
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 3 medlemmer, der er gået bort siden sidste års 

generalforsamling. Der er tale om Inga Andersen 69 år, Poul Henning 

Jensen 61 år og Holger Roesgaard der blev 71 år, æret være deres 

minde. 

 

Medlemstal: 

En flot og kæmpestor indsats fra begynderudvalget med Inge-Lis i 

spidsen, har været medvirkende til, at vi ikke alene har bevaret antallet 

af medlemmer, men også fået en netto tilgang på 9 medlemmer.  

Vi har afholdt 3 åbent hus arrangementer: 

To i foråret – der var ikke mange besøgende. Arrangementerne var 

annonceret på facebook, hjemmesiden og bannere ud til Nordkystvejen. 

Heldigvis viste det sig, at de få besøgende blev medlemmer næsten alle 

sammen.  

Der blev ligeledes afholdt et åbent hus arrangement på foranledning af 

DGU, som opfølgning på ”Made in Denmark”. Der blev husstandsomdelt 

flyers i Romalt og Assentoft Øst. 

Ud over ovennævnte har vi deltaget i forårsmessen i Ørsted, Skolernes 

forårsfestival i Auning og Gl. Estrup Familietriathlon, hvor ca. 70 besøgte 

klubben i løbet af en lørdag. 

De gennemførte aktiviteter medførte at vi fik 31 begyndere + et antal 

juniorer, der alle gennemførte et begynder forløb tilrettet den enkelte. 

Enkelte, hvis prøvemedlemskab udløber ved årsskiftet, er endnu ikke 

indmeldt i klubben. 



Klub 37 er en meget væsentlig brik i indslusning af nye medlemmer, og 

en stor tak til de enkelte holdkaptajner, der troligt kommer når vi kalder. 

Men vi må igen i år konstatere, at det bedste virkemiddel er ”mund-til-

mund-metoden” – tag dine venner, familie, naboer og kolleger med. Der 

er faktisk flere medlemmer, der har taget naboen, familien eller venner 

med herud. Disse gæster er også blevet medlemmer. 

En evaluering af begynderforløbet viser, at et vigtigt element er det  

sociale engagement, og den imødekommenhed der udvises fra de 

trænede spillere. Mange nye medlemmer roser os for en god modtagelse, 

imødekommenhed og godt socialt sammenhold.  

En stor tak til begynderudvalget for et flot stykke arbejde, der har været 

medvirkende til årets flotte regnskabsresultat. 

Kommunikation: 

Vi har løbende gennem året forsøgt, at forbedre kommunikationen med 

medlemmerne. Noget er gået godt og andet er ikke gået så godt som 

håbet. Vi er blevet meget mere aktive via facebook og vores hjemmeside, 

og der er så gået lidt ud over informationerne via News. Alt i alt er det 

vores opfattelse, at vi har højnet niveauet ganske betragteligt i forhold til 

for et par år siden. I øvrigt er vor hjemmeside blevet rost meget af 

professionelle IT folk.Kommunikationsudvalget vurdere løbende, hvor der 

kan skabes forbedringer, herfra skal der lyder en stor tak til udvalget og 

ikke mindst til Ruben Leonhardt, der trækker det store læs. 

Vore sponsorer: 

Vore sponsorer har igen i år ydet et godt bidrag til klubben. Fakta er, at 

sponsorindtægterne er øget med 50% og udgør nu 210.000 kroner i det 

netop afsluttede regnskab. De enkelte medlemmer af udvalget har ydet 

en stor indsat, og over en tredjedel af de indgåede sponsorkontrakter er 

nu flerårige. 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. 



Udvalget har i samarbejde med Ruben udviklet en brochure om det at 

være sponsor i Norddjurs Golf. Brochuren kan ses på vor hjemmeside. 

Stor tak til udvalget og Ruben for den store indsats I alle har ydet i årets 

løb.  

 

Gaver 

Veteranklubbens gave fra sidste år, er nu blevet anvendt. Greenkeeper 

huset har fået udskiftet enkelte tagplader og taget er blevet renset og 

malet. Projektet blev udført under ledelse af Johnny. Prisen for opgaven 

var lidt større end det modtagne beløb, men en ny sponsoraftale med det 

firma der udførte opgaven løste dette problem. Tak til Johnny for det 

store arbejde du her løste for os. 

Golfen/klubben 

Sæsonen er nu slut. Sommeren har været noget forskellig fra sommeren 

året før. Hvor vi i 2014 havde en tør og solrig sommer, kan vi se tilbage 

på en våd og fugtig sommer i 2015. På trods af den knap så varme 

sommer, har vi haft et fantastisk golfvejr. Banen har løbende fået tilført 

rigeligt med vand. De hårde fairways, som vi gik med overvejelser om at 

vertikalskære, for at gøre blødere, har løst sig selv. Vi har i dag nogle 

fantastiske fairways, vel nok de bedste vi har haft i banens levetid. 

Den våde sommer har en betydelig indvirkning på vort regnskab. 

Vandforbruget er væsentligt reduceret og dermed en reduktion i vores 

løbende omkostninger til vedligeholdelse af banen. 

Den våde sommer har tillige medført, at mange af vore naboklubber ikke 

har været spilbar i korte periode, hvorfor vore greenfee indtægter er 

steget med 15 procent eller 85.000 kroner. Det betyder ganske meget for 

det gode årsresultat. 

Vi får fortsat meget vand fra oven, og vi har været tæt på at indføre 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. 

Baneudvalget har gennemgået vor maskinpark med ekstern hjælp, og der 

blev udarbejdet en indstilling til bestyrelsen på anskaffelse af nye green 

klippere samt en ny rough klipper. Bestyrelsen fulgte indstillingen, og der 

er indgået en ny leasingaftale på de nye maskiner. Vi har samtidig købt 



alle tidligere leasede maskiner ud af leasingselskabet. Det er bestyrelsens 

vurdering, at vi nu er godt hjulpet igen, men der må forudses, at vore 

fairwayklippere skal skiftes i løbet af 2017. 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at vurderer en investering i en ny 

betalingsterminal Probox 24, således at vi fremover kan kvittere og 

udskrive scorekort på den skærm vi har i dag, men også på den nye 

terminal. Den nye terminal er dog primært henvendt til vore green fee 

gæster. 

Vi må konstaterer, at vi hen over året har haft betydelig problemer med 

vore nuværende automater, og vi vil hen over vinteren se om vi kan 

forbedre situationen mærkbart, således at næste sæson forløber lidt 

mere gnidningsfrit. 

Klubben er en forening med rigtig mange medlemmer, For at alle 

medlemmer skal have en god oplevelse af at være medlem af klubben, 

var det nødvendigt, at stramme op på vort regelsæt i 2014. Det er klart, 

at når der strammes op og præciseres nogle regler, er der nogle der føler 

sig trådt over tæerne. Det er også klart, at vi lytter, og er der noget, der 

er gjort uhensigtsmæssigt, er vi klar til at rette op på fejlene. 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 

Vi har gennemført 8 klubturneringer samt kønnenes kamp.  

Alle klubturneringerne har været godt besøgt. Der har været en mindre 

stigning i deltagerantallet, så det tager vi som et positivt tegn på, at de 

enkelte arrangementer er tilfredsstillende. 

Det er især glædeligt, at vi efter vedtagelsen om, at indføre D-rækken, 

har set mange nye golfer prøve kræfter på lige fod med alle andre. Det er 

med til at skabe gode venskaber og sociale relationer.  

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. 



Vi har sædvanen tro også deltaget i den DGU-arrangerede SynoptikCup, 

hvor vi havde 5 spillere med i efterårets landdelsfinale.  

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. Veteranerne opnåede at få et hold i B-rækken 

i år, således at vi næste år har et hold i både A og B rækken samt flere 

hold i C-rækken. Aldersgrænserne er ændret i henhold til DGU´s nye 

inddelinger. 

Juniorafdelingen: 

Sportsligt, har det været en rigtig fin sæson. For tredje år i træk 

hjemførte et af klubbens hold et jysk/fynsk mesterskab. Det var U22B 

holdet, der bestod af Rasmus Christensen, Rasmus Juhl, Sofus Kjemsø 

Jensen samt Christian Post.  

I landsfinalen gik de afgørende matcher helt til hul 18, men igen i år 

måtte vi nøjes med sølv efter en hårfin afgørelse.  

Individuelt har der også været fine resultater, med Aksel Bakmands fine 

5. plads ved DM i U12-rækken øverst. 

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: 

Elite sæsonen endte med flere skuffelser. Pigerne lå længe til at 

kvalificere sig til oprykningsspil til 2 division, men i sidste runde glippede 

muligheden desværre. For herrerne gik det heller ikke. 4. Divisionsholdet 

tabte de sidste to kampe og endte med at rykke ned i 

kvalifikationsrækken, og 2.  Holdets mulighed for at slå sig igennem til 

oprykningsspillet forsvandt efter et spinkelt hjemmebanenederlag til 

Lubker i allersidste runde. Der var stille i klubhuset den søndag i august. 

For at styrke pigesiden har vi I den kommende sæson indgået et 

samarbejde med Ebeltoft Golfklub, således at vi kommer til at stille med 

et fusionshold i 3 division. Alle kampe kommer dog forsat til at foregå i 

Norddjurs, ligesom træningen og træneren forsat er Pro’en i Norddjurs. 

Det ser vi frem til.  



 

Økonomi  

Økonomien har igen i år været i fokus. Det har været vigtigt for 

bestyrelsen, at få skabt råderum i økonomien. I regnskabsåret 2014/15, 

har vi realiseret et nettoresultat på kr. 380.718, hvilket vi er umådelig 

glad for.  

Selvom det var dejligt at kunne sige, at bestyrelsen har været meget 

dygtige så må vi konstatere, at en pæn del af det gode resultat er skabt 

af faktorer, vi ikke har haft indflydelse på.  

Noget har bestyrelsen dog påvirket, her tænker jeg på fastholdelse og 

tiltrækning af nye medlemmer og sponsorer. 

På omkostningssiden har der været et fald i forhold til foregående 

regnskabsår.  

Et forsigtigt budget for det kommende regnskabsår viser et nettoresultat 

på 200.000 kroner. For at realisere dette budget, har vi hævet vore 

medlemskontingenter marginalt svarende til den almindelige 

prisudvikling.  

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 på vej i den rigtige 

retning, hvor målet er, at vi har penge til at gennemføre påtænkte 

mindre investeringer, vi skal ikke ud at låne, hver gang vi skal foretage 

os noget. 

Hen over årene er der dog 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 positivt resultat i størrelsesordenen 200.000 kroner. 

Marianne vil komme lidt nærmere på tallene 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. 



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 startede med, at et nyvalgt bestyrelsesmedlem 

blev nødt til at trække sig af personlige årsager. Heldigvis var Peter 

Mosdal klar til at træde ind i bestyrelsen igen, og det har vi været rigtig 

glade for. 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. 

Vi har i bestyrelsen talt om etablering af ”Lynhytter” ved 6. tee og en ved 

hul 13. Vi har søgt både Trygfonden og Elrofonden om tilskud, men har 

fået afslag om økonomisk støtte. Vejret er blevet lidt mere voldsomt og 

der er langt fra de 2 punkter og ind til klubhuset, hvis der bliver 

tordenvejr, hvorfor vi fandt, at det var en god ide. Har en af jer en god 

ide/kontakter der kan hjælpe os med denne opgave, så er vi meget 

lydhøre.  

I det kommende år eller nærmere bestemt, den 31. marts har klubben 25 

års jubilæum. Der vi i løbet af december blive nedsat et udvalg, der skal 

rådgive bestyrelsen I, om der skal være nogle specielle aktiviteter i 

forbindelse med jubilæet eller hvordan jubilæet skal markeres. Har du 

lyst til at deltage i udvalget, så kontakt venligst kontoret snarest. 

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.  


