
  
 
 
 
Referat fra ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, DEN 26. MARTS 2019 
  

Himmelbjerg Golf Club. 
  

  
1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal enstemmigt valgt. 
  
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 
Beretning om klubbens virksomhed 2018. 
Jeg vil starte beretningen med at dvæle lidt ved vejret i den forgangne sæson. Ikke fordi vi kan gøre noget ved det, 
men det er lidt utroligt at jeg, for et år siden stod her og fortalte at sæsonen 2017 havde været den vådeste i 
mange år, og nu kan jeg så, uden at overdrive, berette om at sæson 2018 har været den tørreste i mange, mange 
år.  
Vi havde 3 måneder med ualmindelig høje temperaturer, sol fra morgen til aften, og ingen regn. Det er den slags 
vejr vi normalt kun kan drømme om, eller rejse sydpå for at opleve. 
Var det for varmt? Ja det vil mange måske mene – ser vi på greenfee indtægterne har vi total set en lille stigning, 
fra 1.017 til 1.049. 
Det er dejligt at Himmelbjergbanen udvikler sig positivt – i 2017 genererede den 431k og i 2018, 580k. En stor del 
af greenfee indtægterne kommer fra ØGR samarbejdet – dog med et fald fra 317K i 2017 til 247k i 2018.  ØGR 
indtægterne svarer til næsten ¼ af de samlede greenfee indtægter. 
Østjysk Golf Ring har i år 25 års jubilæum - Himmelbjerg Golf Club har været med i samarbejdet i 10 år og vi har 
formandskabet i 2019. ØGR er et stort aktiv for os, også når der skal hverves nye medlemmer. Jeg hører dog af og 
til at nogle mener at ØGR gæsterne fylder lidt rigeligt på vores bane. Specielt udenfor sæsonen hvor nogle af de 
andre baner er lukkede eller bare ikke er så attraktive at spille som vores. Vi er opmærksomme på udfordringen, 
men vi har endnu ikke fundet en model for hvordan samarbejdet evt. kan ændres på dette punkt. 
Desværre viser Bakbjergbanen ikke den samme udvikling som den store bane, tværtimod, her er indtægten gået 
fra 202k til 161K. I bestyrelsen bruger vi en del energi på at finde svar på hvordan vi kan vende denne udvikling. 
Bakbjergbanen er jo en super pay&play bane der i klubbens start genererede en rigtig god indtægt til klubben. 
Det er nye tider, mange andre klubber har etableret en par 3 bane, men vi arbejder stadig på at øge kendskabet til 
banen og til, at den er åben for alle. 
2018 var jo også året hvor MID blev afholdt i Silkeborg – i MID udvalget blev der gjort et stort forarbejde for at vi 
kunne få øgede indtægter primært i uge 35. Jeg mener bestemt at vi kan være tilfredse med det vi fik ud af MID 
perioden – 258 glade gæster fra 88 forskellige klubber, som forhåbentlig er med til at gøre god reklame for HGC.  
Medlemskontingent. 
Den absolut største indtægt i klubben er medlemskontingent. Bla. derfor er det vigtigt at vi som minimum 
fastholder, eller gerne øger medlemsantallet. Det har heldigvis været tilfældet i flere år nu, men desværre ikke 
2018. Vi er gået fra 926 medlemmer til 869 medlemmer, hvilket giver en netto tilbagegang på 57 medlemmer. 
De nævnte tal er et øjebliksbillede pr. 31/12, kontingentindtægten har på trods af tilbagegangen, været stigende 
fra 4.060k i 2017 til 4.226k i 2018. 
Og hvad kan forklaringen så være på denne tilbagegang i medlemstallet? Det positive er at det ikke er utilfredshed 
med klubben der er årsagen til at man melder sig ud. Derimod er der flere og flere der giver alderen skylden og når 
vi ser på aldersgennemsnittet for klubbens medlemmer, er denne stødt stigende. 

 



Rigtig mange begynder først at tænke på golf når de går på efterløn eller pension, og når regeringen løbende 
hæver pensionsalderen, betyder det helt automatisk at aldersgennemsnittet i klubben stiger. 
Der bliver gjort rigtig meget i klubben, både for at fastholde de nuværende medlemmer men også for at skaffe 
nye. Medlemsudviklingen er et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, begynderudvalget arbejder 
målrettet med at give nye medlemmer en god start i klubben, der arrangeres invitationsturneringer og golfens dag 
og på visionsdagen i november blev det vedtaget at nedsætte et medlemsudvalg. Dette udvalg har allerede 
afholdt flere møder – igen med det formål at optimere indsatsen vedr. nye medlemmer. 
Men vi kan ikke skabe resultater uden hjælp fra klubbens medlemmer. Det er jer der skal få naboer, venner, 
arbejdskollegaer eller familie med til invitationsturnering eller bare med i klubben en helt almindelig dag med godt 
vejr. 
Det er positivt at vi allerede er oppe på  22 prøvemedlemmer, det er flere end normalt på denne årstid. Desuden er 
der indmeldt  8 nye medlemmer siden årsskiftet, så jeg håber at vi kan rette kurven op igen. 
Sponsorer. 
Der er virkelig er rift om sponsorer, men alligevel er det lykkedes at fastholde denne indtægt på godt en halv 
million. Jeg vil gerne takke alle klubbens sponsorer for dette særdeles kærkomne bidrag til klubbens økonomi, og 
jeg vil naturligvis ikke undlade at opfordre alle til at bruge vore sponsorer når det er muligt. Der er igen  i 2018 
arrangeret 2 erhvervsturneringer og en sponsormatch hvor sponsorerne har mulighed for at hygge sig og udvide 
deres netværk. 
Sekretariatet – shoppen 
Den konstellation vi indførte for ca. 2 år siden, hvor Annie påtog sig ansvaret for regnskabet og Lone på den måde 
fik mere tid til shoppen og alle de andre gøremål, der er i sekretariatet, fungerer rigtig godt.  
Tak til Annie for den kæmpe indsats du yder på kontoret men også alle mulige andre steder i klubben. Ud over alle 
de faste opgaver du påtager dig, har du i 2018 brugt meget energi på at sikre at der er styr på klubbens 
persondataforordning. Samtidig blev der også lige tid til at lave en ny hjemmeside der nu er tilpasset både 
smartphone og tablet . Man skal stå tidligt op hvis man skal finde noget på hjemmesiden der ikke er opdateret. 
Oven i alt dette er der blevet tid til knap 25 nyhedsbreve og et nyt årsskrift, som er klar så i kan få det med hjem i 
aften. 
Lone er jo stadig den helt centrale person på kontoret, der 

- Møder og servicerer alle vores gæster 

- Er første kontakt til vores nye medlemmer 

- Hjælper medlemmer med store som små spørgsmål 

- Hjælper kunder, der skal ekviperes i Shoppen 

- Besvarer telefonopkald med en glad stemme. 

Det er også dejligt at det er lykkedes for Lone at få en del frivillige til at tage nogle vagter i shoppen når der er 
behov for det – men der er stadig plads til flere hjælpere 
Og så vil jeg ikke undlade, endnu engang, at gøre opmærksom på at det er vores shop – altså din og min. Det 
betyder at jo mere du handler i den og ikke i alle mulige andre golfbutikker, jo mere gavner det HGC og dermed din 
egen klub. 
Banen. 
En god oplevelse i en golfklub består naturligvis af mange ting. Man møder smilende medlemmer, venlig og 
hjælpsom betjening ved indtjekning og god mad og drikke efter runden. Men det vigtigste, og det der bliver 
husket, måske lige bortset fra tæppet her i Mulligans, ja det er nu engang banen. 
Vi har nogle rigtig dygtige greenkeepere der, sammen med baneudvalget planlægger hvilke opgaver der skal 
udføres i løbet af året. I 2018 er der igen sket forbedringer rundt på banen, feks. befæstelse af stierne ved hul 2, 
hul 7 og hul 9. Der er monteret hegn for enden af driving range, fairway bunkeren på hul 5 er blevet udvidet lidt i 
højre side og flere teesteder er blevet renoveret. Det forreste teested på hul 12 er snart klar til at blive indviet. Det 
var også i foråret 2018 at det nye indspilsområde blev indviet. Det betyder jo at vi nu har alle træningsfaciliteter 
samlet nogenlunde `et centralt sted og tæt på 1. teested. 
Så er der naturligvis den daglige pleje og klipning der nu bliver endnu bedre. Dette fordi vi fra sæsonstart i år har 
aftalt med seniorerne at de spiller om torsdagen i stedet for om mandagen. Nu kan der klippes mandag, onsdag 
og fredag, som har været et ønske i flere år. 
PÅ banen er der også rigtig mange frivillige, der bla. hjælper med at slå græs, rive bunkere og samle bolde. Vi har 
faktisk 10 forskellige hold der bidrager til at holde banen i en god stand. 



Maskinparken bliver løbende vedligeholdt i det tempo som økonomien tillader det. I 2018 er der bla. investeret i 
en ny roughklipper og i en såkaldt strigle. 
I de kommende år står vi overfor store investeringer i nye maskiner, bla. greenklipper og fairwayklipper. Vi passer 
godt på det grej vi har, men flere af vore maskiner har kørt både 3000 og 4000 timer og kan næsten ikke holdes 
kørende længere. 
I flere år er der brugt mange kreative tanker på at udtænke hvordan området mellem hul 16 og 18 kunne 
udsmykkes bedst muligt. Nu er den der – vi bygger et Himmelbjergtårn. 
I forbindelse med MID havde Lars Jørgensen, af Skanderborg kommune, fået lov til at HGC kunne låne den flotte 
miniaturekopi af tårnet som Bjarne Brogaards tømrerværksted havde lavet i 1990. Det gav så mange positive 
tilkendegivelser at vi besluttede at bygge et tilsvarende tårn, dog lidt større. 
Alle tilladelser er nu på plads, fundamentet er støbt og planen er at tårnet kan bygges i løbet af sommeren ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft og sponsorer. Tårnet vil på den måde ikke belaste klubbens økonomi og ingen vil 
fremover være i tvivl om at de har spillet i Himmelbjerg Golf Club. 
Træneren 
Michael har nu været ansat i klubben i godt 5 år, så nu burde alle kende ham. Jeg møder dog nogle der aldrig har 
været til træning, nogle klarer sig alligevel, men rigtig mange har stor glæde af at få rettet lidt på det ene eller 
andet, så scoren igen kan komme op på et acceptabelt niveau. 
I sæsonen er alle ugens dage fyldt op med forskellige former for træning, der er juniorer, elitespillere, 
begynderhold, holdtræning og helt almindelig træning, der måske handler om at få justeret lidt hist og her. 
Elitespillerne rykkede i 2017 op i 5. division hvor de med stor succes  har spillet i 2018. Det blev til en helt suveræn 
sæson med næsten udelukkende sejre og dermed en sikker oprykning til 4. division. De 2 kvalifikationshold vi har, 
har kæmpet om en oprykning til 5 division, det lykkedes ikke helt i 2018, men med en ændring i sammensætning af 
holdene håber vi på at det lykkes i år.  
Alle, både elitespillere og spillere med et højere handicap har mulighed for at få lektioner hvor en Flightscope er 
tilkoblet.   
Sommeren igennem er der begynderhold der gerne skal have en god start på deres golf karriere. I tæt samarbejde 
med begynderudvalget sørges der for at alle de nye får både den teoretiske og den praktiske del på plads. 
Som noget nyt, tilbyder vi nu gratis golf til alle der ikke har prøvet at slå til en bold før. Hver mandag fra 17.00 – 
18.00 i april, maj og juni kan alle komme og få op til 3 lektioner ved Michael. Der er lavet 3000 flyers der vil blive 
uddelt i relevante områder. Vi håber at dette tiltag kan være med til at skaffe flere nye medlemmer til klubben. 
Derudover kører Michael et succesfuldt parløb med Maja – Golffyssen, bla. med meget populære holdtræninger, 
på forskellige tider af året.  
Familien Vater har, i løbet af efteråret etableret en super træningshal i Rodelund kun godt en km. fra HGC. Hallen 
indeholder bla. en Trackman og en simulator. Vi har fået lov at benytte hallen hver onsdag i vinterhalvåret, så alle 
der ønsker undervisning ved Michael, nu kan få det i sommertemperaturer, også om vinteren. Hallen blev klar i 
januar og alle tider siden åbningen har været booket fra morgen til aften. Tak til familien Vater for at stille hallen 
til rådighed for HGC. 
 
Klubmestre. 
Om man kan blive klubmester uden at gå til træning skal jeg ikke gøre mig klog på, men igen i år fik vi kåret 
mange dygtige runner up og klubmestre. De to dage hvor mesterskaberne foregår er der en intens stemning i 
klubben og speciel om søndagen hvor finalerne bliver afviklet er alle dybt koncentreret i kampen om at vinde en af 
de ærefulde titler. 
Følgende blev klubmestre i 2018: 
Åben række, damer: ikke afholdt. 
Åben række, herrer: Mathias Nielsen. 
Super veteran, damer: Britta Kjær Witte. 
Super veteran, herrer: Orla Christensen. 
Veteran damer: Merete Giver. 
Veteran, herrer: Jens Kronborg. 
Senior damer: Randi Larsen. 
Senior herrer: Keld Urskov Mikkelsen. 
Mid age damer: Christina Christiansen. 
Mid age herrer. Peter Christensen. 
Junior piger: Laura Cecilie Benfeldt Levring. 



Junior drenge: Victor Juncher Olesen. 
Tillykke til alle de dygtige mestre. 
Mulligans. 
Også Michael i Mulligans tager nu hul på den 5 sæson i HGC hvor han har serviceret os med dejlig mad,  glade smil 
og friske bemærkninger. Siden sommeren 2017 med Klaus Nybo som direktør og økonomisk ansvarlig. 
I min optik er det yderst vigtigt at vi alle støtter op om vores dejlige restaurant, det er ikke nogen hemmelighed at 
restauranten ikke kan løbe rundt økonomisk hvis ikke vi alle gør en indsats. Stjernemad bør være det første vi 
tænker på når der skal være fest, enten her i Mulligans eller derhjemme. Der er så mange muligheder, både med 
hensyn til menu, priser og servering. 
Der skal ikke så meget til for at vi, også i de kommende år, har Michael og hans dygtige piger til at servicere os.  
Klubber i klubben 
I HGC har vi 3 velfungerende klubber i klubben – senior, herre og dame klub, der alle bliver ledet af engagerede 
frivillige medlemmer. Tak til alle jer der også her yder en stor indsats. 
Dameklubben ydede igen i 2018 en kæmpe indsats for at samle penge ind til kampen mod brystkræft – 72.000,- 
blev det til – i betragtning af klubbens størrelse er det et helt fantastisk resultat. 
Efterfølgende strøg Asta Quist helt til tops og vandt Pink Cup landsfinalen i Golf Club Harekær. Tillykke til Asta. 
 
Nye regler 
Vi har været bekendt med det længe – men nu er de nye golfregler trådt i kraft. Vi skal spille Ready golf og håber 
at det forbedre hastigheden på banen. 
Regel- og handicapkomiteen har arbejdet intens med at implementere reglerne og har hold 5 regel-arrangementer 
med ikke mindre end 343 deltagere – så rigtig mange er blevet klædt godt på til at spille golf efter de nye regler. 
 
Bestyrelsen. 
Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen – det er en fornøjelse at være en del af bestyrelsen her i klubben. 
Vi har efterhånden arbejdet sammen i nogle år, alle kander deres arbejdsopgaver og udfører dem med stor 
dygtighed. 
Ud over et månedligt bestyrelsesmøde, og en visionsdag i november, er der faktisk rigtig mange opgaver der skal 
løses i en golfklub. De fleste i bestyrelsen har påtaget sig yderligere opgaver i forskellige udvalg. Jeg mener at det 
er vigtigt at der er så kort som muligt mellem klubbens medlemmer og bestyrelsen. 
Vi har nu, for en periode, afsluttet projektet med Golfspilleren i Centrum. Det har givet os rigtig mange gode 
informationer, både fra klubbens medlemmer og fra gæstespillere. Vi arbejder med disse informationer for at 
optimere hvor det er muligt i klubben og vil sikkert, om nogle år, igen indsamle viden fra medlemmer og gæster. 
Alle er naturligvis altid meget velkomne til at komme deres mening om alt i klubben så vi undgår negativ snak i 
krogene. 
I 2018 lykkedes det for HGC at blive godkendt som en almenvelgørende forening. Dette bla. fordi der var flere end 
100 personer der hver donerede minimum kr. 200,-  - mange tak for det. For klubben betyder det, at vi, ud over et 
pænt beløb på godt 20.000,- så samtidig har mulighed for at søge om momsrefusion. Alt er på plads, nu mangler 
vi bare svar fra Skat. 
Med jævne mellemrum gennemgår vi klubbens kreditorer for, om muligt at finde besparelser. I 2018 har vi skiftet 
leverandør af olie så vi nu får det far Hornsyld Købmandsgård. Derudover har vi ændret alarmsystem fra G4S til 
Julsgaard Alarm. Dette reducerer omkostningerne til alarmer fra 28k til 12 k de næste 3 år og derefter vil prisen 
komme ned på knap 5k og anlæggene er derefter klubbens. Ændringen træder dog først i kraft medio 2019 og 
derfor vil besparelsen først blive synlig herefter. 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke alle jer der yder en stor indsats for at klubben kan fungere. Jeg 
har, i beretningen forsøgt at takke nogle, men der er rigtig mange andre der, på den ene eller anden måde, 
bidrager til at vi har en god klub. Det er bestyrelsen meget opmærksom på - tak for det. 
 
Ingo: ros til bestyrelsen, godt arbejde, god beretning 
 
 
 
 
 



3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
Jan Hjorth gennemgik årsrapporten. 
 
Spørgsmål: 
Jørn Kelland – mangler navne på interessenter – bestyrelsen er væk. Skyldes den anvendte 
revisionsteknik, overfor det offentlige skal det være interessenter. 
Overskud overføres – kan vi ikke nedsættes kontingent i stedet for at overføre beløbet. 
 
Bjarne Stjernholm: Dejligt med sorte tal på bundlinjen. 
 
Niels Sørensen: Bankgæld er på 0 i forhold til 2017. 
 
Lejf Rattenborg Bøgedal: Ny ferielov – der skal henlægges penge til forpligtelsen 
 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Forelæggelse af budget 
Peder Carsten Levring fremlagde budgettet for 2019 
 
Ingen spørgsmål 
 
 

5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 
 
Jf. bemyndigelse givet på generalforsamlingen 2017 er kontingent for 2019 fastsat til 
nedenstående. 
 

Senior >24 år 6.300 kr. 6.550 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 2.900 kr. 3.050 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.550 kr.  

Junior uden banetilladelse 775 kr.  

Distancemedlem 3.450 kr.  

Kortbanemedlem 2.500 kr.  

Flex 1 1.350 kr.  

Flex 2 2.500 kr.  

Prøvemedlem 995 kr.  

Studie – nær  2.125 pr. halve år 

Studie – fjern  1.100 pr. halve år 

Passive 1.600 kr.  

Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

   
   
Bemærkninger:  
Bemyndigelsen er ikke tidsbegrænset – skal evt. tilbagekaldes af en generalforsamling. 



6. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 

8. Valg af formand 
Ikke på valg 
 

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 U. Jensen og Preben 
Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
 
Følgende blev valgt: 
Villy Holm 
Annie Jakobsen  
Preben Pedersen  
    
 

Valg af suppleanter:  
Følgende blev valgt:  
Jonna Jakobsen  
Anders Bisgaard 
 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor 
Deloitte valgt som revisor 
Palle Beck valgt som intern revisor  
 
 

11. Eventuelt 
 
Oda Jensen: Overrakte overskuddet fra Himmelbjerg Open Golf & Jazz 
 
Eilif: Gæster der ikke betaler herunder ØGR. Der vil blive kraftigt informeret til ØGR-
medlemmer om, at der altid skal bekræftes tider inden man starter golfrunden. 
 
Christina: vintergreenfee kan godt sættes op i stedet for 200 kr.  
Starttid om vinteren inden solen er stået op. Tidsbestilling kan evt. ændres, så der evt. først 
kan bookes fra kl. 10.00 



 
Kelland: golfbox kan evt. sættes til 1 uge for gæster 
 
 
 
 

  
  
Fremmødte: 47 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


