
Velkommen til dette års generalforsamling. 

Før vi går i gang med afviklingen af den formelle del, skal vi have valgt 
en dirigent. 

Vi vil gerne fra bestyrelsens side foreslå Jørgen Skjøtt. 

Er der andre forslag? 

Jørgen Skjøtt er valgt. 

 

Jeg vil indlede med, at bede forsamlingen rejse sig og med 1 minuts 
stilhed ære 4 medlemmer, der er gået bort siden sidste års 
generalforsamling. Der er tale om Vera Andersen 67, Leo Jørgensen 75, 
Henrik Salling Nielsen 47 og Bjarne Nørgaard 67. Æret være deres minde. 

 

Indledning: 

Året 2016 er et specielt år, det er året, hvor vores klub kunne fejre 25 
års jubilæum. Det må vi også sige, at vi gjorde. 

Som alle nok husker, var opstarten en jubilæumsturnering med 2 
gunstarter hen over dagen, puttekonkurrence, spil på par tre banen, 
middag om aftenen efterfulgt af dans. Men den største succes var nok 
pølsevognen. Tak til jer alle, der var med til at gøre dagen til en succes. 

En stor tak til vejrguderne, for vi kunne ikke være mere heldige end vi 
var. Årets første forårsdag tilsmilede os denne dag. 

Et par dage før denne dag havde vi en reception, hvor formanden for 
Dansk Golf Union (DGU) holdt en fantastisk tale og spillede lidt op til 
borgmesteren for Norddjurs Kommune Jan Petersen.  

Jeg sagde selv et par ord omkring muligheden for en håndsrækning i 
form af en kommunegaranti for et reakreditlån, så vi kunne få reduceret 
vor rentebyrde markant. 

Som bekendt ejer Kommunen en stor del af den jord golfbanen ligger på. 
Vi har i dag lejet denne jord og i de sidste mange år, har lejen været sat 
til nul kroner. 

Efter receptionen tog jeg kontakt til Borgmesteren for at drøfte 
muligheden for, at golfklubben kunne overtage jorden. Borgmesteren var 
positiv, og Inge-Lis og jeg indledte drøftelser med kommunaldirektøren 



om en evt. overdragelse af jorden og på hvilke betingelser. Vi havde 
nogle succesfulde drøftelser og den 14. juni besluttede 
kommunalbestyrelsen at overdrage ca. 39 hektar jord vederlagsfrit til 
golfklubben. Kommunen betaler alle omkostninger ved udmatrikuleringen 
og udfærdigelse af skøde. 

Der er nogen begrænsninger i forbindelse med overdragelsen. Den 
væsentligste, er at vi ikke må tjene på jorden ved et evt. salg, men skal 
tilbageskøde jorden til Kommunen vederlagsfri. 

Men det korte af det lange er, at så længe Norddjurs golfklub består, er vi 
ejer af golfbanen. Ejerskabet har også betydning for, hvorledes vi må 
anvende sprøjtemidler og gøde banen. 

For mig at se, er det en fantastisk situation, at vi har fået foden under 
eget bord. 

 

Medlemstal: 

Som det fremgår af regnskabet, er antallet af medlemmer steget med 23 
siden sidste år. Vi kender dog først det endelige medlemstal, når 1. 
opkrævning skal betales i det nye år. 

Bestyrelsen havde besluttet at begyndermedlemsskab skulle være gratis i 
jubilæumsåret, så begynderudvalget, vores pro og mange frivillige 
hjælpere har haft rigtig travlt. 

Regeludvalget har ligeledes haft travlt med korrespondance og tilmelding 
til regelprøve for alle de nye golfspillere. 

En overgang vrimlede det bogstavelig talt med ivrige nye spillere, der var 
motiveret for at spille golf. Der måtte en overgang sættes 2 
turneringsledere på om torsdagen og op til 8 kaptajner. Der deltog tæt 
ved 60 spillere i kanin- og klub 37 turnering – det er rigtig mange, at 
have gående i gunstart på kun 9 huller. 

En ting er, at få nye medlemmer ind i klubben, en anden ting er, at 
fastholde disse nye golfspillere. Her har i alle en opgave for at sørge for, 
at vore nye spillere bliver integreret i de enkelte klubber i klubben. 

 

 

 



Kommunikation: 

Vi arbejder fortsat med at højne informationsniveauet, men jeg tror at vi 
er tæt på, at have nået niveauet. Ser vi tilbage i tiden, så er der også 
sket et markant løft til glæde for alle medlemmer. 

Kommunikationsudvalget vurdere løbende, hvor der kan skabes 
forbedringer, herfra skal der lyder en stor tak til udvalget. 

 

Vore sponsorer: 

Vore sponsorer har igen i år ydet et godt bidrag til klubben. Fakta er, at 
sponsorindtægterne er fastholdt på det høje niveau vi opnåede sidste år 
altså godt 200.000 kroner i det netop afsluttede regnskab. De enkelte 
medlemmer af udvalget har ydet en stor indsat. Vi har hen over året 
udvidet sponsorudvalget, da der løbende er mange kontakter der skal 
følges op på. Skulle der her i forsamlingen være en person, der har lyst til 
at opsøge mulige sponsorer i Hornslet området, vil vi gerne hører fra 
pågældende. 

Vi skal som medlemmer af Norddjurs Golf være taknemmelige for den 
støtte sponsorerne yder klubben. Støtten svarer til 40 nye fuldtidsmed-
lemmer, så det er ikke et uvæsentligt bidrag vore sponsorer kommer 
med. 

 

Gaver 

I forbindelse med jubilæet fik vi dels nogle pengegaver, men også træer 
til at pynte vor bane. Vi havde samtidig håbet på, at komme i betragtning 
ved Elrofonden, så vi kunne få opført 2 hytter til beskyttelse mod 
lynnedslag og nye møbler til terrassen. Vi har desværre igen måtte 
modtage et afslag på vor ansøgning, men vi har da pengegaverne vi fik til 
jubilæet, som kan gøre gavn. 

 

Golfen/klubben 

Sæsonen er nu slut. Det sene forår og et stykke ind i sommeren var der 
meget tørt, og vi var så småt begynde at vande fairways. Så kom 
regnen, og fairways blev igen grønne. Resten af sommeren, har været en 



typisk dansk sommer. Vi har i dag nogle fantastiske fairways, vel nok de 
bedste vi har haft i banens levetid. 

Umiddelbart før klubmesterskaberne, besluttede greenkeeperne, at 
forøge hastigheden på greens. Operationen blev en succes, og vi fik 
hurtigere greens, og bolden rullede fantastisk. 

Den relative våde sommer har en betydelig indvirkning på vort regnskab. 
Vandforbruget er på et lavt niveau og dermed med til at holde vore 
omkostninger på et fornuftigt niveau, med en samlet omkostningsstigning 
på 1,65 % i forhold til året før.  

Den våde sommer har tillige medført, at mange af vore naboklubber ikke 
har været spilbar i korte periode, hvorfor vore greenfee indtægter er på 
et uændret højt niveau.  

Vi får fortsat meget vand fra oven, og vi har haft frostvejr. Det har 
betydet, at vi har indført et midlertidigt forbud for kørsel med bil på 
banen på trods af, at den enkelte spiller har en særlig helbredsmæssig 
tilladelse. Banen vil fremover blive åben og lukket alt efter vejrliget og 
banens tilstand. 

Med de mange nye medlemmer vi har, er det op til os ”gamle”, at sikre 
de nye spillere får en god opførsel på banen. Måden at gøre det på, er at 
vise vejen, ved selv at overholde god ”etikette”. Det er simpelt men det 
fungerer, og det er til glæde for os alle. 

 

Maskinparken 

Maskinparken er i god stand, men vi har et par maskiner der ikke blev 
udskiftet i 2015, de skal formentlig udskiftes i 2017. Vi har i budgettet 
indregnet en udskiftning. Om vi gennemfører investeringen afhænger af 
baneudvalgets indstilling. 

Vi har som bekendt investeret i Probox 24, hvor alle gæstespillere skal 
checke ind. Maskinen har aflastet kontoret betydeligt, og ideen med at 
købe småpenge i automaten, er blevet en stor succes.  

Klubben er en forening med rigtig mange medlemmer, For at alle 
medlemmer skal have en god oplevelse af at være medlem af klubben, er 
det nødvendigt, at alle følger det gældende regelsæt i klubben. Generelt 
må vi sige, at medlemmerne i klubben har gjort det let for os i 
bestyrelsen. Det skal I alle have en stor tak for. 



Vi har en række frivillige hjælpere – det er uvurderligt for klubben, men 
vi må konstatere, at det er ”Tordenskjold” soldater. Har du lyst til at give 
en håndsrækning, så skal du ikke holde dig tilbage. Tak til alle jer, der 
hjælper hen over året. 

 

Det sportslige 

Alle klubturneringerne har været godt besøgt, men vi kunne godt ønske 
os, at I melder jer til i god tid. . Vi har hver gang sendt en reminder ud 
via golfbox, og så vælter tilmeldingerne ind.  

Der er mange forberedelser til hver turnering, uanset om det er få eller 
mange deltagere. Når man føler, at alle virkelig bakker op om de 
turneringer, vi laver, er det en fornøjelse at arbejde med. 

I turneringsudvalget vil i gerne opfordre til, at de spillere der er lettere 
fastgroet i klub 37, tag springet og meld jer til klubbens officielle 
turneringer. vi skal nok tage godt imod jer. 

En stor tak til alle, der har hjulpet med afvikling af turneringer, spisning, 
oprydning med mere.  

Turneringsudvalget står også for regionsgolfen. I regionsgolfen har vi haft 
adskillige deltagende hold, men vi har ikke rykket os særlig meget, men 
haft mange gode og spændende opgør. Vi skal jo heller ikke glemme det 
sociale. Det er altid spændende, at møde nye mennesker og spille 
fremmede baner og hulspil, er et spændene spil. 

  

Juniorafdelingen 

På juniorsiden har det været en rigtig god sæson med 13 ny indmeldte 
juniorer. Mange var derfor også med for første gang på den årlige 
juniorlejr, der igen i år var en succes bl.a. takket være stor opbakning fra 
træner, ledere, forældre og sponsorer, hvilket vi er meget taknemmelige 
for.  

Sportsligt var året højdepunkt Aksel Bakmands deltagelse i det uofficielle 
europamesterskab, hvor det blev en 61 plads i det fine selskab. Aksel 
deltog også i det officielle DM, hvor det blev til en 5 plads, men også 
andre juniorer har klaret det flot. U22B holdet nåede til landsdelfinalen, 
hvor de dog måtte nøjes med sølv efter Odense Eventyr.   



Individuelt nåede Camila Friis til Landsfinalen i Junior Cup, mens Nikolaj 
Rygård tog sejren i en af årets distriktsturneringer. 

Opbakning til juniorarbejdet blandt forældre og sponsorer er stadig stor 
og en vigtig forudsætning for at fortsætte og fastholde den gode 
udvikling. Vi kan altid bruge flere frivillige og varme hænder, når det 
gælder arbejdet med de allermindste. 
 
Elitesæsonen: 

Der var med stor spænding vi så frem til elitesæsonens start. På 
damesiden var det første år med vores samarbejde med Ebeltoft 
Golfklub. Trods stor udskiftning i truppen klarede 3 divisionsholdet sig 
fremragende på hjemmebane, hvor det blev til 2 store sejre. Holdet 
sluttede på 2 pladsen, hvilket er et flot resultat.  

På herresiden var der efter forrige sæsons nedrykning lagt op til revanche 
i år. Alt gik planmæssigt i de første 4 runder. 1 holdet skulle kun bruge et 
point i de sidste to udekampe, mens 2 holdet med sejre i de sidste to 
kampe også ville være sikker på puljesejren. Desværre skulle de sidste to 
runder blive meget skuffende. 1. holdet tabte meget overraskende begge 
kampe i sidste runde. Dermed sluttede holdet på 2 pladsen og udenfor 
oprykningsspillet til 4 div. Heldigvis rakte placeringen til en plads i den 
nyoprettede 5. Division.  

2. holdet sluttede sidst i deres pulje efter nederlag i de to sidste kampe. 

 

Økonomi  

Økonomien har igen i år været i fokus. Det har været vigtigt for 
bestyrelsen fortsat, at få skabt råderum i økonomien, så vi ikke skal på 
lånemarkedet hver gang vi skal investerer i noget nyt eller gennemføre 
nødvendige tiltag på banen. I regnskabsåret 2015/16, har vi realiseret et 
nettoresultat på niveau med året før, og det er vi umådelig glade for.  

På omkostningssiden, har omkostningsudviklingen været meget 
begrænset i forhold til foregående regnskabsår. En stigning på 1,65 %.  

Et forsigtigt budget for det kommende regnskabsår viser et nettoresultat 
på 119.000 kroner. For at realisere dette budget, har vi hævet vore 
medlemskontingenter marginalt, men tænk på at på vor bane, er golfen 



kun begrænset af sne, med andre ord, næsten 12 måneders golf for 
kontingentet. 

I forhold til de omkringliggende klubber er vi så absolut konkurrence-
dygtige med vore medlemskontingenter. Mange golfklubber også rundt 
omkring os, har betydelig ondt i økonomien. Vi er godt på vej i den 
rigtige retning.  

Hen over årene vil der dog være så store investeringer, at vi er nødt til at 
låne, derfor er det alt afgørende for en ordentlig finansiering, at vi hvert 
år kan præstere et fornuftigt positivt resultat.  

Jeg vil lige nævne, at bestyrelsen arbejder intenst med medlemskab af en 
fritspilsordning for vore medlemmer mod en merbetaling. Sonderingerne 
er ikke færdige i skrivende stund, men der kommer snart en afklaring.   

Marianne vil komme lidt nærmere ind på økonomien senere. 

Mange potentielle nye medlemmer ser på vor bane, det sociale liv og 
klubbens økonomi, jeg er af den opfattelse, at vi får topkarakter på de 3 
punkter.  

Banen plejes og vedligeholdes af vore dygtige medarbejdere med Bo i 
spidsen, vi vil her gerne udtrykke stor tilfredshed med udførelse af denne 
opgave. 

Lone sidder med finanserne og betjener os alle med både små og større 
ting i dagligdagen på en god og sober måde. Stor tak til Lone. 

Dit golfspil plejes af vor dygtige Pro Óli, og det er mit indtryk, at der er 
rigtig mange der har benyttet sig af denne mulighed for at forbedre sit 
spil. Stor tak til Óli for indsatsen. 

Det sociale liv, det er jer, der skaber det, og ifølge vore nye medlemmer 
gør I det godt. Vi har i år haft meget få kontroverser spillere imellem, så 
det er en fornøjelse, at færdes her på banen. Tak for det. 

 

Bestyrelsen 

Arbejdet i bestyrelsen har fungeret rigtig godt, og det vil jeg gerne takke 
den øvrige bestyrelse for. Der er blevet ydet en stor indsats, og alle er 
gået til opgaven med en positiv holdning til at finde løsninger. 

Marianne har besluttet, at udtræde af bestyrelsen ved dette valg. Vi vil 
gerne her takke Marianne for hendes indsats i bestyrelsen. Marianne har 



haft ansvaret for klubbens økonomi, og hun har bestemt ikke åbnet 
kassen uden en gyldig grund. Tak for din indsats Marianne. 

Afsluttende bemærkninger 

Til sidst vil jeg gerne takke alle de medlemmer, der yder en 
kæmpeindsats for klublivet her i golfklubben. Jeg må tilstå, at havde vi 
ikke en så aktiv medlemsskare, så havde vi heller ikke så god en golfklub 
som vi har i dag. Det vil føre for vidt, hvis jeg med navns nævnelse skulle 
takke hver især, så mange er der, der giver en hjælpende hånd med 
både det ene og det andet. Så tak alle sammen.  


