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REFERAT GENERALFORSAMLING 13 FEB 2019 kl. 19.00 
 

1 Valg af dirigent. 

2  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4 Forelæggelse af budgetforslag, samt fastlæggelse af kontingent for 

indeværende år. 

                    Bestyrelsen indstiller at kontingentet stiger 200,00 kr. i alle kategorier 

5  Behandling af indkomne forslag: 
                    Der er ingen indkomne forslag  

 6 Valg af formand 
 På valg er Bjarne Pedersen. Villig til genvalg 

7 Valg til bestyrelse 
På valg er: Anja Morsing, Peter Hostrup Daugberg, Jens Dalsgaard og Tina 

Christiansen  

Alle er villige til genvalg 

8  Valg af revisor og revisorsuppleant 
 På valg er Aksel C Nielsen.  Aksel modtager ikke gensalg.  
                    Hans Hyltoft afgår uden for tur 

  9 Eventuelt 
 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 
Ad. 1- Dirigent 
Bestyrelses forslag: Jacob Munch Hansen. Der var ikke andre forslag. JMH blev enstemmigt valgt. Dirigenten 
takkede for valget og konstaterede herefter, at indkaldelsen med tilhørende dagsorden var udsendt pr. mail til 
samtlige medlemmer d. 16. januar 2019 og samtidigt udlagt på klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset.  
Dirigenten konstaterede endvidere, at indkomne forslag samt revideret og godkendt regnskab er fremsendt d. 
5. februar 2019.  
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen lovligt indvarslet jfr. Vedtægternes § 9 og at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen. 
 
Dirigenten oplyste, at der var mødt 96 stemmeberettigede medlemmer.  
Som stemmetællere blev valgt Bent Nielsen, Aksel C. Nielsen og Hans H. Andersen. 
 
Ad. 2 – Beretning 
Formanden Bjarne Pedersen aflagde beretning: 
 

Indledning: 
Sidste år til generalforsamlingen spillede vi som indledning til min beretning raindrops keep falling on 
my head – i år burde vi spille sommer og sol med Birthe Kjær. Det skal jeg skåne Jer for. Hvis vi selv kan 
bestemme, vil en kombination af de 2 seneste års vejrtyper nok være at foretrække. 
Jeg har i år valgte at samle de ”tunge” ting til sidst i min beretning, så vi kommer blødt i gang. 
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Medlemmer: 
Vi har i lighed med tidligere år oplevet en del udmeldelser, helt konkret 66 af alle medlemskategorier 
og heraf 39 fuldtids over 25 år i 2017 var det 34. Det er altid ærgerligt, men argumenterne er 
manglende tid, sygdom, alder m.m. Ingen har sagt, at det er pga. banen, bestyrelsen eller klubben. Det 
tager vi trods alt som et positivt tegn. I talende stund har vi den anden vej fået 20 indmeldelser, heraf 
17 fuldtids over 25 år. 
Vi har haft lidt færre begyndere end normalt, men det passer jo meget godt med det vi (hele Dansk 
Golf Union) generelt oplever – en form for mætning. 
Vi har også i 2018 haft samarbejde med de lokale skoler og efterskoler, hvilket også giver et par 
medlemmer indimellem. Vi er stadig fortrøstningsfulde i forhold til at få flere nye medlemmer. 
 
Aalborg sportshøjskole: 
Vi startede 2017 et samarbejde med Aalborg sportshøjskole omkring højskole golf. Dette fortsatte i 
2018 og fortsætter i 2019. 
I 2018 var der i alt 135 deltagere over alle 3 uger. Heraf 18 der tog golfkørekort. Det er en spændende 
men også indtægtsgivende opgave. Netto lavede vi på 3 uger kr. 50.000 og det eneste I som 
medlemmer oplever, er 3 fredage med gunstart. 
 
Junior: 
Der har i lighed med 2017 været stor fremgang og aktivitet i juniorafdelingen. Det er lykkedes at få 
nedsat et juniorudvalg, så Jens og Casper ikke står med hele opgaven alene. I golf er man jo junior, til 
man er 25 år og vi har over 50 medlemmer under 25 år.   
 
Sportstruppen: 
Her blev der gået all in med hensyn til hold.  
Vi tilmeldte alt vi kunne, hvilket betød 4 herrehold og 2 damehold under DGU’s turneringer.  
I 2018 var det så dameholdets tur til at spille om oprykning. Oprykningskampen blev spillet på Vestfyn 
med 8 deltagende hold. Desværre lykkedes det ikke, men oplevelsen var det hele værd - jeg var selv 
kørt til Fyn for at bakke op – det var der så lige 15 -20 andre, der også havde valgt. Tusind tak til Jer 
der spillede og til Jer, der var heppekor, det vidner for mig om et fantastisk sammenhold. At det hele 
sluttede med et glas champagne, som om vi havde vundet, gjorde det bare til uforglemmelig dag. 
Sportstruppen lavede et tiltag med en form for medlemskab, hvor man betalte for at deltage i 
træning, træningsophold og tøjordning – ikke færre end 57 spillere var med i sportstruppen.  Uhørt i 
dansk golf. Samme antal gælder for 2019. 
Overvej om ikke I skulle køre en tur i klubben, når der er turneringsgolf – der spilles faktisk noget super 
godt golf og vores spillere vil gerne have noget opbakning. 
 
4golf: 
Det var så år 2 med 4golf og i DGK var der 122, der ønskede at være med. I alt i de 4 klubber var der 
486 medlemmer og der blev spillet 4757 runder, heraf 1271 i DGK, så mon ikke det er kommet for at 
blive. Økonomisk gav det os lige godt kr. 100.000. 
 
Erhvervsnetværk:    
Efter en blød opstart i 2017 må jeg konstatere, at det har vist sig sin berettigelse af have et 
erhversnetværk. Vi har i 2018 haft ca. 30 medlemmer og et fremmøde på mellem 20 – 25 til hvert 
møde – både dem der holdes i huset og ved virksomheder rundt omkring. 



 3 

Senest har netværket været på besøg i Aalborg Lufthavn. 
 
Turnering – arrangementer: 
Der har været gennemført de sædvanlige turneringer med pro’ens match som den absolut bedst 
besøgte. Vi kunne godt ønske os flere deltagere til de andre matcher. Det vil turneringsudvalget have 
fokus på i 2019 med forskellige tiltag.  
 
Et nyt tiltag var tirsdagsgolf – en turnering, hvor alle kan tilmelde sig 18 hullers runde med gunstart 
16.30 eller 9 huller via begynder- og optimistklubben kl. 17,00. På de gode dage var vi over 50 
deltagere, men der er plads til flere, så følg med på de informationer i får – alle er velkomne. 
Arrangementer har der ikke været nogen af i 2018 – vores udvalg har været lidt på low, der er dog 
givet tilsagn om, at der skal/vil ske noget i 2019 – så er det op til Jer, at det bliver gennemført ved at 
tilmelde sig.   
 
Og så er det ikke helt sandt. For vi havde jo 10-års jubilæum i maj 2018 og det blev markeret med et 
golf trick show og en reception i klubhuset med omkring 100 deltagere. Tak til dig Morten for bidraget 
til dette arrangement og tak til Jer, der bidrog med gaver og til dagen. 
 
Bestyrelsen: 
Som bekendt blev bestyrelsen udvidet til 9 medlemmer og ingen suppleanter. Det har fungeret 
upåklageligt og været en stor fordel at kunne fordele opgaver på 9 personer. Der har kun været 
afholdt 5 bestyrelsesmøder. Det skyldes, at man hver især tager hånd om de opgaver, man har sagt ja 
til og det giver bedre effektivitet på den måde. Jeg hørte faktisk i radioen i tirsdags, at det er meget 
svært at finde bestyrelsesmedlemmer i foreningsregi. Men så supplerede de med et indslag fra 
boldklubben Stjernen i Svendborg og hvis ikke jeg vidste andet, kunne det ligeså godt have været mig 
der udtalte sig. Det var nøjagtig vores model og de havde heller ikke problemer med at finde 
kandidater til bestyrelsen. 
 
At der er et godt samarbejde i bestyrelsen, bekræftes vel også af, at når vi skal til valghandlinger, så 
stiller alle op igen – det er første gang, jeg oplever det – det kan kun være en styrke.  
 
Personale: 
Vi har i 2018 haft 8 personer på lønningslisten, nogen på fuldtid, nogen på deltid og nogen på få timer. 
I højsæsonen var det 4½ i greenkeepergården, Casper og Radi i klubhusområdet samt Karina til 
cafe/rengøring. 
 
Cafe: 
Så starter vi på de lidt tungere emner. Det er med stor beklagelse, at vi endnu engang måtte 
konstatere, at vores forpagter ikke holdt tiden ud. Det er utrolig opslidende gang på gang at skulle 
samle op og bruge ressourcer på løsninger. At det denne gang skete midt i en stor match over 2 dage, 
gjorde det ikke bedre. 
 
Selvom vi kun havde 15 timer fra onsdag aften, hvor forpagteren stoppede, til vi skulle være oppe at 
køre med egne varer torsdag formiddag, så lykkedes det takket være stor hjælp fra vores 
leverandører, personalet, medlemmer og dem fra bestyrelsen, der havde mulighed for at hjælpe. Tak 
for det. 
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Fra 13 september 2018 har vi som bekendt selv styret det med god hjælp fra Meny i Dronninglund. Jeg 
tror og håber, at alle har fået det de har bedt om. 
 
Fremtiden vender jeg tilbage til. 
 
Banen: 
2018 var året, hvor det store baneprojekt, som blev søsat i 2017, skulle gøres færdigt, såsom tilsåning 
af arealer samt færdiggørelse af projektet. 
 
Som nævnt i indledningen. så er vejret en vigtig faktor og den varme sommer var ikke gunstig for 
væksten i de ny såede arealer, ligesom det generelt ikke var godt for banen. Tørken afstedkom flere 
store områder med brune pletter, som først her i 2019 bliver udbedret. Emnet blev drøftet på 
medlemsmødet og det var en vurdering fra greenkeeperne og baneudvalget, at det vil have størst 
effekt at vente til foråret. Det kan jo altid diskuteres, om det var det rigtige, men vi har fuld tillid til at 
dem, der er uddannet greenkeeper, gør det der er bedst. 
Senest er der blevet plantet 2 træer (rødbøg) på hul 10, som var en del af den jubilæumsgave, vi 
modtog. 
 
Økonomi: 
Måske skulle jeg have startet her, så det var overstået, men nu blev det her som noget af det sidste. 
Resultatet som I jo kender, er absolut ikke tilfredsstillende, det skal vi være de første til at erkende. 
Vi har selvfølgelig evalueret og set på, hvor det er gået galt – Bo vil også komme ind på det, men det 
er så alvorligt, at jeg også bruger lidt tid på det. Der er 2 indtægtsposter, der har slået fejl nemlig 
kontingentindtægt med kr. 100.000 og Greenfee indtægten ligeledes kr. 100.000. Det er 2 poster, som 
er svære at gøre noget ved, når først vi er i gang. Når I ser budgettet for 2019 vil I også kunne se, at 
netop de 2 poster er meget konservativt budgetteret. Af samme grund indstiller vi også til, at 
kontingentet skal stige med kr. 200.00 i alle kategorier 
 
Udgifterne er som det fremgår blevet overholdt, men det ændrer ikke på, at vi er utroligt kede af 
resultatet. Det skal og vil vi gøre bedre i 2019. 
 
Fremtiden: 
Det vil være naivt at tro, at 2019 bliver roligere end 2018, tværtimod, men hvis det bare er med 
positive oplevelser, så er det også til arbejde med. 
 
Vi har fra 01 april 2019 ansat en proelev – Meik Aagaard – på ½ tid. Blokhus har den anden halvdel. 
Vi tog beslutningen ud fra, at vi gerne vil passe godt på Casper, ligesom vi i øvrigt vil med alt 
personale. Det giver flere muligheder for undervisning, hvilket har været efterspurgt. 
 
Jeg lovede at vende tilbage omkring cafeen. Vi har besluttet, at vi vil forsøge at finde én, der ansættes 
til at drive cafeen. Vi har ikke forsøgt og tror heller ikke, det er muligt at finde en forpagter igen. Vi har 
brugt og bruger alt for mange ressourcer på cafeen. Det håber vi kan løses ved, at vi selv har hånd om 
det. Som det fremgår af budgettet, så skal cafeen bare gå i nul. Viser det sig hurtigt, at det ikke kan 
bære økonomisk, så må vi tilbage til ”gamle” dage, hvor vi kun har salg af drikkevarer og så entrere 
med eksterne leverandører.  
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Vi har i sidste uge ført 3 samtaler og senest i går og i dag kl. 15 haft samtaler med 2 af de 3 igen. 
Dette for at sikre, at vi får det gjort rigtigt. Vi er tæt på at udpege den, vi tror kan løse opgaven til alles 
tilfredsstillelse. Vi skal finde en holdbar løsning, der kan sørge for at Jesper Nyborg kan få sin 
bøfsandwich og Peter Berg sit stjerneskud. 
 
Vi håber, at når vi præsenterer konceptet og menukortet som noget brugbart, at I vil støtte op om det. 
Vi ser mange, der går fra hul 18 til tee 1 og drikker 1 øl oppe ved starterhuset efter en runde. Det er 
ikke forbudt, men det er svært at konkurrere med – så støt Jeres klub. Priserne er og bliver meget 
fornuftige. 
 
I greenkeepergården har vi kørt med 2 medarbejdere der delte lederrollen – det har vi fra årsskiftet 
ændret og ansat Brian som daglig leder. 
 
I 2019 vil vi igen have fokus på nye medlemmer – måske vi først ser resultatet ved næste årsskifte, 
men der skal arbejdes intenst på at skabe nogle tilbud, så det er DGK, man vælger. 
 
Noget som har fyldt over vinteren og som vi skal forholde os alvorligt til i fremtiden, er de nye regler 
som blev implementeret 1. januar 2019. 
Regeludvalget (Alf og Birgit) har udfærdiget nye lokalregler, som snarest bliver offentliggjort. Tak for 
Jeres indsats. I 2019 er der fundet en ny formand for udvalget. Det er Hans H. Andersen. 
 
I begynderudvalget vil vi snarest indbyde til et møde med dem, der ønsker at være med på 
fadderholdet. Det bliver nødvendigt at sikre, at fadderne kan de nye regler m.m. 
 
Afslutning: 
Ja, det var så 2018, og selv om alt ikke har være lyserødt ud over bundlinjen, så har det igen været et 
spændende år med mange oplevelser og udfordringer.  
 
Jeg vil gerne sige tak til dig Morten, for din altid store bevågenhed omkring, hvad der foregår. Tak for 
mange samtaler og gode råd, når der har været noget der lige skulle tackles rigtigt. Tak for støtte til 
forskellige tiltag. 
 
Tak til sponsorerne for Jeres opbakning, uden det ville det være en umulig opgave at drive klubben. 
Tak til Jer medlemmer – altid dejligt at møde Jer til en god dialog – vi er ikke alle altid enige, men vi 
har jo et fælles mål. At få skabt den bedste klub i Nordjylland. 
 
Sidst, men ikke mindst tak til personale og bestyrelse for et fantastisk godt samarbejde. Hvis 
generalforsamlingen vælger vores indstilling om valg, ser jeg frem til et nyt spændende år med Jer. 
 
Tak 
 
Erik Topp: Kan tilslutningen til 4Golf være en af årsagerne til de færre greenfee gæster. Bjarne 
Pedersen: Det kan absolut være en årsag.  
 
Jens Haase: Spiller selv i 4Golf og har oplevet, at man i visse klubber tager et gebyr på kr. 30 i 
seniorklubben for dem der er 4golf medlemmer. 
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Formandens beretning blev derefter taget til efterretning. 
 
Ad. 3 – Regnskab. 
Klubbens kasserer Bo Pedersen gennemgik årsrapporten 2018 (5. regnskabsår), som forinden var blevet 
gennemgået og påtegnet af klubbens revisorer, Hans H. Andersen og Aksel C. Nielsen. 
Desuden var årsrapporten vedhæftet ledelsespåtegning, underskrevet af bestyrelsen. 
Driften udviste et underskud på kr. 161.861, hvilket bestyrelsen ikke anser som tilfredsstillende. Der var 
budgetteret med et overskud på kr. 74.000. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 4 – Forelæggelse af budgetforslag, samt fastlæggelse af kontingent for 2019. 
Dirigenten oplyste indledende, at budgetforslaget ikke var til godkendelse, men blot forelæggelse, hvorefter 
kasserer Bo Pedersen gennemgik budget for 2019. 
Nettoomsætning baseret på 600 fuldtidsmedlemmer tkr. 4.625. 
Udgifter tkr. 4.521 
Resultat tkr. 73. 
 
Carsten Frisgaard Spørgsmål fra salen: Leasing af maskiner, er det inkl. reparationer? Bo Pedersen: Der er 
indregnet vedligeholdelse i udgiften til Leasing. 
 
Budget blev taget til efterretning. 
 
Kontingent forslag 
Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingent for 2019, således at kontingenterne for 2019 vil udgøre følgende: 
senior 25+    nyt kontingent kr. 5.900 

Ungdom 19-25 år  nyt kontingent kr. 3.000 

Junior - under 18 nyt kontingent kr. 1.800 

Fleks   nyt kontingent kr. 2.000 

Partout Par-3-banen  nyt kontingent kr. 1.200 

 
Kontingentforslagene blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 5 – Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 
 
Ad. 6 – Valg af formand 
Med henvisning til dagsordenen oplyste dirigenten, at nuværende formand Bjarne Pedersen var på valg og gerne 
modtog genvalg. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kandidater. 
Bjarne Pedersen blev herefter enstemmigt genvalgt for 1 år med applaus. 
 
Ad. 7 – Valg af bestyrelse 
Med henvisning til dagsordenen oplyste dirigenten, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Anja Morsing, Peter Hostrup Daugberg, Jens Dalsgaard og Tina Christiansen. Alle genopstillede. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kandidater. 
Anja Morsing, Peter Hostrup Daugberg, Jens Dalsgaard og Tina Christiansen blev valgt for 2 år med applaus. 
 
Ad. 9 – Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
Dirigenten oplyste, at Aksel Nielsen er på valg, ikke ønskede genvalg. 
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Hans H. Andersen er valgt til 2020, men valgte at afgå uden for tur. 
 
Gert Zinndorff opstillede for 2 år og Susanne Wittenberg opstillede for 1 år. Ingen af kandidaterne var 
til stede, men formand Bjarne Pedersen foreviste e-mails fra begge kandidater som bekræftede deres 
opstilling.  
 
Gert Zinndorff og Susanne Wittenberg blev enstemmigt valgt.  
 
Som 1. revisorsuppleant opstillede Aksel C. Nielsen for 1 år. 
Aksel C. Nielsen blev enstemmig valgt 
 
Ad. 9 – Eventuelt 
Tina Christiansen. Opfordre medlemmer til at deltage i turneringsudvalget, da de godt kunne bruge et par 
medlemmer mere. Samtidigt fortalte Tina om mulighederne for at spille om tirsdagen i klubbens tirsdagsmatch. 
 
Claus Wulff: Holder man opsyn med at gæster betaler Greenfee. Bjarne Pedersen håber, at alle er med til at 
holde øje med, at alle spillere på banen enten er medlem eller har et Greenfee mærkat. Der bliver starter en 
form for baneservice op ved start af sæsonen 2019. Opdager man at spiller ikke har de korrekte mærker, skal 
man sørge for at få klub- og medlemsnummer og giver det til Radi eller Bjarne Pedersen, der tager fat i spilleren 
efterfølgende. 
 
Ole Hougaard: Mener ikke det er fornuftigt med blokeringer til klubber i klubben men ønsker et system med 
fortrinsret i stedet for blokeringer. I weekenden kan man være meget forsinket pga. for højt samlet handicap i 
bolden. Kunne vi lave et samlet handicap pr. gruppe på max. 100? 
Bjarne Pedersen: Det er noget bestyrelsen vil se nærmere på. 
 
Bjarne Pedersen: Takkede for valget og sagde tillykke til de genvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
Desuden takkede Bjarne Pedersen Hans H. Andersen og Aksel C. Nielsen for det store arbejde, de har lavet som 
klubbens revisorer gennem flere år. Deres øje for alle detaljer har givet stor tryghed i bestyrelsen, for at alle tal 
var som de skulle være. 
 
Formand Bjarne Pedersen takkede dirigenten for sikker og myndig ledelse. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede de fremmødte for positiv 
deltagelse. 
 
Som referent: Anja Morsing 
 
 
 

 


