
Referat fra ordinær generalforsamling 

 

HIMMELBJERG GOLF CLUB 

 
TORSDAG, DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 

 
 

 

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 mundtlig beretning som følger: 
 

Velkommen til generalforsamling for sæson 2013. 
Hvordan var det nu lige sæson 2013 så ud fra start af? 
Kulde var der nok af og sneen lå højt på banerne. I omkring 3 måneder gik vi alle rundt i et stort køleskab og drømte søde tanker 
om den kommende sæson, som jo lod vente på sig. 
Det billede kan vi ikke rigtig hamle op med lige nu. Når vi ser på, hvordan sæson 2014 er tyvstartet med mildt vejr og mulighed 
for at spille til sommergreens. 
 
BANEN 
Da sneen endelig forsvandt i slutningen af marts 2013, kunne vi hurtigt konstatere, at banen ikke havde taget skade – ja den var 
endda i ganske fin form, så efter en lidt forsinket sæsonstart blev der ellers gået til stålet. 
Det gjaldt både for vore egne spillere, men så sandelig også for rigtig mange spillere fra ØGR klubberne, hvor ikke alle var 
sluppet lige godt fra vinterens snedække. 
Banen fik i løbet af sæsonen rigtig mange roser fra greenfeespillere såvel som vore egne spillere. Al rosen er selvfølgelig givet 
videre til vores dygtige greenkeeperstab. 
Vi var fra starten af sæsonen enige om, at banen skulle have så meget fred som muligt m.h.t. omlægninger osv. Det lykkedes 
faktisk også langt hen ad vejen. Der dukker næsten altid noget uventet op – igen var det dræningen, som voldte lidt bøvl. Men 
efter en stor indsats fra greenkeeperside blev problemerne klaret. Henning er jo snart en sand mester i at løse den slags 
problemer. 
Det lykkedes også at få gang i det omlagte hul 17, så alle banens huller nu kan bruges i den udformning, der var tiltænkt fra 
starten af sæsonen. 
 
BYGGERIER 
De længe ventede trappetrin fra kløften til green på hul 14, og trinnene fra kørestien til teestederne ved  hul 15 er også på plads. 
Driving range er også blevet helt færdiggjort, så taget nu er belagt med levende grøn beplantning, ligesom også sikkerheden er 
bragt i orden med etablering af afskærmning i siderne og faldnet på forkant af taget – og så skal vi bare huske at respektere 
skiltet med ”Adgang forbudt”(på taget). 
De ovennævnte arbejdsopgaver har kunnet lade sig gøre gennem donationer fra medlemmerne (enkeltpersoner), seniorklubben, 
tirsdagsdamerne og overskud fra f.eks. vinsmagningsaftener. 
Vi har da også fået lavet en ny fin ”garage” til vore buggies, så det skulle blive lettere at administrere opbevaringen og 
udlejningen af dem. Garagen hedder i øvrigt ”Bilernes hus” 
Vi fik også udskiftet de store parasoller ved Mulligan´s Pub med nogle endnu større. Desværre kunne de ikke klare de mange 
blæsevejrsdage efter hensigten, så de har været på værksted og er blevet repareret i vinterens løb og skulle dermed være klar til 
den nye sæson.  
Skulle du, eller hvis du kender nogen, der måtte have lyst til at spytte lidt i kassen, så er næste store (dyre) projekt at få fjernet 
den gamle træterrasse ved klubhuset og få lavet en galvaniseret afløser for den, så kontakt endelig formanden, 
sponsor/markedsføringsudvalget eller sekretariatet. 
Vi er allerede godt i gang med indsamlingen, som på nuværende tidspunkt er nået op på ca. 35.000 kr., vi er altså tæt på 
halvdelen af de ca. 75.000 kr., som sådan en fyr koster. 
BODIL 
Vi har kun 2 Bodiller i klubben – et par søde og rare mennesker i øvrigt – men vi fik besøg af en tredje i vinterens mulm og 
mørke. Nattens udskejelser kunne ses næste morgen.  
Rigtig mange træer havde lagt sig ned – eller var ved det. 



 

 

 

 

Dog var der ingen af de træer, vi gerne havde set ligge ned, som havde lagt sig ned. Jeg tænker her specielt på hul 11 og 13 – 
næh det var de ”forkerte” træer, der røg sig en tur. 
Kort tid efter Bodils hærgen gik 12-14 frivillige i gang med motorsave, grensakse, flismaskine osv. for at få ryddet op. Så sent 
som i går var der igen 12-14 ”mænner” i gang med mere oprydning i de væltede stammer mm., mens et par kvinder var ude 
med riven. 
Der mangler nok stadig lidt, men det var en stor hjælp til greenkeeperne. 
Vore mekanikere har også klargjort bilparken, som nu er komme i udendørs stald.  
FRIVILLIGE HJÆLPERE 
Vi har mange – ja rigtig mange – frivillige hænder, der yder et fantastisk arbejde i fastlagte skemaer eller bare kommer, når 
man har tid til det. 
Skulle du gå rundt med en indestængt hjælper i maven, så kan du få løst problemet ved at henvende dig til sekretariatet, som 
kan sætte dig i forbindelse med netop det menneske, som står for en eller anden aktivitet i klubben. 
Dette får mig selvfølgelig til bringe en meget stor tak til alle vore dejlige frivillige hjælpere – uden jer ville HGC ikke være det 
samme – takken går selvfølgelig også til vores flittige pedel Karl Therkildsen. 
EVALUERINGS- OG VISIONSMØDE 
Det årlige evalueringsmøde mellem bestyrelserne og de forskellige udvalg, klubber i klubben o.s.v. blev afviklet i slutningen af 
oktober måned. Som sædvanlig med god tilslutning, og der blev sagt mange gode ord om vores flotte bane, om forskellige 
ønsker til mindre baneændringer, om klubben og dens både hyggelige og gode sociale miljø.  
Selv om det var en evaluering, blev der også kigget fremad og bestyrelserne fik flere ideer med sig.  
Ideer, som dannede grundlag for bestyrelsernes videre snak på den årlige visionsdag, som blev holdt midt i november. 
KLUBMESTERSKABERNE 2013. 
Årets klubmesterskaber blev afviklet den sidste weekend i august i et rigtig flot vejr – dog med nogen blæst. Der deltog 97 
spillere, og starten gik allerede lørdag morgen kl. 07.00 i højt humør. 
Der blev lavet mange gode scores, og efter et cut lørdag efter 36 huller for åbenrække og 18 huller for alle andre, mødte der 69 
til start søndag morgen kl. 08.00. 
 
Hvordan gik det så? 
Åben række, herrer: 
Vinder blev Nikolaj P. Simonsen med 73, 69,69 - i alt 211 slag. 
I disse tal gemmer sig en eagle på hul 10 i 2. runde og en hole in one på hul 12 i 3. runde. 
Det er første gang i klubbens historie, at et klubmesterskab er blevet vundet under banens par. 
Åben række, damer:  Blev Ikke afviklet p.g.a. for få tilmeldte 
Veteran damer: Britta Kjær Witte  
Veteran herrer: Orla Christensen  
Senior damer: Jane Bach Sørensen  
Senior herrer: Per Gernow  
Mid age damer: Christina Christiansen  
Mid age herrer:  John Mainz Petersen  
Junior drenge: Markus Bang Knudsen  
Junior piger: Blev ikke afviklet p.g.a. for få deltagere 
Stort til lykke til alle de dygtige vindere, og også en stor tak til de tilskuere, der mødte op søndag for at følge slagets gang og 
hylde mestrene. 
 
VI MANGLER MEDLEMMER 
Golfklubber i Danmark har grundlæggende 3 hovedindtægtskilder: 

 Kontingenter 

 Greenfee 

 Sponsorater 
De 3 indtægtskilder gælder også for vores klub. 
 
Vores sponsor- og markedsføringsudvalg har lavet mange gode tiltag for at få flere medlemmer, og udvalget vil også i den 
kommende sæson markedsføre klubben på bedste vis både på lokalt plan, men f.eks. også på landsplan gennem annoncering - 
sammen med de øvrige ØGR klubber - i Golf Avisen for en halv snes dage siden. 
Sponsorater er i dagens Danmark vanskelige at opdrive og fastholde, men det lykkes gennem solidt arbejde i Sponsorudvalget 
og god opbakning fra sponsorside. Tak for det. 
 
Vore greenfee indtægter ligger på et relativt fast niveau. 
Disse 2 områder - Sponsorater og greenfee - giver os indtægter på ca. 2 mio. kr. om året. 
 
Kontingenter fra vore medlemmer bidrager til gengæld med ca. 4 mio. kr. om året - eller ca. 2/3 af alle vore indtægter. 
Greenfee indtægter kan kun øges gennem besøg af flere gæster og gennem en mindre forhøjelse af greenfeebetalingen, som er 
blevet sat i vejret med 50 kr. på Himmelbjergbanen, mens Bakbjergbanen   uændret holdes på 160 kr. På begge baner gælder 
taksten for spil hele dagen. 



 

 

 

 

Endvidere er vi gået tilbage til den gamle model, som betyder, at et medlem kan medtage én gæst til halv pris.  
Halv pris aftalerne gælder også for de klubber, som vi plejer at have aftale med. Klubberne kan ses på hjemmesiden. 
 
Vi har i min formandsperiode selvfølgelig haft fokus på alle 3 indtægtskilder – men vægten har ligget – og vil også i fremtiden 
ligge på vore medlemmer og vore kontingenter.Det er der, vi selv kan gøre en forskel. 
 
Igen i år har vi sat tæring efter næring og vendt næsten hver eneste krone. Det betyder, at vi kommer ud af 2013 med et 
overskud, så vi i 2014 kan køre videre i uden kontingentstigning. 
 
SKAF FLERE MEDLEMMER  
Golfspillet i almindelighed og vores klub i særdeleshed er under kraftigt pres fra konkurrerende fritidsinteresser og sportsgrene – 
men også fra konkurrerende golfklubber i nabolaget.  
 
Vi forudså i bestyrelsen for nogle år siden, at det var nødvendigt at ændre vore vedtægter, så vi kunne komme med det rigtige 
tilbud til nye medlemmer på det rigtige tidspunkt. Derfor tog vi i 2011 initiativ til ændrede vedtægter, fordi aktiekøb og samtidig 
betaling af fuldt kontingent udgør en økonomisk barriere for mange mennesker for at begynde at spille golf. 
 
Heldigvis bakkede en enig generalforsamling op om forslaget i marts 2012. Nu fik HGC – i lighed med andre klubber - mulighed 
for at fastsætte et indskud, der er forskellig fra aktiens pris – vi kunne konkurrere på lige vilkår i markedet. 
Nye medlemmer skulle ikke nødvendigvis købe en aktie - men kunne betale et mindre indskud.  
Vi indførte straks de kendte flexmedlemskategorier – men det gav desværre ikke den fornødne tilgang af medlemmer. 
 
Da vi er helt afhængige af kontingentkroner, og da ingen ønsker, at vore kontingenter skal stige til et alt for højt niveau, 
besluttede vi i efteråret 2013, at nye medlemmer i 2014 kun skulle betale et indskud på én krone plus fuldt kontingent.  
Og jeg vil gerne slå fast med syv-tommer søm, at det var en beslutning, som blev både vendt og drejet mange gange.  
 
Vores mål er, at der skal komme 100 nye fuldtidsmedlemmer til HGC i 2014, og det sker IKKE, hvis man skal af med omkring 
10.000 kr. (kontingent og aktiekøb) for at blive medlem her. Så er der mange klubber, der er billigere, og vi kommer til at miste 
medlemmer på sigt, hvilken betyder øget kontingent – og det kan let betyde flere udmeldelser – altså vi kommer ind i en ond 
cirkel.  
 
Det har bestyrelsen forsøgt at bryde med det nye tilbud, som vi naturligvis beder jer bakke op om i aften.   
 
MED RESPEKT FOR VORE AKTIONÆRER 
Vi er fuldt ud opmærksomme på, at betaling af et indskud på én krone kan besværliggøre omsætning af aktierne i selskabet – 
men efter vores vurdering var det et helt nødvendigt skridt at tage så hurtigt som muligt for at undersøge markedet og få så 
mange som muligt meldt ind i klubben, inden de begyndte at kigge efter andre klubber.  
Vores tiltag har haft en gavnlig effekt på tilgangen til klubben, idet der foreløbig er kommet 20 fuldtidsmedlemmer svarende til 
ca. 100.000 kr. i kontingentbetaling.  
 
For netop ikke at genere vore aktionærer alt for meget, er der i første omgang tale om en forsøgsordning for 2014 – men det 
kan ikke afvises, at bestyrelsen vil forlænge ordningen eller gøre den permanent. 
Derfor forsøger vi på forskellig vis at give aktionærerne fordele i forhold til indskyderne – et umiddelbart eksempel i 2014 er 
prisen på et ØGR-kort.  
I 2014 koster et ØGR-kort 800 kr. for aktionærer. Indskyderne skal betale 1.600 kr.   
 
Hvis ordningen forlænges vil vi selvfølgelig indtænke andre former for differentiering, som gør det mere attraktivt at være 
aktionær end indskyder.  
Nærliggende er forskellige kontingentsatser for aktionærer og indskydere – men vi arbejder også med andre ideer.  
 
Hvis træningshallen - som I skal høre om lidt senere i dag - bliver en realitet – Jan vil sikkert sige, ”når” det bliver en realitet – 
arbejder vi med, at aktionærerne får visse fordele i træningshallen til forskel for indskyderne. Hvis I har forslag til differentiering 
er vi meget lydhøre. 
 
Vi håber generalforsamlingerne i såvel klub som A/S bakker op om de tiltag vi kontinuerligt arbejder med i bestyrelserne for at 
gøre golfspillet i HGC så attraktivt og så billigt som muligt. 
 
PROEN 
Efter 5 års samarbejde med Ingo Lykke måtte vi med udgangen af 2013 sige farvel til hinanden, idet vi ikke kunne få en ny aftale 
på plads. Det lå klart rimeligt tidligt, og da Ingos ansættelse hang meget sammen med aftalen med Charlotte omkring 
forpagtningen af Shoppen, blev det også et farvel til Charlotte allerede i maj måned, hvor Shoppen lukkede ned. 
Vi har takket både Ingo og Charlotte for godt samarbejde i de fem år, det varede og ønsker dem held og lykke med fremtiden. 
 



 

 

 

 

NYT ANSIGT 
Vi havde heldigvis en del henvendelser på vores stillingsopslag til ny pro, og valget faldt på Micahel Juhl Dalsgaard, 36 år. 
Michael kommer fra en stilling som Pro i Harre Vig Golfklub, hvor han har været ansat i 9 år. Se nærmere omtale på 
hjemmesiden.  
Michael trådte til den 1. januar og har allerede lagt mange gode initiativer på bordet. Han ”bor” i den gamle Pro-shop, og vi 
byder ham rigtig hjertelig velkommen til Himmelbjerg Golf Club og ser frem til mange spændende aktiviteter. Lige nu er det 
meste spændende for ham nok den lille ny derhjemme. Michael blev far til en lille dreng i sidste uge. 
Michael holder en lille barselsorlov og starter op igen onsdag i næste uge. 
 
FLERE NYE ANSIGTER 
I løbet af forsommeren fik vi lavet en samarbejdsaftale med Golf Shop Ikast gående ud på, at de leverer varer i kommission til 
os, og at vi (HGC) får en procentvis andel af omsætningen. Shoppen genopstod omkring den 1. august, og det vil oftest være 
Dorthe, der træder til, når der er kunder i shoppen. 
Det nye ansigt i den forbindelse er selvfølgelig Dorthe Fog, som blev ansat i sekretariatet pr. 1. september for at aflaste Lone.  
Velkommen til Dorthe. Begge arbejder nu deltids, og vi håber, at shoppen igen kan blive et godt omdrejningspunkt for både 
gæster og medlemmer. Stor tak til jer begge for en god sæson. 
 
MULLIGAN´S PUB 
Mulligan´s Pub har nu kørt to år med Judit og Jette ved roret. Der er blevet leveret mange gode retter over disken, og i 
programmet har der også været plads til en igen forrygende aften med Olesen og Dams irsk inspirerede underholdning. I 
vinterens mulm og mørke har der også været indkaldt til et velbesøgt Bingo/Banko arrangement med et hav af præmier. 
Alligevel mener ”pigerne”, at der er plads til mere arbejde. Derfor har de i samarbejde med Anni Liin indgået forpagtningsaftale 
med Ikast Golf Klubs restaurant. Vi ønsker dem held og lykke med projektet og håber ikke, at HGC bliver ”glemt”. 
 
ØST JYSK GOLFRING 
5. sæson står for døren i ØGR, og vi er stadig 6 klubber omkring dette samarbejde. Andre har søgt et komme med i ”Ringen”, 
men ingen i formandsskabet har ønsket at udvide kredsen af ØGR klubber, så det er de sædvanlige seks klubber, der er klar til at 
åbne dørene til en ny sæson. Prisen er i år steget fra 750 kr. til 800 kr.  
Nye ”Indskudsmedlemmer” i HGC må dog som tidligere nævnt bidrage med 1600 kr.  
Hvis du ikke har købt kortet endnu, så kan det købes på kontoret – og husk kortet kan kun købes af fuldtidsmedlemmer. 
Husk også, at kortet er personligt (forsynes med navn, klubnummer og fritspilsnummer) og må derfor ikke overdrages til andre. 
En lille prismæssig ændring sker der dog. Hvis du ikke har kortet, så kan du spille de andre fem baner mod at betale 200 kr. i 
greenfee – tidligere var det halv pris, og det vil det stadig være på nogle af banerne. 
HGC opnåede en indtægt i sidste sæson i nærheden af 150.000 kr. 
Den årlige Ring Master Turnering bliver afviklet den 24.august, og da det er Horsens, som har formandsskabet i 2014, ja så er 
det også Horsens Golf Klub, der lægger bane til. 
Dette er som bekendt en turnering, hvortil man skal kvalificere sig. 
Turneringsudvalget udvælger de turneringer, der er kvalificerende for at deltage i Ring Master. 
 
FARVEL OG TAK  
Jeg har efterhånden trykket på mange taster i den tid, jeg har været med i det organisatoriske arbejde i HGC. Nu er det på tide 
at sige farvel og tak for en både spændende og udfordrende opgave. 
Jeg startede som formand i klubbens PR- og redaktionsudvalg samtidig med, at klubben blev etableret, og det blev bl.a. til en 
farlig masse dejlige klubblade, som udkom 4 gange om året. Bladdøden (økonomien) indhentede også den slags publikationer. 
Afløseren blev det gode magasin ”Årsskrift 2010”. 
På et tidspunkt blev jeg indvalgt i bestyrelsen og fungerede som næstformand nogle år, indtil Hanne Bjertrup måtte trække sig 
p.g.a. sygdom. 
Ca. 4½ år blev det til som formand, så jeg synes, jeg har aftjent min værnepligt og vil gerne overgå til at være almindeligt 
klubmedlem, og jeg er glad for, at vi har fået kørt en kandidat til formandsposten i stilling. Det er så op til generalforsamlingen 
at træffe afgørelsen. Uanset hvem det måtte blive, så ønsker jeg vedkommende al mulig held og lykkede med det kommende 
arbejde. 
Jeg takker for samarbejdet til alle sider, og jeg ønsker alle i og omkring Himmelbjerg Golf Club rigtig mange gode år med lige så 
mange gode oplevelser på egne såvel som andres flotte golfbaner. 
Stor tak til opbakningen fra alle vore velvillige sponsorer og annoncører. Hav en rigtig god sæson 2014. 
 

 
Ingen bemærkninger til beretningen. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet 2013 blev fremlagt af statsaut. Revisor Klaus Skovsen, Deloitte i Silkeborg.  
 
På grund af store omkostningstilpasninger og besparelser, en kæmpe indsats fra frivillige og via 
teknisk omlægning af driften fra A/S til klub er det igen i år lykkedes og at komme ud med et mindre 
driftsoverskud. Det er imidlertid vigtigt, at klubbens indtægter øges. Dette sker lettest ved at vi får 
flere medlemmer, der betaler kontingent.  
 
Klubregnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
  

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 
Budget fremlagt af kasserer Peder Levring. 
Det fremlagte budget forudsætter en tilgang af nye medlemmer. 
 

 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2014: 
Senior > 24 år 5600 kr. v/helårlig betaling  5850 kr. v/halvårlig betaling 
Ynglinge 19-24 år 2700 kr. v/helårlig betaling  2850 kr. v/halvårlig betaling 
Junior < 18  1500 kr. 
Junior u/banetilladelse   750 kr. 
Distancemedlem 3100 kr. 
Kortbanemedlem 2150 kr. 
Flex 1  1200 kr. 
Flex 2  2200 kr. 
Prøvemedlem 1500 kr. 
Studie – nær 1875 kr. pr. halve år 
Studie fjern   950 kr. pr. halve år kr. 
Passive  1550 kr. pr. år 
Indskud for fuldtidsmedlemskab  1.- kr. 
 
Budget og kontingentsatser godkendt uden bemærkninger. 

 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen 
 
 

6. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 
 

7.   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

Motivation til bestyrelsens forslag til valg af medlemmer til de 2 bestyrelser: 
Vi foreslår 7 personer til bestyrelsen i klubben – hvoraf 3 af de 7 personer også vælges til 
bestyrelsen i aktieselskabet. 
 
Motivation: 
Historisk har vi altid haft 2 bestyrelser – en for klubben og en for aktieselskabet. 



 

 

 

 

Den historiske begrundelse for 2 bestyrelser med 10 forskellige personer var oprindeligt et krav fra 
DGU, ligesom driften var delt mellem klub og selskab. 
Driften er de sidste 4-5 år løbende overført til klubben af flere årsager, og fra og med 2014 ligger 
driften 100% i klubbens regi. 
Aktieselskabet har herefter kun nogle få – men vigtige funktioner – herunder i særdeleshed 
ejerskab, finasiering og udlejning af bane og bygninger til klubben. 
De 2 bestyrelser foreslår derfor, at vi for fremtiden vælger 7 personer til klubbens bestyrelse. 
Formand og 2 menige medlemmer vælges tillige til bestyrelsen i aktieselskabet. 
Derved opnår vi fornødent overblik, kontinuitet og sammenhæng mellem de to bestyrelser. 
Vi håber generalforsamlingen bakker op omkring forslaget. 
 
Bestyrelsen består af Finn Nielsen (formand), Preben Norup (næstformand), Annie Jakobsen 
(sekretær), Kaj Skov, Peder Carsten Levring (kasserer) og Villy Holm. 
 
 
På valg er:  
 
a) Formanden Finn Nielsen – modtager ikke genvalg. 
       Preben Norup valgt  
 
b) Villy Holm – valgt 
       Peder Carsten Levring - valgt  
 
c)   Valg af to nye medlemmer: 
      Bestyrelsen foreslår nyvalg af  
      Tom U. Jensen - valgt 
      Jan Hjorth - valgt 
  
 c)  Valg af suppleanter:  
      Lejf Bøgedal og Niels Bach modtager ikke genvalg. 
 
      Valg af suppleanter: 
      Bestyrelsen foreslår:  
      Preben Pedersen - valgt 
      Dorte Werner - valgt 
 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor. 

Deloitte genvalgt 
Palle Beck genvalgt som intern revisor 
 

 
9. Eventuelt 

- Jan Kristensen præsenterede projekt ”udslagshal”, som blev positiv modtaget af forsamlingen. 
 
- Preben Norup takkede Finn for arbejdet de mange år i udvalg/bestyrelse. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25 
70 stemmeberettigede fremmødt. 
 


