Referat af Hjørring Golfklubs ordinære generalforsamling
i Klubhuset den 26. februar 2019 kl. 19.00
Der deltog 101 medlemmer i generalforsamlingen.
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.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen - i henhold til vedtægterne - var lovlig.
Ad 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formanden Michael Svendsen bød de fremmødte medlemmer velkommen til
generalforsamlingen.
Michael Svendsen forelagde bestyrelsens beretning, og fremhævede at året var præget af
den tørre sommer, som betød både vanskelige forhold på banen og sandsynligvis også
færre greenfeeindtægter henover sommeren.
Medlemstallet holdt sig stabilt i 2018. Klubben havde 4 medlemmer færre ved årsskiftet
18/19 end året før. Til gengæld er der lidt bevægelser medlemskategorierne imellem med
fald i fuldtidsmedlemsskaber og stigning i MGP, prøvemedlemmer og flexmedlemskaberne.
Det har negativ indflydelse på klubbens indtægter.
Golfcafeen. 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.
Klubben modtager løbende mange roser for mad og betjening fra såvel gæstespillere som
medlemmer.
Banen. Som tidligere nævnt var vejret en udfordring i 2018. Tørken satte 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 fairways, semiroughs m.m.
også til at bære præg af, da arealerne fra juli fremstod som store ”gule” områder med
vissent græs. Tørken havde også indflydelse på vores store udfordring omkring gåsebiller.
Det kunne konstateres, at vi i 2018 havde det mindste angreb i mange år men angrebene
sås primært ved teesteder og greens, som vi vander, medens fairways slap mere eller
mindre. Formanden rettede en stor tak til greenkeeperstabens indsats, og bemærkede

samtidigt også, at det over året har været en en en god deltagelse i baneplejen fra de
frivillige. Også mange tak for det.
Turneringer. Desværre er tendensen et faldende deltagerantal. Det gælder også til klubmesterskaberne. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i klubbens turneringer.
Sponsorer. Vores sponsorer bidrager til at gøre Hjørring Golfklub til en attraktiv golfklub for
både medlemmer og gæster. Vi har en solid opbakning fra erhvervslivet i Hjørring, som vi er
meget taknemmelig for. 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.
Udvalg og frivillige. Klubben 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 år fik vi 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.
Danbolig ved Kristian Rask har med gavekort til Golfcafeen og Proshoppen givet mulighed
for at hædre det frivillige arbejde i klubben.
John Friis motiverede tildelingen af årets jern til Anders Christensen, sjakbejs for Rough
Riders og meget andet.
Anders Christensen takkede for anerkendelsen og benyttede anledningen til at efterlyse
flere frivillige til rough-klipningen.
Efter beretningen var der et enkelt indlæg:
Folmer Rasmussen spurgte om ikke forhandlingerne med kommunen om køb af jorden kunne
speedes op?
Michael Svendsen oplyste, at forhandlingerne stadig pågår, men der er forskellige knaster,
der skal files til, inden en eventuel aftale kan laves.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
John Friis gennemgik regnskabet, der henvises til ”Årsrapport for 2018”
Som det fremgår af resultatopgørelsen kommer vi ud af 2018 med et underskud på knap
230 tkr.
Indtægter:
Regnskabet bærer generelt præg af faldende indtægter i forhold til 2017 – bl.a.:
Kontingent – faldet fra 3.972 til 3.940 tkr.
Greenfee – faldet fra 682 til 625 tkr.
Sponsorer - steget fra 382 til 386 tkr.
Matchfee – steget fra 13 til 30 tkr.
Udlejning af skabe – steget fra 249 til 257 tkr.
De samlede indtægter er således faldet fra 5.358 til 5.299 tkr. = 59 tkr.

Udgifter:
Udgifterne er løbende forsøgt tilpasset til indtægterne.
Der er brugt lidt mere på lønninger end i 2017, men dog ca. 87 tkr. under budgettet.
Som tidligere nævnt er der brugt 113 tkr mere på banen end i 2017. John påpegede, at
tørken samlet set kostede klubben 125 tkr ekstra.
Til gengæld er der brugt mindre på klubhusdrift, medlemsaktiviteter, juniorer
sportsaktiviteter og administration.
De samlede omkostninger er steget fra 4.135 til 4.162 tkr. = 27 tkr
Resultatet før af- og nedskrivninger viser herefter et overskud på 1.136 tkr., hvilket er
87 tkr. mindre end sidste år, og 198 tkr. mindre end budgettet.
Af- og nedskrivninger beløber sig til 951 tkr.
Finansielle omkostninger beløber sig til 416 tkr.
Årets resultat bliver herefter et underskud på 230 tkr
I henhold til balancen har klubben materielle anlægsaktiver på 10.054 tkr., og jf. pengestrømsanalysen er der i årets løb kun investeret for 125 tkr.
Egenkapitalen er på -394 tkr., og den er i år – uden at der tages hensyn til årets resultat forbedret med ca. 119 tkr., hvilket skyldes, at den negative markedsværdi på swaplånet er
blevet tilsvarende mindre.
Der er afdraget 991 tkr. på den langfristede gæld – men der er brugt 194 tkr. fra kassekreditten for at dette kunne lade sig gøre.
Summa summarum er der således afdraget 797 tkr. på gælden.
Der var følgende spørgsmål fra medlemmerne:
Finn Søndergaard spurgte, hvad udgiften til ”Øvrigt pesonale (administration)” omfatter?
John oplyste, at det dækkede lønudgifter til sekretær, manager og pro.
Et medlem ville gerne vide, hvad Golfring Nordjylland indbragte.
John fortalte, at indtægten herfra var på knap 100 tkr. i år.
Et medlem spurgte, om ikke der kunne hentes mere vand i søerne, når det nu trods alt var
billigere end fra vores boring.
John svarede, at yderligere vandindvinding forudsætter ansøgning.
Peter Frederiksen pegede på at en øget vandindvinding fra søerne kunne være en del af
handlen med kommunen.
John, den ide tager bestyrelsen til efterretning.
Et medlem efterlyste nyt om planerne for investering i solenergi-anlæg.
John oplyste, at støtteordningerne er ændret og det derfor ikke er interessant længere.

Et medlem ønskede oplyst, om der er regnet på forskellige scenarier for, hvad klubben kan
betale for området.
John kunne bekræfte, at bestyrelsen har gjort sig mange overvejelser over, hvad en eventuel
overtagelse af jorden kan koste klubben.
Peter Frederiksen spurgte til ejerforholdene hos naboklubberne.
John oplyste, at de tre øvrige klubber i kommunen i alt overvejende grad selv ejer jorden.
Leo Mikkelsen påpegede, at klubben ved et ejerskab skal svare ejendomsskat af jorden.
John oplyste, at der kan ansøges om fritagelse for ejendomsskat, og at det er forventeligt,
at en almennyttig forening opnår fritagelse. Men vi skal være klar på, at den nuværende
lejeaftale indeholder en fordelagtig bestemmelse, om at kommunen forestår klipning af
nogle af græsarealerne, som vil forsvinde ved et evt. køb.
Årsrapport for 2018 blev godkendt.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S.
Forelæggelse af budget
John Friis gennemgik det udarbejdede budget for 2019 (side 17 i Årsrapporten). Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med kr. 100 for seniorer fra 6.100 kr til 6.200 kr,
samt at indskuddet i 2019 fastholdes på 0 kr.
John oplyste, at der budgetteres med et samlet underskud på 96 tkr i 2019.
Før afskrivninger er budgetteret med et resultat på 908 tkr., hvilket er rådighedsbeløbet til
afdrag på gæld og investeringer. Der skal afdrages 929 tkr. på den langfristede gæld i 2019,
og der investeres 412 tkr. i ny fairwayklipper. Så der er i den forbindelse aftalt et anlægslån
på 400 tkr. med SparV. Mankoen må dækkes af kassekreditten eller et bedre resultat end
budgetteret.
John orienterede om, at aftalen med John efterfølger og Ray Hampers opsigelse samt en
greenkeepers langtidssygemelding vil få betydning for budgettet. De ændrede
forudsætninger er endnu uafklarede, hvilket betyder, at det ikke er muligt at ændre i
budgettet endnu.
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget uden afstemning.
Ad 6. Valg af bestyrelse iflg. § 10
Følgende var på valg:
John Friis – ønskede ikke genvalg
Peter Norskov – ønskede ikke genvalg
Michael Svendsen – genvalgt
Tina Vindbæk Frederiksen – nyvalgt
Helmer Møller – nyvalgt
Formanden takkede John Friis og Peter Norskov for deres indsats i bestyrelsen.
Tina Vindbæk Frederiksen og Helmer Møller takkede for valget og udtrykte begge, at de så
frem til at gøre en indsats for klubben som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 7. Valg af revisor
Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.
Ad 8. Eventuelt
John Friis orienterede om
• 3 ”regelaftener” ( 5., 12. og 21 marts). Her vil Mogens Rye gennemgå
regelændringerne.
Tilmelding via golfbox. Klubben forbeholder sig ret til at flytte tilmeldte ved
overtegning.
• Sæsonstartsturnering afvikles lørdag den 30. marts kl. 9.00 med klargøring af banen,
suppe og en 9-huls match.
• Påsketurnering finder sted 2. påskedag, mandag den 22. april kl. 8.30
Medlem: Vinterbanen bør være på 18 huller og måske skulle der kun anvendes ¾
handicapregulering pga. de store huller.
John Friis svarede at omstændighederne gjorde at vinterbanen blev på 15 huller.
Medlem: Der skal/må tees op på enkelte huller på vinterbanen, hvorfor ikke alle.
John Friis: Det er hullerne med de fugtigste fairways, så de ikke beskadiges. Men der er jo
ikke noget til hinder for, at man internt aftaler, at der må tees op på alle vinterbanens huller,
og at man anvender ¾ handicapregulering på vinterbanen
Medlem: Tænk over om klubben byder greenfee-gæster ordentligt velkommen.
John Friis: Klubbens ”rating” i forhold til greenfee-gæster er over gennemsnittet (Golfbox).
Men vi kan selvfølgelig altid gøre tingene bedre. Vi har valgt en selvbetjeningsløsning som i
øvrigt de fleste andre golfklubber. Betjening af greenfee-gæster koster ressourcer.
Dirigenten Mogens Pahl Christensen takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for det store fremmøde og ønskede alle et godt golfår 2019.
Mødet hævet kl 20.40

Mogens Pahl Christensen, dirigent

Peter Norskov, referent

