for at undgå lugtgener og termostat er allerede sænket for at imødegå unødig 
omkostning. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 

 

Ad 4. Fremlæggelse af budget 

 

Budgettet for det kommende år bærer præg af, at der hersker en enorm usikkerhed om fremtiden 
På indtægtssiden vanskeliggør den negative udvikling i medlemstallet budgettering af kontingenter, 
Indmeldelsesgebyrer og øvrige indtægter. Der vil i det kommende regnskabsår løbende holdes fokus på om 
forholdet mellem indtægter og udgifter følger budget. 
Kontingentniveau fastholdes uforandret for den kommende sæson. 
 
For yderligere info henvises til Budgettet i Årsrapport 2010/2011, side 8 og 16. 
 

 

 

 

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen 

§ 2 

Vedtægtsændring:  
”Aktive Senior ægtefæller – fra det kontingentår, hvor de fylder 26 år” erstattes med ”Aktive 
Fleksmedlemmer – fra det kontingentår, hvor medlemmet fylder 26 år” 
 
Tilføjelse: 
Under en medlemskategori kan forekommer flere underkategorier, som nærmere specificeres i 
bestyrelsens indstilling til fastsættelse af kontingent i kontingentoversigten, jfr. § 5. 
 
 



§ 5 

Vedtægtsændring: 
”40% indmeldelsesgebyr betales ved overgang fra junior til ungsenior, og ved overgang til senior betales de 
resterende op til gældende fuldt indmeldelsesgebyr” erstattes med ”Børn, juniorer, ungseniorer og 
fleksmedlemmer betaler ikke indmeldelsesgebyr” 
 
Ved optagelse i klubben betaler medlemmerne et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse bestemmes af 
generalforsamlingen.  
Tilføjelser:  
Indmeldelsesgebyr kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. 
Bestyrelsen kan bestemme, at indmeldelsesgebyr kan betales i rater. 
 
§ 7 

Vedtægtsændring: 
Stemmeret har alle aktive medlemmer som ifølge dansk lov er personligt myndige og ikke i restance, med 
en stemme.   
 
Vedtægtsændringer blev  enstemmigt vedtaget 

 

 

Forslag til kontingenter for 2012 

 

Alle kontingenter er uændrede i forhold til 2011.  

Indmeldelsesgebyr for ungseniorer er dog slettet, således at unge medlemmer først betaler 
indmeldelsesgebyr, kr. 4.000 fra og med det år, hvor de fylder 26 år.  



 
Forslag 1: 
Modeller for indbetaling af indmeldelsesgebyr: 
Model 1: 
Indmeldelsesgebyret betales straks ved indmeldelse – dette udløser en rabat i kontingentet på 400 kr. på 
de kommende to ½ års kontingentbetalinger 
Model 2: 
Indmeldelsesgebyret betales med rater a kr. 500 pr. ½ år – i 4 år 
Ungsenior 
Indmeldelsesgebyr for ungseniorer bortfalder. 
 

Forslag 2: Nye medlemskaber i Norddjurs Golfklub: 
Flexmedlemskab 1 
Årligt kontingent kr. 1200 – medlemskabet inkluderer 2 personlige greenfee billetter 
Giver ikke ret til at benytte træningsfaciliteterne – eller Par 3 banen (udover ved spil på stor bane) 
DGU-kort F-type 
Flexmedlemskab 2 
Årlig kontingent kr. kr. 2500 - medlemskabet inkluderer 8 personlige greenfee billetter 
Giver ret til at benytte træningsfaciliteterne og Par 3 banen ubegrænset. 
DGU-kort F-type 
Flexmedlemskab kan kun opnås ved erhvervelse af banetilladelse i klubben, eller ved overførsel fra en 
anden klub, hvor man haft spilleret og en handicap historik skal kunne fremvises. 
Flexmedlemskaber giver ret til spil på klubbens egen bane mod betaling af fuld greenfee. Spil på fremmede 
baner mod greenfee, hvis disse tillader det.  
Flexmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen 
Flexmedlemmer er ikke omfattet af klubbens rabatordninger eller greenfee aftaler med andre klubber. 
Flexmedlemmer bevarer deres indbetalte indmeldelsesgebyr i klubben 
Par 3 medlemskab 
Årlig kontingent kr. 800 
Giver ret til at benytte træningsfaciliteterne og Par 3 banen ubegrænset. 
Der gives ingen DGU-kort og der er ingen adgang til at spille på stor bane 

Medlemmer der vælger et Par 3 medlemskab bevarer deres indbetalte indmeldelsesgebyr i klubben 

Forslagene blev enstemmigt vedtaget 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne 

Dirigenten meddelte, at 2 forslag var indsendt rettidigt. 
Medlem 76-447 foreslog følgende: Indretning af pladser til campingvogne og homecars. 
Medlemmet argumenterede mundtligt for sit forslag: Der er plads og faciliteter til ovennævnte og mener at 
det vil være attraktivt for klubben. Var dog klar over at det ikke var helt uproblematisk, og at det vil kræve 
diverse godkendelser. 
 
Medlem 76-109 foreslog følgende: Der skal opstilles et ur på driving range, ved gavlen af klubhus og hul 10. 
Der skal gøres opmærksom på spillet skal gennemføres ”hurtigt” eks. ved at stille et tidskrav efter eks. antal 
huller på scorekortet. Der skal gøres mere opmærksom på klokken på hul 11 skal bruges. 

Den kommende bestyrelse vil drøfte forslagene. 



 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at stemmesedlen for at være gyldig skulle indeholde 3 navne. Jf. § 9.  
Peter Hjulmand, Ivan Mortensen og Anni Fremming modtog ikke genvalg. Følgende havde meldt sig som 
kandidater til de ledige pladser og havde forinden haft mulighed for at præsentere sig på hjemmesiden, 
men fik også lejlighed til at præsentere sig inden afstemningen 
Mogens Poulsen, 71 stemmer 
Inge-Lis Mørch, 112 stemmer 
Rasmus Korfitz, 97 stemmer 
Henning Sejersen, 78 stemmer 
Jens Mogensen, 65 stemmer 
Inge-Lis Mørch, Rasmus Korfitz og Henning Sejersen blev valgt. 
 
Mogens Poulsen og Jens Mogensen accepterede at stå som suppleanter. 
 
Ad 8. Valg af revisor og suppleant 

Kaj Jensen blev genvalgt 
Jørgen Skjøt blev genvalgt 

 

Ad 9. Eventuelt 

Peter Hjulmand takkede Ivan Mortensen og Anni Fremming for deres altid ihærdige indsats for at gøre 
vores klub til et godt sted at være.  
 

Jonny Nielsen takkede Peter Hjulmand for hans indsats som klubbens formand gennem 11 år. 
 
Som noget nyt er ”Hjulmand-prisen” indført. Pokalen gives til et medlem, der i årets løb har ydet en særlig 
indsats til gavn for klubben, medlemmerne og klubbens gæster. 
Pokalen er doneret at Peter Hjulmand og er en vandrepokal, hvor modtagerens navn indgraveres. 
Pokalen gik i år til Birthe Steffensen 

 

Den nye bestyrelse opfordredes til også at indkalde suppleanter til bestyrelsesmøderne. 
 
Der blev fremsat ønske om opsætning af håndvask og spejl i bruserummet i damernes omklædningsrum . 
 
Forslag om ½ greenfee med udvalgte klubber gældende hele året.  
 
Forslagene vil blive drøftet af den nye bestyrelse. 

 

Den 27.11.2011 

Bente Nielsen 

 

Dirigent: Ole Jensen 

 

 

 



 

 

 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 24.11.2011 

 
 

 
Deltagere:  Peter Mosdal Inge-Lis Mørch 
  Jonny Nielsen Rasmus Korfitz 
  Ole Junker Henning Sejersen 
  Bente Nielsen 
 
 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 
 

Formand: Peter Mosdal 
 
Næstformand: Inge-Lis Mørch 
 
Kasserer: Ole Junker 
 
Sekretær: Bente Nielsen 
 
 
2. Eventuelt 

 
Arbejdsopgaverne vil blive fordelt på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Næste bestyrelsesmøde:  den 12.12.2011 – kl. 18:00 
 
 
 
27.11.2011 
Bente Nielsen 

 
 
 
 


