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Bestyrelsens beretning 2018 
 
Årets ord 2018 i Danmark blev ”hvidvask”; ikke noget der berørte Hjørring Golfklub, men et andet 
ord, som blev brugt meget flittigt i 2018 var ”tørke”, og det har i høj grad sat sit præg på Hjørring 
Golfklub. Efter et andet halvår af 2017 og videre ind i starten af 2018 som var præget af regnvejr i 
betragtelige mængder, kom vi ind i april før vi kom i gang med sæsonen for alvor og fra midten af 
maj oplevede vi så den længste tørkeperiode i mands og kvindes minde. Der var pragtfuld med sol 
og varmt vejr, men absolut ingen nedbør. Dette vil senere blive berørt under både banen og 
økonomi.   
 
I det følgende vil bestyrelsen kommentere året 2018, ud fra de resultater og oplevelser vi selv har 
haft samt de tilbagemeldinger der er kommet i løbet af året. 
 

Medlemmer 
Medlemstallet holdt sig stabilt i 2018. Vi var ved indgangen til året 985 medlemmer og ved udgangen 
af 2018 var vi 981 medlemmer. Medens vi nogenlunde holdt skindet på næsen, måtte DGU 
konstatere en nedgang på landsplan på godt 2.000 medlemmer og en stadig større andel af fleks 
medlemmer.   
 
Det giver sig udslag i økonomien både hos os og i andre klubber, hvor der er stadig færre 
medlemmer til at betale for at drive de mange golf anlæg – nok også for mange – i Nordjylland.  
 
Medlemstallet pr. 31. december 2018: 

 
Antal udmeldelser (120 medlemmer) var det mindste antal i en årrække (helt tilbage til 2009), men 
det blev stort set opvejet af en tilgang på 116.  
 
Det er stadig meget vigtigt at rekruttere nye medlemmer, men absolut også fastholde de nuværende 
medlemmer. Det kan alle nuværende medlemmer hjælpe med til, ved at finde potentielle nye 
medlemmer og få dem med ud i klubben, men også sørge for at både nye og nuværende 
medlemmer får en god og positiv oplevelse i klubben, og oplever et godt socialt miljø i klubben og 
bliver en del af fællesskabet. 
 
Antallet af medlemmer har selvsagt stor betydning, for hvad der kan opkræves af kontingentkroner 
i golfsporten i Danmark og i de enkelte klubber. Hvis vi kigger på os selv og klubberne omkring os (i 

Kategori
Status      

31-12-2017

Status      

31-12-2018
Diff.

Seniorer 580 572 -8

Ungseniorer 41 44 3

Juniorer m/banetill 25 23 -2

Juniorer u/banetill 20 12 -8

Pensionister 6 4 -2

Øvrige 4 4 0

Prøvemedlemmer 35 45 10

MGP 45 48 3

FlexBasis 109 110 1

FlexSyd 69 75 6

Long Distance 28 20 -8

Passive 23 24 1

I alt 985 981 -4



 
 

2 

 

Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner samt Blokhus Golfklub) så har disse 10 klubber 
mistet godt 1.500 aktive medlemmer siden 2008, hvilket svarer til medlemstallet i nogle af 
Danmarks største klubber.  
 
I 2018 fortsatte samarbejdet med 4 andre klubber i Golfring Nordjylland. Det blev også i 2018 en 
stor succes, i det godt 1.000 medlemmer fra de 5 klubber gjorde brug af dette tilbud, hvor man mod 
betaling af 600 kr. kunne spille ligeså meget, man orkede i de 5 klubber. Det blev til i alt knap 6.500 
runder i 2018 og derfor fortsætter samarbejdet i 2019 til samme pris og med samme klubber.  
 

Golf Cafeen 
2018 var det første hele år hvor Jens & Pernille var forpagtere i Golf Cafeen og dermed også kunne 
konsolidere sig. Det har været et travlt år for dem med mange gæster og kuverter, både i 
golfklubben og ud af huset. Travlheden blev ikke mindre af at Albert kom til verden i september 
måned, et stort tillykke til Jens & Pernille med familieforøgelsen. Men trods travlheden har der 
været mange roser fra både medlemmer og gæster omkring maden og serviceringen i Golf Cafeen.  
Vi ser frem til et godt samarbejde de kommende år. 
 

Banen 
Som tidligere nævnt var vejret en udfordring i 2018. Efter den sene start satte ”tørken ind” fra medio 
maj og frem til medio august hvor vi (stort set) ikke så nedbør. Det betød også at vandingsanlægget 
kørte hver nat i denne periode. Vi har kun mulighed for at vande teesteder og greens, resten af 
området var overladt ”til sig selv”. Det kom fairway, semirough m.m. også til at bære præg af, da de 
fra juli engang fremstod som store ”gule” områder med vissent græs.  
 
Det var med noget usikkerhed vi så frem til der kom regn, for hvor meget af de ”gule arealer” ville 
komme af sig med noget regn. Heldigvis kom en stor del, men der var dog også stadig mange bare 
pletter tilbage, så med hjælp fra en flok frivillige fik vi i uge 40 og 41 givet alle vores greens den store 
årlige tur med verticalskæring, hulpropning, eftersåning og topdressing samtidig med at der blev 
prikket, efter sået og topdresset på de fleste bare pletter på fairways.  
 
Vi afventer nu starten af sæsonen 2019, for at se om der er nogle steder tilbage der skal have en 
ekstra gang eftersåning.  
 
Tørken betød at der blev sparet timer på klipning af fx fairway (og dermed brændstof), men til 
gengæld betød den daglige brug af vandingsanlægget at der skulle bruges ekstra tid på vedligehold 
og reparation af dette. Under sådanne ekstreme forhold er det svært at give en vurdering af banen, 
så lad os nøjes med at konstatere at en del medlemmer har slået deres længste drives nogensinde i 
2018 og at det blev hverdag igen da regnen kom. Den endelige vurdering kan nok først laves i første 
halvår af 2019.  
 
En anden årlig udfordring er situationen omkring gåsebiller. Den 1. juni havde vi besøg af DGU’s 
bestyrelse i forbindelse med et seminar og under deres runde i Hjørring Golfklub blev de 
bogstaveligt talt overfaldet af gåsebiller. Det i en grad at de var lettere rystet da de kom ind. På det 
tidspunkt kendte vi ikke omfanget af tørken, så det var med gru vi så frem til august – september 
hvor de store skader normalt viser sig. Men 2018 indebar det mindste angreb i mange år og primært 
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ved teesteder og greens, medens fairways slap mere eller mindre. Teorien – som vi har drøftet med 
andre – er at tørken er skyld i dette, da angrebene kom på de områder vi vandede. Ikke fordi vi 
ønsker os tørke hvert år, men gåsebiller kan blive en udfordring da det eneste virksomme middel – 
Merit Turf – er blevet forbudt fra og med 2019. Hvis vi får mange gåsebiller og ”normalt vejr” i 2019 
og ikke må bruge Merit Turf kan det have endog meget alvorlige konsekvenser for vores bane. I 
skrivende stund har DGU sendt en ansøgning om dispensation, om at bruge Merit Turf i 2019 også.  
 
2018 blev også året hvor vi fik nedlagt 7 bunkers og påbegyndt arbejdet med at omlægge en enkelt 
sti til græssti, som det fremgik af den baneplan der blev fremlagt på generalforsamlingen i februar 
2018. Dette arbejde vil fortsætte i 2019.  
 
Med det antal ansatte der er i greenkeepergården, på baggrund af de økonomiske rammer det giver 
mulighed for, er det helt nødvendigt – og hele forudsætningen - at der er frivillige i klubben der 
påtager sig en del af de opgaver der ønskes udført, for ellers kommer vi ikke i mål med at 
gennemføre disse. Heldigvis har mange frivillige igen i 2018 givet en hånd med og en stor tak til 
dem. 
 

Turneringer 
Vi havde i 2018 også en række turneringer, men nogle af disse desværre med en faldende deltagelse 
blandt klubbens medlemmer. Vi kan kun opfordre medlemmer til at deltage i klubbens turneringer, 
da det også er en chance for at møde andre medlemmer end dem man spiller med til daglig, og dels 
også for at støtte op omkring de sponsorer der bidrager til vores turneringer og en stor tak til disse 
sponsorer. Det er trods alt også sjovere med en turnering med 112 deltagere end en med 65 
deltagere. 
 
Sæsonstartturneringen måtte udskydes – på grund af det dårlige vejr! – til den 8. april hvor vi fik 
klargjort en masse ting på banen og ved klubhuset.  
 
Vejret var også skyld i at Berendsen Påsketurnering først blev afholdt den 21. april (påsken faldt 
ultimo marts / primo april). Udsættelserne var også en del af forklaringen på at der var færre 
deltagere til dette end sædvanligt.  
 
Hen over sæsonen kørte Bryghuset Vendias parturnering med hold- & hulspil og hvad alt dette nu 
medfører. 
 
2. pinsedag blev Nordjyske Bank turneringen spillet i flot vejr og pæn deltagelse, og i starten af juni 
stod juniorudvalget bag generationsturneringen.  
 
I juli 2018 afholdt vi Vendsyssel Open og det var en af de turneringer som havde fremgang i 
deltagelsen og igen var dette en rigtig god oplevelse med spil fredag og lørdag, med indlagt Grill 
arrangement om fredagen og buffet om lørdagen. Der var mange deltagere fra nær og fjern, og med 
flotte gevinster på højkant, ja hele 3 biler var en del af ”gavebordet”, men alle kørte dog alligevel 
hjem i de biler de var ankommet i. Fra sponsorsiden var der meget stor opbakning til arrangementet, 
og naturligvis en stor tak herfra HGK til alle deltagere og sponsorer.  
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I starten af august holdt Alvah Proen’s turnering og det blev en dag med megalange drives, rigtig 
flotte scores og overrækkelse af Bitten Routledge vandrepokal til Mariane Klitgaard.  
 
I 2018 havde klubben faktisk et jubilæum, da det var 30 år siden de første 9 huller blev indviet. I den 
anledning afholdt vi en jubilæums turnering, hvor vi spillede det der blev døbt ”old course”, nemlig 
de 18 huller som der blev spillet på før baneudvidelsen i 2003 (som jo så havde 15 år jubilæum). Det 
blev en festlig dag med et tilbageblik på klubben igennem de sidste godt 30 år. Det var så også dagen 
hvor Albert valgte at komme til verden, og dagen efter der var oprykning for de bedste herrer så en 
begivenhedsrig weekend. 
 
I lighed med tidligere år var VIP42 turneringen i efterårsferien og Golf Caféens Grønlangkåls 
turnering primo november tilløbsstykker. Og til grønlangkålsturneringen var der i 2018 en ekstra 
”gulerod” da Albert havde fået lov af Jens & Pernille til at give en eller flere snapse på dagen sammen 
kålen og det medførte en ganske god stemning om eftermiddagen suppleret op med en whisky for 
en hole in one, som Gunnar Andersen lavede under runden.  
 
Vi ønsker alle turneringsvinderne i løbet af året tillykke, og samtidig også et stort tillykke til 
klubmestrene der blev kåret i weekenden den 22-23 september, der var dog skuffende kun 41 
deltagere til klubmesterskaberne. 

 
Klubmestrene 2018 fra venstre: Lasse Kragh Jensen(Midage Herrer), Magnus Østergaard(Herrer), Poul 
Juhl(Superveteran Herrer), Claus Bo Christensen(Senior Herrer), Tina Vindbæk Frederiksen(Midage damer), 
Søren V. Bak(Veteran Herrer) og Gitte Jørgensen(Veteran Damer). 
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Udvalg og frivillige 
Hjørring Golfklub er velsignet med mange frivillige, og det er vi meget taknemmelige for. Det er helt 
nødvendigt for at drive en forening som vores. De frivillige gør et kæmpe stykke arbejde i forskellige 
udvalg og løser mange opgaver. Vi kan altid bruge flere frivillige, så har du lyst til at bidrage, så 
henvend dig endelig.  
 
I 2018 fik vi igen mulighed for at give nogle af disse frivillige en ”kontant” belønning. Danbolig ved 
Kristian Rask gav nemlig mulighed for at give nogle frivillige et gavekort til proshoppen/golfcafeen, 
som en tak for deres indsats. En stor tak til Kristian for at støtte op om de frivillige i Hjørring Golfklub.  
 
Alle frivillige bliver – uanset indsats – inviteret til den årlige hjælperturnering i oktober måned og i 
2018 var der godt 120 frivillige der modtog sådan en invitation. 
 
Begynderudvalget sørger for at vores nye medlemmer bliver sluset ind i klubben. De har i 2018 ydet 
en stor indsats med de mange nye og hjulpet med at disse har fundet sig godt til rette i Hjørring 
Golfklub. Der er nu opstået en tradition for spil både på tirsdag og fredage, som har været en stor 
succes med mange deltagere.  
 
Juniorudvalget har haft mange aktiviteter i 2018, men trods dette har der været tilbagegang i 
medlemstallet blandt de yngste medlemmer. Dette er en generel tendens i dansk golf, hvor junior 
medlemstallet har været støt faldende i mange golfklubber og er et område der bliver drøftet og 
arbejdet meget med fra DGU’s side. Derfor startede vi i slutningen af 2018 et udvalgsarbejde op 
med deltagelse fra bestyrelse, juniorudvalg, pro og en konsulent fra DGU om hvordan Hjørring 
Golfklub skal agere fremover overfor juniorer, både med hensyn til rekruttering og fastholdelse. Her 
i starten af 2019 er de sidste streger ved at blive slået, og uden at løfte sløret for meget vil der helt 
sikkert blive brug for nogle flere frivillige der kan hjælpe med dette arbejde. 
 
2018 var også året hvor vi fik lavet og indviet vores golflegeplads, beliggende ved siden af teestedet 
på Vest 1. Helle Kristensen har været primus motor på dette og fået hjælp af en række frivillige, så 
vi nu har et golfrelateret tilbud til de yngste årgange. Efter at have ”prøvet” den af med en klasse 
fra Tornby skole, blev den officielt indviet den 1. juni med besøg af DGU’s bestyrelse og 
repræsentanter fra Hjørring Kommune samt selvfølgelig en række børn og de frivillige der havde 
lagt mange timer i opbygningen. 
 
Elite udvalget styrer vores bedste spillere og endelig i 2018 blev det til oprykning for vores bedste 
herrehold. De vandt den indledende pulje i fin stil og til den afgørende oprykningskamp midt i 
september lykkedes det at rykke op med en klar 12-6 sejr. Det hedder så spil i 1. division i 2019, det 
vil sig landets næstbedste række og dermed blandt de 24 bedste klubber i Danmark. Målet for 2019 
vil være at forblive i 1. division.  
 
Bane- & husudvalg hjælper til med at rammerne for vores sport er tilfredsstillende. En lang række 
frivillige deltager i andre udvalg, er hjælpere ved forskellige lejligheder, giver et nap med ved 
turneringer eller sørger for at vores ”klubber i klubben” fungerer og bidrager med nogle gode sociale 
rammer. Husudvalget har gennemført flere aktiviteter i 2018, blandt andet store oprydningsdag 
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hvor alle bagrum og skabe blev gået igennem og der blev gjort rent og også smidt en del gamle 
”sager” ud. 
 
Handicap udvalget sørger for at vi bliver ”reguleret” på den gode måde og laver en årsrevision, som 
nogle er glade for og andre ikke.  
 

Sponsorer  
Men også vores sponsorer bidrager til at gøre Hjørring Golfklub til en attraktiv golfklub for både 
medlemmer og gæster, og her har vi en solid opbakning fra erhvervslivet i Hjørring, som vi er meget 
taknemmelig for.  
 
Vi afviklede i 2018 nogle arrangementer for vore sponsorer så de også kunne – udover eksponering 
i klubben og via medierne – få nogle gode oplevelser i klubben. Så husk at støtte op om dem, der er 
sponsor i klubben.  
 
I 2018 fik vi også – sammen med Sponsornet - startet Hjørring Erhvervsnetværk hvor 25 deltagere 
fra det lokale erhvervsliv mødes 10 gange om året til spændende indlæg og en udbygning af netværk 
og forretningsmuligheder.  
 
En stor tak til alle dem der har bidraget i 2018.  
 

Regnskab 2018 og budget 2019 
I 2018 kom vi ud med et underskud i størrelsen 229.990 kr. Det er ikke tilfredsstillende med et 
underskud i den størrelsesorden. På indtægtssiden manglede der ca. 60 tkr. i forhold til 2017 og det 
var især greenfee der svigtede og helt præcist var august og september rigtig dårlige måneder, 
medens de øvrige måneder stort set fulgte både 2017 og budget 2018. På omkostningssiden var vi 
bedre end 2017 og på budget, med en undtagelse, nemlig banen. På grund af tørken har der været 
ekstraomkostninger på banen i størrelsesordenen ca. 125 tkr. til vanding, græsfrø og topdressing 
samt el(vandingsanlæg) og leje af maskiner.  
 
Ud af underskuddet skal det noteres at afskrivningerne udgør godt 950 tkr. heraf alene 411 tkr. på 
banen. Vores afskrivninger – på bygninger og banen især - er betinget af den lejekontrakt som vi har 
med Hjørring Kommune med udløb ultimo år 2031. Langt de fleste andre golfklubber afskriver ikke 
på deres baneanlæg, og undlod vi dette ville vi igennem en årrække have udvist ganske solide 
overskud, men ikke en bedre likviditet.  Lejekontrakten har også været drøftet på nogle møder med 
Hjørring Kommune i løbet af 2018, men dog uden der er kommet nogle konkrete resultater ud af 
dette endnu, men der arbejdes stadig med dette fra bestyrelsens side. 
 
Så overordnet set er den primære drift nogenlunde tilfredsstillende, men vi er som nævnt ”ramt af” 
nogle store afskrivninger og ligeledes at vi afdrager ganske meget på vores langfristede gæld i og 
med denne gæld skal være afviklet inden lejekontraktens udløb, så det er primært på likviditets 
siden der er og skal være fokus. 
 
Regnskabet vil blive gennemgået og kommenteret på generalforsamlingen tirsdag, den 26. februar 
kl. 19.00 i klubhuset.  
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Med hensyn til budgettet er der lavet et budget for 2019, som viser et underskud på 96.000 kr. 
Der er ikke budgetteret med endnu en ”tørkesommer”, så lad os håbe – ikke bare for golfklubben – 
at dette ikke bliver tilfældet. Bestyrelsen mener ikke det er en option at skære yderligere i 
omkostningerne, hvis vi ønsker at opretholde den størrelse klub og anlæg vi har og sørge for at holde 
vedligehold af bane og klubhus på et nogenlunde acceptabelt niveau. Der kunne sagtens bruges 
flere penge på begge disse områder, men det ligger ikke inden for de økonomiske rammer vi er 
underlagt.  
 
Bestyrelsen har drøftet nøje hvad der kan forventes især på medlemstallet. Budgettet bygger på et 
forslag fra bestyrelsen om at kontingentet stiger med 100,- kr. for seniormedlemmer i 2019. 
 
Men der er ikke penge at rutte med, så hver en krone skal stadig vendes, og vi kan ikke - som det 
også fremgår af budgettet – mindske omkostninger år efter år, uden at det har nogle større 
konsekvenser.  
 
Det detaljerede budget og bestyrelsens forslag til kontingent bliver fremlagt på 
generalforsamlingen. 
 

Afslutning 
Det er ikke blevet lettere at drive golfklub over de sidste år, hvilket vi kan se af de tiltag som både vi 
selv som andre klubber er nødt til at iværksætte. Derfor appelleres der også til medlemmerne om 
at stå sammen og hver især yde det bidrag man har mulighed for, så vi i fællesskab stadig nyde at 
spille en runde golf på vores trods alt dejlige anlæg. 
 
En stor tak til alle frivillige og ansatte i golfklubben for indsatsen i 2018 og med disse ord takker vi 
for sæsonen 2018 og ønsker alle en god og solskinsrig 2019 sæson (men måske ikke helt så tør som 
2018) hvor vi skal til at bruge nogle nye golfregler. 
 
Michael Svendsen 
Bestyrelsesformand 

 


