Bestyrelsens beretning 2017
Medens dette skrives – en onsdag i januar måned - er der regnvejr i store mængder og DMI siger
det er vil vare hele dagen – altså dauerregen som vores tyske naboer i syd kalder det. Dagen er
måske et udmærket dækkende billede for 2017, hvor der måske ikke(?) regnede hele året, men det
føltes mere eller mindre sådan. Men vejret vil blive nævnt senere under banen, hvor det jo også har
haft en stor indvirkning.
I det følgende vil vi kommentere året 2017, ud fra de resultater og oplevelser vi selv har haft samt
de tilbagemeldinger der er kommet i løbet af året.

Medlemmer
Udover vejret var der også andre ting, som vi gerne havde set bedre i 2017. Fx har vi haft en ganske
stor medlemsnedgang i 2017, således vi for første gang i rigtig mange år er kommet lige under 1.000
medlemmer. Medlemsnedgangen i 2017 var – med et par undtagelser – det samme billede i de
nordjyske klubber og har desværre været et billede over de sidste 10 år samlet set, igen med et par
undtagelser.
Det giver sig også 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 2017:
Kategori
Seniorer
Ungseniorer
Juniorer m/banetill
Juniorer u/banetill
Pensionister
Øvrige
Prøvemedlemmer
MGP
FlexBasis
FlexSyd
Long Distance
Passive
I alt

Status
Status
31-12-2016 31-12-2017
601
45
30
20
8
5
36
93
100
62
32
24
1.056

580
41
25
20
6
4
35
45
109
69
28
23
985

Diff.
-21
-4
-5
0
-2
-1
-1
-48
9
7
-4
-1
-71

Medlemsnedgangen består af et lidt større antal udmeldte medlemmer end i 2016, men dog tæt på
gennemsnittet for de sidste 5 år, så det er tilgangen der ikke har levet op til tidligere år. Den ligger
noget under de sidste år hvor vi har kørt med vores ”Meget golf for pengene” koncept. I forhold til
2016 ”mangler” der knap 50 medlemmer på den konto.
Så selvfølgeligt er det vigtigt at rekruttere nye medlemmer, men absolut også fastholde de
nuværende medlemmer. Det kan vi alle hjælpe med til ved at finde 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.
DGU kunne i oktober 2017 melde ud at medlemstallet (pr. 30. september 2017) på landsplan er
stabiliseret omkring de 151.000 medlemmer (det totale medlemstal har ligget mellem knap 153.000
1

og godt 150.000 siden 2008). Men der er ingen tvivl om at medlemstallet og fordelingen på
kategorier, er en af de store udfordringer golfsporten skal forholde sig til løbende. Dette ses bedst
af at der - i den samme årrække - er der kommet 11 nye golfklubber (til ca. samme antal medlemmer
totalt set i Danmark) og andelen af flexmedlemmer er steget fra 0 til godt 30.000 medlemmer i
samme periode.
Dette har en 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 Frederikshavn,
Brønderslev og Hjørring kommuner samt Blokhus Golfklub) så har disse 10 klubber mistet godt 1.300
aktive medlemmer siden 2008, hvilket svarer til en rigtig stor klub på disse kanter.
Når der blandt disse 10 klubber samtidig er kommet godt 600 flexmedlemmer som er skiftet fra
fuldtid (der var ikke flexmedlemsskaber i 2008), så er det en anseelig sum der er ”forsvundet” i
kontingent kroner. Med godt 160.000 indbyggere i disse 3 kommuner og med 10 golfklubber, er
mulighederne for at komme til at spille golf også overordentlig godt dækket af. Starter du din bil
inde fra centrum af Hjørring kan du inden for en radius af 40 km i luftlinje komme frem til disse 10
golfklubber.
Der er også positive områder omkring medlemmerne, da vi i 2017 fortsatte samarbejdet med 4
andre klubber i Golfring Nordjylland. Det blev også i 2017 en stor succes, i det endnu flere
medlemmer 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 godt 6.500 runder i 2017 og derfor fortsætter
samarbejdet i 2018 til samme pris og med samme klubber. I 2017 blev også den første Golfring
Nordjylland turnering afholdt i vores klub, en turneringer der vil gå på skift mellem de 5 klubber.
I slutningen af 2017 fik vi, med stor støtte fra Spar Nord Fonden og Udviklingspuljen under
Folkeoplysningsudvalget mulighed for at etablere vintertræningsfaciliteter i den gamle
greenkeepergård. Via en stor indsats fra frivillige fik vi ryddet rummet og malet noget af dette, så vi
her i vinter har haft mulighed for at træne når vejret blev alt for ”træls”. Vi håber at det er
startskuddet på at vi i 2018 kan bygge videre på dette til glæde for medlemmerne.

Golf Cafeen
2017 var også året hvor Jan & Ella stoppede i Golf Cafeen efter mere end 17 år i klubben. I april
måned fik vi således mulighed for at takke Jan & Ella for deres indsats igennem mange år ved en
velbesøgt reception 2. påskedag den 17. april. Her fik Jan & Ella overrakt mange gaver og hyldet af
både bestyrelsen og en række medlemmer.
Om fredagen i samme uge, den 21. april var det så vores nye forpagtere Jens & Pernille, som holdt
en reception – igen meget velbesøgt – hvor vi kunne tage godt i mod dem.
Efter 17 år med samme værtspar var det med en vis spænding og lidt ”kilden i maven” at vi nu skulle
til at have et nyt værtspar, men vi har fra både medlemmer og gæster fået mange positive
tilbagemeldinger om, at Jens & Pernille er kommet rigtig godt i gang i løbet af 2017 også med nogle
nye tiltag.
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Der har selvfølgelig været nogle ting som både Jens & Pernille og medlemmer og gæster skulle
vænne sig til, men vi er faktisk blevet rigtig glade for Jens & Pernille (og Lolly) og ser frem til
samarbejdet de kommende år.

Banen
Som tidligere nævnt var vejret en udfordring i 2017. Fra før sommer og resten af året kom der
nedbørsmængder som vi skal mange år tilbage for at finde magen til. Vi ved at ved vådt vejr har vi
nogle ”problem områder” (fx Øst 6, Syd 9 og Nord 9) hvor der efterfølgende skal ”godt vejr” til at få
”vandet” væk, men det har tidligere år ikke medført de store problemer. Men disse perioder med
godt vejr i oplevede vi stort ikke i 2017, og det kulminerede i oktober måned hvor vi lukkede Øst
sløjfen (det tidligste tidspunkt i mange år) da det mere mindede om vandpolo end golf, og hvor
samtidig en række af vores naboklubber måtte lukke deres bane helt i en kort periode. Vi har også i
2017 oplevet at der stod ”klart vand” på områder af banen hvor vi ikke havde været ude for dette
før.
Fx oplevede vi til stafet for livet i august måned, at arrangementet stort set druknede i regn.
Deltagerne tog det i stiv arm og med godt humør, men hullerne Vest 7 & 9 havde ikke godt af at der
gik ca. 1.500 deltagere rundt en lørdag – søndag. Der var ganske store ”mudder pøler” på disse 2
huller efter weekenden, som også betød at vi måtte lukke de sidste 3 huller på Vest en periode og
da vi genåbnede dem med Vest 7 som et par 3 hul.
Alt dette vanskeliggjorde også greenkeepernes og de frivilliges arbejde, når der skulle klippes og
arbejdes fx med stier og bunkers. Da vi samtidig i nogle år har kørt med en relativ lav bemanding til
den størrelse anlæg som vi har, har vi i 2017 ikke kunnet opretholde den plejestandard som vi ønsker
og stræber efter. Dette gav sig også udslag i det tilbagemeldinger vi fik fra medlemmer og gæster
via Golfspilleren i Centrum hvor vurderingerne for banen faldt i forhold til 2016.
En anden af udfordringerne var situationen omkring gåsebiller fra 2016, hvor vi blev ramt af det
største angreb igennem en lang årrække, vel siden omkring årtusindskiftet. I efteråret 2016
registrerede vi via mobiltelefon og en ny app fra DGU hvor skaderne var og hvor store de var. I
budgettet for 2017 blev der sat ekstra penge af til bekæmpelse af gåsebiller, som sker via et middel
der hedder Merit Turf.
Ved hjælp af registreringerne kunne vi så udbringe Merit Turf på de områder der var hårdest ramt i
2016. Denne målrettede indsats har hjulpet i 2017, hvor omfanget af skaderne efter gåsebiller er
minimeret meget i forhold til 2016. Stort alle de områder der blev registreret og hvor vi brugte Merit
Turf i 2017 er sluppet for angreb, medens der så er kommet angreb på andre steder, som ikke blev
behandlet med Merit Turf. En bekymrende tendens i 2017 var at angrebene kom endog meget tæt
på greens, hvilket vi ikke har set før. Arbejdet med at minimere skader efter gåsebiller vil fortsætte
i 2018 efter samme model, men vi må se i øjnene at vi ikke kan undgå disse skader, men forsøger at
minimere disse mest muligt.
Alt dette medførte at vi i oktober måned havde besøg af en DGU banekonsulent, som afleverede en
rapport med sine iagttagelser. Denne, sammen med en masse andet input, er resulteret i
Banerapport november 2017, som er gennemgået af baneudvalget og blev godkendt af bestyrelsen
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på et møde ultimo november. Banerapporten er ikke en facitliste, men et arbejdsredskab med
relevante fakta og baggrundsdata omkring banearbejdet samt opsamling af ideer og ønsker omkring
de enkelte elementer og huller på banen. Det er endt op i en ”diger sag” på 58 sider, hvoraf nogle
vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
Et arbejdsredskab gør det ikke alene, så ud af banerapporten er der – i skrivende stund – ved at blive
lavet en Baneplan 2018, som indeholder de aktiviteter vi ønsker at gennemføre i 2018 ud fra de
prioriteringer som bestyrelsen har opstillet. Denne baneplan vil blive gennemgået på
generalforsamlingen (den er så heldigvis noget kortere på under 10 sider), og er medtaget under
indkomne forslag, da vi ønsker at generalforsamlingen tager stilling til det arbejde der er lavet, og
om generalforsamlingen støtter op om de prioriteringer som bestyrelsen har foretaget.
Det er muligt at se disse 2 dokumenter inden afholdelsen af generalforsamlingen, nærmere info
følger når de er tilgængelige.
Med det antal ansatte i greenkeepergården de økonomiske rammer 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.
Bestyrelsen har også stort fokus på om arbejdet på banen kan optimeres og effektiviseres, og om
samspillet mellem ansatte og frivillige kan optimeres.

Turneringer
Vi havde i 2017 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 75
deltagere.
I 2017 fortsatte vi Vendsyssel Open, som blev genlanceret i 2014, 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
sponsorside var der meget stor opbakning til arrangementet, og naturligvis en stor tak herfra HGK
til alle deltagere og sponsorer.
I lighed med tidligere år var VIP42 turneringen i efterårs ferien og Golf Caféens Grønlangkåls
turnering primo november tilløbsstykker. Og til grønlangkålsturneringen var der i 2017 et ekstra
spændingsmoment, da vi for første gang skulle prøve Grønlangkål fra Jens & Pernille. Dette er jo
testen over alle i Vendsyssel, men heldigvis klarede Jens & Pernille også den opgave og havde
samtidig sørget for et flot præmiebord.
Vi ønsker alle turneringsvinderne i løbet af året tillykke, og samtidig også et stort tillykke til
klubmestrene der blev kåret i weekenden den 23-24 september.
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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 2017 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
2017 var der godt 120 frivillige der modtog sådan en invitation.
Begynderudvalget sørger for at vores nye medlemmer bliver sluset ind i klubben. Der var i 2017 lidt
udskiftning og omorganisering af de frivillige der udfører denne vigtige arbejde. Men arbejdet kom
ind i nogle fornuftige rammer i løbet af 2017, og der er allerede ved at blive kigget på hvad der skal
ske i 2018. Vi havde også et samarbejde med Ældre Sagen i 2017 – som gentages i 2018 - hvor vores
seniorklub stillede op som hjælpere og dette gik så godt at vi fik godt 10 medlemmer ud af dette.
Juniorudvalget har haft mange aktiviteter i 2017, og det har betydet at de stort set har fastholdt
medlemstallet i juniorafdelingen. Der er ved at blive lagt planer for 2017 sæsonen, som forhåbentlig
gør at de senere års vigende medlemstal i juniorafdelingen kan vendes til en fremgang. Der laves
mange gode aktiviteter for vores yngre golfere, for at fastholde deres interesse for golfsporten og i
den sammenhæng også en tak til de forældre, der yder en flot indsats til de forskellige
arrangementer.
Elite udvalget styrer vores bedste spillere. Desværre blev heller ikke i 2017 til oprykning for vores
bedste hold efter en lidt skuffende placering som nr. 2 i vores pulje. Vi måtte samtidig se 2
nedrykninger i øjnene i 2 andre lavere rangerende puljer. Vi håber at eliteudvalget får fundet de
vises sten således vi igen kan komme i spil til oprykning.
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.
Handicap udvalget ser til at vi bliver ”reguleret” på den gode måde og laver en årsrevision, som
nogle er glade for og andre ikke.
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
taknemmelige for. Vi afviklede i 2017 nogle arrangementer for vore sponsorer så de også kunne –
udover eksponering i klubben og via medierne – kunne få nogle gode oplevelser i klubben. Så husk
at støtte op om dem, der er sponsor i klubben.
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En stor tak til alle dem der har bidraget i 2017.

Regnskab 2017 og budget 2018
I 2017 kom vi ud med et underskud i størrelsen 208.000 kr. Det er ikke tilfredsstillende med et
underskud i den størrelsesorden, men da indtægterne ikke kom til at stå mål med hverken år 2016
eller budgettet, kunne vi i midten af 2017 forudsige at underskuddet blev omkring 200.000 kr. På
omkostningssiden er vi nået ned på et niveau hvor yderligere reduceringer vil kræve en ny definition
af hvilket set up vi ønsker i Hjørring Golfklub.
Ud af underskuddet skal det noteres at afskrivningerne udgør knap 1,0 mio. kr. heraf alene 411.773
kr. 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 blev også pludselig et emne i den kommunale valgkamp i november måned, da
medlemmer fra andre klubber i kommunen stillede spørgsmålstegn ved om de 4 golfklubber i
kommunen var stillet lige og i den anledning også havde sendt en henvendelse til tilsynsrådet vedr.
dette, som dog endte med at tilsynsrådet ikke ville foretage sig mere, da lejekontrakten er uopsigelig
fra udlejers (Hjørring Kommune) 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 igen
betinget af, at den skal være afviklet inden lejekontraktens udløb.
Regnskabet vil blive gennemgået og kommenteret på generalforsamlingen tirsdag, den 27. februar
kl. 19.00 i klubhuset.
Med hensyn til budgettet er der lavet et budget for 2018, som viser et underskud på 93.000 kr.
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 2017 og
stigninger på en række andre medlemskategorier, selvom dette betyder at der budgetteres med det
nævnte underskud.
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.
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Det detaljerede budget
generalforsamlingen.
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Afslutning
I en turbulent tid for golfsporten i Danmark er det ikke blevet lettere at drive golfklub over de sidste
år. Derfor er det også nødvendigt at appellere til medlemmerne om at stå sammen, 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 2017 og med disse ord takker vi
for sæsonen 2017 og ønsker alle en god og solskinsrig 2018 sæson.
Michael Svendsen
Bestyrelsesformand
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