Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub
afholdt den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Klubhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
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.
Der henvises indledningsvis til Nyhedsbrev fra januar 2017, hvoraf bestyrelsens skriftlige beretning
fremgår.
Klubbens formand Micael Svendsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 65
fremmødte medlemmer.
Formanden glædede sig over, at der generelt er stor tilslutning til de turneringer, som bliver afviklet
i klubben, idet det bl.a. styrker det sociale sammenhold og arbejde, hvilket er en forudsætning for
at kunne drive klubben.
Han ønskede ligeledes tillykke til klubmestrene og de mange øvrige medlemmer, som i årets løb
havde været på ”sejrsskamlen”.
Han fremhævede også Jan og Ellas Grønlangkålsmatch, som blev afviklet med nogen forsinkelse
p.g.a. dårligt vejr, men som dog var en behørig hyldest til Jan og Ella, som stopper i april måned i år
efter 17 år i klubben.
Michael Svendsen omtalte MPG-ordningen, som har været en succes, siden ordningen startede i
2014, idet vi har fået knækket den nedadgående kurve m.h.t. medlemsantallet, og ordningen vil
derfor også fortsætte i 2017.
Klubben indfriede ikke helt forventningerne m.h.t. budgettet, men et underskud på 79.000,- kr. kan
betegnes som tilfredsstillende, når der er afdraget ca. 800.000,- kr. på gælden.
I 2016 var fokusområderne banen og klubhuset med tilhørende P-plads, og der blev rettet en stor
tak til de mange frivillige, som stiller op hver gang der er brug for hjælp – en hjælp, som er

uundværlig for at få klubben til at fungere. Der er p.t. ca. 125 medlemmer, der i 2016 blev inviteret
til den årlige hjælperturnering.
”Årets Jern” blev tildelt Finn Jørgensen, som i årets løb har udvist en stor interesse for det frivillige
arbejde – helt ud over det sædvanlige. Ud over de mange timer, han har tilbragt i Golfklubben med
at renovere banen, klippe træer m.v., kommer han også med gode ideer til, hvordan tingene kan
forbedres. Desuden opnåede han at blive ansat som fast greenkeeper i sommerens løb.
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.
Formanden rettede også en stor tak til:








Sponsorerne
Rie Bræmer og John Friis i administrationen
Alvah i Proshoppen
Børge Haugaard som housekeeper
Jan og Ella i restaurationen, der som tidligere nævnt stopper medio april efter 17 år i
klubben. De vil være til stede i restaurationen den 17/4-17 i forbindelse med
Påsketurneringen.
Han ønskede ligeledes de nye forpagtere af Golfcafeen – Jens og Pernille – velkommen.

Stafet for Livet afvikles for 3. gang på Golfklubbens arealet i 2017. I 2015 var der ca. 1000 deltagere,
i 2016 var der ca. 1800 – så målet i år må være at komme over 2000 deltagere.
Golfring Nordjylland startede for Hjørring Golfklubs vedkommende i 2016 og må betegnes som en
succes, og det fortsætter også i 2017 på samme betingelser som sidste år. Hjørring Golfklub har
formandskabet i år, og der bliver afviklet en turnering den 28/5-17 i Hjørring, hvor der ”kun er plads”
til 24 deltagere fra hver af de 5 klubber.
I år vil der ligeledes blive indledt et samarbejde med Ældre Sagen, hvor medlemmer herfra kan
prøve, hvordan det er at spille golf. Arrangementet vil blive afviklet på Vest med hjælp fra Alvah og
Senior- & onsdagsklubben.
Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne, 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 fra 2016”.
Som det fremgår af resultatopgørelsen kommer vi ud af 2016 med et underskud på ca. 79 tkr.
De enkelte indkomstposter er generelt mindre en det budgetterede, og de samlede indtægter
beløber sig til 5.512 tkr. mod det budgetterede 5.785 tkr.
Omkostningerne er afstemt efter indtægterne, og de samlede omkostninger er på 4.101 tkr., mod
de budgetterede 4.255 tkr.
Det giver et resultat før af- og nedskrivninger på 1.411 tkr., af- og nedskrivninger er på 1.030 tkr.,
finansielle omskiftninger på 460 tkr., hvilket giver et resultat på – 79 tkr.

Jf. resultatopgørelsen er ”Tab på tilgodehavender” anført med 8.048 kr. Det er medlemmer, som
det ikke har været muligt at inddrive kontingentgæld fra – til trods for, at de har været sendt til
inkasso, og der er afsagt dom i sagen og indgået en afdragsordning.
Ved årets start var der 1068 medlemmer – nu er der 1056 - altså en tilbagegang på 12.
Medlemmernes gennemsnitsalder bliver højere og højere: 2009: 47,6 år. 2012: 51,2 år og i 2016 var
gennemsnitsalderen 54,1 år.
Iflg. DGU er der fra 2008 til 2016 på landsplan et stabilt medlemstal.
Det samme gælder ikke for Nordjylland, idet der i samme periode her er et fald fra 8186 medlemmer
til 6974 – et fald på 1212 medlemmer, hvilket svarer til en pæn stor golfklub.
M.h.t. Golfring Nordjylland oplyser John Friis, at der blandt de 5 klubber var 546.000 kr. til deling,
og af dem fik Hjørring 106.555 kr., hvilket bevirkede, at vores samlede greenfee-indtægter blev
væsentligt forbedret. Ordningen må siges at være en succes, og John opfordrer medlemmerne til at
tilmelde sig ordningen. Det bliver til samme pris som sidste år, og efter et møde, der er aftalt til den
10/3, vil der blive åbnet for tilmelding for den turnering, som afvikles i Hjørring – som tidligere
anført.
Hjørring Golfklub har aktiver for i alt 11.800.598 kr.
Egenkapitalen er på –228.015 kr., hvilket er en forbedring på ca. 4.000 kr.
Den langfristede gæld er på 7.741 tkr. mod 8.704 tkr. året før.
Den kortfristede gæld er på 4.287 tkr. mod 4.214 året før.
Det betyder, at de samlede gældsforpligtigelser beløber sig til 12.028 tkr., mod 12.918 tkr. året før.
Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 - behandling af indkomne forslag.
Ingen
Ad 5 - fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af
budget.
John Friis gennemgik herefter det udarbejdede budget for 2017 (side 17 i Årsrapporten), og i den
forbindelse foreslår bestyrelsen, at kontingentet stiger med kr. 100 for seniorer. Det er der flere
årsager til, bl.a. vil der formentlig sker en nedgang i antallet af seniormedlemmer, og indtægterne
er derfor sat til 5.470 tkr., hvilket er 42 tkr. mindre end de reelle indtægter i 2016. Udgifterne er
budgetteret til 4.077 tkr., og det er 24 tkr. mindre end sidste år - dette til trods for, at der skal bruges
70-80 tkr. til bekæmpelse af gåsebiller.
Såvel finansiering som afskrivninger er lidt mindre end sidste år, og det budgetterede underskud
beløber sig derfor til ca. - 46 tkr.
Der var spørgsmål fra medlemmerne, bl.a.



hvorfor er det igen seniorerne, der skal betale, hvorfor skal Flexmedlemmerne ikke,
vi risikerer, at medlemmerne flytter til andre og billigere naboklubber.

John Friis svarede, at det hjælper kun lidt på økonomien at lade Flexmedlemmerne stige p.g.a. af
antallet, og m.h.t. at flytte til andre klubber oplyses det, at nogle af dem angiveligt også vil forhøje
kontingentet.
Efter svarene blev kontingentforhøjelsen vedtaget uden afstemning.
Ad 6 - valg af bestyrelse Iflg. § 10.
Følgende var på valg:
Per Nielsen – ønskede ikke genvalg.
Johnny Haugaard – ønskede ikke genvalg.
Følgende blev nyvalgt som foreslået af bestyrelsen:
Helle Christensen
Jan Thomsen.
Formanden takkede Per og Johnny for det store arbejde, de havde udført som
bestyrelsesmedlemmer.
Helle Christensen og Jan Thomsen takkede for valget og glædede sig til at gøre en indsats for klubben
som bestyrelsesmedlemmer.
Ad 7 - valg af revisor.
Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.
Ad 8 - eventuelt.
John Friis oplyse, at der igen i år holdes Stafet for Livet på Golfklubbens arealer. Arrangementet
afvikles den 19-20/8, og der spilles en match for det morgenfriske søndag kl. 06.30.
Et medlem opfordrede til, at det asfalterede stykke fra Vidstrupvej til Golfklubbens arealer
repareres, idet der er store huller i vejsiden. (Som oplyst på tidligere bestyrelsesreferater har
Golfklubben kun ansvaret for det asfalterede vejstykke fra Vidstrupvej til P-pladsen, så
vedligeholdelsen af den aktuelle strækning påhviler Golfklubben.)
Kristian Rask, Danbolig, opfordrede til, at vores hjemmeside gjorde mere ud af at reklamere for,
hvor god banen er – evt. ved fotos fra en drone.
Dirigenten Mogens Pahl Christensen takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet og ønskede alle et godt golf år 2017.

Mogens Pahl Christensen, dirigent.

Jens Erik Poulsen, sekretær.

