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Referat af generalforsamling i 

NORDVESTJYSK GOLFKLUB 

torsdag den 23. februar 2017 kl.19.00 

i klubhuset, Nystrupvej 19. 

  

Formand Svend Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer,- i alt 100 fremmødte.   

 

1. Valg af dirigent 

Peter Sørensen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede – med henvisning 

til klubbens vedtægter § 9, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig.  

Dirigenten foreslog at pkt. 3+4+5 behandledes under ét, da de er indbyrdes afhængige. Punkterne 4 og 5 

udgår, da der ikke er indkomne forslag. Dette accepteredes af forsamlingen. 

 

2. Formandens beretning: 

v/ Svend Eriksen 

Denne generalforsamling omfatter beretning og regnskab for ét helt år. Hverken mere eller mindre. For at 

være mere præcis, kalenderåret 2016. Sidste gang havde vi 5 kvartalers- regnskabsår, hvilket gør det 

udfordrende at sammenligne de enkelte poster i de 2 regnskaber. Men uanset hvad, drejer det sig primært 

om, hvordan regnskabet er i forhold til budgettet. For et år siden måtte vi konstatere, at de budgetterede 

indtægter for 2014/15 manglede et par hundrede tusinder i at blive indfriede. Ingen kan jo forudse alt 

præcist, men vi var ekstra forsigtige, da vi lagde budgettet for 2016 for ikke at komme i den samme situation 

igen. Uafhængig af budgettet undlod vi anlægsarbejder på banen. Grunden hertil er, at vi ikke kunne forvente 

tilladelser til Masterplanen i 2016. Og netop Masterplanen skal være ledetråden i de fremtidige 

anlægsarbejder.  

Vi kan med glæde konstatere, at denne gang er regnskabet betydeligt bedre end budgetteret og at vi dermed 

har sparet penge op til investeringer i 2017. Mere herom senere. 

 

Medlemstallet. 

De officielle medlemstal fra DGU er pr. 30. september. Da havde vi 893 aktive medlemmer. I 2015 var tallet 

892. Selv om vi på den måde, for første gang i mange år har medlemsfremgang, er det samme ikke tilfældet, 

når det bliver målt i kr. og ører. Pr. 1.1.2017  har 46 fuldtidsmedlemmer meldt sig ud. Så vi begynder med at 

være bagud på point. 

 

Indmeldelsesgebyr,  

- i daglig tale kaldet indskud, var meget almindelig i danske golfklubber i perioden op til finanskrisen i 

2007. I vores klub blev gebyret indført i forbindelse med baneudvidelsen først i 90’erne. I de seneste år må 

vi konstatere, at det er gået som med VHS-bånd, checks og glødelamper. De er udfaset næsten alle steder. Da 

vores kollegaer i Sydthy for et år siden med ét afskaffede deres gebyr, fandt vi det nødvendigt at reagere 

herpå. Efter grundige analyser landede vi på en model, hvor gebyret udfases over 2-3 år. Således, at når de af 

årgang 2015, der har valgt en afdragsordning, har betalt sidste afdrag, er ordningen ophørt. 

Det vil sige, at det hold, der startede i 2016 betaler kr. 2.500, fordelt på kr. 500 pr. halvår, og beløbet for 

årgang ’17 bliver kr. 1.500.  

 

Personale. 

Vi er glade for vores dygtige banepersonale, som holder banen i forbilledlig stand. Vi hører ustandselig ros 

og anerkendelse herfor fra gæster og medlemmer. Det kan jo ikke lade sig gøre at passe og pleje banen, uden 

det giver gener for spillet. De fleste har fuld forståelse for dette, men desværre er der nogle, som tager det 

som en personlig fornærmelse, hvis en greenkeeperopgave forsinker deres spil et par minutter. Vi må på det 

kraftigste opfordre til, at man udviser respekt og anerkendelse for arbejdet. Hvis der er forhold på banen, 

man er utilfreds med, skal man ikke rette henvendelse til personalet på banen. I stedet skal man skrive en 
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mail eller ringe til baneudvalget. Adressen og mob.nr. findes på hjemmesiden. Alle sådanne henvendelser vil 

blive besvaret.  

På kontoret har vi stadig Birgitte til at klare de daglige ting. Det er vi særdeles tilfredse med. Hun kender os 

efterhånden godt og er meget dygtig til at tage tingene, som de kommer, - også selvom de er mangeartede. Så 

hun skærmer os for meget ved selv at træffe beslutninger, hvoraf nogle kan være ubehagelige. Tak for det. 

Det virker som om, at Brian er ved at finde sig til rette i den vanskelige rolle som både ansat og selvstændig. 

Vi er meget tilfredse med samarbejdet og opfordrer medlemmerne til benytte butikken mest muligt. Det 

skulle nødigt gå som med den lille købmand på landet. At den først bliver påskønnet, når den er lukket. 

 

Træner. 

Her har vi været udfordret de sidste par år. Blandt flere ansøgninger valgte vi Kristian Jensen, som ny træner 

fra 1. marts. Kristian kommer fra Svendborg GK, hvor han også er uddannet. Kristian er til stede her i aften 

og vil sidst på aftenen præsentere sig selv og sit program. 

 

Greenfee – Golfring Vest. 

Hvis vi går lidt tilbage i tiden, havde vi greenfeeindtægter på over 1 mill. kr. 

Nu ville vi blive glade for at få det halve. Årsagen hertil er ret logisk. Som i andre markedsforhold er det 

udbud og efterspørgsel, der fastsætter prisen. Og med voldsomt mange nye golfbaner og stagnerende 

medlemstal bliver det til ”købers marked”. Det skal vi ikke gøre til det helt store problem i vores klub. Det 

har trods alt den fordel, at medlemmerne kan få oplevelser på fremmede baner til overkommelige priser. 

Klubber med lavt medlemstal og en restaurant, der skal løbe rundt, har helt anderledes udfordringer.  

For et år siden søsatte vi Golfring Vest, som er en fritspilsordning mellem Lemvig-, Struer-, Sydthy- og 

Nordvestjysk GK. Ordningen er kommet godt fra land og alle klubber er tilfredse. Der har været 509 spillere 

med, hvoraf de 198 er herfra. Økonomisk har vi fået kr. 58.730. tilført. Det er noget mere end tidligere 

indtægter fra greenfee og nabomedlemskaber fra de 3 klubber. Vi opfordrer medlemmerne til at tegne 

medlemskab for 2017 og gør opmærksom på, at hvis dette sker inden 31. marts, får man et rabatkort til en 

værdi af ca. kr. 500. 

Samlet set fik vi greenfeeindtægter på kr. 452.256, hvilket er tilfredsstillende. Ikke mindst i betragtning af, at 

det regnede stort set hver dag i første del af sæsonen.   

 

Begynderudvalget. 

I 2016 har 53 nye golfere gennemgået begynderkurset. Heraf har 48 spillere meldt sig ind i klubben som 

fuldgyldige medlemmer. 

Vi byder alle jer nye rigtigt hjerteligt velkommen i klubben. 

Vi håber, alle har nydt spillet, naturen samt ikke mindst det sociale klubliv. 

 

Én af de store udfordringer for vores klub, ud over at skaffe nye medlemmer, er at fastholde dem, der rent 

faktisk melder sig ind. At vi mister medlemmer på grund af alder, sygdom, dødsfald og fraflytning er til at 

forstå, men vi mister en del medlemmer, som aldrig rigtigt får kommet i gang. Det er noget, vi alle bør være 

meget opmærksomme på. 2016 startede med et nyt tiltag – ”gensynsgolf” for nystartede golfere fra 2013 – 

2014 samt 2015. Dette viste sig at være en god ide, idet tilslutningen var stor hos alle 3 årgange.  

Vores trofaste mentorer, med Poul Gellert som tovholder, har igen i år ydet en kæmpe indsats med 

nybegynderne. 

Der har i årets løb været gennemført 6 optimistturneringer for hcp. 37-72 spillere. 

Torsdagsmatcherne har i år været ledet fremragende af Grethe Thomsen og Jytta Jensen. Tilslutningen til 

turneringerne har været stigende i forhold til de sidste 2-3 år. 

 

Ungdomsudvalget. 

Der har været fremgang i medlemstallet, så der nu er ca. 30 juniorer, der alle yder en stor træningsindsats for 

at blive gode golfere.  

Og resultaterne er ikke udeblevet. Vi har gennem hele året været den klub i kredsen, som stillede med flest 

spillere. Vi har startet et samarbejde med Morsøs juniorafdeling, hvor vi helt uformelt mødes til spil og 

fællesspisning 4 gange i løbet af året. Vores par 3-hold, bestående af Theis, Oliver og Beate vandt pokalen i 
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kredsfinalen i Morsø. Vores 9-hullers hold, som består af Rasmus, Magnus, Victoria, Benedicte, Raven og 

Lasse, vandt også pokalen i kredsfinalen i Morsø, og senere en klar sejr ved kredsmesterskabet Hjørring. Ud 

over en stor pokal gav sejren ret til deltagelse i en tur til Himmerland Golf Klub til Stjernegolf først i juni 

2017. Morten Vestergaard Jensen blev udtaget til Super Cup landsfinalen, da han var i top 8.                                                                                        

Fine resultater af vores juniorer og flot arbejde af udvalget, med Annette og Karsten i spidsen. Også en stor 

tak til Carsten og  CSK for flot øremærket sponsoratet, der muliggør nye og spændende projekter i de 

kommende år.                                                       

 

Turneringsudvalget. 

Sæsonen startede med en lettere amputeret banen. Der var langt fra optimale forhold på hul 7 i de tre første 

turneringer.  Antallet af deltagere var lidt under normalen for disse turneringer, men generelt set over hele 

året var deltagerantallet på det samme niveau som året før. Vi havde en rigtig fin afslutning med den 

traditionelle Gule Ærter/ Thylandia  & Sjørring Bageri. Her var der 132 tilmeldte. De 120 første kom direkte 

med og en del af de 12 på ventelisten fik også plads pga. sidsteøjebliksafbud. Turneringen gik rigtig godt og 

efter 5 timer sad vi ved bordene klar til hovedretten. Vi håber, at kunne optimere konceptet omkring vores 

turneringer, så flere får lyst til at deltage. 

 

Regionsgolf.  

Det er som sædvanlig gået rigtig fint for de fleste af vores Regionshold. 

 I ABCD rækkerne blev A-holdet blev nummer to i deres pulje mens både B-, C- og D-holdet vandt 

deres. I det videregående spil nåede C-holdet længst nemlig helt til semifinalen, hvor de tabte til 

Silkeborg/Ry. 

 I senior/veteran rækkerne havde vi 5 hold med, hvoraf 2 vandt deres pulje og andre 2 blev nr. 2. 

 Super veteran spillede sig frem til ¼ finalerne. 

 

Regionsgolf må siges at være en NVG specialitet! Ud af vores 9 tilmeldte hold, vandt de 5 deres pulje og 3 

blev nr. 2. Ingen andre klubber i Danmark kan matche dette ifølge Golf.dk. Så lidt danmarksmestre er vi 

altså. 

 

DGU turnering.  

Klubben havde to hold med i Danmarksserien i DGU-regi. Herre kvalifikation kom til oprykningsspil og skal 

nu spille i 5. division. Senior 3. division vandt sin pulje og rykker op i 2. division i 2017.  

 

Klubmestre i 2016. 

 Slagspil: 

 Damer Lone Knudsen 

 Herrer Peter Nicolas Pedersen 

 Herrer Senior Keld Tølbøll 

Hulspil: 

 Damer Jette Pedersen 

 Herrer Flemming Jørgensen. 

  

SFO-golfen.  

Vi har haft ca. 70 børn igennem sommerferie - og SFO- golf i år. Lidt færre end sidste år. Nogle få har meldt 

sig ind og andre har været på prøve. SFO-golfen tilbydes i foråret til Tilsted, Østre, Tingstrup og Rolighed 

skoler. 

 

Sponsorudvalget, 

- startede golfsæsonen med at udvide udvalget med 4 personer, idet der er rigtig mange, som vi ønsker at 

aflægge besøg. Udvalget er udvidet med Poul Tousig, Peter Bovbjerg, Anders Overgaard og Leo Smed 

Andersen. Vi har igen i år fået stor opbakning af vore sponsorer, og vi har en tro på, at det kan gøres endnu 

bedre. Vi har fået en ny sponsormulighed, idet vi nu opsætter standere på parkeringspladsen ud for hver bil. 
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Her kan en sponsor så opnå reklameplads i nummerpladestørrelse. Det giver dog ingen parkeringsret i båsen. 

Af nye sponsorer kan nævnes Brian Harkjær i Golfshoppen, Hotel Limfjorden, Hedehuse v/ Esben Hede, 

Højland Biler A/S, Spar Thisted, Koldby, Snedsted. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for og vil 

herigennem sige mange tak for støtten. 

Det er aftalt med K-i-K, at de som en selvfølge benytter klubbens sponsorer, hvilket vi også opfordrer andre 

til.  

 

Baneudvalg. 

Som nævnt i indledningen, har der ikke været de store anlægsaktiviteter i 2016. Dog har der været den nye 

toiletbygning, som er klar til indvielse, når den nye sæson starter. Den største udfordring ved dette projekt 

har vist sig at være tilladelserne til opførelsen. Mange medlemmer har ydet en stor indsats i forbindelse med 

ansøgning, projektering og opførelse af bygningen, og tak for det.  

Specielt til Mogens Dam, Keld Overgaard og Mark Kristensen.                                                                                                                              

I februar blev der etableret en ny afgang hul 15 til hul 16. Arbejdet blev udført i flere omgange, før 

afgangen fandt sin endelige form. Ellers har året været præget af lange perioder med stor nedbør, hvilket har 

givet kontant udbytte i sparet vandforbrug til kunstig vanding. 

 

Det var lidt om, hvad der er sket i perioden og som ikke kan laves om. 

Resten af beretningen kommer til at handle om planer for den nye sæson og længere ud i fremtiden. 

 

Det største og mest kostbare projekt er ændring af hul 7. Behovet herfor kræver ikke nogen nærmere 

forklaring. 4 års oversvømmelse af søen taler sit eget sprog. Vi har valgt at følge Masterplanens anvisning på 

opgaven. Den går ud på, at nedlægge det nuværende hul 6 og erstatte det med et nyanlagt par 3 hul parallelt 

med det nuværende. Det nuværende 6. greenområde bliver så udslagssteder til hul 7. Dermed bliver søen en 

parallel vandhazard og det tidligere oversvømmede område går tilbage til naturen. For at bibeholde vores 

anlæg som en par 72 bane, etableres en ny green på hul 1 i området mellem søen og teestedet på hul 2. 

Dermed ændrer hullet status til et par 5 hul.                                    

En betingelse for at gennemføre disse ændringer, er at vore ansøgninger bliver behandlet og godkendt 

rettidig. Vi er ikke så nervøse for få tilladelserne, men mere nervøse over tiden, der går med det! Erfaringen 

fra toiletsagen kan godt give betænkeligheder. Den har lært os, at man skal have kontakt med de rette hele 

tiden. Og det er vi.     

 

Permanent ændring af baneforløb og ændring af HCP-nøgle.   

Vi har nu kørt med skiftende startsteder i 5 år og vil nu gøre ordningen permanent. I stedet for at have en 18 

hullers bane med for- og bagni  får vi to 9 hullers sløjfer. Nuværende forni kommer til at hedde 

”Nordsløjfen” og bagni ”Sydsløjfen”. I første omgang kommer der i løbet af foråret nye skilte på Sydsløjfen. 

Samtidig er en gruppe i gang med at revidere handicapnøglen.  

 

Driving range.  

Det er heldigvis blevet meget populært at træne og udvikle sit spil, inden man går en runde. Et flot sponsorat 

og et korps af dygtige boldopsamlere har gjort det muligt at skabe optimale forhold. Bestyrelsen ønsker at 

optimere opsætningen og driften af driving rangen. Derfor bliver der etableret et snævert udvalg under 

Baneudvalget, som får ansvar for anlæg og drift. Udvalget kommer i første omgang til at bestå af Lone 

Knudsen, Kristian Jensen, Robin Bagge og Preben Næsgaard. Sponsoren har tilført klubben en boldvasker, 

som bliver taget i brug ved sæsonstart. Én af de store udfordringer for det nye udvalg bliver at forholde sig til 

det store svind af træningsbolde. Af de 12.000, der blev taget i brug for 2 år siden, er der ca. 3.000 tilbage. 

Net-IP har generøst tilført klubben en ny portion på 12.000 stk., som kan tages i brug ved sæsonstart. Denne 

gang er boldene gule, og påført en tekst om, at de tilhører NVG. 

 

Renovering af tage.  

Husudvalget har et større projekt i gang, nemlig at få nyt tag på den ene side af værkstedsbygningen og 

begge sider på bagbygningen. En del af disse omkostninger bliver dækket af forsikringen. I samme åndedrag 

ønskes en tilbygning til bagbygningen, så buggies kan flyttes fra den eksisterende korridor og få sit eget 
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overdækkede område mellem bagbygningen og klubhuset. Det giver dels en bedre adgang for lejerne af 

vognene og som en sidegevinst skabes der plads til greenkeeperne. Vaskepladsen og forholdene deromkring 

søges samtidig opgraderet. 

 

Bagmærker. Fra den nye sæson skal der ikke længere benyttes bagmærker i vores klub. Som så meget 

andet,  på grund af den elektroniske udvikling. I dag sker kontrollen af spillerne på banen via Golfbox.  

 

 

Opdatering hjemmeside.   
Udviklingen løber stærk indenfor medieverdenen i dag. Den måde vi kommunikerer med hinanden på er 

også væsentligt ændret indenfor de sidste 5 år. Vi er derfor nødt til at følge med tiden og meddele os på de 

elektroniske medier, hvor kommunikationen foregår på pc’er, smartphones og tablets. Langt de fleste af vore 

medlemmer kan vi nå via mails og hjemmesiden, mens vore unge mennesker skal kontaktes via facebook og 

twitter. 

Med ovennævnte som forklaring skal vi derfor i år have udfærdiget en ny hjemmeside med responsivt 

design. Hvilket vil sige, at alt information kan læses på alle medier. 

 

Klubturneringer. Turneringsudvalget har været alle turneringer inkl. klubmesterskaberne efter med en 

tættekam, og revideret mange ting, som det vil føre for vidt at redegøre for her. I stedet opfordres til at læse 

om dem på hjemmesiden. 

 

Så det bliver endnu et år med mange forandringer. Den tid, hvor man kunne nøjes med lidt småændringer 

hver 3.- 4. år, er forbi. Men det er uforandret, at det stadig drejer sig om at få bolden i hul på færrest mulige 

slag og opføre sig ordentlig over for hinanden.  

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen, tak til sponsorerne og ikke mindst tak til vore 

mange frivillige, som er rygraden i driften af klubben. Vi havde den ære, at blive nomineret til ”Årets klub i 

Thy 2016”. Alle der tager aktiv del i klubbens drift, bør tage dette til indtægt. 

Svend Eriksen 

20.02.2017 

 

Leif Thomsen: Hvad koster det at lave skiltene om på forni og bagni? 

PL: Ca. 1000,- kr. pr. skilt. Baggrunden er, at man nu kan ”sælge” en sløjfe til en sponsor. Foreløbigt kaldes 

de to sløjfer Nordsløjfen og Sydsløjfen. 

Dirigenten tog med generalforsamlingens tilslutning beretningen til efterretning. 

 

3. + 4. +5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, fremlæggelse af budget  til godkendelse og 

fastsættelser af kontingent. 

Punkterne 3,4 og 5 blev behandlet under ét.  

Kasserer Thora Nielsen fremlagde regnskabet for 2016 og budget for 2017. Svend Eriksen frmlagde 

kontingentsatserne. 

 

Allan Krogsgaard: På side 21 Pengestrømsopgørelse bør en linje slettes. På side 10 bør 200.000,- kr. 

konteres anderledes. Det anbefales at specifikationer til budgettet påføres i noterne. Det anbefales at man 

regnskabsteknisk ikke anvender henlæggelser. 

TA: Klubben anvender henlæggelser for, at det er nemmere at se, at der er afsat penge til f.eks. 

maskinindkøb. 

Mogens Dam: Hvorfor har vi én konto med et meget lille indestående i Dansk Bank? 

TA: Det er en indbetalingskonto knyttet op på MobilePay. 

Mogens Dam: Hvorfor har vi stadigt swaplånet? 

TA: Swaplånet blev etableret, da renten var 5,34% og et swaplån var en garanti mod at skulle betale mere 

ved rentestigning. Ved fald i renten, hvilket ingen havde troet muligt, ville der fremkomme en negativ 
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markedsværdi. Mod alle forudsætninger faldt renten. Alle kyndige fagfolk fraråder pt. at indløse lånet, da det 

vil blive for dyrt på grund af den negative markedsværdi. År 2025 udløber swaplånet. 

 

 

 Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

Poul Gellert: Hvorfor er tallene i budgettet så præcise? 

TA: I budgettet er bla. lønninger inkluderet og dér gælder særlige satser. Der er valgt ikke at runde op til 

hele tal. Med nedtrapningsordningen af indmeldelsesgebyr er det 1500,- kr. i 2017.02.23 

Gert Flade: Der er stor differens mellem kontingenter fra 2016-17 og 2015-16. Hvorfor? 

SE: 2015-16 er et 5 kvartalsregnskabsår. 

 

 Fastsættelse af kontingent. 

Satserne fra 2016 fortsætter i 2017, - dog er indmeldelsesgebyret reguleret. 

Kontingentsatser for 2017 

A. Aktive medlemmer over 25 år     kr. 4.700 

B. Aktive medlemmer mellem 19 og 25 år   kr. 4.100 

C. Aktive på SU eller lærlingeløn (minus voksenlærlinge)   kr. 1.500 

D. Aktive juniormedlemmer under 19 år   Kr. 1.300 

E. Passive medlemmer   Kr.   600  

F. Flex 67-medlemmer - må ikke spiller i weekends /må   kr. 3.600 

    gerne deltage i klubturneringer     

G. Long distance (over 50 km)   kr. 2.900 

H. NVG flexmedlemskab – uden DGU kort   kr. 1.200 

   Vedr. H: Der skal betales fuld greenfee i Nystrup og der     

   er ingen spilleret på fremmede baner     

   Indmeldelsesgebyr    kr. 1500 

 

Debatten afsluttedes med at regnskabet blev godkendt. 

Budgettet blev godkendt. 

Kontingentsatserne blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. 

 Ingen forslag 

 

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. 

 Ingen forslag 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 På valg er:  Thora Nielsen  - modtager genvalg 

  Lone Knudsen  - modtager genvalg 

  Svend Eriksen  - modtager genvalg 

  Poul Ladefoged - modtager genvalg 

Der blev ikke bragt andre i forslag og alle blev genvalgt med akklamation. 

 

9. Valg af revisor. 

Revision Limfjord genvalgtes 

 

10. Eventuelt 

 SE, - husk der er regelaften onsdag den 15. marts ved tidligere DGU-dommer Bo Birkely og Henrik 

Pihl. 
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 Kristian Jensen PGA Pro præsenterede sig. Han er fra Svendborg og uddannet dér i 2017. Resten af 

året var han assistent pro. Kristian glæder sig til at se os på træningsbanen og lære os at kende. 

 Ole Klitgaard: Betyder Golfring Vest at den anden goldring er lagt død? 

SE: NVG er decideret uønsket af Morsø GK. 

 Jette Lørup: Får det indflydelse på Djævlegolf? 

SE: Nej, men de er bange for for stor belastning af banen. 

 Peter Kongsgaard: Er det reelle problem ikke, at de har dobbeltmedlemmer fra os? 

 Else Thomsen. Hvor er det nye med Nord- og Sydsløjfen? 

SE: Det synes mere rigtigt og som sagt, er det en permanentgørelse af en ordning, der har eksisteret i 

flere år. 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt hurra for Nordvestjysk Golfklub. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


