Bestyrelsens beretning 2019
Velkommen til Årets generalforsamling. 2019 vil nok blive husket på som året hvor vi fik den regn
som vi ikke fik i 2018, men som også i høj grad tillod os at spille golf hele året, når altså regnen tillod
det. Vi håber at 2020 i høj grad bliver præget af sol og varme, tilsat passende mænger natteregn.
I det følgende vil bestyrelsen kommentere året 2019, ud fra de resultater og oplevelser vi selv har
haft samt de tilbagemeldinger der er kommet i løbet af året.

Medlemmer
Medlemstallet er svagt faldende efter nogle stabile år. I 2019 mistede vi ca. 60 medlemmer hvoraf
17 var fuldtidsmedlemmer. Vi var ved indgangen til året 981 medlemmer og ved udgangen af 2019
var vi 961 medlemmer. For året 2020 er tidsfristen for udmeldelser den 31. januar og i denne
periode har vi modtaget ca. 50 udmeldelser og 6 indmeldelser, der er forsvundet 18 seniorer/fuldtid,
så opgaven for 2020 er klar, en øget indsats for nye medlemmer og helst 10 – 15 fuldtids således
budgettet kan holdes.
Medlemstallet pr. 31. december 2019:
Kategori

Status 31-Status 31Diff.
12-2018
12-2019

Seniorer

572

555

-17

Ungseniorer
Juniorer
Pensionister
Øvrige
Prøvemedlemmer
MGP
FlexBasis
FlexSyd
Long Distance
Passive
I alt

44
35
4
4
45
48
110
75
20
24
981

40
38
3
3
53
49
120
66
19
15
961

-4
3
-1
-1
8
1
10
-9
-1
-9
-20

Det er derfor 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.
I 2019 fortsatte samarbejdet med 5 andre klubber i Golfring Nordjylland. Vi har haft 138 tilmeldte
til Golfring Nordjylland en lille stigning i forhold til 2018. Samarbejdet bliver ændret i 2020, da vi i
november fik udmeldelse fra Sebber og Rold Golfklub. Vi har valgt at fortsætte samarbejdet med
Hals og Brønderslev Golfklub i 2020 til en pris på kr. 450,- og vil forsøge at finde en eller to nye
medlemmer i løbet af 2020.
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Golf Cafeen
Har nu været her i 2 hele år og haft i alt 3 sæsoner med årsskifte, hvor især salg af julemenuer og
Nytårsmenuer har givet øget omsætning og bedre indtjening til Cafeen. Jens & Pernille har igennem
hele 2019 haft et øget salg ud af huset og der dukker også flere bestillinger op på selskaber i Golf
Cafeen og det er jo dejligt. Golfklubben har sammen med Jens & Pernille igangsat en tiltrængt
renovering af Cafeen som vi forventer endelig færdig i løbet af foråret.
Vi håber det kan medvirke til medlemmer og gæster føler det er hyggeligt at komme i Golf Cafeen.
Vi ser frem til et forsat godt samarbejde.

Banen
I foråret 2019 sagde vi farvel til vores Chefgreenkeeper gennem mange år Ray Hamper og goddag
til den nye Tonny Vestergaard. Tonny har igennem mange år været Chefgreenkeeper i Løkken og
Tonny har efter en indkøringsperiode deltaget aktivt i arbejdet omkring banen sammen med
baneudvalget. Der har været mange positive tilkendegivelser fra medlemmer over
baneforbedringer og de nye tiltag som er igangsat. Herunder lukning af syd – således denne kunne
få en gennemgribende renovering, så vi ser med spænding frem til at Syd bliver åbnet i den nye
sæson. I sæson 2020 vil det blive Øst som bliver kikket på, herudover bliver der ydet en indsats med
mere verticalskæring, hulpropning, topdressing og der er overført flere midler til en forsat
forbedring af vores baner.
I 2019 er der blevet lukket yderligere bunkers i forbindelse med renovering af Syd. Klubben har fået
gennemgået vores baner og er tildelt en ny rating som er klar til sæsonstart. Arbejdet med
forbedring af vores stisystemer vil fortsætte i 2020.
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 2019 givet en hånd med og en stor tak til
dem.

Turneringer
Vi havde i 2019 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 45
deltagere.
Sæsonstartturneringen var den 28. marts hvor vi fik klargjort en masse ting på banen og ved
klubhuset. Dette års sæsonstartturnering bliver igen den 28. marts, hvor vi har spændende opgaver
som skal laves inden turnering, så kryds dagen af.
Vores Påsketurnering er blevet omdøbt til GF forsikrings Påsketurnering og løb planmæssigt af
stablen 2. Påskedag. Den blev afviklet i dejligt vejr og Jannik Andersen var så dygtig og lave en Holein-one.
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Hen over sæsonen kørte Bryghuset Vendia’s parturnering med hold- & hulspil, den var ikke noget
højt deltager antal, så vi overvejer en anden turneringsform for 2020.
2. pinsedag blev Nordjyske Bank turneringen spillet i flot vejr og pæn deltagelse, og i starten af juni
stod juniorudvalget bag generationsturneringen.
I juli 2019 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.
I starten af august holdt Alvah Proen’s turnering, samt Hjørring Pro/Am turnering et par rigtige
fornøjelige dage med en masse dejligt golfspil og hygge både på og uden for banen. I forbindelse
med Proen´s turnering var der overrækkelse af Bitten Routledge vandrepokal til Jannik Højer Jensen.
I lighed med tidligere år var VIP42 turneringen i efterårsferien og Golf Caféens Grønlangkåls
turnering primo november tilløbsstykker. Og til grønlangkålsturneringen var der i 2019 en ekstra
”gulerod” da Albert igen havde fået lov af Jens & Pernille til at give en eller flere snapse på dagen
sammen med kålen og det medførte en ganske god stemning om eftermiddagen.
Vi ønsker alle turneringsvinderne i løbet af året tillykke, og samtidig også et stort tillykke til
klubmestrene der blev kåret i weekenden den 21-22 september, der var dog skuffende kun 27
deltagere til klubmesterskaberne. Det må vi kunne gøre bedre i 2020.

Klubmestrene 2019 fra venstre: Jim Magill (Veteran Herrer), Birgit Nielsen (superveteran Damer) Alice Hansen
(Veteran Damer) Helle Christensen (Senior Damer) Michael Krag (Senior Herrer) Morten Trudslev (Midage
Herrer) Magnus Østergaard (Herrer)
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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 2019 fik vi lig tidligere år 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
2019 var der godt 130 frivillige der modtog sådan en invitation.
Begynderudvalget sørger for at vores nye medlemmer bliver sluset ind i klubben. De har igen i 2019
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 2019 herunder den årlige tur til Norge. Deres store
arbejde har nok medvirket til juniorafdelingen havde en lille fremgang, lad os håbe det fortsætter i
2020. Juniorudvalget har haft et godt aktivitetsniveau i 2019 og har planer om yderligere aktiviteter
for 2020 til gavne for vores juniorer og Hjørring Golfklub. Tak til de mange frivillige som har hjulpet
til.
Eliteudvalget styrer vores bedste spillere i danmarksturneringen og efter oprykning i 2018 måtte vi
desværre konstatere at vi ikke kunne matche vores modstandere og efter nogle tætte kampe måtte
vi ned igen. Vi må se om sæsonen 2020 kan give en ny oprykning. Vi har deltaget i en del
eliteturneringer i løbet af sæsonen, hvor især Magnus Østergaard har været flittig. Magnus har
drømt om et liv som professionel siden han var 6 år og er stadigvæk en vigtig brik på vores
divisionshold. Vi kan lige nævne at vi igen har et damehold med i kvalifikationsrækken i 2020.
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 2019, blandt andet store oprydningsdag
hvor alle bagrum og skabe blev gået igennem og der blev gjort rent og også smidt en del gamle
”sager” ud. Herudover fik vi også afsluttet nogle projekter, såsom indendørs trænings faciliteter og
bygget overdækket carport til de sidste golfbiler.
Handicap udvalget sørger for at vi bliver ”reguleret” på den gode måde og laver en årsrevision, som
nogle er glade for og andre ikke.
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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 2019 nogle arrangementer for vores 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, Dette kørte videre i 2019 og vi kan desværre konstatere at der er nedgang
i deltagerantal og vi overvejer således om det kan fortsætte i 2020.
En stor tak til alle dem der har bidraget i 2019.

Regnskab 2019 og budget 2020
I 2019 kom vi ud med et underskud i størrelsen 216.000 kr. Det er ikke tilfredsstillende med et
underskud i den størrelsesorden. På indtægtssiden manglede der ca. 188 tkr. i forhold til budget og
det var igen især greenfee der svigtede og det var desværre jævnt fordelt over hele sæsonen med
mindre besøgende end forventet. Den anden synder var kontingent hvor et antal udmeldinger i
marts måned var medvirkende til at budgettet ikke blev nået. Herudover mistede vi tilskud til en
greenkeeper som måtte stoppe på grund af sygdom. På omkostningssiden var vi bedre end 2018 og
på budget, med en undtagelse, nemlig banen. Hvor vi er i gang med en renovering af vandingsanlæg
og havde et merforbrug på kr. 56.000.
Ud af underskuddet skal det noteres at afskrivningerne udgør godt 1 mio. Knap halvdelen heraf 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. Vi har haft forhandlinger med Hjørring
Kommune gennem sæsonen og forventer en aftale i løbet af foråret 2020. Det er lagt op til den
erhvervsdrivende fond Hjørring Golfklub, som får ejerskab af jorden og Golfklubben lejer derefter
jorden af fonden. Dette kan medvirke til en lang bedre likviditet og overskud på driften. Mere herom
følger.
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 torsdag, den 27. februar
kl. 19.00 i klubhuset.
Med hensyn til budgettet er der lavet et budget for 2020, som viser et overskud på 72.000 kr.
Bestyrelsen har gennemgået budgetter og der er skåret hist og pist og nok vigtigst af alt har vi fundet
plads til større investeringer i banen, herunder mere gødning af fairways samt nyt sand i bunkers på
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par 3 huller. Generelt arbejder vi på at forbedre banen til topniveau, således vi kan sammenligne os
med de bedste baner i Jylland til glæde for vores medlemmer og gæster.
Bestyrelsen har drøftet nøje hvad der kan forventes især på medlemstallet. Det fremgår således af
vores vedtægter, at udmeldelse til en ny sæson skal ske senest 31. januar og vi stramme op omkring
de udmeldelser som dukker op omkring marts-april. Budgettet bygger på et forslag fra bestyrelsen
om uændret kontingentet for 2020.
Et nyt tiltag i 2019 var oprettelse af Golfklubbens Venner, formålet var at blive godkendt til
momskompensation hos skat, dette krævede minimum 100 personer som gemmen donationer på
kr. 200,- pr. Person. Dette nåede vi – der blev indsamlet kr. 21.000 og vi fik vores godkendelse.
Resultatet af dette blev en indtægt på kr. 125.000 i momskompensation for 2019, samt de 21.000
fra medlemmer. Der har efterfølgende været en del henvendelser fra medlemmer som ikke var med
og disse kan selvfølgelig komme med i 2020. For dem som har afleveret cpr.nr. er donationen
indberettet til skat og giver et skattefradrag på ca. 27%. Vi håber på fortsat opbakning til dette og vi
kan derigennem medvirke til fastholdelse af kontingent, samt småforbedringer som kommer os alle
til gode.
Det detaljerede budget
generalforsamlingen.
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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 2019 og med disse ord takker vi
for sæsonen 2019 og ønsker alle en god og solskinsrig 2020 sæson.
Michael Svendsen
Bestyrelsesformand
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