
Velkommen til dette års generalforsamling. 

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  

Poul Erik Jensen 71 år 

Ole Schultz 75 år 

Gert Olesen 75 år 

Æret være deres minde. 

 

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

Vi vil gerne fra bestyrelsens side foreslå Peter Hjulmand. 

Er der andre forslag? 

Peter Hjulmand er valgt. 

 

Indledning: 

Året 2017 blev det år, hvor vi endelig blev ejer af hele banearealet. Det 
fremgår nu af den officielle tingbog, at Norddjurs Golfklub er ejer af den 
jord, hvor golfbanen er etableret. Det at vi nu ejer al jord, betyder ikke, 
at vi kan gå ud og sælge golfbanen til 3. mand og score en økonomisk 
gevinst, for så vil Kommunen forlange jorden tilbage til samme pris som 
vi har givet – altså 0 kroner. Det betyder, at foreningen Norddjurs Golf nu 
ejer en golfbane – vi er en forretning. 

Det har haft stor betydning i forbindelse med forhandling med bankerne. 
Det at vi nu ejer al jord og samtidig tjener penge, har betydet at renterne 
er sænket fra 7½ procent variabel rente til 2½ procent fast rente over de 
næste 10 år, hvorefter vi vil være gældfri. Vi skal således betale 480.000 
i renter og afdrag om året de næste 10 år.  

Hvis vi ser på det netop afsluttede regnskab betyder det, at hvis vi laver 
et ligeså godt resulrat i det regnskabsår vi lige har startet, kan vi 
investere 700.000 kroner i banen uden at skulle ud at låne penge.  



Kort sagt, vi har fået foden under eget bord, og vi har nu opnået 
økonomisk handlefrihed. Men vi er fortsat nødt til at tænke os godt om, 
og have en stram styring af økonomien.  
 

Medlemstal: 

Som det fremgår af regnskabet, er antallet af medlemmer steget med 24 
fuldtidsmedlemmer siden sidste år. Vi kender dog først det endelige 
medlemstal, når 1. opkrævning skal betales i det nye år. 

Der er fald i alle andre kategorier af medlemsskaber. Long Distance 
udviser et naturligt fald efter indgåelse af samarbejdet omkring XL-ring. 

Totalt er der et samlet fald på 106 medlemmer og en tilgang på 60 
medlemmer. For en specifikation af medlemskategorier henvises til 
regnskabet. 

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. 

 

Begynderudvalg 

Vi har igen i år holdt tre åbent hus-arrangementer. To i foråret og et i 
efteråret.  

Mens de to i foråret blev afviklet efter vort særvanlige koncept, blev det i 
efteråret afviklet som en ”spil med dag”, hvor medlemmer og gæster 
spillede Texas Scramble mod hinanden. Det blev en succes, som vi 
kraftigt overvejer at gentage. 

Tilbuddet om gratis begyndermedlemskab var ikke så stor en succes som 
sidste år, hvor vi fik lidt over 100 prøvemedlemmer  

I år er niveauet mere normalt – mod det pæne – med 38 
begyndermedlemmer (+ juniorer), hvoraf de fleste allerede har indmeldt 
sig permanent i klubben – de sidste fra 1.1.2018. 

Vi har i år gjort mere ud af begynderuddannelsen, så vi bedre kunne 
sikre, at det var kompetente begyndermedlemmer, der blev sendt alene 
på banen, når begynderforløbet var slut. 

 



Det har betydet en øget belastning for begynderudvalg og holdkaptajner, 
men til gengæld mærker vi en større tilfredshed og sikkerhed blandt 
begyndermedlemmerne. 

En stor tak til både begynderudvalgsmedlemmer og holdkaptajner og Óli, 
som vi har haft et rigtig fint samarbejde med. 

Et vigtigt element er fortsat vort sociale engagement og imødekommen-
hed. Mange nye roser os for god modtagelse, imødekommenhed og godt 
socialt sammenhold.  
 

Klub 37 

Har som tidligere år været en succes med rigtig mange deltagere hver 
torsdag. Sidst på sæsonen måtte vi lave deltagerbegrænsning på 36 
spillere for at undgå at lukke mere end for-ni og/eller for at undgå 
uhensigtsmæssige ventetider i turneringen. 

 

Kommunikation: 

Vi arbejder fortsat med at højne informationsniveauet, men vi tror at vi 
er tæt på, at have nået niveauet, hvorfor News er blevet nedlagt, og al 
information vil fremadrettet være på vor hjemmeside, facebook eller i 
form af direkte skrivelse til det enkelte medlem.  

Kommunikationsudvalget har haft fokus på at nyheder, fotos fra 
klubturneringer og anden information, hurtigt formidles på både klubbens 
hjemmeside og Facebook.  
 

I år var droneoptagelse af banen, opslag om Åbent Hus og selvfølgelig 
medlemmernes fantastiske hole in one populære emner. Historien om 
mågen der sluttede livet på hul 16, satte for en enkelt dag klubben på 
landkortet, men nu er det jo heller ikke hver dag vi både bliver omtalt i 
radioen, Århus Stifttidende, Randers Amtsavis og Ekstrabladet.  

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

 

 



Sponsorudvalget: 

Der er ros til medlemmerne af sponsorudvalget. For med få undtagelser, 
er alle forhenværende kontrakter igen i år gentegnet og der har været 
tilgang af nye b.la en ny sølvsponsor.   
 

Så netto (efter fradrag af modydelser) giver de ca. 40 nuværende 
sponsorater os igen i år, godt kr. 200.000 i klubkassen. Et anseeligt og 
uundværligt beløb, der er med til at sikre den fortsatte vedligeholdelse af 
banen, de øvrige arealer og klubhuset.   
 

En vellykket Sponsorturneringen blev igen i år afholdt i både smukt vejr 
og hyggelig stemning. Dagen igennem, blev der sørget for ekstra god 
forplejning til de fremmødte sponsorer og deres medbragte gæster.  
Tak til alle jer der støtter os med jeres sponsorater. Vi ser frem til et 
fortsat godt samarbejde også i 2018. 

  
 

Gaver 

De pengegaver, vi modtog i forbindelse med vort 25 års jubilæum er nu 
investeret i 2 ”lynhytter”., samt til delvis betaling af vore nye 
terrassemøbler. Vor sponsor El-con har sørget for sikkerheden omkring 
hytterne.  

Som alle sikkert ved, er det Johnny der sammen med andre af vore 
arbejdsomme medlemmer, har fået hytterne op at stå. Der skal lyde en 
stor tak til dig Johnny samt dine medhjælpere. Det er af stor betydning 
for klubben, at vi har sådan nogen som jer. 

 

Golfen/klubben 

Sæsonen er nu slut. Jeg mindes ikke, at vi tidligere har haft så våd en 
sæson. Det var galt i foråret, det regnede konstant. Vejret fortsatte på 
samme måde hen over sommeren. Efteråret, har bestemt helle ikke 
været noget at råbe hurra for. Det har dog betydet, at vi i dag har 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 på et lavt niveau og dermed med til at holde vore 
omkostninger på et fornuftigt niveau, med en samlet omkostningsstigning 
på 1,73 % i forhold til året før.  

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

Vi får fortsat meget vand fra oven. Det har betydet, at vi har indført et 
midlertidigt forbud for kørsel med bil på banen et par gange. Banen vil 
fremover blive åbnet og lukket for kørsel med golfbiler alt efter vejrliget 
og banens tilstand. De af jer der kører i bil, skal huske at køre i 
semirough og ikke helt op til green, det vil være medvirkende til, at 
banen ikke lukkes for kørsel så tit. 

Vore greens er bløde efter den megen regn, og det er ganske uforståeligt, 
at der er mange og dybe huller i vore greens, der ikke bliver rettet op. 
Nedslagsmærkerne er i øjeblikket ikke til at overse selv for svagt seende.  

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. 

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. Vi har 
ikke lavet en eneste regel for at irritere dig, men for at gøre tingene 
lettere for dig. Er der en regel, der trænger til modernisering, hører vi 
gerne fra dig. 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, men kontakte en af 
os fra bestyrelsen. Tak til alle jer, der hjælper hen over året. 

 

 

 

 



Banen: 

Arbejdet med banen er inde i en god udvikling. I løbet af vinteren blev en 
del bunkers sløjfet og andre renoveret, og baneudvalget og bestyrelsen 
er tilfredse med resultatet. Banens hul 3 blev igen i år skånet i 
vintersæsonen og der blev anlagt en sti op gennem skoven for at skåne 
fairway på hullet – det var en succes, da standarden på hullet allerede i 
det tidligere forår var klart bedre end sidste år. I den kommende vinter 
vil vi skåne både hul 3 og 9 på samme måde. Årets primære målsætning 
på banen var dog at hæve kvaliteten af vores green, ved både at gøre 
dem jævne og hurtigere. Vi har haft en målsætning om at hastigheden er 
omkring 7 på stimpmeter’en, og det mål blev nået Så det er med stor 
tilfredshed at vi har modtaget mange rosende ord fra medlemmer, såvel 
som gæster i sæsonens løb.  

 

Maskinparken 

Maskinparken er i god stand, men vi har fortsat et par maskiner der ikke 
blev udskiftet i 2015, de skal udskiftes i 2018. Vore greenkeepere har 
lånt maskiner fra andre klubber, for på den måde, at finde ud af, om vi 
fortsat skal bruge John Deere eller et andet mærke. Vi har i budgettet 
indregnet en udskiftning af de nedslidte maskiner. 

 

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 lige bortset fra en enkelt 
turnering i foråret. 

Vi må erkende, at mange af klubbens medlemmer er godt oppe i årene. 
Derfor har vi i det stille afprøvet en model, hvor man – hvis man er over 
en vis alder – og kommer op i handicap omkring 36 igen og hvor normal 
teestart for herrer er en stor udfordring – ja der kan man så rykke frem 
til rødt teested, hvilket golfbox med lidt ekstra opsætningsarbejde kan 
klare. Damerne kan vi pt ikke hjælpe her, men de fleste kan sagtens 
klare distancen ud over semiroughen uden problemer. 

I regionsgolf lykkedes det vore D-spillere, at komme til landsdelsfina-
lerne, men her stoppede det så. Godt gået. 



De der spiller regionsgolf, kan overveje, at købe den lille folder med 
golfregler. Nogle af vore spillere, har oplevet, at golfregler er en by i 
Sibirien, men her kan den lille folder være en stor hjælp, så en diskussion 
om golfregler ikke bliver et spørgsmål om kreativitet og påståelighed. 

For at få klubmesterskabet, som er et samarbejde udvalgene imellem - til 
at glide bedre har vi undersøgt, hvordan andre gør. Vi har talt om en 
Hammel-model, som vi vil afprøve – med dobbeltstart søndag i 2.runde. 
Måske kan vi så også få flere med, for at gøre det lidt mere festligt 

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. 

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

 

Juniorafdelingen 

Der er godt gang i juniorafdelingen, hvor der trænes flittigt. 
Sommerlejren var igen i år en stor succes, med mange nye juniorer og 
der var både god opbakning og aktivitet de tre dage. Sportsligt har vi 
ikke haft nogle turneringshold i år, ligesom deltagelsen i turneringer har 
været lav, så det sportslige højdepunkt var at en af vores juniorer blev 
klubmester i hulspil for herrer. Tillykke til Sofus Kjemsø Jensen 

 
Elitesæsonen: 

Vores damehold i 3 division spillede en flot sæson og var snublende tæt 
på oprykning, men måtte nøjes med en flot 2 plads i puljen og forblev 
dermed i rækken. Herreholdet i 5 division havde en svær sæson efter stor 
afgang af spillere inden sæsonen og fik kun en enkelt sejr i sæsonen, 
men da Randers blev tvangs nedrykket forbliver holdet i 5 division i 
næste sæson. 

  

 

 

 

 



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 2016/17, har vi realiseret et 
nettoresultat væsentlig større end året før, og det er vi umådelig glade 
for, men vil samtidig pointere, at et overskud i den størrelse er ikke 
målet, hvorfor kontingenterne i det kommende år foreslås holdt i ro.  

På omkostningssiden, har omkostningsudviklingen været meget 
begrænset i forhold til foregående regnskabsår. En stigning på 1,73 %.  

Et forsigtigt budget for det kommende regnskabsår viser et nettoresultat 
på 121.000 kroner.  

Umiddelbart er det budgetterede nettoresultatet i underkanten af det 
ønskelige, men det er som alle ved svært at spå om fremtiden. Der vil 
hen over årene løbende være udgiftskrævende investeringer og 
vedligeholdelsesopgaver, hvorfor det er nødvendigt at tjene penge, før vi 
bruger dem. Vi har i øjeblikket udfordringer med vandforsyningen, en af 
vore pumper er stået af. Vi har fået oplyst, at det ikke bliver billigt, at 
retablere systemet igen. Denne udgift er ikke budgetteret. 

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. 

I weekenden har vi nogle unge mennesker som weekendmedhjælpere, de 
gør et stort arbejde for os og vore gæstespillere, der skal også lyde en 
tak til dem. 

Dit golfspil har siden 1. april 2011 været plejet 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 er med beklagelse, at vi har modtaget Óli´s opsigelse. Òli skal tilbage 
til Aarhus Aadals Golf Club, og vi ønsker Òli held og lykke med det nye 
job. 

 

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 

Nu har jeg været bestyrelsesformand i 4 år. Jeg havde ikke forestillet 
mig, hvor stort et arbejde det er, at sidde i golfklubbens bestyrelse.  

Omvendt er det en meget stor tilfredsstillelse, når de rigtige kompetencer 
sidder i bestyrelsen. Vi har oplevet, hvordan vore kreditgivere, har haft 
fokus på bestyrelsessammensætningen og vigtigheden af det gode 
samarbejde bestyrelsesmedlemmerne imellem. Vi kan også konstatere, 
at årets resultat kun er opnået, fordi alle bestyrelsesmedlemmer trækker 
på samme hammel.  

Det betyder også, at Norddjurs Golf bliver respekteret. Vi har oplevet det 
i forhandlingerne med pengeinstitutterne. Vi har oplevet det i XL-
samarbejdet, vi har oplevet det i forhandlingerne med kommunen, og jeg 
kan fortælle, at der har været flere kontakter til bestyrelsen fra andre 
klubber, for at få at vide, hvad det er vi gør rigtigt?   

Vi er fuldstændig klar over, at der er ting der kan gøres bedre, men husk 
hele tiden på, at det du syntes skal være anderledes, er der måske 800 
meninger om. Vi har taget skridt til, at får gennemført nogle strukturer 
og regler der gør, at langt de fleste af vore medlemmer trives på vor 
bane, og kan anbefale os til andre, og det er vigtigt. Vi skal hvert eneste 
år have nye medlemmer til erstatning for de medlemmer der forlader os 
af den ene eller anden årsag.  

Vi så gerne, at vi kunne opfylde alle vore medlemmers ønsker, men det 
er ikke økonomisk muligt. Vi har givet første prioritet til investeringer i 
baneanlægget, med et krav om, at investeringerne ikke må medføre nye 
løbende omkostninger. I sidste ende er det jeres penge vi forvalter, og vi 
har en fornemmelse af, at medlemskontingentet ikke må stige voldsomt. 



Vi har en række baner omkring os, og vi er bekendt med, at der har 
været flere baner, hvor det har været nødvendigt, at opkræve ekstra 
kontingent for at få klubberne til at løbe rundt, den situation ønsker 
bestyrelsen ikke at sætte jer i. 

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. 

Ivan Mejrsk har besluttet at udtræde af bestyrelsen grundet stort 
arbejdspres. Skal der så også være plads til at spille lidt golf, så fylder 
bestyrelsesarbejdet meget. Ivan har i samme forbindelse meddelt os, at 
han flytter hjemmeklub til Lyngbygaard, da Erhvervsklubben i 
Lyngbygaard er interessant for ham. Vi vil fortsat se Ivan her på banen 
som long distance medlem. 

Suppleanten Ole Bulebanker Jensen er herefter indtrådt i bestyrelsen i 
stedet for Ivan.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Til sidst vil jeg gerne takke alle de medlemmer, medarbejdere og 
weekendmedarbejdere der alle 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.  

 

 


