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Formandsberetning for 2019 
 
Klubben har tidligere afholdt generalforsamlinger i Thisted by. Jeg kan i flæng nævne Hotel 
Aalborg, Hotel Thisted og Strandhotellet. Efter at det nuværende klubhus blev indviet i 1998 har 
det kunnet dække behovet, men de sidste par år har vi følt, at rammerne var sprængt og derfor 
prøver vi nu med disse lokaler. Takket være vores gode samarbejde med TFC, har vi fået fine 
betingelser til at være her og det siger vi mange tak for.  
 
Jeg siger der hver gang! Det har været et bemærkelsesværdigt år, og 2019 var ingen undtagelse. 
Først og fremmest på grund af det bedste regnskab i klubbens historie. Indtægterne er kr. 430.000 
over det budgetterede og udgifterne tilsvarende kr. 50.000 over. Så skulle man jo tro, at vi gik en 
sikker og rolig fremtid i møde. Men da vi gik i gang med budgetlægningen for 2020, blev vi nødt til 
at sænke armene lidt. 
 
Antal medlemmer 
Det er jo et ofte stillet spørgsmål, når man færdes i golfkredse: Hvor mange medlemmer har I (vi)? 
Alle specialforbund under DIF indrapporterer pr. 31.9. sine medlemstal og de regnes herefter for 
officielle. 
På DGU’ hjemmeside kan man se alle klubbernes medlemstal opdelt i grupper. For NVG ser 
tallene således ud: 

 2019  925 heraf 872 aktive 
 2018  906 heraf 853 aktive 

 
Vi hører altså til de få klubber, som i 2019 har haft medlemsfremgang, - 19 i alt. Det skal vi 
selvfølgelig glæde os over. Når man kigger tallet nærmere efter, viser det sig, at det svarer præcis 
til fremgangen for vores juniorer. Det giver anledning til at rose vores juniorafdeling, som udfører et 
kæmpearbejde. De har gjort vores klub til den, der har flest juniorer i Nordjylland, når man lige ser 
bort fra Aalborg-klubberne.  
Ved budgetlægning er det pludselig uinteressant, hvor mange medlemmer der er. Her drejer det 
sig derimod om antal fuldtidsseniorer medlemsindtægter. Hvis 20 fuldtidsmedlemmer bliver 
erstattet af 20 juniorer kommer der til at mangle 72.000 i regnskabet.  
Der har desværre været usædvanligt mange udmeldelser pr. 1.1. De 872 aktive er nu reduceret til 
812. Det vil naturligvis kunne ses i budgettet, som Lis senere fremlægger.  
Den absolut største årsag til udmeldelserne er alder og helbred. Og det bør ikke undre, når man 
ser på vores aldersopdeling, hvor næsten 1/3 del er 70+! Det viser med al tydelighed, at der ligger 
en kæmpe udfordring i at skaffe nye medlemmer. Som bekendt er der åben golfbane lørdag den 
28.3. og søndag den 29.3. Så her har vi chancen for at gøre en forskel. Som noget nyt har vi valgt 
at honorere medlemmer, der skaffer nye medlemmer, med en lille gave. 
 
Greenfeeindtægter 
Her har vi en virkelig solstrålehistorie. De fleste af vores samarbejdsklubber har haft tilbagegang 
på dette område. Som med medlemsstatistikken er det her mere væsentlig med summen af 
indtægter end antal af gæster. Regnskabet viser indtægter på kr. 620.000 mod 480.000 i 2018. En 
fremgang på 29%. 
Golfspilleres veje er uransagelige og det er umuligt at sige, hvad der er årsagen til denne store 
fremgang. Vi har ikke brugt ekstra midler på markedsføring eller kørt tilbud på pris og gratis 
biksemad.  
Men hvad, vi ved, er, hvor gæsterne kommer fra, - og til vores store overraskelse kommer hele 
46% fra klubber, vi ikke har aftale med. 



Vi er dog ikke i tvivl om, at den altoverskyggende grund er banens fremragende beskaffenhed og 
rosende omtale. Tak til alle som har del heri. Og det er ikke så få. Ud over vores fantastiske 
personale har det enkelte medlem også stor betydning. Rigtig mange gæster har givet udtryk for at 
have mødt stor venlighed og forståelse fra klubbens medlemmer, - både på banen og i klubhuset 
efter runden.  
 
Golfringe og greenfeeaftaler. 
Vi er nu med i 2 golfringe, hvilket måske kan virke en smule forvirrende. Sagen er den, at vi i 
mange år søgte optagelse i den ring, der dengang hed Fritspilsordningen, men nu hedder Golfring 
Limfjorden. Af forskellige grunde var der i disse år altid modstand mod vores optagelse og vi fandt 
det nødvendigt at finde et alternativ. Derfor opstod Golfring Vest i 2016 med Lemvig, Struer, 
Sydthy og NVG som medlemmer. I 2019 startede en ny epoke med mere intensivt samarbejde 
mellem Morsø GK og NVG. Det fremmede et ønske om, at de to klubbers medlemmer kunne spille 
på hinandens baner på en attraktiv måde. Da vi ikke kunne optages i Golfring Limfjord blev 
løsningen, at Morsø blev optaget i Golfring Vest. I november 2019 sker der det, at Volstrup GK 
melder sig ud af Golfring Limfjorden og efterlader sig en ledig plads. De resterende 8 klubber var 
nu enige om at tilbyde NVG denne plads.  
Vi har i bestyrelsen aldrig været i tvivl om, at der blandt mange medlemmer var et stort behov for et 
medlemskab af Golfring Limfjorden, og vi gjorde det klart, ved stiftelsen af Golfring Vest, at hvis vi 
fik muligheden for det, skulle vore medlemmer have muligheden for at vælge. Og det er så det, der 
er sket nu.  
 
For at skære det ud i pap, betyder det, at fuldgyldige medlemmer nu har 4 muligheder: 

1. Sige nej tak til alle tilbud. 
2. Melde sig ind i Golfring Vest og spille frit i Sydthy, Struer, Lemvig, Morsø og Skive (nyt fra 

2020) for kr. 600,- kr. pr. år. 
3. Melde sig ind i Golfring Limfjord og spille frit i Jammerbugt, Løgstør, Aars, Hvalpsund, 

Hjarbæk, Skive, Harre Vig og Morsø for kr. 900,- kr. pr. år. 
4. Melde sig ind i begge og spille frit på 12 baner for kr. 1.500,- kr. pr. år. 

 
Én ting er golfringe, noget andet er greenfee aftaler. Det er formentlig de fleste bekendt, at vi har 
aftaler om begrænset betaling med mange klubber. Disse kan ses på vores hjemmeside. En af 
hovedhjørnestenene har været samarbejdet mellem de 28 klubber i Region Nordjylland. Men 
denne aftale er ophørt fra sæson 2020. 
Den væsentligste grund til det er, at nogle klubber har valgt at køre med lave priser til alle og vil 
gerne køre med variable priser. Nu er det blevet sådan, at den eneste aftale i foreningen er, at det 
højst må koste 250,- kr. for et fuldgyldigt medlem at spille i én af de pågældende klubber. Vi og 
mange andre klubber har indbyrdes aftalt at køre videre med ½ greenfee. Detaljerne kan læses på 
hjemmesiden. 
 
Momskompensation. 
Et nyt ord for de fleste. Jeg ved det ikke, men det ligner noget, der er aftalt en sen nattetime i en 
finanslovsforhandling.  
I lighed med andre foreninger er vi ikke momsregistrerede. Det betyder, at vores kontingenter ikke 
er pålagt moms. Omvendt kan vi ikke fratrække moms for indkøb af maskiner, materialer, 
bygninger m.v. Og det er disse momsudgifter momskompensationsordningen går ud på at 
godtgøre Til det formål er der oprettet en pulje i skatteministerieregi, hvori man kan søge om 
kompensationen, efter nogle teknisk komplicerede regler. For at kunne komme i betragtning til 
kompensationen skal man som forening: 

 Skaffe over 100 gavegivere. 
 Foreningen skal godkendes af SKAT som almennyttig. 



 Den enkelte gavegiver skal give mindst 200 kr. årligt. Der er automatisk skattefradrag for 
beløbet. 
 

Efter grundige drøftelser i bestyrelsen, hvor muligheden for ikke at forsøge også var i spil, blev vi 
enige om, at det rigtige måtte være at spørge medlemmerne, om der kunne være basis for en 
gavegivning. 
Som mange ved, mødte vi op før første udslag hos alle klubbens KiKere én bestemt uge. Hos alle 
klubber var stemningen positiv og der blev bidraget med 35.000 kr. Tak for det! 
Efter at Birgitte har udført et kæmpearbejde med at registrere og indrapportere data, er alle 
formalier i orden. Hvad får vi så ud af det? Det er der ingen mennesker, der kan forudsige. 
Udbetalingen finder normalt sted i december måned. Så det er bare at vente. Morsø Golfklub har 
været med i 2 år og har fået udbetalt henholdsvis 96.000 og 45.000 kr. Vi kommer til at trække på 
jeres tålmodighed og velvilje nok engang. For vi må bede om, at det hele gentager sig i 2020. 
Mange var så venlige at give tilladelse med det samme til, at de ville donere i 2020 også, mens 
andre godt lige ville se det hele lidt an. 
Det er forståeligt, hvis I spørger, om ikke det kunne være lavet på en lidt smartere måde. Hvis vi f. 
eks. besluttede, at 200 kr. af kontingentet skulle gå til formålet, - men nej, -  det skal være en 
selvstændig aktiv handling fra hvert medlem. 
Vi mener, selv at være rimelige kreative, hvis det er nødvendigt og har derfor undersøgt alle 
tænkelige muligheder. Men reglerne er bevidst lavet meget strenge.  
 
Banen har som tidligere nævnt fået megen fin omtale i årets løb. I al beskedenhed 
nævnes tre: 

1. Det tyske golfmagasin Golfpunkt skriver: ”Næppe nogen ved, at der langt inde i 
Nationalpark Thy ligger en af de bedste golfbaner i Skandinavien.” 

2. Golfmagasinet: ”Hvis man som golfspiller også er til naturnydelse i fredelige og 
rolige omgivelser er dette banen.” 

3. GolfBladet: ”og man finder med statsgaranti ikke andre golfbaner i det danske land 
som ligner denne i Thy” 

 2019 har været et spændende og udfordrende år, vi har afsluttet første etape af 
masterplanen. Indvielse i maj med champagne og udlæg af klubmestrene. Renovering af 
N4 og deraf følgerne midlertidigt spil på "gammel" 5'er green, forløb efter lidt 
besværligheder i opstarten ganske fint. Tak til alle for, at vi fik det til at fungere. Efter en tør 
forsommer, kom der rigeligt med nedbør, der er i år klippet fairways som aldrig før, i lange 
perioder 3 gange om ugen, mod normalt kun 2.  
De to arbejdsdage i marts og november, er en stor hjælp for klubben, tak til alle der har 
bakket op, håber vi ses igen i 2020. 
I den kommende sæson er planen at lave det "golf tekniske anlæg" på S9. Derud over er 
der ikke planlagte arbejder, der kommer til at påvirke det daglige spil. Vi har fået en ny 
rating af banen. Da det hovedsageligt er antallet af bunkers og banens længde, der er 
afgørende, resulterede det i, at vi stort set alle har mistet et slag. Næste år vil vi se på om 
HCP nøglen har brug for justering. Vi er så småt begyndt at forberede Backtee på flere 
huller. Det er meningen der skal være en lidt længere mulighed måske Tee 58, som så 
kan spilles med lidt flere slag for dem, som måtte ønske det.  
 
Udslagshus. Nykredit Fonden har bevilliget 100.000,- kr. til Nordvestjysk Golfklub til 
etablering af et udslagshus. Sammen med den bevilling plus gavebeløbene fra NVGs 
medlemmer råder klubben pt. over ca. 130.000,- kr. Beløbet fra Nykredit skal bruges inden 
for en to-årig periode. Gavebidrag modtages dog stadigt med kyshånd. Et par fonde har 
desværre svaret negativt, men der er flere ansøgninger inde hos fonde. 



Status er lige nu, at der beregnes og projekteres på en minimeret udgave af huset. Der er 
pt. muligvis midler nok til tre sider, taget og flisebelægning. Der bygges og forberedes 
således, at den fulde udgave af huset kan etableres, når pengene er til det, uden at der 
skal ændres væsentligt i det nybyggede. Byggeriet kan tidligst sættes i gang i september / 
oktober måned, da grundvandsspejlet er for højt i sommerperioden, men forhåbentlig er 
noget lavere til efteråret. Indtil nu er der ansøgt om en byggetilladelse.      
 
Begynderudvalget har i 2019 haft 3 begynderforløb med i alt 52 personer, som har 
gennemført og bestået prøverne. Heraf er de 48 meldt ind i klubben. De er særdeles 
velkomne og vi håber, I hurtigt finder jer tilrette.  
Vi har nydt de mange timer sammen med begynderholdene, men kunne ikke have gjort 
det uden hjælp fra mentorer m.fl. Vi håber, at alle er kommet godt i gang og at jer sammen 
med nogle "nye golfere" til forårets åben golfbane d.28. og 29. marts. De forskellige 
turneringer – kaninturneringer – optimistturneringer – torsdagsmatcher samt 30+ turnering 
i begynderudvalget har afviklet med mange deltagere. 30+ turneringerne har været afviklet 
i samarbejde med Morsø GK. Mr. ”nybegynder” him self Anders Heegaard træder ud af 
bestyrelsen, men har lovet fortsat at give et nap i udvalget. Hans tro følgesvend Poul 
Gellert har valgt at stoppe i begynderudvalget efter mange års tro tjeneste. En stor tak til 
Poul. 
 
Sportslige resultater: 
Danmarksturneringen 
1. Division Senior. 
Efter oprykning i 2018 blev det vores højst rangerende hold. Det viste sig at være for stor 
mundfuld og holdet tabte alle kampe og er tilbage i 2. division. 
4. Division Herrer. 
Også dette hold rykkede op i 2018 og efter en gyseragtig spændende turnering bevarede 
holdet sin position. 
Kvalifikation Damer. 
Holdet havde en lidt stille sæson og var i en svær pulje.  
 
Regionsgolf. 
ABCD.  NVG deltog som sædvanligt med et hold i hver række og sædvanen tro gik det 
holdene ret godt. 
A-holdet vandt sin gruppe og kvalificerede sig til slutspillet. I kvartfinalen, måtte holdet dog 
se sig slået af Hobro 5-6. 
B-holdet var liiiige ved at vinde sin gruppe.  
C-holdet blev ligeledes nr. 2 i sin pulje.  
D-holdet vandt ikke overraskende sin gruppe – det plejer det at gøre - og var dermed klar 
til slutspillet. Og som sædvanligt spillede de forrygende hele vejen igennem til finalen, som 
fandt sted på Lübker. Her mødte de et særdeles velspillende Fåborg-hold, som drog hjem 
med en sejr på 9-2. Flot at komme så langt igen i år. 
Senior/Veteran. 
Vi havde 5 hold med og alle måtte sande, at det vigtigste er at være med. I disse 
turneringer spilles uden HCP, hvilket gør det lidt tilfældigt med styrkeforholdene 
holdene imellem. Selv om vi stort set stillede med samme spillere som året før, og 
der kunne placere sig i toppen, var der i 2019 stort set kun bundplaceringer.  
 



Klubmestre. 
Klubmesterskaberne blev afviklet på en ny model, som er konstrueret efter oplæg fra 
elitespillerne. 
Det gav følgende mestre: 

 Herrer Kristian Jensen    Hulspil Henning Bladtkramer 
 Damer Helle Skovborg  Hulspil Jette Pedersen 
 Senior herrer Henning Bradtkramer 
 Veteran herrer Michael Bager 
 Senior damer Jette Pedersen 
  

Sponsorer. 
Klubben har igen i år fået stor opbakning fra vore sponsorer. Det er vi naturligvis meget 
taknemmelige for, og vil her sige mange tak for støtten.  Bakkedal sløjfen er etableret 
Tømmergaarden har sponsoreret nye parasoller til terrassen. 
Klaus Guldsmed har sponsoreret nyt stort udvendigt ur. 
Nye sponsorer er Helsam/Din Hudguide  (Begynderudvalg) og Tøjeksperten v/Bent 
Sørensen (Velkomstskilt). Sønderhaa - Hørsted Sparekasse satte sig på hul S2. 
September afviklet - efter sigende - hyggelig og vel tilrettelagt sponsormatch med rigtig 
god tilslutning. Gentages sandsynligvis næste år. Sidste nyt fra sponsorsiden: Der er 
truffet aftale i 2020 med Feriepartner Thy (Velkomstskilt) og Thisted Rengøring 
 (Måtteservice m.m.) 
 
SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har været på Rolighedsskolen med ca. 10 børn, 
samlet fra 4 skoler, så det var lidt tyndt. Der deltog 16 unge mennesker i vores 
sommerferiegolf. 
 
2019 blev år 1 i vores nye samarbejde med Morsø GK. Samarbejdet gav sig udslag i at 
vores træner Kristian var 2 dage på Mors og 4 dage hos os. Flemming fik også en filial der 
ovre. Morsø kom med i Golfring Vest hvilket har været en stor succes. Fra årsskiftet får 
NVG’s medlemmer også mulighed for at komme med i Golfring Limfjorden med alt hvad 
det indebærer. Endelig har de to klubbers begynderudvalg haft et frugtbart samarbejde i 
bestræbelserne på at få de nye godt i gang. 
 
Visioner. Vores fundraiser, Laurids Mortensen, har i forbindelse med sit arbejde på at 
skaffe midler til vores udslagshus, gjort opmærksom på, at det ville være formålstjenligt, 
hvis klubben havde synlige visions- og udviklingsplaner for de næste 10-30 år. Det var et 
vink med en vognstang til bestyrelsen. Vi har tidligere lavet løsere formuleret 
visionsplaner, men har aldrig gjort dem synlige eller debatteret dem med medlemmerne. 
Som jeg siger hvert år som indledning: Der er sket store forandringer. Og det vil uden tvivl 
fortsætte.  
På den måde kan det virke formålsløs at lave planer 10 år frem. Men det er heller ikke 
formålet. Formålet er at opstille pejlemærker for, hvor vi ønsker at bevæge os hen. På 
samme måde som vores masterplan for banen, først bliver til planer, når finansieringen er 
på plads. 
Lone og Lis har sammen med Laurids sat arbejdet i gang. Ud fra den filosofi at en 
udviklingsplan gerne må ske i samarbejde med andre brugere af naturen i vort område.  
På den baggrund har der været afholdt et par møder med repræsentanter for 
Nationalparken, Hjerteforeningen, Thy Turistforening, Naturstyrelsen, Biologisk Forening, 



og Thisted Kommune.  Vi vil, når det kan lade sig gøre, måske hen i efteråret afholde et 
orienterings- og debatmøde om de tanker, man kunne gøre sig for fremtiden for klubben.  
 
Der skal til slut lyde en stor tak til alle jer, der har hjulpet med stort og småt i klubben i 
årets løb. Uden de mange frivilliges uegennyttige indsats kunne vi ikke eksistere. Jeg 
nævner her i flæng boldopsamlere, baneservice, udvalgsmedlemmer, SFO-instruktører, 
mentorer, klubbestyrelserne i Klubber i Klubben, hjemmesideredaktøren, 
Facebookredaktøren o.s.v. 
 
Bestyrelsen 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


