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1. Valg af dirigent 

Advokat Steen P. Husbjerg blev enstemmigt valgt og dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Forslag om at dagsorden evt. sendes ud via mail/nyhedsbrev. 
 

 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formand Preben Norup aflagde mundtlig beretning for både klub og AS som følger: 
 

 
Der har aldrig været så mange tilbud, som der er nu, til dem der gerne vil være aktive i fritiden. Der er et hav 
af forskellige valgmuligheder, som vi skal konkurrere imod hver gang vi skal forsøge at skaffe flere nye 
medlemmer til klubben. Her tænker jeg på nye medlemmer der ikke har spillet golf før og som overvejer 
hvilken sport de kunne tænke sig at dyrke. 

Det vigtigste vi kan gøre når vi forsøger at få nye medlemmer er at få dem her ud i klubben – kan vi det, og 
kan vi få dem til at føle sig godt modtaget, så er vi kommet langt. Vi slås dog stadig med fordomme som feks. 
at golf er dyr og at det tager lang tid. Med de medlemsformer der efterhånden findes, kan prisen ikke være 
afskrækkende og er kalenderen lidt presset, tager det nu ikke lang tid for en to-bold at gå ni huller. 
I 2014 har vi afholdt to invitationsturneringer, begge fuldtegnede. Konceptet er Michaels fortjeneste, og er en 
model vi vil fortsætte med. 
I 2015 er der, ud over Golfens dag, planlagt 4 invitationsturneringer – den første blev afviklet i lørdags og var, 
takket være gode ambassadører, fyldt med ikke golfere der gerne ville snuse lidt til dette forunderlige spil. 
Næste opgave er så at fastholde de nye medlemmer, ja for den sags skyld alle medlemmer. Her er der også 
sat nye initiativer i gang i 2014 – og flere kommer til i 2015. Vi er opmærksomme på at der kan være 
forskellige udfordringer for nye spillere – der er trygt og godt at være under begynderudvalgets beskyttende 
vinger, men hvordan kommer jeg videre? Jeg føler mig ikke god nok til at komme på stor bane tænker nogen 
– det hjælper vi med.-  Klub +36 er startet for at hjælpe dem der har behov, videre til stor bane og gerne til 
herre-, dame- eller seniorklubben. Nogle begyndere har, på eget initiativ, valgt at mødes lørdag formiddag, for 
at fortsætte hvor begyndermatcherne sluttede i efteråret. Dette initiativ vil vi gerne hjælpe med at sætte i 
mere faste rammer, så nye medlemmer ikke glemmer det fascinerende spil i vinterperioden. 
Alle disse tiltag har været med til at vi, i 2014, har kunnet registrere en positiv medlemstilgang i klubben. 
Bruttotilgangen har været på 108 nye medlemmer, men da vi samtidig har mistet 75 medlemmer giver det en 
nettotilgang på 33 medlemmer fordelt på de forskellige medlemsformer. Vi fortsætter bestræbelserne for at vi 
i 2015 kan gøre det endnu bedre. 
 
Økonomi. 
Ja de økonomiske tal, der er resultatet af vore anstrengelser for at få det hele til at hænge sammen kommer vi 
til lidt senere, men jeg vil her gerne knytte et par bemærkninger til økonomien. Selvom resultatet for 2014 
blev et lille overskud, er det marginaler der afgør om tallene skal være sorte eller røde. 
Som alle vist efterhånden ved, så har vi 3 væsentlige indtægtskilder i klubben – sponsorer,0,5 mio. greenfee 
1.0 mio. og medlemskontingenter 3.7 mio. i alt 5.2 mio. ud af en samlet indtægt på 5.7 mio. Bestyrelsen har 
fuld fokus på alle tre områder og forsøger at optimere så meget som muligt. Dog må vi indrømme at forsøget 
med at hæve greenfee på Himmelbjergbanen til kr. 400,- ikke har givet det ønskede resultat. Vi har derfor 
besluttet at sænke prisen igen til kr.380,- hvorimod prisen for en hel dags spil på Bakbjergbanen forbliver 
uændret kr. 160,- Begge dele inkl. gratis rangebolde. 
Det er svært at snakke om greenfee uden at nævne ØGR samarbejdet hvor spillede runder, og dermed 
indtægten til klubben, stiger år for år – i 2014 har dette samarbejde resulteret i en indtægt på næsten kr. 
200.000- og med en ny klub – Århus golf klub – med fra sæsonstart kalkulerer vi med en fortsat stigning i 
denne indtægt. I 2014 solgte vi 183 fritspilskort, køb kortet på kontoret, støt HGC og spil på 6 forskellige 
baner – udover HGC -  prisen er uændret kr. 800,- 
I bestræbelserne på at skaffe flere sponsorer er der blevet besluttet igen at adskille 
sponsor/markedsføringsudvalget. Det har været svært at arbejde så effektivt som udvalget ønskede, så derfor 
er der fremover igen fuld fokus på sponsordelen. Det har der dog også været i 2014, mange nye sponsorer er 
kommet til, senest har Lone, der nu også skal bruge sit smil til bla.at sælge sponsorater, tegnet et flot 
sponsorat til Bilernes hus der nu har fået reklameskilte bla. på vores hus til golfbilerne. 



 

 

 

Ønsket er også at vore sponsorer virkelig føler at de får noget ud af at være sponsor i HGC. Vi har derfor valgt 
at kalde det et partnerskab, der er i 2014 oprettet en partnerklub, der endnu er i sin vorden, men som vi 
forventer os meget af. 
Da økonomien ikke tillader de store investeringer, må vi en gang imellem bede om en økonomisk 
håndsrækning fra medlemmerne. Jeg er derfor rigtig glad for de bidrag vi fik og som gjorde det muligt at få 
udskiftet den gamle altan med en ny. Vi vil gerne have hele indgangspartiet fra parkeringspladsen og op til 
klubhuset forskønnet – altanen var første step. 
 
Banen. 
Der er ingen tvivl om at det er banen der har den allerstørste betydning når både vi medlemmer og også vore 
gæster skal vurdere oplevelsen efter en runde. Ingen gider spille en bane med dårlige greens og uplejede 
fairways. Efter vores bedste overbevisning og ud fra de reaktioner vi får fra mange af dem der har spillet 
banen, bliver den bedre og bedre. Vi måtte, midt på sæsonen sige farvel til Morten Skytte der ønskede at 
komme tættere på sin bopæl, men med Rene som ny chefgreenkeeper har niveauet fået endnu et løft. Rigtig 
mange opgaver er løst i løbet af året og de af jer der har været på banen i løbet af vinteren har sikkert 
bemærket at reparationerne og forbedringerne fortsætter. Dette på trods af at vi, i sæsonen, kun har 3 
greenkeepere og en mekaniker – det laveste antal i klubbens historie og det kan kun lade sig gøre fordi vi har 
så mange frivillige der har tid, men mere vigtigt, lyst til at yde en ekstra indsats i klubben. 
 
Frivillige 
Hvad er en frivillig i HGC? Er det ham, eller hende, der har påtaget sig opgaven med at rive bunkers, er det 
ham eller hende der er formand for en klub i klubben eller er det ham eller hende der hver torsdag eller 
søndag samler bolde på driving range? Alle der vil yde en frivillig indsats for klubben, og dem er der heldigvis 
rigtig, rigtig mange af, er guld værd for klubben. Og det er ikke kun tomme ord, uden alle disse frivillige ville 
klubbens økonomi se helt anderledes ud. 
Jeg vil derfor gerne – og gerne ved enhver lejlighed – sige tak til alle frivillige – mange er her i aften – for den 
store indsats der ydes hver dag for at klubben fungerer. I er med til at banen er trimmet, i er med til at 
udvalgene fungerer og blomstrer og i er med til at arrangere alle de turneringer der afholdes gennem 
sæsonen. TAK for det. 
 
Medarbejdere 
I det forløbne år er der sket en del ændringer blandt klubbens medarbejdere. Det har naturligvis givet en del 
ekstra arbejde og spekulationer til bestyrelsen, men jeg er overbevist om at klubben, med de nye 
medarbejdere vi har ansat, er blevet styrket. Samtidig havde bestyrelsen et ønske om at klubbens 

medarbejdere skulle blive bedre til at kommunikere og samarbejde på tværs af ansvarsområder – det er også 
lykkedes. Bla. afholdes der et fælles møde hver 14. dag hvor aftaler koordineres og planlægges. 
Vi har fået en rigtig god træner i Michael, der meget hurtigt er blevet accepteret i klubben som en dygtig Pro. 
Michael har tilført mange nye ideer: invitationsturneringer, Klub +36, Kortspilsflag og spejle på driving range, 
nye måder at træne de unge spillere på og meget mere. 
Vores nye chefgreenkeeper, Rene, har jeg allerede givet et par roser – han blev kastet lidt hovedkulds ind i 
jobbet midt på sæsonen, men fik hurtigt sat sit præg på banen og på samarbejdet i greenkeepergården. Vores 
mekaniker fandt dog i vinterpausen et andet job, hvilket har betydet at et kendt medlem i klubben – Uffe 
Bjertrup – har tilbudt at servicere maskinparken på halvtid. Uffe blev ansat 1. marts. 
I hele 2014 har kontoret været bemandet af Dorthe og Lone. Dorthe har desuden shoppen som sit 
ansvarsområde. Omsætningen udvikler sig positivt og med en bedre indtjening på produkterne er jeg sikker på 
vi, med det rigtige varesortiment, kan opnå en tilfredsstillende forretning. 
På kontoret har vi en udfordring da rigtig meget af Dorthe og Lones tid går med at servicere medlemmerne. 
Det er egentlig godt nok, men jeg bliver nødt til at appellere til alle om kun at henvende sig på kontoret når 
det er nødvendigt. Dette for at give personalet den nødvendige arbejdsro. 
Her i restauranten er der også kommet nye ansigter efter at Jette og Judit valgte at hellige sig restauranten i 
Ikast golf klub, som de har drevet sideløbende med Mulligans i et år. Igen en succeshistorie hvor to friske og 
dygtige unge mennesker – Anette og Michael – ønskede at udvide deres nuværende forretning med mad ud af 
huset. Anette er på barsel indtil august, så det er primært Michael der har stået for flytning og opstart. 
 
Turneringer 
Der har igen i 2014 være stor aktivitet både i turneringsudvalget og i klubber i klubben med at arrangere 
turneringer. Jeg vil ikke nævne alle disse tiltag, blot er det meget positivt at der er rigtig god tilslutning til 
næsten alle turneringer. Det er feks. kun dem der er hurtig ved tasterne der når at tilmelde sig 
åbningsturneringen, dette gælder også tilmeldingen til seniorgolf om mandagen.  
I 2014 blev der for anden gang afholdt Himmelbjerg Open – en rigtig spændende dag med golf om dagen og 
sejltur og jazz om aftenen – igen arrangeret af nogle af klubbens ildsjæle der efterfølgende kunne aflevere 
24.127,- til klubben.  
Også den årlige juniorkreds turnering blev, med deltagelse af ca. 80 juniorer en stor succes, også her blev der 
genereret et overskud på ca. 23.138,- til klubben. 
Tak til begge arrangører. 
 
Klubmestre. 
Et af årets højdepunkter er den weekend hvor klubmestrene skal kåres. I år skete det lørdag og søndag den 
30. og 31. august med deltagelse af 99 spillere – lidt flere end året før. Der blev lavet mange gode scores 
begge dage og da sidste førerbold kom ind kunne følgende vindere kåres: 
Åben række, herrer: Daniel Gernow. 
Åben række, damer: ikke afviklet. 



 

 

 

Veteran herrer: Niels Bach. 
Veteran damer: Britta Kjær Witte. 
Senior herrer: Ole Mortensen. 
Senior damer: Lisbeth Esman Christiansen. 
Mid age herrer: Per Magnus Petersen. 
Mid age damer: Christina Christiansen. 
Junior drenge: Valdemar Vater. 
Junior piger: ikke afviklet. 
Tillykke til alle. 
 
Det ultimative slag 
8 medlemmer har i 2014 lavet hole-in-one. Det drejer sig om: 
Jonny Jensen – Villy Holm – Kirsten Halkier – Gitte Vistisen – Jens Laursen – Knud Andersen – Sanne Nielsen – 
og Bjarne Brogård. 
Også tillykke til jer. 
Både klubmestre og de der har lavet Hole-in- one findes naturligvis på Wall of Fame på klubbens flotte 
hjemmeside. 
 
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle dem der er med til at gøre det muligt at drive denne dejlige golf 
klub. Jeg har sagt det før og jeg siger det gerne igen: alle i, der yder en frivillig indsats i udvalg, i klubber i 
klubben, alle i, der yder en utrættelig indsats ude på banen og rundt om klubhuset – i er guld værd for 
klubben - Tak for en kæmpe indsats.  
Tak til mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt samarbejde i et særdeles spændende år. 
Jeg har forsøgt at få så meget med i beretningen som muligt, men da der foregår rigtig meget rundt om i 
klubben gennem hele året, er der meget jeg ikke har nævnt. Det er der mulighed for at læse om i det 
dugfriske Årsskrift 2015 som udleveres når generalforsamlingen er slut. Tak til alle der har bidraget med 
artikler – tak til Lone for salg af annoncer og tak til Annie for det kæmpe arbejde, du endnu engang har ydet 
som redaktør på årsskriftet. 
 
A/S Beretning. 
Som noget nyt har bestyrelsen vedtaget at jeg aflægger beretning for Himmelbjerg Golf A/S i umiddelbar 
forlængelse af klubbens beretning. 
For mig er det lidt specielt at stå her og skulle aflægge beretning i A/S regi. Siden klubbens start har det jo, 
hvert år, været en af klubbens stiftere, Peter Jørck, der på sin helt egen måde berigede alle om udviklingen i 

klub og A/S.  På sidste generalforsamling valgt Peter at trække sig som formand og senere på året tabte han 
kampen mod alvorlig sygdom. 
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at 3 af klubbens bestyrelsesmedlemmer også skal udgøre 
bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S. Det har været en succes – vi har opnået det fornødne overblik, kontinuitet 
og sammenhæng mellem de to bestyrelser. Dette har også været den sidste brik der skulle falde på plads, så 
hele den plan der blev besluttet at gennemføre for 5 år siden, nu er på plads. Det betyder at al driften fra 
2014 nu ligger 100% i klubbens regi. 
 
Aktieselskabet har nu kun nogle få, men vigtige funktioner, herunder i særdeleshed ejerskab af bane og 
bygninger, finansiering og udlejning af bane og bygninger til klubben. Der er derfor heller ikke noget 
væsentligt at berette fra det forløbne år kun at det er dejligt at hele processen nu er afsluttet og at der nu er 
et rent snit mellem klub og A/S. 
Tak fordi I lyttede med. 

 
Beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 
 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabet 2014 blev fremlagt af revisor Rasmus Villadsen Madsen fra Deloitte i Silkeborg.  
 
Poul Erik Pedersen: Forskel på tilgodehavende i AS – bliver udjævnet over tid.  
Niels Sørensen: Tilgodehavender hos medlemmer 
 
Klubregnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
  

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 

Budget fremlagt af kasserer Peder Levring. 
 

 



 

 

 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2015: 
Senior > 24 år 5900 kr. v/helårlig betaling  6150 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 3250 kr. 

Kortbanemedlem 2300 kr. 
Flex 1  1250 kr. 
Flex 2  2300 kr. 
Prøvemedlem 1500 kr. 
Studie – nær 2000 kr. pr. halve år 
Studie fjern 1000 kr. pr. halve år  

Passive  1550 kr. pr. år 
Indskud for fuldtidsmedlemsskab  1.- kr. 

 
Bestyrelsen foreslår en basisstigning i kontingentet på 300 kr. i 2015 for senior 
fuldtidsmedlemmer, gradueret for øvrige medlemskategorier. 

 
Motivation for kontingentstigningen er en nødvendig styrkelse af vort kapitalberedskab på såvel 

kort som langt sigt til imødegåelse af blandt andet, men ikke kun: 
 

 Nødvendig finansiering af udgifter til etablering af påbudt vaskeplads til vore maskiner fra 
Silkeborg Kommune – skal etableres i 2015 

 Nødvendig finansiering af øgede leasingudgifter til nødvendig udskiftning af maskinparken – 
maskinparken skal delvist udskiftes i 2015 

 Nødvendig finansiering til afvikling af langfristet gæld til vore långivere – afdragsfrihed på 

realkreditlån ophører  
 Nødvendigt økonomisk råderum til uventede omkostninger og svigtende indtægter, herunder 

mulighed for ansættelse af en ekstra greenkeeper og mindske behovet for frivillige hjælpere, 

svigtende indtægter fra sponsorer og green-fee 
 Den almindelige prisudvikling 
 

Bemærkninger til budgettet: 
- Jørn Kelland: Argumenter for kontingentstigning bør være indregnet i budgettet, undtaget ekstra 
likviditet. Hvorfor er alt ikke indregnet i budgettet. 
 
- Niels Sørensen: Genindfør betaling for træningsbolde 
 
- Eilif Møller Pedersen: Problemer med 7-8 min starttider. 

 
 
Greenfee: 
- Keld Mikkelsen: Hvordan er greenfee-prisen på 380 beregnet? Hvad med diff. greenfee-priser? 
- Alf Mathiasen: Forhøjet greenfee i weekender og lavere i hverdage. 

- Hanne Bjertrup: Greenfee skulle helst være kr. 200 for alle klubber – men det er nok en drøm. 
- Peter: Den høje greenfee-pris er et problem for vores medlemmer. 

- Foreslået pris kr. 300-350 mens rabatten bør nedsættes. 
- Niels Bach: skal vi nødvendigvis være med i rabatordninger. 
- Jørn Kelland: Løgstør greenfee 400 – alle uden kort får rabat på 50% 
- Palle Beck: Greenfee incl. frokosttilbud 
 
Budget og kontingentsatser godkendt med ovenstående bemærkninger. 

 
 

 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen 
 
 

6. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 

 
 



 

 

 

7.   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

Bestyrelsen består af Preben Norup (formand), Villy Holm (næstformand), Annie Jakobsen 
(sekretær), Peder Carsten Levring (kasserer), Jan Hjorth, Tom U. Jensen og Kaj Skov. 
 
På valg er:  

Annie Jakobsen – valgt 
Preben Pedersen - valgt 
 
Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår 
Jonna Jakobsen - valgt 

 
Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor: 

      Deloitte genvalgt 
      Palle Beck genvalgt som intern revisor 
 
 
 

8. Eventuelt 
 
Ændring af starttider: 
Jørn Kelland: Starttider med 7-8 min. er ikke ønskeligt, da det blot vil flytte ventetid til hul 2. 
Belægningen er på 60% i sommermånederne. 
2 bolde bør slås sammen til 4-bolde. 
 

Peter: Sikkerheden skal være i højsæde ved hul 2. 
 
Niels Bach: Ventetid på hul 2 er uacceptabel. 

 
Lejf Bøgedal: Dårlig idé 
 

Hænger ikke sammen med, at vi skal være en hyggelig klub. 
 
Niels Sørensen: Boldrendetiden bør ændres til tidsbestilling. 
 
 
HGC Open 
Er fuldttegnet. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15 
74 stemmeberettigede var mødt. 
 

 


