
Medlemsmøde 22. november 2022 

 

Referent: Karina Bondeven Lundmose 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst 

Formand Heidi byder velkommen. Bestyrelsen præsenterer sig selv.  

Tak for medlemmernes støtte og hjælp i forskellige udvalg. Bestyrelsen er afhængig af medlemmernes 

hjælp. Bestyrelsen vil have fokus på at udarbejde en fælles strategi.  

Dronninglund Golfklubs værdier: Anerkendende kommunikation, medinddragelse, tillidsfulde 

relationer og respekt for hinandens holdninger og forskellige fagligheder. 

Tak for jeres respons i medlemsundersøgelse. 

Vi har gennemgået økonomien og samarbejdsaftaler. Der er fundet besparelser for budgettet 2023.  

 

2. Økonomi 

Kasserer Jeannette (JW) fortæller, at økonomien for 2022 ikke var som håbet. Status er fortsat, at der 

forventes et underskud på ca. 400K. 

Målet for budget 2023 er et budget i balance.  

Udsigt til et underskud på 750K i 2023 uden ændringer pga.: 

• Største udfordring er caféen, som giver underskud på 400K. 

• Leasingaftaler udløber og giver udgifter til nye maskiner. 

• Øgning af faste omkostninger. 

Det kræver store ændringer. 

Bestyrelsen har haft fokus på golfen i budgetplanlægning 2023. 

 

Udgifterne reduceres: 

• Caféen lukker og vil kun have åbent til arrangementer primært på frivillig basis. 

• Lønbesparelser ved at skære klubsekretærstillingen ned i tid. 

• Besparelse på samarbejdsaftaler.  

 

Indtægterne skal øges: 

• Kontingentstigning på 300 kr. foreslås 

• Mulighed for at dele kontingentbetalingen op månedligt.  



• Aftale med motionscenteret i Dronninglund Hallen. 

• Isolerede arrangementer i caféen og drikkevaresalg 

• Proshop aftale – ny og bedre aftale med Blokhus 

 

Budget 2023 varsles med et resultat på 22K. Vi kan ikke holde til et underskud igen næste år. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvor kommer de 406K fra i undervisning i budgettet? Har vi råd til to trænere? 

JW: Det har været drøftet, men vores indtægt er øget væsentligt, efter vi har fået to trænere i klubben. 

Men de tjener ikke deres løn ind, hvis der ses isoleret på undervisningsindtægterne. De laver dog også 
administrativt arbejde, og er en vigtig del af en golfklub. 

 

Spørgsmål fra salen: Vedr. samarbejdet med hallen, hvad betyder det? 

JW: Hvis der er nogen DGK-medlemmer, der vil have medlemskab i hallen, kan de få det til en 

favorabel pris. Det kan blive en indtægt for DGK, men ingen udgifter. 

 

Spørgsmål fra salen: God idé at betale månedsvis. Kan man slippe billigere, hvis man melder sig ind 
senere på året? 

JW: Man binder sig fortsat for kontingentet som for nuværende - eneste ændring er man nu kan betale 

månedligt via tilmelding til PBS. Der vil blive fulgt mere stringent op på manglende betalinger. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvad er kassebeholdningen? 

JW: Egenkapitalen ender på 300K inkl. Tilgodehavender. Kassebeholdningen bliver under 100K til 

nytår. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvad har man brugt revisorer til?  

JW: Det er eksterne revisorer, som afstemmer 2021 og 2022 regnskaberne. Det er et krav ved 

momsfritagelse. 

 

Spørgsmål fra salen: Bør kontingentet sættes endnu mere op? 

JW: Det har vi drøftet, og budgettet er jo ikke vedtaget, så det kan diskuteres. Det er en relevant 

diskussion.  

 

Spørgsmål fra salen: Hvor er største bekymring på indtægtssiden? 



JW: Det er manglende kontingenter. Vi har i budget 2023 taget udgangspunkt i samme antal 

medlemmer.  

 

Spørgsmål fra salen: Hvad var greenfeeindtægt i 2021? Vi skal have fokus på banen for at bevare den 

indtægt. 

JW: i 2020 var den 750K, i 2021 var den 1 mio.  Der har dog været konteret indtægter, der ikke hørte 
til under greenfee, så tallene i årsrapporterne for 2020 og 2021 er reelt for høje. 

 

Spørgsmål fra salen: Når man kan forvente en inflation på op til 10 % næste år, er det så ikke for lidt at 
sætte kontingentet op med 300 kr.?  

JW: Skulle det være en fast kontingentstigning eller en stigning kun for 2023? 

 

Spørgsmål fra salen: Hvis vi sætter det op med 300 kr. og derudover lave et tillæg? Kan det vedtages på 

en generalforsamling? 

JW samt JR: Det kan vedtages gyldigt på generalforsamlingen ved en vedtægtsændring, inden der 
stemmes om den foreslåede kontingentstigning, og så skal alle medlemmer betale. 

Kommentar fra salen: Vi ved alle sammen, at vi står i en akut situation. Det er helt relevant at bede om 

et ekstra tilskud i 2023. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvad gav gaverne til momsfritagelse? Nogle medlemmer har måske ikke råd til at 

betale ekstra i kontingent. Kunne det være en mulighed for ekstra indtægt? 

JW: De penge må ikke bruges til drift.  

 

Spørgsmål fra salen: Søges der fonde? 

JW: Det har vi til hensigt, f.eks. til finansiering af nyt banetoilet. Andre ideer og hvis nogle har erfaring 

og kan være behjælpelig hermed, hilses det velkommen. 

 

Spørgsmål fra salen: Er der taget højde for buggyindtægter? 

JW: Der skal skiftes batteri på samtlige buggyer næste år. Derfor er der store udgifter på buggyer. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvor belagt er de to proer? Kunne man overveje andre koncepter? 

JW: Vi kommer til at løse den administrative opgave på en anden måde, bl.a. ved at inddrage Jens og 

Casper.  

 



Kommentar fra salen: Der står i vedtægterne, at kontingentstigning skal være meldt ud senest 15/11. 

Derfor kan det maksimalt være 3 %, medmindre der sker en vedtægtsændring.  

JW og JR: Der er et problem, men vi kan lave en vedtægtsændring, så vi kan løse problemstillingen. 

 

Spørgsmål fra salen: Har I lavet et budget for det tilfælde, at der ikke vedtages en kontingentstigning? 

JW: Vi har tænkt over alternative løsninger det, men vi har ikke lavet det konkret. 

 

Spørgsmål fra salen: Man skal meldes ud inden 30/11, men man ved ikke, hvad kontingentstigningen 

bliver før til generalforsamlingen. Hvis kontingentet pludselig stiger væsentligt, kan man ikke melde 
sig ud. Har man taget højde for det? 

JW: Det er god pointe, og det vil vi være opmærksom på.  

Kommentar fra salen: I kan jo melde ud efter medlemsmødet, at der er overvejelser omkring 
kontingentstigning, men det kan ikke meldes ud på nuværende.  

 

Kommentar fra salen: Kunne man lade være med at hæve kontingentet? Hvis man får 40 nye 

medlemmer, er der en øget indtægt på 250K. 

 

Spørgsmål fra salen: Har man drøftet øget marketing mv. for at øge medlemstallet, eller forventer man 
frafald? 

JW: Vi frygter medlemsnedgang jf. DGU’s generelle udmeldinger, men vi kan jo kun gisne omkring det.  

 

Spørgsmål fra salen: Hvad indeholder medlemsudgifter? 

JW: Den er højere, fordi træning til proerne er indregnet i begynderkursus mv. De største udgifter er 

sportstruppen, ca. 130K og juniorer, ca. 90K. Derudover er der kontingent til DGU samt udgifter til 

begynderudvalg, rekrutteringsudvalg og marketingudvalg. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvad er grundlaget for kontingentbeløbet?  

JW: 824 medlemmer. 

Kommentar: Der er en udfordring med vedtægterne for at hæve kontingenterne. Der er beregnet ud 

fra 300 kr. stigning ved 600 betalende medlemmer. Vi kommer til at mangle 80K. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvad får klubben ud af sportstruppen? 

JW: Vi har fået en del nye medlemmer pga. sportstruppen.  

Kommentar: Sportstruppen betaler kontingent, og dertil kommer et ekstra kontingent på 1000 kr. 



 

Spørgsmål fra salen: Hvad er kontingentindtægten beregnet ud fra? 

JW: Vi har regnet ud fra 600 medlemmer, fordi der er medlemskabstyper, der ikke kommer til at stige 
300 kr.  

 

Spørgsmål fra salen: Er de udestående regnet med i indtægter? 

JW: De er regnet med i indtægter, men mangler på bankkontoen. Der er dog ikke ret mange tilbage. 

 

 

3. Giv en gave – hvad skal pengene bruges til? 

JW: Vi har fået 27K i gaver. Der er klubber, der får langt over 100K i momskompensation. Vi ved ikke, 

hvor meget, vi får. Hvad skal vi bruge de 27K til? 

Forslag: Flyt blæseren til huset. Mere rækværk ved terrassen. 

Forslag: Børnelegegolfplads ved hul 9. Kig evt. til Hjørring for inspiration. 

Forslag: Nye bolde til driving range 

Forslag: Køleskabe med mulighed for grill selv  

Forslag: Klokke eller lys eller lign. ved hul 13  

Forslag: Overdækning ved terrassen i gården 

Forslag: Vaskeplads med drikkevand – se evt. Poul Eriks forslag.  

Forslag: Short game bane – permanent 

Forslag: Toilet ved driving range 

Forslag: Permanente målebånd på de huller, hvor der spilles tættest pinden mv. 

Forslag: Live kamera med banestatus 

 

4. Ordet er frit 

Spørgsmål fra salen: Hvad med klubtøj til almindelige medlemmer? 

JW: Det er på tegnebrættet. Opfordring til generelt at støtte proshoppen, da en del af overskuddet går 
tilbage til Golfklubben. 

 

Kommentar fra salen: Er det muligt at få tidsbestilling på golfbox på forsiden på telefonen? – vides 
ikke, men vil blive undersøgt. 

 



Spørgsmål fra salen: Kan vi få ur ved starterhuset og driving range? 

JW: Det undersøges 

 

Spørgsmål fra salen: Kan vi inddrage caféområdet til område for proshoppen? 

Kommenter fra salen: Hvis der stadig er salg af drikkevarer, skal man kunne sidde et sted og drikke 

det. 

JW: Der vil stadig være salg af drikkevarer og plads til at drikke det. Opfordring til at melde sig til 

caféudvalget. 

 

Kommentar fra salen: Fortæl, hvordan man kommer til klubben? F.eks. med bus.  

Kommentar fra salen: Vi har drøftet det med teknisk forvaltning tidligere. Foreslå, at bussen kan køre 

ind af ringvejen og derefter dreje ned mod slottet.  

 

Spørgsmål fra salen: Kan man ændre pælene på hul 5 fra hvide til strafområde.  

Hans Hyltoft: DGU siger, at det er tilladt, og det bliver drøftet i regeludvalget i morgen 23/11. 

 

Kommentar fra salen: Ros til bestyrelsen.  

Der klappes. 

 

Spørgsmål fra salen: Har vi stadig sportshøjskolen? 

Heidi: De er væk. De har lavet en aftale med Bjarne og Susanne og Aabybro Golfklub for 2023. 

Bjarne: Forstanderen for Aalborg Sportshøjskole har sagt, at det ikke kan være hos Dronninglund 

Golfklub. 

Heidi: Det er ikke den oplysning, Bestyrelsen er præsenteret for. 

Spørgsmål fra salen: Hvad betyder det i minusindtægter?  

JW: en manglende indtægt på 100K 

Kommentar fra salen: Det er illoyalt, hvis Bjarne fortsat er medlem i 2023, når han indgår aftale med 

Sportshøjskolen og en anden klub, og er medlem i Dronninglund Golfklub, særligt når man ved, 

golfklubben er i økonomiske vanskeligheder. 

 

Hans Hyltoft spørger om det var “det værd” - JW svarer på bestyrelsens vegne, at alle 

bestyrelsesmedlemmer personligt bestemmer, hvad de vil være med til af dispositioner, og hvad man 

ikke vil tage ansvar for. 



 

Formand Heidi: Tusind tak, fordi I alle sammen kom. Tak for jeres inputs og gode idéer.  

 


