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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 24. november 2022  
 
Velkomst 
Velkommen alle sammen til generalforsamlingen 2022. Jeg håber, vi får en god aften med en 
konstruktiv debat. Efter beretningen vil der være pause, hvor klubben som sædvanlig er vært ved 
kaffe og kage.  
 
Er der nogen, der endnu ikke har fået en drikkevare i hånden, så er chancen der nu.  
 
Mindestund  
Inden vi går videre i aftenens program, vil jeg bede jer mindes de medlemmer, vi har mistet siden 
sidste generalforsamling.  
 
Det drejer sig om: Niels Helles, 76 år  
Oluf von Lowzow, 90 år – særlig tilknytning til golfklubben  
 
Vi mindes dem i stilhed.  – Tak.  
 
Valg af dirigent  
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Bartholin Jensen. Er der 
andre forslag? - Ole er valgt og har hermed ordet.  
 
Bestyrelsen  
Jeg vil gerne indledningsvis sige tak til bestyrelsen for årets indsats.  
 
Bestyrelsen har i 2022 arbejdet med strategi for golfklubben. Det er mindst 10 år siden, vi sidst 
lavede et strategiarbejde, så tiden er inde til at forny os – tænke fremad og arbejde målrettet med 
relevante emner.  
 
DGU har hjulpet os på vej med en konsulent. Processen trak desværre ud, fordi konsulenten fik 
corona undervejs, og så kom der en sommerferie i vejen. Vi ville gerne have kunnet præsentere 
resultatet af arbejdet her i aften, men arbejdet er ikke færdigt.  
 
Vi har undervejs involveret formændene for udvalgene og for klubberne i klubben, som på et 
formandsmøde hjalp med at pege på vigtige emner, der skal arbejdes videre med. På baggrund af 
bestyrelsens arbejde og dette formandsmøde er de overordnede fokusområder, der skal arbejdes 
videre med og laves handlingsplaner for: 
  
• Positiv medlemsudvikling  
• Banen  
• Frivillige  
• Kommunikation – internt og eksternt  
• Økonomi  
 
Hvert emne indeholder en række indsatsområder, der skal beskrives og sættes mål for. 
Bestyrelsesmedlemmerne får hver især ansvar for et givent område, og vi vil i det arbejde også 
gerne involvere medlemmer, så hvis nogen har lyst til at hjælpe, så giv lyd fra jer – til et af 
bestyrelsesmedlemmerne eller til kontoret. To medlemmer har allerede meldt sig.  
 
Tidsplanen for arbejdet og kommunikation til medlemmerne ser således ud:  
• Generalforsamling 24.11.2022  
• Formandsmøde den 1. marts 2023  
• Medlemsmøde ultimo marts – dato endnu ikke fastlagt  
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Dvs. at på et medlemsmøde ultimo marts skulle vi gerne kunne præsentere en færdig strategi og 
handlingsplan for golfklubben for de kommende år.  
 
Medlemstal  
Samlet set er vi 20 medlemmer færre end i 2021 – vi ligger dog på niveau med 2020. Vi kan glæde 
os over, at vi har 31 fuldtidsmedlemmer flere end sidste år – men til gengæld er der tilsvarende 
færre begyndere. Det skyldes, at begyndere nu indmeldes i klubben straks efter endt 
golfuddannelse.  
 
Dertil har vi i år indtil videre 42 vintermedlemmer.  
 
På DGU’s regionalmøde i oktober måned 2022 deltog Ellen og jeg. Netop medlemsudviklingen var 
et stort emne på dette møde. Nogle af jer har måske allerede læst eller hørt, at DGU forventer en 
samlet nedgang på ca. 5.000 medlemmer i 2023.  
 
Medlemsudviklingen er helt klart et af vore vigtigste indsatsområder, som vi skal arbejde ihærdigt 
og meget målrettet med i den kommende tid. Derfor er netop også emnerne rekruttering og 
fastholdelse højt prioriterede indsatsområder i vores strategiplan. Vi håber, at I alle sammen også 
vil hjælpe med idéer og aktiviteter, der både kan tiltrække nye og fastholde nuværende 
medlemmer.  
 
Økonomi  
Vi afslutter regnskabsåret med et overskud på 85.000 kr. Det synes bestyrelsen er tilfredsstillende 
under de betingelser, der har været til stede. Vi havde egentlig været glade for et 0 og frygtet et 
minus - trods et budgetteret overskud på 210.000 kr.  
 
Vi har nemlig i år haft ekstremt mange ekstraordinære udgifter - men heldigvis også en del 
ekstraordinære indtægter i form af fondsmidler. Fondsmidlerne er dog ofte øremærket til et 
projekt, mens f.eks. medlemmernes bidrag til ”plastikrøret”, der gør det muligt at søge 
momskompensation, kan bruges frit. 
 
For ca. 3 uger siden sendte vi en venlig reminder ud om, at der stadig var plads i røret. Det betød 
heldigvis, at der kom flere indbetalinger à 200 kr., så vi nu er oppe på det nødvendige antal 
indbetalinger. Tak til alle jer, der har bidraget ekstraordinært med dette tilskud. For 2020 modtog 
vi dagen før generalforsamlingen i 2021 125.000 kr., og vi har i tirsdags netop modtaget 114.000 
kr. for 2021. Vi håber, at I kan se, at de 200 kr., som I hver især bidrager med ”yngler” på en 
særdeles hensigtsmæssig måde til stor gavn for golfklubbens økonomi. Det er i øvrigt for længst 
besluttet, at disse penge primært skal gå til vedligeholdelse og forbedringer af banen til gavn for 
alle medlemmer.  
 
Tak til alle, der har bidraget med det ekstraordinære bidrag på 200 kr. Vi håber på jeres støtte igen 
til næste år.  
 
Ellen vil redegøre mere konkret for regnskabet, når vi kommer til det punkt på dagsordenen.  
 
Fritspilsordningen Mer’Golf  
Vi har nu samarbejdet med Ebeltoft, Mollerup og Søhøjlandet i tre år og har løbende forsøgt at 
finde flere klubber til samarbejdet. Tidligere har vi spurgt klubber i en afstand af ca. 1,5 times 
kørselsafstand. I år har vi spredt os yderligere og har spurgt flere end 20 klubber – desværre stadig 
uden resultat. Vi værner derfor om det samarbejde, vi har, samtidig med at vi er begyndt at 
undersøge andre samarbejdsformer.  
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Shoppen  
Når I kommer i shoppen, vil I have bemærket, at vi har fået mange flere forskellige accessories 
hjem.  
 
Til næste sæson kan vi foruden tøj fra Abacus præsentere tøj fra Röhnisch til damerne og Under 
Armour til herrerne, hvorimod vi – ud over rester - ikke sælger tøj fra BackTee længere.  
 
BackTee havde en tendens til at sælge tøjet fra deres egen webshop til tilbudspris, før de havde 
leveret bestillingerne til deres forhandlere. Da BackTee ydermere har nedlagt deres mobilshop, 
som vi lejede i uge 34, synes samarbejdet med dem ikke mere så interessant. Endvidere synes vi, 
det kunne være forfriskende med et par nye mærker.  
 
Vi håber, I tager godt imod de nye initiativer.  
 
Shoppen har ofte gode tilbud, også til den kolde årstid, så man også kan holde varmen, så kik ind 
og se vores vinterhandsker, luffer, huer, vinterbukser mv. (Dette var en gratis reklame).  
 
Husk at støtte shoppen, vi er ikke dyrere end andre golfbutikker, og samtidig støtter du klubben.  
 
Uge 34  
Vores festuge er nu for alvor ved at slå sig fast blandt greenfeegæster. For andet år i træk bad vi 
klubber i klubben om ikke at blokere deres tildelte tider i denne uge for at give plads til gæster.  
 
Tidsbestillingerne gennem ugen så således ud:  
 

Ugedag Medlemmer Gæster I alt 
Mandag 82 64 146 
Tirsdag 56 108 164 
Onsdag 98 56 154 
Torsdag 52 87 139 
Fredag  79 72 151 
Lørdag – turnering 72 47 + 15 = 62 25 + 6 = 31 93 
Søndag 15 6 21 
I alt  444 424 868 

 
Det regnestykke viser, at der i ugens løb har været flere medlemmer end gæster på banen.  
 
Vi vil gerne have flere gæster og tror på, det kan lade sig gøre, hvis de får muligheden for det. 
Derfor planlægger vi til næste år – foranlediget af evalueringer fra ugen og fra erfaringsudveksling 
med andre golfklubber, der holder lignende festuger – først at tillade medlemmer at bestille tider 
dagen før, f.eks. fra kl. 18.00. Det giver flere gæster mulighed for at bestille tider på de mest 
attraktive tidspunkter. Hvis bare halvdelen af medlemmers reservationer skiftes ud med gæster 
betyder det ca. 20.000 kr. mere i kassen + fortjeneste fra mad, drikkevarer, konkurrencer og salg i 
shoppen.  
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at uge 34 går ud på at tjene penge til klubben, og 
overskuddet for uge 34 i år var ca. 80.000 kr. Det kan vi få højere op.  
 
Vi har i år indhentet omfattende evalueringer fra ugen, så vi har noget at bygge næste års program 
på. Et forslag, der er fremsat af flere, er at droppe turneringen om lørdagen. Vi kan tjene lige så 
mange penge ved at fylde dagen op med greenfeegæster, og det er et kæmpe arbejde oven i alt 
det andet i ugens løb at skulle arrangere en stor turnering, der i øvrigt ikke synes at være den store 
lokale opbakning til.  
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Der er op mod 50 frivillige, der arbejder ihærdigt med på missionen ugen igennem, og et par 
håndfulde knokler stort set fra morgen til aften hele ugen. Tusind tak til jer alle.  
 
Turneringer  
Efter et par år med coronarestriktioner skulle vi rigtig slå os løs. Men så kom der en krig i vejen - 
den medførte prisstigninger, og det gør den stadig.  
 
Deltagerantallet i klubturneringer har generelt været faldende – fra mellem 70 og 100 til ca. 30. 
Når vi har spurgt, er prisen nævnt som årsag. Vi vil derfor prøve at tænke lidt mere kreativt, når vi 
skal planlægge sæsonen for 2023 - turneringer med beskeden bespisning eller måske helt uden.  
 
Vi har erfaret, at den oprindelige form for golf, nemlig slagspil, hvor man spiller, indtil bolden er i 
hul, er en form, mange ikke kender eller aldrig har stiftet bekendtskab med i praksis. Det er det 
spil, der spilles til klubmesterskabet, hvor vi gerne vil have flere deltagere, så det vil vi prøve at 
gøre mere ud af inden næste klubmesterskab i håb om at få flere deltagere.  
 
Vi gentænker også greensometurneringen i uge 34 – en anden form, en anden weekend, så vi kan 
få nogle flere deltagere.  
 
Vi har sat gang i Søndagsgolf i vinterperioden igen – med lidt blandet deltagelse i forhold til 
efterspørgsel og forventninger. Vi vil gerne have mange flere ”gamle” medlemmer til at deltage og 
til at byde de nye spillere fra Klub 37 ind i klubbens fællesskab. Det er muligt at tilmelde sig til 
både 9 og 18 huller, så overvej at bruge søndag eftermiddag til en runde golf i godt selskab.  
 
Banen  
Arbejdet med banen i det forgangne år har ud over den almindelige drift været fokuseret på at 
genoprette fairways efter de skader, som tørken, skadedyr og skovmaskinerne har forårsaget. 
Standen på fairways er stadig ikke på det niveau, vi kunne ønske os, men vi håber, at 
træfældningen vil give mere lys til græsset flere steder, og så har vi som en særlig indsats dresset 
fairways på hul 1, 3, 5 og 18 for at bekæmpe filt i disse fairways, som har været hårdest ramt. Sidst 
men ikke mindst, har vi haft nogle jægere til at hjælpe os med at bekæmpe de skadedyr, der er 
med til at ødelægge græsset på fairways.  
 
I foråret præsenterede vi en udviklingsplan, og første etape har været at færdiggøre 
udviklingsarbejdet på hul 3 og 5. Det er vi stort set i mål med, og der har været mange rosende ord 
for resultatet på de to huller.  
 
I den kommende tid vil bestyrelsen i samarbejde med baneudvalget arbejde videre med at få lavet 
en driftsplan. Målet med driftsplanen er at få et mere præcist billede af, hvad det koster af tid og 
andre ressourcer at have den ønskede standard på greens, teesteder, fairways og bunkers, så 
greenkeepernes tid og de økonomiske ressourcer kan bruges der, hvor de skønnes at gøre mest 
gavn - både i forhold til den daglige drift og til den mere langsigtede udvikling af banen.  
 
Stor tak til greenkeeperstaben, der hver dag gør deres bedste for at fremstille en velholdt bane og 
tilfredsstille alle ønsker.  
 
Eliten  
Vores 5. div. hold spillede en række meget tætte kampe, hvor marginalerne gik imod holdet i de 
fleste kampe, og holdet endte desværre med at trække det korteste strå i kampen om at undgå 
nedrykning. 2. holdet spillede en række fine kampe, og endte som nr. 2 i rækken. Damerne 
kæmpede flot, men overmagten var for stor, og holdet endte sidst. I den kommende sæson stiller 
vi kun med ét herrehold, og intet damehold, da flere af disse spillere har valgt andre græsgange.  
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Begyndere  
Der blev holdt tre åbent hus-dage i 2022. Ivan Jensen overtog formandskabet for 
Begynderudvalget fra begyndelsen af denne sæson, og samtidig fik vi en ny træner. 
Begynderudvalget og Jesper fik travlt med planlægning og undervisning af 35 begyndere. De fleste 
af dem har fået banetilladelse og er indmeldt i klubben, så stor tak til Begynderudvalget og Jesper 
for et rigtig flot resultat i 2022.  
 
Juniorer  
I år har der været 10-12 juniorer til den ugentlige træning. Ud af dem er der fem, der i år har valgt 
at spille juniorturnering på det der hedder D-tour. De har været ude og prøve at spille turnering og 
prøve at kæmpe mod juniorer i andre klubber. Det var svært i begyndelsen, der var mange nerver, 
men efter nogle turneringer var det ikke så slemt mere, og det kunne man også se på resultaterne.  
 
I Mollerup fik Sander Vestergaard en flot 3. plads, og i Jelling fik Jens Pedersen en flot 2. plads i 
sæsonfinalen – begge drenge er 13 år, så nu har de prøvet at være blandt de tre bedste, og det har 
givet dem blod på tanden og lyst til at træne. Derfor har juniorudvalget i år etableret 
vintertræning for de juniorer, som spiller turnering eller har lyst til at spille turnering til næste år. 
Det drejer sig foreløbig om 5 drenge og 1 pige. Der bliver træning igennem hele vinteren, og hvis 
det bliver så dårligt vejr, at de ikke kan være på driving range, er der nok altid nogle regler, der 
trænger til opdatering.  
 
Vi har desværre mistet fire juniorer i år, fordi de ikke har haft lyst mere, eller fordi der var en 
anden sport, de hellere ville gå til, men med etablering af vintertræningen har vi faktisk for første 
gang hentet juniorer fra en anden sport - en er stoppet med fodbold, og en er stoppet med 
bordtennis for at spille golf.  
 
Juniorlejren i år blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det faldt uheldigvis sammen 
med et andet arrangement, som to af spillerne skulle med til, men vi regner stærkt med, at der til 
næste år kommer en juniorlejr igen.  
 
Forældrenes opbakning er helt fantastisk ved juniortræningen. Der er en stor hjælp. Tak for det.  
 
Juniorudvalget er så småt ved at gøre klar til næste sæson, hvor vi gerne skal have flere juniorer til 
træningen, så hvis I kender nogen, som kunne have lyst til at prøve at spille golf, så kom frit frem 
med dem.  
 
Sponsorer  
Sponsorudvalget er i år blevet udvidet med vores træner/manager Jesper L. Larsen og består nu af 
Jesper L. Larsen, Hans Sørensen, Hans Mantai, Morten Palsgaard og Poul-Anker Pedersen som 
skiltemand. Udvalget har i den forgangne periode henvendt sig til alle eksisterende sponsorer 
samt opsøgt en lang række større og mindre virksomheder i lokalområdet. Indtægterne beløber 
sig til 190.000 kr., hvilket er en stigning på 5.000 kr. i forhold til året før - udvalget anser resultatet 
som tilfredsstillende.  
 
Planen for næste år er bl.a. at etablere et sponsornetværk, der giver sponsorerne mulighed for 
jævnligt at mødes på uformel vis.  
 
Derudover ønsker vi at udvide udvalget med en sælger eller to mere, og vi hører meget gerne fra 
interesserede blandt jer til dette arbejde. Morten Palsgaard er til rådighed i pausen.  
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Kommunikation  
Kommunikationsudvalgets formål er:  
"At promovere Norddjurs Golfklub via markedsføring og kommunikation i samarbejde med 
bestyrelse og udvalg, for derved at synliggøre klubbens attraktivitet for både nuværende og 
fremtidige medlemmer, gæster og virksomheder."  
 
Det er kommunikationsudvalgets og bestyrelsens opfattelse, at vi er nået i mål hermed i år. 
Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Vores webmaster er hurtigt på tasterne, når han får 
tilsendt billeder og tekster, og på de sociale medier er vi aktive med relevant indhold. Det kan i 
lighed med tidligere år igen konstateres, at vi støt stigende får flere og flere "følgere".  
 
Opgaverne omfatter også layout af diverse online reklamer, annoncer til aviser, tryksager, bannere 
og roll-up ifm. årets forskellige arrangementer og begivenheder.  
 
I samarbejde med vores golfmanager og sponsorudvalget bistår formanden for 
kommunikationsudvalget i øjeblikket med forslag og grafisk udtryk til ny sponsorbrochure.  
 
Jobbet som webmaster er et af de ”skjulte” frivillig-jobs, men ikke desto mindre meget vigtigt.  
 
Klubbens udvalg og klubber i klubben opfordres fortsat til at fremsende input til 
kommunikationsudvalget. Derudover tilskyndes alle klubbens øvrige medlemmer også til 
medvirken af indhold, f.eks. ”en god, en anderledes eller sjov golfhistorie”, nyheder m.m.  
 
Klubhus  
Foruden den daglige vedligeholdelse er klubhuset i år blevet malet udvendigt, og der er opsat en 
ny facadevæg på sydgavlen, alt er lavet af frivillige. Vores jordvarmeanlæg var slidt op, og alle 
indvendige dele skulle udskiftes. Vi måtte lukke for varmen og det varme vand, mens vi ventede på 
det nye anlæg. Heldigvis har vi haft et lunt efterår, så Annelise og Jesper klarede sig bag en lukket 
kontordør med en lille varmeblæser. Nu er der endelig installeret varme igen. Der mangler kun det 
kosmetiske i damernes omklædningsrum, som til gengæld bliver lidt større end hidtil.  
 
Mange af de gode vaner med at slukke lys og lukke døre for at holde varmen inde er nået ud til 
klubhuset. Vi oplever, at medlemmer og gæster er flinke til slukke og lukke efter sig. Bestyrelsen 
har besluttet, at begge foldedøre skal være lukket i det daglige og kun åbnes ved behov, ligesom 
mellemdøren til baggangen og skydedøren til køkkenregionen skal holdes lukket. Bestyrelsen har 
også besluttet, at vi indtil videre lukker for det varme vand på badeværelserne. Vi skal af 
økonomiske årsager spare, så meget vi kan.  
 
Frivillige  
Uden frivillige ingen golfklub. Vi har tæt på 100 medlemmer, der har hjulpet med frivilligt arbejde 
gennem året. Opgaver i udvalg og klubber i klubben løses af frivillige, ligesom baneservice, 
boldopsamling, renholdelse af buggies og terrasseområder, tømning af skraldespande og meget, 
meget mere - til egentligt håndværkerarbejde som f.eks. udvendig maling af klubhuset og 
opsætning af den nye sydgavl. Derudover er der de mere usynlige opgaver som f.eks. webmaster, 
superbruger på Golfbox og IT-systemerne, salg af sponsorater og styring af vores økonomi.  
 
Det er en fornøjelse at få at vide af Lars Næsby, at flere, end der var brug for, reflekterede på hans 
”annoncering” efter frivillige til serviceudvalget, ligesom jeg selv oplever, at rigtig mange melder 
sig til at hjælpe i uge 34 og efterfølgende gerne vil bidrage til at forbedre konceptet år for år.  
 
Hanne Larsen og Ole Birger Bach har brugt mange timer på at skaffe penge til klubben med deres 
store arbejde med fundraising. De trænger til en pause, så jobbet med fundraising er overtaget af 
Morten Palsgaard og Wilma Thorup.  
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Jeg kan ikke nævne alt eller alle her, men jeg kan takke jer alle for den store hjælp, det er til 
klubben, at I yder en indsats. Det betyder utrolig meget for klubben.  
 
Medarbejdere  
Annelise regerer i sekretariatet. På hendes smilende og charmerende facon servicerer hun 
bestyrelse, kolleger, medlemmer og gæster, sørger for, at automaterne kører, og at der er varer i 
dem og meget, meget mere, men hun står heller ikke tilbage for at sige et par alvorsord, hvis det 
er nødvendigt.  
 
Jesper supplerer Annelise på bedste vis. Han er også beriget med en personlig charme, der ikke er 
til at modstå, hvad enten der kommer ris eller ros ud af munden på ham. Jesper har 2 – 3 
forskellige kasketter og skifter dem efter behov som manager, træner og alt muligt andet 
forefaldende – ikke mindst arbejdet med sponsorer.  
 
Tak til I to – I gør virkelig en positiv forskel i det daglige her i klubben.  
 
Midt i den travle sæson stod vi pludselig uden servicemedarbejder. Majkens helbred holdt ikke til 
den daglige tørn. Hun blev afløst af Snizhana, som kommer fra Ukraine. Da Snizhana begyndte i 
golfklubben kunne hun ikke et ord dansk, og hun anede intet om opgaverne. I sit hjemland er hun 
uddannet økonom og arbejdede som sådan. Hun faldt hurtigt til og har fundet en daglig rytme, der 
betyder, at medlemmer og gæster i golfklubben altid kommer til et flot renholdt klubhus og en 
smilende og venlig Snizhana, der nu både forstår, læser, skriver og taler dansk – om ikke 
fuldkomment, så forståeligt. 
 
Som weekend- og arrangementsmedhjælpere har vi i år haft Birthe, Sebastian og Anton.  
 
Greenkeeperstaben består, som I ved, af Stig, Niels Mikael, Susanne og Bo. Bo kommer efter 
behov og har afløst i sommerferien og ved andet fravær. Det er dem, der har æren for vores fine 
bane, men det er også dem der står forrest for kritik – positiv som negativ. De er lidt af nogle 
tryllekunstnere og artister, der balancerer mellem ressourcer, krav, ønsker, vejrforhold, ros og ris – 
og det synes jeg, de klarer fantastisk. Så tak til jer herfra.  
 
Fra medio marts 2023 kommer der et nyt ansigt til greenkeeperstaben, nemlig Nikolaj Dalsgaard 
på 23 år, som vi har ansat som greenkeeperelev.  
 
At være ansat i en golfklub eller en forening med en bestyrelse, der arbejder frivilligt, byder ofte 
på umage arbejdstider, spørgsmål og drøftelser i tide og utide – i og uden for arbejdstid. Det 
håndterer I alle konstruktivt og positivt, også når f.eks. jeg eller en anden ringer med et spørgsmål 
en lørdag aften eller en søndag formiddag eller midt i ferien. Bestyrelsen vil gerne sige 1000 tak til 
jer alle for jeres engagement, indsats og samarbejde.  
 
Afslutning  
Det var bestyrelsens beretning, som jeg nu sætter til debat – tak fordi I lyttede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


