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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. november 2021 
 
Velkomst 
Velkommen alle sammen til generalforsamling 2021. Jeg håber vi får en god aften med en 
konstruktiv debat. Efter beretningen vil der være pause, hvor klubben er vært ved kaffe og   
kage – i år suppleret med et glas vin og chips for at tage afsked med Bjarne, som går på 
efterløn. Vi skulle også fejre, at Sofus er blevet udlært som greenkeeper, men Sofus er 
forhindret i at deltage i aften. Han er i øvrigt blevet fejret af kolleger og bestyrelse, og det 
bliver Bjarne også ved lejlighed.  
 
Mindestund 
Inden vi går videre, vil jeg bede jer mindes de medlemmer, der er gået bort siden sidste 
generalforsamling 
 
Det drejer sig om: 
Per Salling 48 år 
Erik Hansen 80 år 
Michael H. Jensen 49 år 
Hans Georg Lauridsen 78 år 
Peter Andersen 55 år 
Stig Krogh 66 år 
 
Vi mindes dem i stilhed. 
 
Tak. 
 
Valg af dirigent 
Først skal vi have valgt en dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Bartholin Jensen. Er der andre 
forslag ? – Ole er valgt og har hermed ordet. 
 
Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i 2020 blev der ikke valgt en suppleant.  Da vi efter få måneder 
manglede et bestyrelsesmedlem, og der ingen suppleant var, måtte der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling for valg af et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant. Pga. 
Corona forsamlingsforbud kunne vi ikke holde generalforsamlingen før i juni måned. Ivan 
Jensen og Søren Bang blev valgt ved den lejlighed. Ved den efterfølgende konstituering valgte 
Annie at gå af som formand, hvorefter bestyrelsen bad mig overtage denne post.  
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til Annie for hendes tid og indsats som formand. 
Det var en turbulent tid, hvor der hele tiden skete ændringer ift. Corona-reglerne, som vi 
skulle forholde os til og indrette klubbens drift efter.  
 
Vi har en flittig og engageret bestyrelse, hvor alle hver især trækker et stort læs inden for det 
ansvarsområde, man har.  
 
Vi har i år lavet en ny forretningsorden for bestyrelsen og vil i det nye år arbejde videre med 
visioner, målsætninger og strategier for klubben. 
 
Vi mærker generelt en god opbakning fra medlemmerne, og det skal I have tak for. 
  
Personlig vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, 
engagement og samarbejde. 
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Medlemstal 
Årsberetningen viser en tilgang på 14 medlemmer ift. sidste år samme tid. Desværre har det 
ikke givet flere kontingentkroner i kassen, fordi der har været en afgang på 15 
fuldtidsmedlemmer, som enten er udmeldt, overgået til billigere medlemskaber eller flyttet til 
andre klubber. 
 
Vi er i konkurrence med bla. Lübker, som tilbyder billige medlemskaber. Bla. derfor foreslår 
bestyrelsen, at loyalitetsbidraget fastsættes til 0 kr, så vi bliver mere konkurrencedygtige for 
tilgang af nye medlemmer – både egne begyndere, men også medlemmer fra andre klubber. 
 
Vi kan glæde os over flere begyndere end de tidligere år og håber selvfølgelig, at de bliver hos 
os, ligesom vores koncept med vintermedlemskab styrker medlemstallet og 
kontingentindtægten. 
 
Vi har stort fokus på både rekruttering og fastholdelse og har i den anledning investeret i 
systemet ”Players1st”, som udsender medlemsundersøgelser. Derigennem kan vi få et bedre 
indblik i de forskellige medlemskategoriers prioriteringer.  Vi siger tak for de besvarelser, vi 
har fået i 2021, og opfordrer alle medlemmer til at besvare undersøgelsen, når den udsendes i 
2022. 
 
Økonomi 
Vi afslutter regnskabsåret med et flot overskud på kr. 499.000. Det specificerer Ellen Toft 
nærmere under punktet økonomi. 
 
Det er glædeligt, at der er så mange medlemmer som har bidraget med gaver til klubben på 
200 kr, så vi også for kalenderåret 2021 kan søge om momskompensation. Vi har for 
kalenderåret 2020 modtaget 125.007 kr. Dette beløb skal som lovet bruges på banen, sammen 
med de penge som en del af medlemmerne har indbetalt via gave på 200 kr, så sammenlagt 
bliver det til et stort beløb, som ekstraordinært kan bruges på banen. Baneudvalget er ved  at 
lave et prioriteret forslag til forbedringer. 
Vi har i regnskabsåret fået ekstraordinære indtægter fra DIF´s og DGI´s hjælpepakker og 
opstartspakker p.g.a. Covid-19 på i alt 126.000 kr.  
To af vore frivillige har søgt fondsmidler hjem for klubben, og vi har fået 47.000 kr til indkøb 
af nye borde og 30.000 kr. til indkøb af nyt begynderudstyr.  
Vores greenfee indtægter er steget med ca. kr. 142.000, måske også ekstraordinært p.g.a. 
Covid-19. 
Det er også glædeligt, at vi har haft 73 vintermedlemmer, og vi igen i år også allerede nu har 
solgt 59 vintermedlemskaber. 
 
Vi har haft ekstra udgifter til nyt alarmanlæg på 60.000 kr p.g.a. indbrud først på året. 
 
Der er lavet et budget for det kommende år med et forventet overskud på 210.000 kr 
. 
Vi er p.t. ved at få lavet ændring på vores vandværk, da vi har problemer med den ene pumpe. 
Det vil være en omkostning på ca. 30.000 kr. 
 
I det kommende år, vil vi undersøge mulighederne for at blive en kontantfri klub, hvor vi vil 
får mobile-Pay og kortbetaling på automaterne.  
 
 
Fritspilsordning/Mer’Golf 
Vi har nu samarbejdet med Grenaa, Ebeltoft, Mollerup og Søhøjlandet i 2 år. I den tid, har vi – 
desværre forgæves - vedvarende forsøgt at få flere klubber med i samarbejdet.  
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Grenaa Golfklub meddelte desværre, at de ville udtræde af samarbejdet. Der var for få 
medlemmer, der var tilmeldt ordningen der, så man mente ikke, det havde medlemmernes 
interesse.  
 
De resterende 4 klubber har arbejdet intenst på at få flere deltagere i samarbejdet, men 
desværre forgæves. 
 
Proshop 
De fleste af jer har sikkert erfaret, at vi foruden BackTee nu også forhandler Abacus.  
 
Vi har fået større udvalg af golftilbehør på hylderne og et nyt handskemærke, hvor én af 
modellerne er specielt egnede, hvis man har gigt i fingre eller hænder. 
 
Vi har til næste sæson forsøgsvis bestilt nogle få bags og vogne – en rigtig god kvalitet til en 
fornuftig pris, som vi håber bliver godt modtaget. 
 
Uge 34 
For 4. år i træk holdt vi ”festuge” i uge 34. 
 
Vi havde bedt Klub i Klubberne om at slette de sædvanlige blokeringer i Golfbox i denne uge, 
for personligt at reservere spilletider i Golfbox på lige fod med gæster.  
 
Det betød, at der var ca. 60 greenfeegæster, som reserverede tider i de normalt blokerede 
tider. Vi ved selvfølgelig ikke, om de pgl. var kommet alligevel på et andet tidspunkt, men 
bestyrelsen lægger stor vægt på signalværdien overfor vore gæster – at der er ikke er massive 
blokeringer på 3 af ugedagene. 
 
Bestyrelsen takker Klub i Klubberne for deres forståelse og samarbejdsvilje. 
 
Vi har efterhånden fået konceptet skåret til, så vi kun gennemfører det mest interessante for 
vor medlemmer og gæster. 
 
Til den åbne turnering om lørdagen var der 90 deltagere. Deltagerantallet er steget stødt fra 
det første år, hvor der deltog 68 – Vi håber på 100 i 2022.  
 
Hele ugen gav et overskud på ca. 85.000 kr. 
 
Baneudvalg   
I løbet af året har baneudvalget arbejdet på at lave planer for både drift og udvikling af banen. 
Udviklingsplanen er blevet til efter flere banevandringer, hvor vi har haft to banearkitekter 
med på råd. Målet i udviklingsplanen er at udvikle og renovere banen, så spilbarheden ift. 
banedesignet bevares - samtidig med at vi tager hensyn til lys og luft for græsset og bedre 
adgang for maskiner, så vi ikke skal bruge så meget håndkraft ved bunkers og klipning af 
kanter. 
 
Det er i overensstemmelse med planerne for den kommende vinters arbejde at investere 
midlerne fra momsrefusionen og gaverne fra medlemmerne ved at renovere en række 
bunkers, arbejde med standarden af fairways og fælde flere af træer af de nævnte grunde.   
 
Det seneste år har arbejdet på banen har været præget at tørken i foråret og de følger den 
havde på fairways. Det har betydet, at vi har måtte bruge en del ressourcer på vanding, som vi 
desværre har begrænsede mængder af. Greenkeeperne har både vertikalskåret og eftersået 
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alle fairways sidste år, ligesom en del af fairway er dresset. Desværre står det klart, at trods 
indsatsen, er udfordringerne med filt i vores fairways ikke noget vi løser på et enkelt år. 
Arbejdet med fairways forsætter i vinterens løb, og disse vil blive prikket, ligesom udvalgte 
fairways vil blive eftersået og dresset. 
 
Baneservice 
Jørgen B. N. 
 
Begynderudvalg 
Begynderudvalget har i år holdt åbent hus 3 gange – 2 i foråret og 1 i efteråret. I efteråret var 
det ”spil-med” dag, hvor medlemmer kan invitere bekendte med til en runde Texas-Scramble. 
 
I åbent hus arrangementerne deltog i alt 77. 
 
Vi har haft 55 begyndere, hvoraf vi forventer, at ca. 40 forbliver i klubben som blivende 
medlemmer efter 1.1.2022. 6 har allerede indmeldt sig permanent i klubben. 
 
I år udbød vi på foranledning af Mads et begynderforløb kun for kvinder. Holdet var på 13 
kvinder. Kvinderne trænede sammen, og spillede begyndergolf sammen med en del af vore 
elite-hold kvinder som hjælpere.  Til slut i sæsonen integrerede vi dem med de øvrige 
begyndere via Klub 37. 
 
Eliteudvalg  
Dameholdet har trænet hårdt og fik i år sin første turneringssejr i kvalifikationsrækken. Det 
lover godt for de kommende sæsoner. Truppen er bred og rummer forsat et uforløst 
potentiale.  
På herresiden lykkedes 1. holdet i 5. division at få en tilfredsstillende 2 plads - bag et meget 
stærkt hold fra Rold - der fortjent rykkede op i 4 division. 2. holdet i kvalifikationsrækken 
kæmpede godt og fik også en flot 2 plads.  
Individuelt var der også et par flotte præstationer. Lasse og Sofus sluttede på en delt 1. plads i 
året makkercup finale. I D-tour turneringerne var der individuelle sejre til både Lasse Friis og 
Anne Bjerglund, mens Sofus for 3. år i træk kvalificerede sig til Distriktsholdet ved den 
afsluttende Super Cup. 
 
Juniorudvalg 
Vi har fået en tilgang af nye junior i år. De har mødt flittigt til træning og der har været stor 
forældreopbakning.  
 
Vi var så heldige at Made in Denmark i Himmerland hjalp med til gennem klubbens 
medlemmer og samle penge ind til juniorarbejdet. Disse penge har vi brugt på T- shirts til 
Juniorerne.  
 
Nogen af de små junior er begyndt at spille D Tour, og der er flere som begynder og spille 
næste sæson. 
 
Juniorlejren havde kun få deltager i år. Det skyldes sikkert ferie og Corona, og vi håber på flere 
deltager næste år, da det er noget de etablerede juniormedlemmer ser frem til hver år. Så alt i 
alt har det været et godt år, men vi kan selvfølgelig ønske os flere juniormedlemmer. 
 
Klubhusudvalg 
Af store arbejder kan nævnes ombygning af receptionsområdet for udvidelse af sekretariatet.  
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Arbejdet blev udført i foråret af en frivillig-gruppe pensionerede håndværkere i løbet af en 
forlænget weekend.  Senest har vi fået repareret og malet væggene – også af en frivillig 
fagmand.  
 
Annelise og Mads og de bestyrelsesmedlemmer, der jævnligt kommer i sekretariatet sætter 
stor pris på den ekstra plads, det har skabt på kontoret, og vi tror ikke at nogen mangler plads 
i receptionen, hvor vindfanget i samme omgang blev fjernet. 
 
Ifm. ombygningen skulle der flyttes opslagstavler, lys og andet, som de faste medlemmer af 
klubhusudvalget har taget sig af. 
 
I foråret flyttede vi øl- og snack automaterne fra baggangen til garderoben og baggangen er 
blevet til informationscenter for klubber i klubben og depot for reserveborde. Vi tror på, at 
omsætningen i automaterne bliver større, fordi de umiddelbart bliver mere synlige. 
Det er også planlagt, at flytte kaffeautomaten ind i klubhuset, så den bliver lettere tilgængelig. 
 
Tilbage står opsætning af den nye Probox i indgangspartiet sammen med en stor TV skærm. 
Den nye Probox testes for tiden af leverandøren. 
 
Der opstår hele tiden små-opgaver i og omkring klubhuset, som bliver løst hen ad vejen, f.eks. 
er vi løbende i gang med at at udskifte til LED-produkter for ta spare på el-regningen. 
  
Af kommende store projekter har vi syd gavlen på klubhuset, som trænger til en renovering, 
og alle hjørnestolper skal også skiftes på et tidspunkt. 
 
Vi vil gerne sige tak til alle de frivillige, der har hjulpet med den løbende vedligeholdelse af 
klubhuset gennem året.    
 
Kommunikationsudvalg 
Tilbage i januar fik vi Ruben tilbage på scenen som webmaster og formand for udvalget.  
Vi fik udarbejdet et årshjul med planer om sæsonens aktiviteter og fik udvalgets målsætning 
og forretningsorden opdateret. 
 
Vores hjemmeside fik nyt design, med de seneste eller vigtigste 4 – 6 nyheder som 
åbningsbillede. 
 
Ruben administrerer og varetager også vedligeholdelsen af vores side på Facebook. 
 
I marts i år oprettede vi endvidere en profil på Instagram, som Ruben og Lene Nordheim fra 
kommunikationsudvalget vedligeholder. 
  
Alle undersøgelser, inklusiv vores egne observationer og statistikker, viser, at det er gennem 
de sociale medier, vi får allermest omtale og reklame. Vi kan derfor kun opfordre alle 
medlemmer, der anvender de sociale medier, til at dele det, man synes er relevant. 
 
Vores følgere på Facebook er fortsat støt stigende, pt. er vi oppe på over 670 personer, 
derudover er vi på Instagram kommet godt fra start, med over 100 følgere. 
 
Af øvrige opgaver denne sæson, har vi igen være involveret i udformningen af diverse online 
reklamer, artikler og annoncer til aviser, samt tryksager ifm. vores Jubilæum, Åbent Hus-
arrangementer, Kvindegolf og Uge 34. 
 
I det nye år vil vi i Kommunikationsudvalget udvælge nogle personer eller grupper til 
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interviews om deres arbejde, udfordringer og initiativer. Vi har fornemmelsen af, at mange 
medlemmer ikke ved, hvad og hvordan dagligdagen i golfklubben forløber – på kontoret, i 
greenkeeperstaben, i udvalgene og andre områder, så det vil vi i udvalget prøve at råde bod 
på og kommunikerer til jer. 
  
Regel- og handicapudvalg 
Konverteringen til det nye handicapsystem (WHS) blev gennemført i starten af januar måned 
2021. Forsamlingsrestriktionerne pga. Corona betød, at det ikke var muligt at gennemføre 
instruktion om det nye system. Medlemmerne har derfor være henvist til artikler, der har 
været tilgængelige på DGU's hjemmeside. 
 
I årets løb er der besvaret adskillige regelspørgsmål på mails eller ved direkte kontakt fra 
medlemmer. 
 
Løbende er der foretaget kontrol af indberettede scores i Golfbox. Denne kontrol har i 
samarbejde med DGU's handicapmedarbejdere i flere tilfælde afdækket fejl, som har ført til 
rettelser i Golfbox. 
Efterhånden som året er gået, ser det nu ud til, at systemet kører som tilsigtet. 
 
Det er planen at tilrettelægge handicapregelaftener i løbet af vinteren, hvis vi kan undgå 
yderligere Corona-restriktioner. 
 
Sponsorudvalg 
Vi fik afholdt en god sponsormatch i år med fin tilslutning. 
Igen i år, har vi været udfordret af Covid 19 i foråret, som alle andre, 
men har på trods af det fået et tilfredsstillende antal sponsorater hjem i 2021. 
Der er enkelte nye sponsorer, ellers er det primært gentegning af sponsorater. 
Vi er altid klar til at lave nogle attraktive tilbud til nuværende og kommende sponsorer. 
Dette foregår i samarbejde med vores golfmanager Mads og bestyrelsen, i forhold til 
prissætning af arrangementer. 
HUSK: Det er stadig vigtigt, hvis nogen af jer, kender til eller hører om mulige sponsorer. Så 
tager vi gerne fat i dem og fortæller om de muligheder, vi kan tilbyde. 
Så hold jer endeligt ikke tilbage med ideer eller kontakter til os. 
 
Turneringsudvalg  
Årets første turneringer blev foretaget med løbende start. Der var mange deltagere, og vi kan 
erfare, at det ikke er en form, vi skal tage op, med mindre det er strengt nødvendig. Selv om 
det var en succes, mangler der trods alt det sociale element efter turneringen.  
Vi fik også afprøvet samarbejdet med Grenå og Ebeltoft i Djurslandsturneringen. Samarbejdet 
gik godt – og trods lidt startvanskelighed blev både den indledende runde og finalen i Grenå 
afholdt med stor succes. Vi håber på en gentagelse til næste år.  
 
Hele efterårssæsonen blev afholdt som normalt ude Coronarestriktioner med gunstart og pæn 
tilslutning.  
 
Vi vil gerne have flere deltagere til klubmesterskabet – især nu, hvor det også er muligt at 
deltage i at spille stableford. Vi vil gerne have, at medlemmerne skal forstå, at det er som at 
deltage i en ganske almindelig turnering.  
 
Regionsgolf har med fuldt overlæg kørt lidt færre hold i år, da de optager meget af den 
spilletid, som arbejdende medlemmer gerne vil booke. I stedet har vi nogle hold, der har 
deltaget i en alternativ hulturnering – week-end-spil, foranlediget af Randers Golfklub, som 
har lagt et kæmpe flot stykke arbejde i det. Det har været en succes.  
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Vi håber på, at Corona-epidemien aftager, så vi til næste sæson kan starte op helt normalt. 
 
Klubber i klubben 
Bestyrelsen og sekretariatet har erfaret, at når der kommer nye kræfter til i Klubber i 
Klubben, er det svært at få overleveret de aftaler, der ligger til grund for samarbejdet mellem 
klubben og Klubber i Klubben, og som i flere tilfælde måske var mundtlige aftaler. 
 
Der er derfor i år udarbejdet retningslinjer for samarbejdet, så det er nemt for Klubber i 
Klubbens-bestyrelser at overlevere arbejdet til ny medlemmer af udvalgene. 
 
 
Frivillige 
Blandt medlemmerne har vi i år haft 97 frivillige hjælpere – til forskellige opgaver alt fra 
medlem af formelle udvalg, klub i klub-udvalg eller mere konkrete arbejdsopgaver som uge 
34, ombygning, hjælp på banen og ansøgning af fondsmidler. 
 
En ny gruppe på 3 – 4 mand møder en dag om ugen op og hjælper greenkeeperne med 
forefaldende arbejde på banen. Det frigør greenkeeperne til andre opgaver, eller der bliver 
lavet nogle forbedringer, der måske ellers ikke ville være tid til. 
 
Frivillighed bliver aldrig umoderne, og bestyrelsen opfordrer til, at man ”melder” sig i 
sekretariatet eller hos en potentiel udvalgsformand, hvis man har lyst til at indgå i frivilligt 
arbejde på en eller anden måde.  
 
Bestyrelsen vil herigennem gerne takke alle frivillige, for det store arbejde, der ydes til gavn 
for klubben. 
 
Medarbejdere 
Mads og Annelise regerer i sekretariatet.  
 
Som I ved, er Mads også træner, og skal forvalte sin tid mellem de to opgaver, så de får ca. lige 
megen opmærksomhed, mens Annelise forvalter sin tid mellem regnskab og medlemspleje og  
påfund om julesjov og andre nye tiltag i klubhuset.  
 
På servicesiden har vi haft lidt udfordringer, fordi Lisbeth var fraværende og blev sygemeldt 
af personlige årsager. Birthe, Sebastian og Majken tog over i fælles trup og hjalp os gennem 
sommeren og efteråret. Fra 1.11.2021 er Majken ansat til at servicere i klubhuset 3 dage om 
ugen – ma, ons, fred.  
 
Vi har været så heldige at have Andreas i jobprøvning i 9 måneder. Andreas hjælper ude og 
inde, hvor der er behov og arbejder lige nu tirsdag, torsdag og fredag. 
 
Greenkeeperstaben består af Stig, Niels, Sofus og Bjarne – et yderst velfungerende team, der 
sørger for, at vores bane er så fin og flot  – med de muligheder der er - økonomisk og 
vejrmæssigt. 

At være ansat i en golfklub/forening med en bestyrelse som ledelse byder ofte på flere chefer, 
umage arbejdstider, spørgsmål og drøftelser i tide og utide – i og udenfor arbejdstid. Det 
håndterer I alle konstruktivt og positivt. Bestyrelsen vil gerne sige alle medarbejdere 1000 tak 
for jeres engagement, indsats og samarbejde. 

Det var bestyrelsens beretning, som jeg nu sætter til debat – tak til jer som lyttede.  


