
 

R E F E R A T 
 

Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 
i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan’s Pub. 

 
Referent: Jane Bach Sørensen 
 

Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer ud af 775 mulige. 
 
 
  

DAGSORDEN  

 
1. Valg af dirigent.  
 
Advokat Steen P. Husbjerg blev enstemmigt valgt og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
 
Formand Finn Nielsen aflagde mundtligt beretning som følger: 
 

”Velkommen til ordinær generalforsamling 2013 

Jeg sad midt i februar måned og skrev på nogle indlæg til vores årsskrift, som skulle udkomme for 4. gang.  
Vejret var ganske flot. Solen skinnede og fuglene fløjtede muntert selv om det frøs 5 grader og bortset fra, at jorden var 
dækket af sne, så var det ganske dejligt golfvejr, ville nogle helt sikkert synes, men når jeg kommer ud i klubben sådan en 
vinterdag, ja så ses der spor i sneen – og det er ikke bare skispor, men også spor efter golfvogne. I kan jo ikke holde jer væk – 
der skal spilles golf hele tiden, og det er meget få dage, hvor selv de mest udholdende er blevet hjemme. Så sent som i går så 
jeg nogle, der prøvede at spille golf.  
Alternativet er selvfølgelig at stå i tørvejr inde i vores udslagshal eller stå i læ på den overdækkede driving range for at få styr 
på slagene. 
Fantastisk dejligt at se alle disse entusiastiske golfere, som bare nyder at være sammen om vores dejlige sport. 
Årsskriftet er på gaden nu, og I kan få det med hjem i dag. Stor tak til alle, som har bidraget med artikler, tak til vore 
annoncører og stor tak til Annie Jakobsen, som har holdt det hele i hånden. Tak til Lone, som har været bindeledet til vore 
annoncører. 
Årsskriftet er et kommunikationsmiddel, som både bruges til at kigge lidt tilbage, men også til at informere om den kommende 
sæsons nye tiltag. 
Årsskriftet kan selvfølgelig ikke stå alene – der skal også andre midler til  
bl.a. vores hjemmeside, som nu har været aktiv godt og vel 1 år, og da vi ikke har hørt om store problemer med at finde rundt i 
den, så må det vel konkluderes, at den er ok. 
Hvis jeg tager helt fejl, så lad os få det at vide. 
MEDLEMSSITUATIONEN 
Jeg tænker først og fremmest på alle jer, der sidder her i dag, men også på alle dem, som af en eller anden grund ikke er her. 
Det kan der være mange årsager til. Mit budskab til jer, der er her, skal være, at I er de bedste ambassadører og budbringere 
for vores klub.  
Vi skal have budskabet ud – vi skal have flere medlemmer – så kort kan det siges – og for den sags skyld også gerne flere 
greenfee spillere på begge baner. 
Sidste sæson havde vi en lidt mindre tilgang af medlemmer, end vi havde forventet.  
Det skal vi gerne have rette op på – derfor denne opfordring til jer medlemmer, og husk – der er stadig en bonus (2 
greenfeebilletter)  at score for hvert fuldt betalende medlem, I skaffer. 
Vi prøver gennem vores sponsor og -markedsføringsudvalg at lave nye tiltag, så vi får udbredt kendskabet til HGC: 

 vi er startet op med et hold prøvemedlemmer og nye hold starter i april.  

I alt har 23 tilmeldt sig.  

 vi er ved at lave en samarbejdsaftale med Silkeborg Firmaidræt med overskriften: ”Vild med golf….?” 

 vi tænker tanker omkring etablering af en erhvervsklub, som skal være i tilknytning til det nuværende sponsorarbejde 



 vi deltager i forskellige messer i Silkeborg området. Var bl.a. med på kvindemessen i Silkeborg den 10. marts. 

 vi laver Himmelbjerg Open den 28. juni - et firmaarrangement, der byder på både golf og sejltur med Riverboat flåden 

 vi annoncerer bredt i lokalområdet 

Der ydes stadig et stort frivilligt arbejde på mange områder – endda i rigtigt stort omfang – og jeg tror, vi får brug for flere 
hænder i den kommende sæson, så tag vel imod opfordringer fra bestyrelsen eller de eksisterende udvalg om at give en hånd 
med. Det er til gavn og glæde for os alle. Tordenskjolds soldater er gode – men de kan vel også blive trætte, og de vil måske også 
gerne se nye mennesker 
 
Der skal i hvert fald lyde en rigtig stor tak til alle frivillige arbejdshold, vores pedel Karl og også til alle frivillige 
udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i klubber – i - klubben for jeres store indsats i 2012 – og samtidig velkommen til 
arbejdet til nye medlemmer i de forskellige grupper eller udvalg. 
Takken skal også rettes til vore ansatte, sponsorer og andre samarbejdspartnere, som altid er villige til at træde til, når vi har 
behov for hjælp. 
En speciel tak skal lyde til vores kasserer gennem rigtig mange år, Jørn Kelland, som har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. 
Peder Carsten Levring overtager Jørns arbejde, og det bliver spændende at se, om han også kan hive den ene løjerlige statistik 
efter den anden op af hatten. 
Tak for rigtig mange TALrige oplysninger gennem tiden, og tak fordi du har passet godt på Himmelbjerg Golf Clubs pengekasse. 
Et andet varslet farvel gælder medlem nr. 1, Niels Bach, som synes, det er på tide, at en anden kommer til som 
Baneudvalgsformand – en post som Niels har haft i hele klubbens levetid. Jeg tror ikke, at der er nogen i HGC, som ikke kender 
Niels – om ikke andet så på hans smittende latter – men vi er mange andre, der kender ham for den seriøse og faglige tilgang, han 
har haft til arbejdet som udvalgsformand. Tak for mange års flot arbejde. 
Nu er det ikke fordi, vi skal til at vælge eller udpege folk til opgaver i klubben i forhold til deres medlemsnummer. 
Pudsigt nok bliver den næste Baneudvalgsformand medlem nr. 2, og bag dette medlemsnummer skjuler navnet Jørgen Carøe sig. 
Jørgen har siddet i Baneudvalget gennem mange år, så arbejdet er bestemt ikke ukendt for ham. Velkommen til og held og lykke 
med arbejdet. 
Det står ikke skrevet nogen steder, at man skal foretage udskiftninger/indtræden  i rækkefølge i henhold til medlemsnummer – 
der ville godt nok gå nogle år, inden alle havde været ved fadet. Nå spøg til side. Medlem nr. 3 er for øvrigt……… 
BANEN 
Banen har fået mange rosende ord med på vejen i 2012 – ikke bare fra vore egne medlemmer, men så sandelig også fra vore 
mange gæster, og det endda til trods for, at den til tider har været noget bøvlet at have med at gøre – vand, vand og atter vand 
– og meget af det kom fra defekte drænrør, som lå de mærkeligste steder og afstedkom de mest besynderlige ”springvand” bl.a. 
på fairway på hul 4.  
Jeg tror, der er kommet styr på det nu, så vi kan komme tørskoet rundt, hvis vejret ellers arter sig nogenlunde.  
Den ene af vore greenkeepere, Henning, har været særdeles ihærdig i sin søgen efter problemernes opståen og ikke mindst 
udbedringen af dem. Hils ham fra os, Morten. 
Nu er det ikke sådan, at det kun er Henning, der har lavet noget. De øvrige grønne drenge skal også have stor ros for deres 
arbejde med de snurrende maskiner – eller reparation af samme, for det skal jo også til en gang i mellem. 
Desværre er Morten syg i dag. Han havde den 3. marts 10 års jubilæum som ansat i HGC – og det skulle han da have haft en stor 
hånd for. 
 
Vi prøvede i slutningen af 2012 at lade spillet fortsætte på Himmelbjergbanen på sommergreens. Det er ud til, at spillerne har 
fulgt kravet om at tee up eller lægge up i den periode, banen kunne bruges, Banen ser ikke ud til at have tagget skade af at blive 
brugt. 
Hele den lange proces med færdiggørelse af hul 17 og 18 ser efterhånden ud til at være færdig. Green på hul 17 så – inden sneen 
dækkede den – rigtig flot ud.  
Nu bliver det spændende at se, hvorledes man vil angribe hullet lige fra teestedet til sidste put. 
Store byggearbejder og omlægninger af huller osv. bliver vi vist skånet for i 2013. 
Her i marts måned skulle der - på utallige opfordringer – være etableret en trappe fra bunden af det store hul ved afslutningen 
af hul 14 op til niveauet før green. 
Ligeledes skulle der også gerne være foretaget reparation af trappeforløbene ved hul 7 og 15 – hvis ikke, så sker det snarest.  
Men vejret har drillet, så det kommer senere. 
Meget af dette har kunnet lade sig gøre takket være donationer fra tirsdagsdamerne, seniorklubben samt Sten Ole Jespersen 
(Seniorklubben). 
Tirsdagsdamerne har også ønsket køllevaskere – og disse skulle vil blive etableret ved vaskepladsen ved klubhuset. 
Skulle der være penge til overs vil de formentlig blive brugt til endnu et shelter, som kan placeres langt ude på banen mellem hul 
6 og et par andre huller. 
TURNERINGER 2012 



Folkene I turneringsudvalget har haft travlt, som de plejer. Alle turneringer afviklet planmæssigt og med gode deltagertal. 
Nogle af turneringerne havde fået nye sponsorer – rart at se, der er firmaer, der bakker op omkring det arbejde, der bliver 
lavet i HGC. 
En af turneringerne har fået særlig opmærksomhed, idet den er lidt anderledes. Jeg tænker her på Cross Country turneringen, 
som går over stok og sten, vand og træer og jeg ved ikke hvad. Underholdende er det – og hvis vejret tillader det (midt i 
oktober), så spilles den over 18 huller i år. 
Klubmesterskaberne blev som sædvanlig afviklet i slutningen af august, og der var deltagelse i 8 af de 10 rækker, man kunne 
stille op i. 
Stort tillykke til mestrene, som blev: 
 
Åben række: damer: Christina Christiansen 
Åben række herrer: Daniel Gernow 
Veteran damer: Britta Kjær Witte 
Veteran herrer: Frede Hjøllund 
Senior damer: Hanne Rasch 
Senior herrer: Jens Bjørn Frandsen 
Mid age damer: Ingen deltagere 
Mid age herrer: Michael Vater 
Junior piger: ingen deltagere 
Junior drenge: Martin Bang Knudsen 
Vi har haft et par gode erhvervsturneringer og en sponsorturnering med stor deltagelse, og det er ligesom andre lidt større 
grupper – det være sig firmaer, klubber – i – klubben, en stor gruppe tyske spillere - har fundet frem til HGC´s dejlige bane. 
I begyndelse af maj sidste år lagde vi bane til DGU´s ranglisteturnering, og den 26. april i år har man mulighed for igen at se 
nogle af de rigtig gode danske juniorspillere i aktion – kom ud og giv juniorudvalget en hånd med arrangementet, hvis der er brug 
for det, og nyd det gode spil. 
ØST JYSK GOLFRING 
Så er det 4. sæson, vi går i møde i Øst Jysk Golfring, som siden sidste sæson er vokset med et enkelt medlem. Det er 
Skanderborg Golf Klub, der har søgt optagelse i Ringen og er blevet bevilget det. Vi glæder os til samarbejdet med endnu en af 
de gode østjyske klubber. 
Samarbejde har i 2012 indbragt HGC omkring 120.000 kr. 
Hvis du endnu ikke er tilmeldt fritspilsordningen, så kan det selvfølgelig lade sig gøre ved henvendelse til Lone. Det koster 
såmænd kun 750 kr. – og så kan du spille gratis på de fem andre baner. Kortet kan kun købes af fuldgyldige medlemmer. 
Husk kortet er personligt (forsynet med navn, klubnummer og fritspilsnummer) og må derfor ikke overdrages til andre. 
Hvis bagmærket bliver misbrugt, vil det blive inddraget, og der vil ske indberetning til hjemmeklubben. 
Skulle du ikke have lyst til at købe fritspilskortet af den ene eller anden grund, så skal du være klar over, at du kan spille til ½ 
greenfee i de fem andre klubber.  
Ordningen gælder dog ikke FLEX-medlemmer. 
Den årlige Ring Master Turnering bliver afviklet på Odders bane 18. august med de deltagere, som har kvalificeret sig til 
turneringen. 
Turneringsudvalget udvælger de turneringer, der er kvalificerende for at deltage i Ring Master. 
 
MULLIGAN´S PUB 
Sidste år lykkedes det os lige før sæsonstart at få ansat nye forpagtere til Mulligan´s Pub. Judit Lund og Jette Rohde var 
friske på opgaven, og jeg synes, de hurtigt fik pejlet sig ind på, hvad HGC var for en størrelse. Mange gode måltider er svinget 
over disken, og det fortsætter de med i den kommende sæson. Vinteren har de brugt til at tænke tanker omkring menukortet 
osv., så det bliver spændende at se, hvad der bydes på i den kommende tid. 
I efteråret var der - på deres initiativ - også blevet plads til en Irsk Aften med god mad og forrygende god underholdning af 
duoen Olesen og Damm, som på fornøjelig vis gjorde det i irske ballader. Et arrangement, som sagtens kan tåle gentagelse. 
 
ØKONOMI 
Penge er ikke noget, man taler om – det er bare noget, man har!! 
Sådan er der nok nogen, der tænker – men det gælder vist ikke for så mange golfklubber, hvor man ofte er nødt til at vende 
hver eneste krone. Sådan har vi det også i HGC. Vi prøver på at tænke os om og sætte tæring efter næring. 
For to år siden blev kontingentet sat i vejret med 580 kr. om året. Året efter steg det med 200 kr., Jeg havde håbet lige til det 
sidste, at vi kunne undgå en kontingentstigning, men desværre er vi nødt til at lade kontingentet stige med 200 kr. for en 
fuldtidssenior. Men jeg vil gerne pege på, at vi stadig er i den billige halvdel af sammenlignelige klubber i vores område. 
Vi fik sidste år generalforsamlingens godkendelse til at lade aktiens pris være afhængig af udbud og efterspørgsel. Det har vist 
sig at være en god ordning – det er blevet billigere at blive medlem i HGC.  Førpris 9800 kr. Ny pris mellem 2800 og 4000 kr., så 
det var et skridt i den rigtige retning. 
Som jeg sagde i begyndelsen af min beretning, og jeg nævner det igen – vi skal have flere medlemmer. 



En Ipad koster 5199 kr. og en Iphone koster 5199 kr. – hvorfor var det lige, jeg kom i tanke om det? Nåh ja – det er jo altid 
sjovt at sammenligne priser. 
Sidste år ved samme tid, havde vi lige omkring 200 aktier til salg – nu er tallet nede på ca. 180 aktier. 
Vi har i bestyrelsen tit talt om – men ikke vovet springet endnu – at fjerne alle rabataftaler og så indføre en enhedspris – a la 
det man har gjort i Gyldensten på Fyn. 
Vi har taget et lille afsæt omkring det ved at sige nej tak til de midt og vestjyske klubbers 50 kr. aftale. 
Vi beholder ½ pris aftalerne med 10 klubber og selvfølgelig også ØGR ½ pris aftalen. Vi er med i Golfhæftet, men har sagt nej 
tak til Teetime aftalen og Diamond Club hæftet. Vi har også sagt nej tak til DGU´s Golfers Only ordning for klubber. 
Vi vil gerne se om det er vejen frem – og så har vi i øvrigt sat prisen på greenfee op til 350 kr. alle ugens dage på 
Himmelbjergbanen, mens Bakbjergbanen fortsætter uændret med 160 kr. - og det gælder for spil hele dagen på begge baner. 
Det bliver også lidt dyrere at blive fragtet rundt på banen – leje af buggy kommer fremover til at koste 250 kr. for en runde. 
Til gengæld kan man så glæde sig over, at vi indfører ”gratis” bolde. 
 
VISION OG STRATEGI    
30. oktober havde bestyrelserne det årlige evalueringsmøde med repræsentanter fra de forskellige udvalg og klubber – i – 
klubben. Som sædvanlig fik vi en god og saglig gennemgang af årets begivenheder, og der blev da også kigget fremad. 
Mange af udsagnene blev taget med på bestyrelsernes vision og strategidag i begyndelsen af december. 
En af de meget overordnende opgaver var at få lavet en ”Virksomhedsplan for HGC”. Det er der blevet arbejde en del med, og i 
skrivende stund ligger der et fint oplæg til  videre drøftelse og endelige konfirmation i bestyrelsen.  
Overskriften endte med at blive ”Forretningsorden for HGC”, som også indeholder en organisationsplan.  
Det færdige resultat vil blive lagt på hjemmesiden. 
 
SHOP og PRO 
Vi har gennem lang tid forhandlet kontrakter og aftaler med Ingo og Charlotte Lykke. 
Det er desværre ikke rigtig lykkedes for os at blive enige om tingene.  
Selv om vi har prøvet at kigge langt, så har vi ikke kunnet kigge langt nok til at finde plads i vores økonomi til at garantere Ingo 
ansættelse ud over 2013, og en af konsekvenserne er derfor, at Shoppen ikke har bestilt varer hjem til den kommende sæson. 
Charlotte vil lave et ophørsudsalg, som strækker sig til midten af april, hvor Shoppen lukker ned, så husk udstedte gavekort skal 
indløses senest 14. april 2013. Shoppens telefonnummer er i øvrigt blevet ændret til 42 21 11 19. 
Vi synes alle, det er ærgerligt, at det skulle gå sådan, men takker Charlotte for hendes beredvillighed med altid at give en hånd 
med, når der har været behov for det – ikke mindst, når modellerne har fået gode ord med på vejen, når de har været på cat 
walken, men også i dagligdagen, når det har lydt ”Charlotte, kan du ikke lige….?”. 
Charlotte bliver færdig med sin SOSU-uddannelse til sommer, og vi ønsker hendes al mulig held og lykke med det kommende 
arbejde. 
Vi arbejder selvfølgelig på at finde en ordning, så de små daglige fornødenheder kan købes gennem ProBox 24 automaten. 
 
Ingo fortsætter som træner i klubben, og nye forhandlinger om kontraktforlængelse vil blive påbegyndt inden 1. juni 2013. 
På forsiden af Midtjyllands avis, på GOLF.DK og også på Silkeborg Golf Clubs hjemmeside kan man i dag læse, at Silkeborg Golf 
Club overtager driften af Ry Golfklub, når Silkeborg har haft ekstraordinær generalforsamling den 2. april. 
Det er resultatet af 3 måneders hemmelige forhandlinger. Så vidt jeg har forstået det, er aftalen mellem de to klubber baseret 
på en 5 årig periode, hvor der skal skaffes 550 nye medlemmer, der skal rekrutteres i det naturlige opland omkring Ry og 
Silkeborg. Ud fra visse kriterier – bl.a. hvis man ikke får den fornødne medlemstilgang - kan samarbejdet dog opsiges med 3 
måneders varsel. 
”Medlemmerne i den nuværende Ry Golfklub inviteres til at melde sig ind i Silkeborg Golf Club på sædvanlige vilkår, herunder køb 
af køb af aktiebeholdning på kr. 5000 for medlemmer over 26 år.” 
Klubberne vil skifte navn og fremover kalde sig Silkeborg Ry Golfklub. 
Det bliver spændende at følge udviklingen, som vi i bestyrelsen selvfølgelig vil holde øje med. 
 
Jeg vil gerne afslutningsvis sige tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og velkommen til arbejdet til de nye 
medlemmer, som bliver valgt om lidt.  
En kæmpe stor tak til Lone for en formidabel indsats i bestræbelserne på at gøre det godt for os alle. Det er ikke altid lige let, 
og det sker efterhånden for tit, at hun er nødt til at gøre det samme arbejde flere gange, før vi medlemmer er tilfredse.  
Jeg tænker her på al det bøvl, Lone har med medlemsindbetalinger. For kort tid siden havde klubben et udestående i manglende 
eller afviste kontingentindbetalinger på omkring 200.000 kr. !! 
Det betyder, at en masse mennesker skal kontaktes for at finde ud af, hvorfor tingene ser ud, som de gør – og forklaringerne er 
mange og tro mig - ofte tynde. 
Det både kan vi - og skal vi gøre bedre 
Her er det på plads med en sur smiley. 
Men trods alt ønskes alle omkring Himmelbjerg Golf Club en rigtig god sæson på egen bane såvel som på alle andre.” 
 



 

 
Til beretningen var der hovedsageligt bekymrede bemærkninger til det faktum (Niels Sørensen og 
Christina Christiansen) at vi er uden shop fra sæsonstart og ikke for nuværende har kunnet forlænge 
Ingos kontrakt udover 2013, herunder at dette giver et dårligt signal til omverdenen, ligesom det er et 
stort minus for klubbens medlemmer og gæster, at vi ikke har nogen shop. Senest 1. juni 2013 skal 

forhandlingerne med Ingo om en evt. ny kontrakt på andre vilkår være på plads. Der kan være risiko for, 
at Ingo finder et andet trænerjob, men bestyrelsen gav udtryk for, at klubben under alle omstændig-
heder ikke skal være uden træner.  
 
Da Ingo ikke ønsker at fortsætte aftalen med boldmaskinen, herunder opsamling af bolde, har 
bestyrelsen besluttet, at bolde i 2013 vil være gratis for gæster og medlemmer. Dette betyder en 
indtægtsnedgang på ca. kr. 80.000, og at det bliver nødvendigt at få etableret en frivillig skare, der vil 

sørge for boldopsamlingen i stil med ”bunkerfolket”. 

 
Formandens mundtlige beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
 

Regnskabet 2012 blev fremlagt af statsaut. Revisor Klaus Skovsen, Deloitte i Silkeborg. Regnskabet for 
klub og A/S udviste et samlet underskud på ca. 107.000, som hovedsageligt kunne henføres til manglede 
greenfee-indtægter på grund af dårligt sommervejr og som følge af stigende udgifter til massiv 
markedsføring for at skaffe flere medlemmer.  
 
Revisor oplyste, at stort set alle drifts- og aktivitetsudgifter er lagt over i klubbens regnskab, hvilket 

hovedsageligt at noget med fradrag for moms at gøre, hvilket er i klubbens favør. 
 
Der blev rejst spørgsmål om (Palle Bech), hvorvidt det stadig er attraktivt at drive Bakbjergbanen (P&P). 

Kasserer Jørn Kelland oplyste, at man holder meget nøje øje med Bakbjergbanen, men at der ikke er 
nogen planer om at nedlægge denne, så længe der tjenes penge på at drive denne. Indtægten i 2012 var 
lige knap 500.000 kroner.  
 

Klubregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



  
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud: 
 
Forelagt af kasserer Jørn Kelland. Som det ser ud nu budgetteres der med et underskud for 2013 med ca. 
80.000 kroner, hvorfor bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på 200 kr. pr. seniormedlem m.m som 
skitseret nedenfor:  

 
Klubbestyrelsen har afskaffet alle greenfee-aftaler med rabatordning på kr. 50. Det har været drøftet, 
hvorvidt man ligesom Gyldensten-klubben skulle tage det store skridt og droppe alle greenfee-aftaler, 
men indtil videre beholder vi ½ pris greenfee-aftalen med de 10 klubber, som fremgår af vores 
hjemmeside. 
   

Greenfee i 2013 på Himmelbjergbanen forhøjes fra 300 til 350 kroner. Greenfee på Bakbjergbanen 
fortsætter uændret 160 kroner. 

 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2013: 
 
Senior > 24 år  5.600 kr. v/helårlig betaling  5.850 kr. v/halvårlig betaling  
Ynglinge 19-24 år  3.700 kr. v/helårlig betaling  3.850 kr. v/halvårlig betaling 

Junior 16-18 år  2.400 kr.  
Junior < 16    1.550 kr.  
Junior u/banetilladelse      825 kr.  
Distancemedlem   3.100 kr.  
Kortbanemedlem  2.150 kr.  
Flex 1    1.200 kr.  
Flex 2   2.200 kr.  

Prøvemedlem   1.000 kr.  
Studie – nær   1.875 kr. pr. halve år  
Studie fjern   950 kr. pr. halve år kr.  

Passive   1.550 kr. pr. år  
 
Budget og kontingentforhøjelserne blev vedtaget. 



5. Forslag fra medlemmerne.  
 
Ingen rettidige indkomne forslag. 
 
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
 

Bestyrelsen bestod inden generalforsamlingen af Finn Nielsen (formand), Preben Norup (næstformand), 
Annie Jakobsen (sekretær), Jørn Kelland (kasserer), Peder Carsten Levring og Villy Holm.  
 
På valg var: 
 
Annie Jakobsen – modtog genvalg  

 
Jørn Kelland - modtog ikke genvalg  

 
a) Forslag til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Annie Jakobsen og nyvalg af Kaj Skov  
 

Annie Jakobsen blev genvalgt for 2 år og Kaj Skov blev nyvalgt for 2 år 
 
b) Valg af suppleanter: Lejf Bøgedal og Niels Bach – begge modtog genvalg  
 
Begge blev genvalgt for 1 år. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor  

 
Genvalg af Deloitte som ekstern revisor og Palle Bech som intern revisor. 
 

 
 
8. Eventuelt  

 
Der blev opfordret til tydeliggørelse af eksisterende greenfee-aftaler med andre klubber, ØGR-
samarbejdet nu med 5 andre klubber, som er et stort aktivt for klubben og endelig, at vi kan tage egne 
gæster med ud at spille med 100 kr. rabat på greenfee – her blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt det 
måske skulle være til ½ pris i stedet.  
 
Bestyrelsesmedlem Preben Norup oplyste, at han var én af dem fra bestyrelsen, der har/skal forhandle 

kontrakt med Ingo, og at der p.t. arbejdes på, at nå til enighed om en ny stillingsbeskrivelse i 
kontrakten, således at klubben senest 1. juni 2013 ved, om Ingo fortsætter som træner efter 2013. 
Klubbestyrelsen er meget opmærksom på, at klubben ikke kan være uden træner i 2014, men de 
økonomiske rammer gør, at klubben ikke kan forpligte sig til en forlængelse af kontrakten, som den ser 
ud nu. 

 
Preben Norup opfordrede også til, at flere frivillige melder sig til at være med til at løse opgaverne med 

boldopsamling, rivning af bunkers m.v. – da klubben er afhængige af den frivillige arbejdskraft og mange 
hænder kan bruges til at dække turnusordninger. 
 
Pedel Karl Therkelsen opfordrede til, at man finder nogle ansvarlige til at tage sig af vedligeholdelse, 
rengøring, opladning af buggies, således at disse altid står klar til brug/udlejning. 
 

 


