
Referat fra ordinær generalforsamling 
TIRSDAG, DEN 23. MARTS 2021 kl. 19.00 

  

Himmelbjerg Golf Club. 
  

  
1. Valg af dirigent. 

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

Formand Preben Norup aflagde følgende beretning: 
 

Jeg havde en intention om at lave en beretning uden at nævne Corona, men det har ikke været muligt. 
Det skyldes jo at Corona har fyldt utroligt meget i Danmark, ja overalt på denne jord i det sidste års tid. 
Da statsministeren lukkede landet ned den 11. marts 2020 opstod der naturligt nok stor usikkerhed om 
hvordan året i golfklubben ville forløbe. 
Hvis man ser lidt tilbage i de informative nyhedsbreve som Annie udsender, var der stor optimisme lige 
indtil den 11. marts. Der var invitation til arbejdsdagen, til invitationsturnering og til generalforsamling. 
Allerede den 12. marts udsendte vi et nyt nyhedsbrev, hvor der stod: HGC LUKKER HELT NED - BEGGE 
BANER OG KLUBHUS ER LUKKET. 
Den 1. april begyndte der at ske noget positivt for golfsporten – der blev åbnet for 2-bolde og 14 dage 
senere blev det så muligt at spille 4-bolde hvis alle restriktioner blev overholdt. 
I Himmelbjerg Golf Club valgte vi at følge de anbefalinger, som DGU løbende er kommet med. Det var 
lidt svært i starten at opleve, at enkelte andre klubber så stort på restriktionerne og holdt deres baner 
åben for medlemmer og gæster, men vi har haft det godt med at leve op til de restriktioner som 
regeringen har udstukket. 
 
Hvad har det betydet for klubbens økonomi? 
Som jeg har nævnt, betød nedlukningen jo selvsagt en del usikkerhed om hvordan året ville forløbe – 
budgetterne var jo lavet lang tid før, vi vidste der var noget der hed Corona. 
Regnskabet bliver gennemgået om lidt, så det vil jeg ikke snakke så meget om nu, men jeg vil gerne rose 
vores chefgreenkeeper, René for virkelig at have skåret ned på omkostningerne i 2020. Det gælder både 
maskiner, forbrugsvarer og bemanding. Trods det er det lykkedes at opretholde en bane, der måske ikke 
har været, som Rene gerne vil have den, men banen har dog, året igennem fået megen ros. 
 
 
Banen 
På trods af at vi har været underbemandet i 2020, er der dog blevet tid til andet end den daglige pleje af 
banen. På drivingrange er der lagt nye fliser på den øverste del, og nu er der også nye måtter, så alt er 
pænt og præsentabelt. Inden sæsonstart er der monteret nye boldvaskere og flag. Der er monteret nyt 
net i udslagshallen, og der er monteret et højere net til montering for enden af drivingrange 
Et stort, men nødvendigt projekt er nu færdigt – en helt ny og flot bro er monteret ved hul 6, så alle kan 
færdes der uden fare for at den gamle bro ville styrte sammen. 
Da vejret artede sig med frost i en periode, var tiden til at der kunne udtyndes og fældes 300 m2 træ ved 
hul 5, 6, 7 og 8. Niels Bak sørgede for at det kunne ske, så klubben kunne have et fornuftigt overskud på 
opgaven. Overskuddet er anvendt til indkøb af en flis hugger, så der nu kan ryddes godt op under 
træerne. 
 
 



Gæster 
Flere af de restriktioner der blev indført pga. Corona – ingen rejser, elever blev sendt hjem fra 
institutioner og hjemmearbejde – betød, at der blev spillet golf på de Danske baner som aldrig før. 
Her i klubben betød det bl.a. at Bakbjergbanen genererede 75% flere indtægter end året før – på 
Himmelbjergbanen var der en stigning på 13%. 
Vi arrangerede en såkaldt billiguge i uge 30 med et helt enkelt budskab: kom og spil for 100,- kr. Det 
blev en kæmpe succes, som vi vil gentage i 2021.  
Til gengæld blev alle companydays aflyst. Det samme gjaldt bl.a. Pink Cup, Himmelbjerg Open og flere 
andre af de arrangementer, der traditionelt giver et godt afkast. 
 
Medlemmer 
Med hensyn til medlemmer har vi primært to fokusområder: Vi vil gerne skaffe nye medlemmer, og vi vil 
fastholde dem, vi allerede har. Det mener jeg i al beskeden hed lykkes ret godt. 
Der bliver løbende sat nye initiativer i værk for at skaffe nye medlemmer, her er invitationsturneringerne 
et af de arrangementer, der traditionelt skaber den største succes. Dette bl.a. fordi klubbens etablerede 
medlemmer er de bedste ambassadører. 
Som noget nyt er vi blevet udvalgt til, sammen med DGU, at arbejde endnu mere målrettet med 
rekruttering af nye medlemmer. Vi har nedsat et rekrutteringsudvalg, der har valgt tre fokusområder: 
Kvinder og golf, ægtepar og golf samt fra Bakbjergbanen til Himmelbjergbanen. Der arbejdes nu intenst 
i udvalgene så det bliver spændende at følge denne udvikling. 
 
Shop og sekretariat 
Backtee, der er en af Shoppens leverandører, ønsker ikke længere at have varer ude i kommission. Det 
betyder, at vi vil opleve et større lager, men Lone har efterhånden stor erfaring med, hvad der kan 
sælges, så vi har tillid til, at det vil kunne fungere alligevel. Lone har fundet flere spændende 
leverandører, og omsætningen i shoppen fortsætter med at stige.  
Pro Box 24 automaten, hvor gæster skal bekræfte tider ol., står til at blive udskiftet. Dette skyldes 
primært, at den ikke opfylder kravene til kontaktløs betaling. Samtidig er den ved at være slidt. Den skal 
derfor skrottes og en ny vil inden længe blive monteret. Fremover vil der kun blive mulighed for at leje 
nøgler til buggy og trolley mm., men ikke mulighed for køb af accessoires.  
Annie Jakobsen har nu, i flere år, sørget for at der er styr på bogholderiet, det er en stor hjælp, for der er 
virkelig mange forskelligartede opgaver på kontoret hver dag – og minsandten om ikke Lone nu også vil 
til at spille golf. 
 
Træner 
Michael gør det rigtig godt, der kommer flere og flere til juniortræning, elitespillerne bliver flere og flere 
og klarer sig bedre og bedre. For første gang i klubbens historie har vi en spiller i + handicap. Men også 
hos klubbens øvrige medlemmer er der stor søgning efter at få undervisning. Så stor, at Michael til tider 
har svært ved at følge med. Villy Holm kører et tæt parløb med Michael så alle aktiviteter bliver 
diskuteret og koordineret. 
I vinteren 19-20 havde Michael mulighed for at benytte Vaters dejlige træningshal en dag om ugen. Det 
var så stor en succes, at vi i denne vinter har fået lov at benytte den to dage om ugen, men pga. corona 
har dette desværre ikke været muligt. 
Vi har brugt en del energi på at få en såkaldt Teebox opsat i klubben. Det er en box på ca. 50m2 med en 
Trackmann, hvor man kan træne primært i de kolde vintermåneder. Den er tænkt som et tilbud til 
klubbens medlemmer, den er økonomisk neutral for klubben – det eneste vi betaler er strøm.  
Det lykkedes dog ikke at få boksen opsat i denne vinter, men da der jo ikke er mulighed for at træne 
indendørs pga. Corona, er skaden jo ikke så stor. Vi håber at den kan være klar til næste efterår. 
 
 



Mulligans 
Det har været en stor udfordring at drive en restaurant i 2020, ja i særdeleshed en restaurant i en 
golfklub. Der har været lange perioder, hvor Børge var tvunget til at holde lukket, derfor lever 
omsætning og bundlinje heller ikke op til det budgetterede.  
Vi er rigtig glade for at Børge var klar til at træde til da Michael vagte at stoppe – jeg håber, at 2021 
kan blive et rigtigt godt år for Børge her i Mulligans. Vi skal alle være med til at det kan lykkes – ikke kun 
ved at købe mad og drikke efter en runde, men brug også gerne muligheden for at holde en fest her 
eller bestil mad til en fest derhjemme. 
 
Sponsorer 
Vi har mange trofaste sponsorer, der giver et betragtelig tilskud til klubbens økonomi – stor TAK til alle 
sponsorer. I 2020 måtte vi desværre aflyse den første af tre populære sponsormatcher – igen pga. 
Corona. Klubbens ønske er naturligvis at sponsorerne får noget igen – at vi lægger en del af vores 
handel hos dem, og at vi anbefaler dem til andre. På den måde bliver det en win-win. 
 
Frivillige 
Helt fra klubbens start har der været mange frivillige i HGC. Det er dejligt, det er vigtigt og det giver 
sammenhold. Der er frivillige der bruger mange timer i klubben, og der er andre der har mindre tid til 
rådighed, men alt er velkommen. Villy Holm har lavet en oversigt over mange af de opgaver der findes i 
klubben, små som store. Her kan man finde den opgave der passer til den tid man har til rådighed. 
Listen findes i greenfee rummet. 
 
Bestyrelsen 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke den samlede bestyrelse for et rigtig godt samarbejde - 
alle arbejder målrettet med de opgaver, de har påtaget sig, for der er faktisk rigtig mange opgaver, der 
skal løses i en golfklub. Jeg er glad for at alle, der er på valg, er villige til genvalg, det betyder meget for 
klubbens drift, at der er styr på de enkelte funktioner, og at alle ved, at det kræver mange timers 
indsats. 

 
  
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 2021 fastsat til nedenstående  
 

Senior >24 år 6.450 kr. 6.700 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 3.000 kr. 3.150 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.600 kr.  

Junior uden banetilladelse 800 kr.  

Distancemedlem 3.550 kr.  

Kortbanemedlem 2.600 kr.  

Flex 1 1.400 kr.  

Flex 2 2.600 kr.  



Prøvemedlem 995 kr.  

Studie – nær  2.200 pr. halve år 

Studie – fjern  1.100 pr. halve år 

Passive 1.400 kr.  

Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

   
   

6. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen 

7. Forslag fra medlemmerne: 
Ingen    
 

8. Valg af formand 
Ikke på valg i 2021. 
 

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), Lars Tanski, Tom U. Jensen og Preben 
Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
Villy Holm – modtager genvalg 
Preben Pedersen – modtager genvalg 
Annie Jakobsen – modtager genvalg 
 
Følgende blev valgt: 
Villy Holm 
Preben Pedersen 
Annie Jakobsen 
 
Valg af suppleanter:  
Bente Mikkelsen blev valgt 
 
 

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 5 personer indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, når der igen åbnes op for almindelig mulighed 
for forsamlinger. 



 
Dagsorden for den kommende ekstraordinær generalforsamling senere i 2021 når 
forsamlingsrestriktionerne som følge af Covid19 tillader det: 
 
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. Genfastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 
6. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 
7. Forslag fra medlemmerne: Ingen 
8. Valg af formand – ikke på valg i 2021 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant valgt på den ordinære generalforsamling. 

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), Lars Tanski, Tom U. Jensen og 
Preben Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
Villy Holm – modtager genvalg 
Preben Pedersen – modtager genvalg 
Annie Jakobsen – modtager genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Villy Holm, Preben Pedersen og Annie Jakobsen 
 
Lisbeth Snede har indstillet at blive valgt til bestyrelsen. 
 
Kampvalg om de 3 bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til vedtægternes §4, stk. 8, der er 
sålydende: 
”Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig 
afstemning efter følgende afstemningsmetode: 
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme 
på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved 
stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige 
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.” 
 
Valg af suppleanter: 
Bente Mikkelsen (modtaget genvalg) 
 

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

11. Eventuelt 

Lisbeth Snede har ønsket følgende emner optaget til drøftelse under ”eventuelt” på 
generalforsamlingen: 



- 9 huller medlemskab på Himmelbjergbanen. 
- 9 hullers pris på flexmedlemskab. 
- 9 hullers turnering (både på for9 og bag9).  
- Henstilling til af forpagteren af restauranten øger tiltag, som lørdags og søndags brunch.   
- Henstilling til at shoppen evt. går online eller øger åbningstiderne.    
 

 

Fremmødte: 3 (grundet Corona-restriktioner mod forsamlinger). 

 

 

Referatet godkendt af 
Lejf Rattenborg Bøgedal - dirigent 

 

 

 


