Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub
afholdt den 25. februar 2016 kl. 1900 i Klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af
budget.
6. Valg af bestyrelse iflg. § 10.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Ad 1 – valg af dirigent.
Advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften, blev foreslået og valgt som
dirigent.
Ad 2 – bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formanden Michael Svendsen indledte med at byde velkommen til de 63 fremmødte medlemmer.
Der henvises indledningsvis til klubbens hjemmeside vedr. Nyhedsbrevet december 2015 – februar 2016,
hvoraf bestyrelsens beretning fremgår, samt til Power Point vedr. fremlæggelsen af økonomien.
Formanden oplyste vedr. økonomien, at klubben har en god og sund økonomi, selvom vi er kommet ud af
2015 med et underskud på ca. 180 tkr.. Dette skal ses i relation til, at der er afdraget ca. 800 tkr. på gælden,
og at der er foretaget afskrivninger på over 1,1 mio. kr. Samtidig kan det nævnes, at den sålkaldte MGPordning fortsætter i 2016, idet det har vist sig at være en succes, men den økonomiske gevinst har ikke vist
sig endnu, idet de indtil nu har spillet til reduceret pris.
Formanden rettede en tak til sponsorerne og til de mange frivillige, som er uundværlige for at få klubben til
at fungere. Således var det sendt 125 invitationer ud til sæsonafslutningen som tak for hjælpen i årets løb.
”Årets Jern” blev tildelt Jim Magill som en anerkendelse af det store frivillige arbejde, han yder i klubben,
såvel i eliteafdelingen som til vedligeholdelse af bunkers m.v.
Han fik tildelt et gavekort på 2.000.- kr. fra Danbolig v/Kristian Rask til hhv. Proshoppen og Golfcafeen. Stor
tak til Kristian Rask også.

Der blev også rettet en stor tak til:









Rie Bræmer og John Friis i administrationen
Alvah i Pro-shoppen – og til Jens, som nu er flyttet til Åbybro
Bruno Borup som blev ”pensioneret” ved årets udgang
Jan og Ella i Restaurationen
Greenkeeperne
Benny Larsen, der p.g.a. arbejde måtte trække sig som formand i utide.
Bestyrelsen

Michael Svendsen glædede sig over, at ”Stafet for Livet” i august måned med stor succes blev afviklet på
Golfklubbens anlæg. Man havde håbet på 500 tilmeldte, men der kom ca. 1100. Arrangementet gentages i
2016.
Også et stort tillykke med oprykningen i Eliteafdelingen, og til Thomas Sørensen, som internationalt klarer
sig godt, samt til Juniorafdelingen med sejre i Kreds 9 og 18.
Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte, og beretningen blev godkendt.
Ad 3 – fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
John Friis gennemgik herefter regnskabet, og i den forbindelse henvises der til ”Årsrapport for 2015” og til
Power Point, som blev benyttet i forbindelse med fremlæggelsen.
John Friis indledte med at oplyse, at indtægterne siden 2011 er faldet med ca. 975 tkr., og det har derfor
været nødvendigt at begrænse omkostningerne i takt hermed.
Som det fremgår af resultatopgørelsen er såvel kontingent, greenfee som sponsorindtægter faldet i 2015 i
forhold til 2014, således at de samlede indtægter nu beløber sig til 5.728 tkr.
Omkostningerne på i alt 4.272 tkr. er reduceret i forhold til indtægterne, således at der før afskrivninger og
renter er et overskud på 1.456 tkr.
Afskrivninger beløber sig som tidligere nævnt til 1.126 tkr. og renter til 510 tkr., - hvilket giver et underskud
på 180 tkr.
Med udgangen af 2015 var der 1068 medlemmer i Hjørring Golfklub – en fremgang på 8 i forhold til året
før. Af disse er 67 tilknyttet MGP-ordningen som havde fået det ”grønne kort” og godt 50 der stadig var
prøvemedlemmer.
Det kan i øvrigt bemærkes, at 215 af klubbens aktive medlemmer er 70 år eller derover.
Der er nu ca. 151.000 golfspillere i Danmark, og hvis vi sammenligner os med andre nordjyske golfklubber i
perioden fra 2008 til 2015, ses der en generel tilbagegang i antallet af medlemmer – med undtagelse af
Frederikshavn, hvor der har været en lille fremgang.
M.h.t. omkostninger, er der sparet, hvor der spares kan. Lønudgifterne er stort set de samme, som året før
– 2.296 tkr., hvilket svarer til 6,6 årsværk mod 7,0 i 2014.
Hvis der sker yderligere besparelser på lønudgifterne, risikerer vi, at niveauet i klubben generelt falder, og
så kan det få konsekvenser.

Ved kun at benytte Sparekassen Vendsyssel er der sket en reduktion af renteudgifterne – og 510 tkr. til
denne post er mindre end både budget og 2014.
Konklusionen på regnskabet er, at der er styr på omkostningerne, men der mangler indtægter.
Som det fremgår af Årsrapportens side 9, er egenkapitalen -231.982 kr. hvoraf de godt 756.000 kr. kommer
fra renteswappen, men gældsforpligtigelserne i alt er faldet fra 13.958 tkr. til 12.917 tkr. – et fald på 1.041
tkr.
Villy Steen roste især John Friis for at have styret regnskabet på fornuftig vis. Et underskud på 180 tkr. er
acceptabelt, når der samtidig er afviklet ca. 800 tkr. på gælden og foretaget afskrivninger på ca. 1,1 mio. kr.
Han hæftede sig også ved, at der de sidste 4 år er afviklet gæld for over 4 mio. kr, og der siden 2011 er
sparet ca. 225 tkr. i renter.
Regnskabet blev godkendt.
Der henvises til regnskab der stadig er fremlagt i klubhuset samt er at finde på hjemmesiden.

Ad 4 – behandling af indkomne forslag.
Der var ikke fremsendt forslag til bestyrelsen.
Ad 5 – fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for seniorer stiger med 100.- kr., og at der fortsat ikke skal betales
indskud.
John Friis gennemgik efterfølgende budgettet for 2016 – se side 16 i Årsrapporten.
Som det fremgår af tallene, vil kontingentstigningen med det samme antal medlemmer øge indtægten på
medlemmer med ca. 50 tkr., og med mindre justeringer på de øvrige indtægtsposter, giver det en samlet
indtægt på 5.790 tkr., en stigning på ca. 60 tkr. i forhold til sidste år.
Der er kun sket mindre justeringer på udgiftssiden – dog ca. 55 tkr. yderligere til banen, hvilket giver et
beløb på 4.255 i alt i udgifter. Når renter og afskrivninger bliver indregnet, sigtes der efter et resultat
omkring 0
Forespørgsler fra medlemmerne:
Marianne Klitgaard spurgte, om der ikke var mulighed for at få gang i flere frivillige – hvordan får vi flere
frivillige til at melde sig? Er der andre muligheder, end dem vi kender i forvejen?
Bestyrelsen undersøger emnet.
Leif Christensen spurgte, om 100.- kr. i kontingentforhøjelse er nok – set bl.a. i relation til afviklingen af
gælden frem mod lejekontraktens udløb.
John Friis svarede, at vores revisor havde oplyst, at vi med en kontingentforhøjelse på kr. 100 for
seniormedlemmerne, kan ”føre forretningen videre på forsvarlig vis”.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget.
Ad 6 – valg af bestyrelse.
Følgende var på valg:
Michael Svendsen – blev genvalgt.
Peter Norskov Kristensen – blev genvalgt.
John Friis – blev genvalgt.
Jane Gram Hansen – blev nyvalgt.
Jane takkede for valget og var glad for at have fået muligheden for at komme i bestyrelsen, og hun glæder
sig til at deltage i arbejdet.
Ad 7 – valg af revisor.
Revisionsfirmaet Beierholm v/Peter Henriksen blev genvalgt.
Ad 8 – eventuelt.
John Friis oplyste, at ”Stafet for Livet” som tidligere nævnt var en succes i 2015, og Hjørring Golfklub
lægger derfor igen arealer til arrangementet, der afvikles den 20-21/8-16.
Der vil blive arrangeret nogle matcher – se nærmere på klubbens hjemmeside.
Der er sæsonstart den 19/3-16. Der udføres frivilligt arbejde, der serveres gule ærter, og der spilles 9
huller.
Golfring: Per Nielsen oplyste, at golfklubberne Brønderslev, Rold, Hals, Sebber og Hjørring har indgået et
samarbejde – kaldet Golfring Nordjylland. Det betyder, at man for 600 kr. pr. år kan spille frit på de øvrige
klubbers baner. De indbetalte penge fordeles efterfølgende klubberne imellem – alt efter antal besøg i de
enkelte klubber.
Formanden Michael Svendsen afsluttede generalforsamlingen med at sige tak for fremmødet.

Mogens Pahl Christensen, dirigent

Jens Erik Poulsen, sekretær.

