
  
 
 
 
Referat fra ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, DEN 24. MARTS 2020 kl. 19.00 
  

Himmelbjerg Golf Club. 
  

  
1. Valg af dirigent 

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

 
Ja nu kunne jeg jo godt begynde denne beretning med at orientere om det, som de fleste vist mener er det 
vigtigste vi har, nemlig banen. Og banen er vigtig, men der er jo også rigtig mange andre områder, der er vigtige, 
for at vi kan have en harmonisk klub.  

• Medlemmerne er vigtige – medlemskontingenterne er uden sammenligning den største indtægt vi har 

• gæsterne er vigtige 

• sponsorerne er absolut også vigtige for at klubbens økonomi kan hænge sammen. 
 
Kontingenter, greenfee og sponsorindtægter er indtægter der gør det muligt, at vi kan passe og pleje banen, så 
den er attraktiv for både klubbens egne medlemmer og for alle de gæster, vi gerne vil tiltrække.  
I bestyrelsen arbejder vi på, at vi altid har en komplet klub med alle de faciliteter der gør, at det er dejligt at være 
medlem her. Er det det så tror vi på, at I alle vil være gode ambassadører for klubben og dermed tiltrække nye 
medlemmer. 
 
Medlemmer 
For nogle år siden satte bestyrelsen sig et mål om at vi gerne ville være 1000 medlemmer i klubben. Det mål er vi 
ikke nået til endnu. Faktisk kan det være lidt svært præcist at opgøre hvor mange medlemmer vi er, fordi det er 
helt afhængigt af, på hvilket tidspunkt på året der tælles op. Den 31/12 er normalt den dato hvor vi har flest 
medlemmer – i 2019 havde vi 932 medlemmer total set. I det antal er der også dem, der har valgt at melde sig ud 
af klubben med virkning fra 1/1 2020, hvor antallet så er nede på 886 medlemmer- altså er der 46 der er meldt ud. 
Netto har vi dog en fremgang i forhold til 2018 på 17 medlemmer. 
 
Medlemsantallet har i de sidste 10 år ligget rimeligt stabilt på ca. 900 medlemmer. Dette på trods af at vi har stor 
fokus både på at skaffe nye medlemmer, men så sandelig også på at fastholde de medlemmer vi allerede har.  
Det med at fastholde medlemmerne, er vi i løbet af de sidste par år, blevet endnu mere bevidste om, og her har vi 
bl.a. startet klub 36+, som er med til at hjælpe nye medlemmer over på den store bane. På Facebook har vi 
oprettet Makkerbørsen, hvor nye medlemmer kan finde nogle på samme niveau at spille sammen med. 
Begynderudvalget gør, sammen med klubbens træner også et stort arbejde for at alle nye medlemmer får en god 
start i klubben.  
 
Greenfee 
Greenfee indtægter på sammenlagt godt 1 mio. – heraf 285k fra ØGR samarbejdet - kommer jo fra alle de 
populære eller måske nærmere ”upopulære gæster”, der året igennem besøger vores klub. Jeg bliver jævnligt 
kontaktet af klubmedlemmer der f.eks. er utilfredse med, hvordan gæster opfører sig på banen. Det er dejligt at 
opleve, at vi alle interesserer os for banens ve og vel, men samtidigt er det absolut vigtigt, at de gæster der vælger 

 



at spille vores bane også går herfra med en god oplevelse. Det er den bedste måde at få øgede greenfee indtægter 
på. 
 
Sponsorer 
Jeg vil gerne takke alle klubbens sponsorer for den store støtte I bidrager med – vi har mange meget trofaste 
sponsorer, der år efter år fortsætter deres sponsorat. Naturligvis sker der også en udskiftning, nogle falder fra og 
nye kommer til – vi kunne bruge mange flere sponsorer, og derfor arbejder vi også på at få nye ind i 
sponsorudvalget. 
 
Banen 
Jeg indledte denne beretning med et par linjer om, at banen er noget af det vigtigste vi har – og banen er vigtig. 
Det er der de gode slag skal slås, som efterfølgende skal analyseres i gode venners lag i Mulligans. 
 
Jørgen Carøe har ønsket at stoppe som formand for baneudvalget. Opgaven er overtaget af vores dygtige 
chefgreenkeeper – René. Tak til Jørgen Carøe for den store indsats du har ydet i baneudvalget. 
 
Rene har mange gode planer for, hvordan baneudvalget skal fungere, b.la. inddrages udvalgsformænd og 
formænd for klubber i klubben for at så mange som muligt har mulighed for at bidrage med forslag til forbedring 
af banen. 
 
En af de helt store udfordringer på banen i 2019 var da lynet slog ned i vandingsanlægget. Ikke fordi der var det 
store behov for at vande banen i den periode, men de økonomiske problemer gav en udfordring. Den samlede 
regning for at få vandingsanlægget til at fungere igen lød på ca. 400.000 kr. og da vi lige, med en god besparelse, 
havde skiftet forsikringsselskab, skulle policen lige nærlæses en ekstra gang. Alt var heldigvis som det skulle være. 
Tryg, klubbens nye forsikringsselskab, betalte alle omkostningerne.  
Efterfølgende er fairwayvanding udvidet på hul 1-3-4 og 16.   
Af andre større opgaver og forbedringer på banen kan jeg nævne afretning af teestederne på hul 2 og 4 og 
belægning af stierne ved hul 10 og 18 er færdiggjort. 
Greenkeeperne kæmpede med skaderne fra tørken i 2018, så da der var blevet eftersået i foråret, kom der igen en 
mindre tørkeperiode der gjorde, at spiringen ikke var optimal. Det gjorde det nødvendigt at efterså en gang mere 
efter sommerferien.  
De kraftige regnskyl har også givet en del ekstra arbejde på at vedligeholde stierne, derfor er det rigtig godt, at vi 
nu har investeret i belægning på de stejleste stier. Et arbejde der fortsættes med i det kommende år. 
 
Mulligans 
Her i Mulligans har vi, de sidste 5 år nydt godt af Michaels gode mad og hans dejlige humør. Økonomisk har det 
dog ikke set så godt ud. De sidste par år har Klaus Nybo stået som økonomisk garant for restauranten, men i 
efteråret blev forpagtningsaftalen opsagt. Bruddet skete heldigvis på en god og ordentlig måde, Michael kommer 
stadig forbi og hjælper med diverse informationer. 
Den 4. februar underskrev vi en kontrakt med Børge Jensen, der kommer fra en lignende stilling i Silkeborg-Ry 
golfklub. Jeg håber at alle vil tage godt imod Børge. Kom gerne med ris og ros direkte til Børge, så eventuelle 
småjusteringer hurtigt kan fortages.  
 
Pro 
Da det endnu ikke er lykkedes at få banen overdækket og opvarmet, må vi jo erkende at golf er en udendørs 
sæsonsport i Danmark. Det betyder så også at klubbens ansatte, og i særdeleshed vores pro, har væsentlig flere 
timer om sommeren end om vinteren. 
  
Familien Vater har dog gjort vintertræningen betydelig mere behagelig for klubbens medlemmer og for vores 
træner. Sidste år måtte klubben i forbindelse med træning, benytte Vaters dejlige opvarmede hal en dag om ugen. 
I denne vintersæson er aftalen udvidet til to dage. Det er en stor succes, alle dage er fuld booket. Tak til familien 
Vater for dette gode tilbud. 
 
Sekretariatet. og shoppen 



Sekretariatet er hele nerven i klubben. Det er her alle, både medlemmer og gæster, ringer til eller kommer forbi for 
at få svar på alle mulige spørgsmål. Ofte kalder vi det for en banegård, for der er virkelig mange, der lige har 
behov for hjælp på den ene eller anden måde.  
 
Vi har måske valgt en lidt utraditionel måde, hvor vi har samlet både shop og sekretariat på samme sted, men det 
fungerer fint. Annie klarer – ulønnet - rigtig mange opgaver i sekretariatet, bl.a. regnskab, og Lone sørger for, at vi 
har en rigtig god shop, med næsten alt det vi har behov for. Samtidigt skal telefonen passes og et hav af mails skal 
besvares, så dagens timer er hurtigt brugt. Jeg vil gerne – som jeg før har gjort – opfordre klubbens medlemmer til 
kun at ulejlige Lone, når det er nødvendigt. Det vil give hende mere tid til alle de nødvendige gøremål. 
 
Fysioterapeut 
Maja Giver, der nu i flere år har drevet Golffyssen, valgte i efteråret at flytte sin klinik til bedre faciliteter i 
Silkeborg-Ry golfklub. Maja har med stor succes serviceret klubbens medlemmer både som fysioterapeut og i 
holdtræning sammen med Michael. 
 
Til at løfte opgaven efter Maja har vi lavet en aftale med Thomas Morsbøl, der er en af klubbens elitespillere og 
indehaver af Fysio Velvære. Thomas blev uddannet i 1995 og har sin klinik i Randers. Han bor i Løndal og har indtil 
videre åbent i klubben om fredagen. 
 
Frivillige 
Ingen klub uden frivillige – jeg har sagt det så tit, og jeg mener det. Der er frivillige overalt i klubben, og der 
kommer hele tiden nye til – tak for det.  
Siden sidste generalforsamling har jeg bl.a. haft to rigtig gode oplevelser. Den første var da vi skulle bygge 
Himmelbjergtårnet- det blev klaret på rekordtid takket være seriøse frivillige. Det andet projekt var montering af 
et nyt hegn bag Mulligans, igen en positiv oplevelse hvor alle der havde lovet at hjælpe kom, selvom vejret mildest 
talt var frygteligt. 
Men der er jo mange måder, man kan være frivillig på – bestyrelser i klubben og i udvalg, klubber i klubben, 
bunkerhold osv. Tak til alle jer der er med til at få det hele til at fungere og skabe sammenhold her i klubben. 
Klubmestre 
At blive klubmester i HGC har altid været svært, det kræver dygtighed og en lille smule held. Årets klubmestre 2019 
blev: 
Åben række herrer: Anders Bisgaard 
Åben række damer: Christina Christiansen 
Super veteran herrer: Villy Holm 
Super veteran damer: Britta Kjær Witte 
Veteran herrer: Peter Konnerup Bang 
Veteran damer: Lis Carøe 
Mid-age herrer: Peter Christensen 
Mid-age damer: ingen deltagere 
Senior herrer: Thomas Veiergang Morsbøl 
Senior damer: Asta Quis. 
Junior drenge: Victor Juncher Olesen 
Junior piger: Laura Cecilie Benfeldt Levring 
 
Stort tillykke til alle de dygtige spillere 
 
Bestyrelsen 
Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det år, der nu er gået. Det har 
igen været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle.  
Som det fremgår af indkaldelsen ønsker Jan Hjorth ikke at fortsætte i bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Jan for de 6 
år, han har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. 
 

 
 



 
  
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

Offentliggjort på hjemmesiden. 
Regnskabet godkendt.  
 

4. Forelæggelse af budget 
Offentliggjort på hjemmesiden 
 

5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 
 
Jf. bemyndigelse givet på generalforsamlingen 2017 er kontingent for 2020 fastsat til 
nedenstående – uændret i forhold til 2019. 
 

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.  

   
   

6. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 

8. Valg af formand 
Preben Norup – valgt som formand 
 

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: 
Peder Carsten Levring – modtager genvalg 
Jan Hjorth – modtager ikke genvalg 
Tom Jensen – modtager genvalg 
 
Følgende blev valgt: 
Peder Carsten Levring 
Tom Jensen 
Lars Tanski 
 
Valg af suppleanter:  
Jonna Jakobsen (modtager ikke genvalg) 
Anders Bisgaard (modtager ikke genvalg) 
Der blev ikke valgt suppleanter 
 
 
 

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

11. Eventuelt 
På grund af Covid 19 og deraf følgende forbud mod forsamlinger over 10 personer indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, når der igen åbnes op for almindelig 
mulighed for forsamlinger. 
 
Dagsorden for den kommende ekstraordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til orientering 
3. Genfremlæggelse af årsrapport til godkendelse 
4. Forelæggelse af budget 
5. Genfastsættelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud, jfr. Bemyndigelse givet på 

generalforsamlingen i 2017 

 
8.    Valg af formand 
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter valgt på den ordinære generalforsamlling 
10.  Valg af revisor og revirsorsuppleant samt valg af intern revisor. 
 

  
 Fremmødte 3 (grundet Corona forbud mod forsamlinger) 

 
 

 


