
  
 
 
 
Referat fra ordinær generalforsamling 
  

ONSDAG, DEN 14. MARTS 2018 
  

Himmelbjerg Golf Club 
  

  
1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal enstemmigt valgt 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 
 

  
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v/formand Preben Norup 
 

Beretning om klubbens virksomhed 2017. 
2017 blev et lidt mere udfordrende år, end jeg havde forestillet mig ved sæsonstart, og den største udfordring kom 
fra et parameter, som vi desværre ikke har indflydelse på, nemlig vejret. Vi ved jo alle, at golf er en udendørs sport, 
vi klæder os på efter forholdene, men alligevel har der været mange dage i 2017, der ikke lige indbød til en runde 
golf. 
I nogle lande kan der spilles golf 12 måneder om året, i Danmark er sæsonen kun godt halv så lang - ca. 7 
måneder. Det er i de 7 måneder at klubben er afhængig af godt vejr, så vi kan generere så mange greenfee 
indtægter som muligt. 2017 bød på en af de vådeste somre i mange år, heldigvis kan både Himmelbjergbanen og 
Bakbjergbanen klare meget regn, så vi er bedre stillet end mange andre klubber. 
En stor del af klubbens greenfee indtægter kan tilskrives ØGR samarbejdet – i 2017 har vi kunnet indtægtsføre 
hele 318.000,- på kontoen, hvilket er det største beløb i de 8 år HGC har været med i ØGR. Dette beløb kan så 
holdes op mod de kr. 431. 000,- som Himmelbjergbanen genererer i øvrigt i greenfee og de kr. 202.000,- som 
Bakbjergbanen bidrager med. Sammenlagt fastholder vi nogenlunde greenfee indtægter på ca. 1 mio. 
Når jeg snakker med klubbens medlemmer om det at være med i ØGR, fornemmer jeg, at der er mange der er lidt 
ambivalente. Næsten alle mener, at det er fantastisk, at man, for en lille merpris, frit kan spille på 7 forskellige 
baner, og indenfor en relativ kort afstand. Mange mener dog samtidigt, at der er tider, hvor spillere fra de andre 
ØGR klubber fylder er del hos os. Jeg kan kun opfordre til, at endnu flere køber fritspilskortet, derved støtter du 
HGC og jo mere vi kommer rundt jo mere plads er der her hos os. 
Næste år har HGC formandskabet i ØGR der samtidigt kan fejre 25 års jubilæum. 
 
Medlemmer. 
Vi er begunstiget af, at vi har en god klub med rigtig mange gode ambassadører, der taler positivt om klubben og 
derved motiverer nye medlemmer til at melde sig ind i HGC. Det er nok mere værd end de fleste lige tænker på – 
ud af de ca. 6,4 mio. klubben har i indtægter stammer de 4,0 mio. fra kontingenter, så det er her, vi alle kan være 
med til at gøre en forskel. 
Vi har i 2017 øget medlemsantallet med 20 nye medlemmer netto, så vi nu er oppe på 926 medlemmer totalt. Det 
er absolut positivt, men da mange, af den ene eller anden grund, vælger at ændre sit medlemskab til f.eks. et 
flexmedlemsskab, så er det samlede kontingentbeløb desværre faldet en smule. 
Bestyrelsen bruger, sammen med bl.a. begynderudvalget meget energi på at skaffe nye medlemmer og på at 
fastholde medlemmer i klubben. Der er i 2017 igen arrangeret flere invitationsturneringer – en af dem blev med 
stor succes afholdt samme dag som golfens dag. Den dag gav mange nye prøvemedlemmer, så denne 

 



konstellation bliver gentaget i år. Klub 36+ er også blevet en succes for dem der lige mangler det sidste inden de 
føler at de er klar til at blive en del af en klub i klubben. 
Vi har som sagt stor fokus på at skaffe nye medlemmer, det vil vi naturligvis stadig have, men fastholdelse af 
medlemmer har også vores fulde fokus. Det er de første 2 år der er afgørende for om et nyt medlem enten stopper 
igen eller bliver en etableret spiller i klubben. 
 
Frivillige. 
Jeg har tit sagt, at det er dejligt, at der er så mange af klubbens medlemmer, der føler ejerskab for HGC – det er 
vores klub, det er vores shop og det er vores bane. Derfor er det også os, der kan være med til at gøre en forskel. 
Det kan ske på mange forskellige måder, nogle har et stort netværk og kan på den måde være med til at skaffe 
nye medlemmer, nogle har tid til overs, der kan bruges på frivilligt arbejde i klubben, på banen eller i shoppen. TAK 
til alle jer der året igennem yder en frivillig indsats for klubben – denne indsats betyder rigtig meget, både 
økonomisk men også socialt. Den 24. september afholdt vi en, efter min mening, meget succesfuld turnering for 
alle klubbens frivillige som tak for den indsats der ydes i klubben. Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen den 16. 
september. 
 
Sponsorer 
Jeg vil gerne takke klubbens trofaste sponsorer, der yder et særdeles kærkomment tilskud til klubbens økonomi. 
Sponsorudvalget inkl. både Annie og Lone yder en stor indsats for at sikre, at der kommer nye sponsorer til hvert 
år. Igen i 2017 er der afholdt 3 meget populære turneringer for klubbens sponsorer. Derudover er det dig og mig 
og alle klubbens medlemmer, der skal gøre brug af vore sponsorer, når der skal handles ind – først da bliver det 
attraktivt at være sponsor i Himmelbjerg Golf Club. Klubbens sponsorer har i 2017 bidraget positivt til klubbens 
økonomi med knapt en halv mio.  
 
GIS. 
I 2016 tilmeldte vi os Golfspilleren i Centrum, med det formål at finde ud af, hvor klubbens stærke og svage sider 
er. Vi er nu ved at have et godt materiale, og heldigvis er vi, på mange områder på niveau med eller bedre end 
mange sammenlignelige  klubber, mere præcist ligger vi faktisk i den bedste ¼ del, både når vi bliver vurderet af 
egne medlemmer, og når det er vore gæster der giver deres mening til kende. Der er dog altid områder, hvor vi 
kan forbedre os, et af de steder der har fået en del kritik er måtterne på driving range. Vi har derfor valgt at købe 
helt nye måtter, der allerede nu er leveret – det er en ny type, hvor man efter behov kan udskifte selve slidstykket 
og ikke hele måtten. Måtterne bliver tilbudt til nye sponsorer, så de ikke bliver en udgift for klubben – flere er 
allerede solgt. Teestederne får også en del kritik, derfor er det planlagt at renovere nogle af dem, desværre har 
frosten generet dette arbejde en del. 
Selve banen får mange roser både af gæster og medlemmer – det er jo et vigtigt område, da det ville være en lang 
og kostbar proces hvis den skulle ændres. 
Bestyrelsen arbejder videre med de indkomne reaktioner og justerer til, hvor det er muligt. 
 
Banen 
Himmelbjerg Golf Club og dermed også banen blev indviet i 2002. Det er allerede godt 15 år siden. Alligevel bliver 
der næsten hvert år udført forbedringer af den ene eller anden slags på banen. 2017 var ingen undtagelse – 
ændringen af hulforløbet – hul 1 og 3 - er på plads, så vi fremover bliver fri for at stå og fryse på hul 1. Nu møder vi 
helt nye udfordringer på det nye hul 1, hvor det absolut er en fordel at drivet sidder lige midt i fairway i stedet for i 
toppen af en af de store graner. 
Vi håber og tror på at denne ændring vil gøre en runde på Himmelbjergbanen til en endnu bedre oplevelse. 
Samtidig med dette projekt har vore dygtige og ihærdige greenkeepere også færdiggjort et helt nyt 
træningsområde, hvor det korte, men vigtige spil kan trænes. At sådanne opgaver kan klares af vore egne dygtige 
greenkeepere betyder, at klubben sparer rigtig mange penge – tak for en stor indsats af Rene, Henning og hele 
staben, der jo samtidigt også skal sørge for at græsset er trimmet overalt på banen. 
En forudsætning for at vi kan fortsætte med at have en toptrimmet bane er, ud over dygtige ansatte, også at vi 
har den nødvendige maskinpark. I 2017 er der igen investeret i nye maskiner til erstatning for allerede udtjente 
klippere ol. Dette investeringsbehov vil være stigende de næste par år da mange af vore maskiner er nedslidte. 
 
Sekretariatet 



På sidste generalforsamling orienterede jeg om, at Annie Jakobsen har påtaget sig ansvaret for klubbens 
regnskab. Det har været og er en god løsning, så Lone kan få den fornødne tid til bla.at servicere medlemmer, 
gæster og shoppen. Lone er klubbens blæksprutte, kan jeg vist roligt sige, men hun møder alle udfordringer med et 
glad smil og en positiv attitude. 
Når jeg en gang imellem tager telefonen på kontoret, er det sket at stemmen i den anden ende af røret siger: jeg 
har lige talt med en venlig kvinde. Ja så ved jeg godt hvem det er. Tak til Lone for den store indsats du yder hver 
eneste dag i shoppen, på kontoret – ja overalt i klubben. 
 
Træner. 
Jeg mener, at det er værdifuldt for en golfklub at have en træner, og det mener jeg ikke kun ud fra, at man skal 
have mulighed for at kunne blive en bedre golfspiller. Michael er, efter min mening, en rigtig god træner, han er 
også med til at samle klubben, han er synlig. 
Michael og Villy Holm mødes ca. en gang om måneden for at aftale hvordan vi, i fællesskab får det optimale ud af 
trænerens færdigheder.  
I 2017 har Michael bl.a. været med til, sammen med Rene, at designe det nye indspilsområde, han har nu på andet 
år undervist elever fra Frisholm og Virklund skoler – i alt er der nu undervist 125 elever. Vi havde en forventning 
om, at det kunne inspirere nogle forældre til at begynde at spille golf, foreløbig har det dog kun resulteret i at en 
enkelt  forælder er blevet medlem i klubben. 
Da vi tidligere har fået en del kritik af at det var svært at booke tid hos Michael, specielt i de eftertragtede tider, 
forsøgte vi at afhjælpe dette ved at ansætte en 3. års elev en dag om ugen i sæsonen. Tanken var at os 
almindelige golfere godt kunne nøjes med en lektion hos en trænerassistent. Det viste sig dog at der ikke var det 
forventede behov, eller ønske, så derfor er ansættelsen ophævet. 
Har man mulighed for at booke tid hos Michael om formiddagen, får man lektionen lidt billigere – dette for at tage 
presset af de eftertragtede tider om eftermiddagen. Og husk at alle indtægter vedr. undervisning tilfalder klubben. 
 
Økonomi. 
Om lidt skal vi gennemgå klubbens økonomi, og det er glædeligt at vi igen i år kan fremvise et fornuftigt resultat. 
Ikke prangende, men alligevel et resultat vi kan være tilfredse med. Så kan der jo være nogen, der undrer sig over 
at bestyrelsen har fundet det nødvendigt at hæve kontingentet en smule – det vil jeg gerne knytte et par 
kommentarer til her. Det er bestyrelsens ønske at drive HGC på en økonomisk forsvarlig måde, hvor der er plads til 
at foretage de mest nødvendige investeringer. Jeg siger bevidst: mest nødvendige investeringer. Vi vil naturligvis 
fortsætte den linje, der er lagt helt fra klubbens start, hvor mådehold har været og stadig er et vigtigt ord, når de 
nye budgetter skal laves. 
Vi står dog overfor nogle investeringer i nye maskiner, både i år og i de kommende år, der gør det nødvendigt at 
have økonomien på plads. Vi er af den overbevisning at en god bane er med til at skabe tilfredse medlemmer og 
flere gæstespillere til klubben. 
Ud over disse nødvendige investeringer handler det også om likviditet. Klubbens største indtægt, kontingent, 
falder primært  i januar. Derfor har der været år hvor vi rent likviditetsmæssigt har været udfordret i årets sidste 
måneder. 
 
Klubmesterskaber. 
Hvo intet vove intet vinder – sådan er det også ved klubmesterskaberne. Hvis du ikke deltager, er du sikker på en 
ting: du vinder ikke. Jeg vil gerne opfordre mange flere til at deltage i denne dejlige og spændende turnering, det 
vil jo bare gøre det hele mere spændende. 
De der havde valgt at deltage i året klubmesterskaber fik et par spændende dage og årets klubmestre kunne kåres 
søndag eftermiddag: 
Åben række damer: Christina Christiansen. 
Åben række herrer: Phillip Jørck. 
Senior damer: Joan Østergaard Henriksen. 
Senior herrer: Per Magnus Petersen. 
Junior piger: Ingen deltagere i år. 
Junior drenge: Victor Juncher Olesen. 
Veteran damer: Merete Giver. 
Veteran herrer: Jens Bjørn Frandsen. 
Mid – age damer: Susanne Vater. 



Mid – age herrer: Morten Sørensen. 
Super veteran damer: Lisbeth Gregersen. 
Super veteran herrer: Orla Christensen. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i 2017 afholdt et månedligt bestyrelsesmøde og en visionsdag, hvor vi forsøger at afstikke 
rammerne for klubbens fremtidige udvikling. Derudover har flere af os bla. deltaget i forskellige DGU møder, MID 
møder, ØGR møder og naturligvis møder med klubbens ansatte. 
Det er fantastisk at være en del af HGC – vi har medlemsfremgang, vi har en fornuftig økonomi, der giver 
mulighed for nødvendige investeringer, vi har bankens tillid, det betyder fornuftige renteudgifter og frihed til at 
foretage nødvendige investeringer. Vi har dygtige, stabile medarbejdere - når jeg nævner Lone, Maja og 2x 
Michael og Rene mfl., vil jeg påstå, at vi aldrig har haft et bedre team i klubben. Alle er interesserede i, at 
Himmelbjerg Golf Club skal få succes. 
Alle udvalgene fungerer - klubber i klubben ligeså, der er et rigtig godt sammenhold overalt i klubben – TAK til alle 
der også her yder en stor indsats. 
Ca. hver 14. dag udsendes nyhedsbrev med relevante informationer. 
Jeg har gennem et, efterhånden langt liv fået lov at arbejde i forskellige bestyrelser, men aldrig i en bestyrelse som 
den vi har her i HGC. Alle løser de opgaver, man har påtaget sig, alle er engagerede og ønsker, at vi skal fortsætte 
den positive udvikling som klubben er inde i. Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til alle jer der 
året igennem bidrager til, at vi kan fortsætte med at have Danmarks bedste golfklub. 
 

Spørgsmål: 
- Betyder ØGR-formandskab i 2019 noget ekstra arbejde – næsten kun administrativt 
- Hvad betyder Made in Denmark for HGC – forhåbentlig mange gæster og dermed behov for 

frivillige i uge 35 til serviceopgaver 

 
  
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse v/Jan Hjorth 

 
Spørgsmål: 

- Er ændring af medlemssammensætning fra fuldtid til flex stoppet – formentlig ikke. Dog bedre med et 
flexmedlemskab end en udmeldelse. 

- Hvordan går det med gave-indbetalinger? Hvad er visionen og hvordan er udviklingen? 

Sagen er stadig åben hos Skat. Antallet af gaver blev nået, men godkendelse er endnu ikke 
opnået. 
 
Årsrapport godkendt enstemmigt. 
 
 
 

4. Forelæggelse af budget v/Peder Carsten Levring 
Forventet overskud på 86.400 med en kontingentstigning på 200 kr. for fuldtidsmedlemmer. 
 
 
 
 

5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingenter og indskud 
  



Ved generalforsamlingen 2017 blev bestyrelsen enstemmigt bemyndiget til generelt at 
fastsætte kontingentet for år 2 (første gang pr. 1. januar 2018) med en forhøjelse på maksimalt 
op til 300 kr. årligt for seniorer og forholdsmæssig kontingentforhøjelse for øvrige 
medlemskategorier. 

Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen til at fastsætte kontingentet for 2018 med en stigning 
på 200 kr. årligt for seniorer og forholdsmæssig kontingentforhøjelse for øvrige 
medlemskategorier.  

Indskud og kontingent for 2018 er herefter fastlagt således: 

 

Senior >24 år 6.100 kr. 6.350 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 2.800 kr. 2.950 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.500 kr.  

Junior uden banetilladelse 750 kr.  

Distancemedlem 3.350 kr.  

Kortbanemedlem 2.400 kr.  

Flex 1 1.300 kr.  

Flex 2 2.400 kr.  

Prøvemedlem 1.500 kr.  

Studie – nær  2.050 pr. halve år 

Studie – fjern  1.025 pr. halve år 

Passive 1.550 kr.  

Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

 
Bestyrelsen ønsker på trods af den enstemmige bemyndigelse generalforsamlingens 
konfirmation heraf.   
 
For år 2 (næste gang 1. januar 2019) ønsker bestyrelsen konfirmation af den generelle 
bemyndigelse til at forhøje kontingentet på maksimalt op til 300 kr. årligt for seniorer og 
forholdsmæssig kontingentforhøjelse for øvrige medlemskategorier. 
 
Generalforsamlingen konfirmerede enstemmigt stigningen på 200 kr. for fuldtidsmedlemmer for 

2018 og den løbende bemyndigelse til bestyrelsen. 

 
 
Spørgsmål: 
- Kan det blive 400 kr. i 2019 – nej. 
- Hvad er kontingentet i forhold til naboklubber? – stadig billigere 
- Er der øvrige begrundelser for kontingentstigning end det viste budget? – nej 
- Gælder forhøjet pris for ØGR-kortet alle nye medlemmer – ja. 
- Kan kontingentstigning måske øge antallet af flex-medlemmer. 
- Hvor mange er overgået til flex på et år. 
- Er der overvejelser om at få gang i aktierne eller forhøjelse af indskud. – formentlig ikke muligt med 

den nuværende tilgang til klubben. 
- Ambassadører for nye medlemmer, men også fastholdelse af nuværende medlemmer.  



- Er der overvejelser om rabatordning for leje af buggy/scooter – allerede nu rabat på 10 turs kort. 

 
 

 
  
6. Forslag fra bestyrelsen:  

Ingen 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 

8. Valg af formand (når denne er på valg) 
Preben Norup er på valg og modtager genvalg 
Genvalgt 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 
Det følger af vedtægterne, at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. 
  
Bestyrelsen består i dag af Preben Norup (formand), Villy Holm (næstformand), Annie 
Jakobsen (sekretær), Peder Carsten Levring (kasserer), Jan Hjorth, Tom Jensen og Preben 
Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: 
 
Preben Norup – modtager genvalg - genvalgt 
Jan Hjorth – modtager genvalg - genvalgt 
Peder Carsten Levring –  modtager genvalg - genvalgt 
Tom Jensen – modtager genvalg - genvalgt 

    
 

Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jonna Jakobsen og Dorte Werner (modtager genvalg) – begge 
genvalgt. 
 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte som revisor - genvalgt 
Bestyrelsen foreslår ikke valg af revisorsuppleant -  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle Beck som intern revisor - genvalgt 
 
 

11. Eventuelt 
- Arbejdsgruppen for Himmelbjerg Open overrakte overskuddet på 43.885 til klubben. 
- Hvad sker der med Bakbjergvej 5? Bestyrelsen betragter ikke et køb for realistisk. 
- Projekt udslagshal – er ikke opgivet, men der er stadig mange udfordringer.  
- Mangler et forum for at få en spillemakker også til ØGR – evt. en facebookgruppe. 



- Lokalregel på hul 14.  er afskaffet fra sæsonstart – se information på hjemmesiden. 

 
 
 
57 deltagere  
Generalforsamlingen slut kl. 20.50 
 


