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Referat af generalforsamling i 

NORDVESTJYSK GOLFKLUB 

onsdag den 16. juni 2021 kl.19.00 

i TFC’s klublokale 

  

Formand Svend Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer, - i alt 111 fremmødte og 27 

fuldmagter.  

 

1. Valg af dirigent 

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

generalforsamlingens tilslutning og henvisning til klubbens vedtægter § 9, at den ordinære og den 

udskudte ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.  

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

accepteredes af forsamlingen. 

 

2. Formandens beretning: 

v/ Svend Eriksen 

Formandsberetning for 2020 

Der er to begivenheder, som overskygger alle andre i 2020, - coronapandemien og klubhusbranden. 

De er på hver sin måde tragiske hændelser, men på trods af dem har det på mange måder været et 

godt år for vores klub. Ingen af vores medlemmer er mig bekendt døde som følge af corona og ingen 

er kommet til skade ved klubhusbranden. Lad os glædes over det.  

Men coronapandemien har naturligvis påvirket alt i klubben. Som i det øvrige samfund har det 

værste været usikkerheden. Vi har groft sagt skullet opfinde os selv hver 14. dag. På én eller anden 

måde vænner man sig lidt til det. Og golf-menneskets natur med at være evig optimist, har vist sig at 

holde. Bortset fra en enkelt svipser har DGU holdt fast i, at golfsporten er skabt til at være 

coronavenlig. Små grupper og god afstand. Der er gået lidt rutine i det, og det er kørt efter følgende 

manual: 

1. Pressemøde med bekendtgørelse af nye stramninger/lempelser. 

2. DIF udsender deres fortolkninger og anbefalinger. 

3. DGU tilpasser ovenstående specifikt til golfsporten 

4. NVG/bestyrelse efterkommer alle DGU’s anbefalinger. 

5. Medlemmerne viser forståelse og efterlever disse anbefalinger. 

Det kan ikke nægtes, at pandemien også har haft positive effekter for golfsporten og for vores klub. 

Det med små grupper og sikker afstand er jo ikke noget nyt for golfspillere. Især restriktionerne, som 

begrænsede de ellers så åbne rejsemuligheder, gav meget stor aktivitet: 

• Greenfeegæster i 2020 var på 5.008 mod 2.774 i 2019. 

• Vi havde et stort antal udmeldelser ved årets start. Men corona-effekten med 

genindmeldelser og nye medlemmer bevirkede, at vi lige holdt vores medlemstal. Det 

officielle antal aktive medlemmer er nu 880 pr.30.9.2020. 

       Klubhusbrand 

Den 17. september vil for altid stå som en af de sorteste dage i vores klubs snart 50-årige 

historie. Midt på formiddagen udbrød der brand i en af containerne bag klubhuset, og få timer 

senere var huset totalskadet, og der skulle etableres et nyt klubhus. Vi har fået en meget fin 

behandling af Thisted Forsikring. Skadeserstatningen er opgjort og aftalt til kr. 5.300.000 for 

bygningerne, kr. 1.100.000 for løsøre og kr. 489.000 for omkostninger.   

Mange gode kræfter gik i gang med etablering af flere midlertidige funktioner. Skurvogne 

blev stillet op, kontor, shop, probox, automater og klublokale fik midlertidige placeringer her. 
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Ideen til et midlertidigt klubhus i bagrummet opstod. Det blev allerede taget i brug to måneder 

efter byggestart ved en kæmpe indsats fra håndværkere, ansatte og en hel del frivillige.  

Mulliganhuset er et sted, som vi også kan få megen glæde af efter, at vi får taget vores nye 

klubhus i brug om et år eller to. 

Vi er i fuld gang med ansøgninger til Thisted Kommune og Naturstyrelsen (skoven). Der 

søges om tilladelse til at bygge i området mellem S1 og S9 bag ved Bakkedalsløjfen. 

 

Udslagshus 

Nykredits Fond bevilligede sidste år 100.000, - kr. til Nordvestjysk Golfklub til etablering af 

et udslagshus. Arbejdet med opførelsen er nu kommet rigtig godt i gang og ventes færdigt 

først i 2021. CSK har som sponsor projekteret, leveret og monteret rammerne til huset og 

inddækningen påbegyndtes tidligt i det nye år. Tonny Jørgensen har vist været mere på 

byggepladsen end hjemme. Han har udført et kæmpe arbejde med at være ansvarlig for 

koordinering og gennemførelse af projektet. Tak for det! - også tak til de mange der har udført 

frivilligt arbejde, herunder med projekttegninger, maling, elinstallationer og mange andre ting. 

Og sidst men ikke mindst selvfølgelig en kæmpe tak til CSK for et meget generøst sponsorat. 

 

Momskompensation 

Det hænger lidt sammen med udslagshuset, idet planen var, at et eventuelt provenu skulle gå 

til det. Det beløb på godt 30.000, som blev givet af medlemmerne til vores velgørende 

forening, gav os en momskompensation på 103.000. Det resultat var så godt, at vi selvfølgelig 

søger igen i år. Er der flere, der ønsker at bidrage til den del af klubben, kan man stadigt give 

sit bidrag på 200,-kr. TAK. 

 

Golfringe 

2020 blev året, hvor mange medlemmers ønske om optagelse i Golfring 

Limfjord og dermed mulighed for at spille otte baner til fast pris, gik i 

opfyldelse. Klubbens ledelse var meget spændt på, hvordan det ville udvikle 

sig, da vi i ventetiden til Golfring Limfjord havde medvirket til oprettelse af 

Golfring Vest. Det har hele tiden været vores intention at være med i begge 

ringe, og dermed optimere vores medlemmers muligheder for at spille så 

mange baner som muligt.  

 

Det har så vist sig, at vores medlemmer har delt sig ligelig med ca. 200 i hver. Det er vi meget 

tilfredse med, og det, der glæder os mest, er fornemmelsen af at medlemmerne påskønner de 

muligheder, der er givet. Vi er den største klub i begge ringe og fornemmer respekt og 

anerkendelse hele vejen rundt for vores klub og vores bane. 

Nogle af vores medlemmer går med den fornemmelse, at aftalerne har medført yderligere 

belastning af vores bane. Det er forståeligt, for det ser voldsomt ud, når man ser starttiderne 

igennem på Golfbox. Men kendsgerningen er, at vi har haft 2.399 gæster fra golfringene. Og 

det er mange, - men samtidig har 3.809 af vores medlemmer besøgt andre klubber. Aftalerne 

fortsætter uændret i 2021 og vi forventer fortsat stor interesse fra vores medlemmer. 

 

Baneudvalget 

Også baneudvalget har været udfordret. Det har været en atypisk sæson med skiftende 

coronaregler, ingen river i bunkers, skumgummi i hullerne etc. Arbejdsdagen i foråret blev 

aflyst og en alternativ dag i efteråret blev arrangeret og gennemført i bedste coronastil i små 

grupper á 10 med hver sin foruddefinerede arbejdsopgave. Efterfølgende var der sandwich og 

øl til alle, inden der blev spillet 9 huller. Tak for hjælpen! Vi vil forsøge at afholde nogle 

"mini arbejdsdage" hen over vinteren, som vil blive annonceret på mail senere.  

Der er etableret en ny green og sandklit ud mod grusvejen på S1, og S9 har fået sit 

"golftekniske" anlæg. Vi håber allerede i 2021 at kunne etablere banevanding derfra. S1 og S9 

forventes fuldt spilbare omkring maj/juni 21 afhængigt af vejret. Det væsentligste nye projekt 
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i 2021 bliver renovering af green på N8. Det forventes at ske i september måned. Derudover 

vil der være fokus på bunkere og nye tee 60 teesteder, hvor det et muligt. 

 

Begynderudvalget 

I 2020 har begynderudvalget haft hele fire begynderforløb med i alt 65 personer, som har 

gennemført og bestået prøverne. Heraf har en stor del meldt sig ind i klubben. De mange timer 

sammen med begynderholdene har været meget hyggelige, og de kunne ikke have været 

gennemført uden hjælp fra mentorer m.fl. Klubben håber naturligvis, at alle er kommet godt i 

gang og husk! - man kan godt spille golf om vinteren. Et forsøg med fysisk aktivering af 

kronikere blev startet i samarbejde med Thisted Kommune. Der deltog fem personer i et 

introduktionsforløb og de tre tog efterfølgende golfkørekortet 

Begynderudvalget har et ønske om, at alle nybegyndere føler sig velkommen i klubben og 

håber på mange gode timer på golfbanen. Der er naturligvis en stående invitation til alle nye 

såvel som gamle medlemmer, til at komme sammen med nye golfere til forårets ”Åben 

Golfbane” den 21. og 28. marts.  

De forskellige turneringer – kaninturnering – optimistturnering – torsdagsmatch samt 30+ 

turnering, som begynderudvalget arrangerer, har været afviklet med mange deltagere. 30+ 

turneringerne har været afviklet i samarbejde med Morsø GK.  

 

Klubturneringer 

Årets klubturneringer kom også under hårdt pres af corona. Den første turnering blev skubbet 

helt hen til slutningen af juni, og med restriktionerne måtte turneringsudvalget erkende, at en 

gunstart ikke var en mulighed. Der var en forholdsvis god tilslutning til klubbens turneringer. 

Thisted Frø kom ind som en meget aktiv sponsor, og en rigtig fin turnering sammen med dem 

blev afviklet. Shoppen havde for første gang sin egen turnering i 2020 med store præmier, 

spisning og fin underholdning. En anden ny turnering så også dagens lys. Greenkeepernes 

hævn blev gennemført i to grupper på en bane, hvor aparte flagplaceringer, mystiske 

forhindringer og diverse andre udfordringer, gav en meget anderledes og særdeles sjov 

oplevelse. I slutningen af sæsonen blev forsamlingsforbuddet sænket til 10 og udvalget valgte 

at aflyse resten af sæsonen helt. 

Træner 

Klubbens pro er måske den, der har mærket coronarestriktionerne mest. Han har prøvet det 

hele, - fra slet ikke at måtte arbejde til nogenlunde normale arbejdsforhold. Heldigvis er 

Kristian som mange golfspillere evig optimist og det endte med, at han oplevede den travleste 

sæson nogensinde.  

 

Sponsorer 

Klubben har igen i år fået stor opbakning fra sine sponsorer. Det er der naturligvis megen 

taknemmelighed for, og en stor tak for støtten skal lyde til alle sponsorer. I forbindelse med 

etableringen af det midlertidige klubhus ”Mulliganhuset” er der flere sponsorer, der har vist 

klubben megen velvilje. Det er især Nettoline, Vestkysten VVS, Hedehuse, Thy Trapper og 

Jysk Elteknik. CSK og Nykredit er de helt store sponsorer i forbindelse med opførelsen af 

udslagshuset.  

I september afvikledes en hyggelig og veltilrettelagt sponsormatch med 30 deltagere. En rigtig 

god dag med godt humør og op til flere gode golfslag 

 

Klubmestre 2020: 

Selv om der også her var store coronaudfordringer blev der dog afviklet klubmesterskaber 

med følgende mestre: 
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 Slagspil Hulspil 

Herre Jan Ok Larsen Preben Næsgaard 

Herre veteran Keld Tølbøll  

Dame Gunhild Bisgaard Jette Pedersen 

Dame veteran Jette Pedersen  

 

50-års jubilæum 

Den 19. april 2021 har vores klub 50-års jubilæum. Under normale omstændigheder ville dette 

medføre stor festivitas med en reception, en jubilæumsturnering og en festaften. Desværre vil 

det være urealistisk at forestille sig, at sådanne arrangementer vil kunne lade sig gøre her i 

foråret. Bestyrelsen påtænker dog at udgive et jubilæumstidsskrift med stort og småt gennem 

50 år. De festlige aktiviteter må så finde sted, når det bliver muligt. 

Til slut en tak til vores personale, som endnu engang har overgået sig selv. Også alle de 

frivillige i klubben skal have en stor tak for indsatsen og endelig en generel tak til alle 

medlemmer for god forståelse for tingenes tilstand.  

Bestyrelsen 2021  

 

Astrid Vangsgaard: Der går et rygte i Sydthy, at Svend Eriksen er imod pengefordelingen i 

Golfring Vest.  

SE: Hvert år er der et evalueringsmøde mellem de fem klubber og på det møde fastsættes 

fordelingsnøglen.  

Herefter blev beretningen med generalforsamlingens tilslutning taget til efterretning.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 572.842 

 

Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse  

For 2021 budgetteres med et overskud på kr. 292.978 

 

Fastsættelse af kontingent 

Kontingent er uændret 

Punkterne 3,4 og 5 blev fremlagt af Lis Immersen under ét. Uddybende tal og poster ses i 

regnskabet. 

 

Thorkild Agesen: Havde noteret sig en stigning i lønudgifter til banedriften. 

LI: Det er overenskomstmæssige stigninger 

Herefter blev regnskabet for 2020 enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, hvilket også sket 

for budgettet for det kommende år. 

Generalforsamlingen godkendt bestyrelses forslag om uændret kontingent. 

 

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen 

• Ingen forslag 

 

5. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer 

• Ingen forslag 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

• Svend Eriksen, -   modtager genvalg 

• Lone Knudsen, -   modtager genvalg 

• Lis Immersen, -    modtager genvalg 

• Poul Ladefoged, - modtager genvalg 
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Fra salen foreslog Karsten Larsen, Sigurd Skovborg som nyt medlem til bestyrelsen. 

Under optælling suspenderedes generalforsamlingen og der kunne nydes noget drikkeligt. 

Resultatet af afstemningen blev Lis Immersen 128 / Lone Knudsen 119 / Poul Ladefoged 99 / 

Sigurd Skovborg 86 / Svend Eriksen 66. 

Hermed konkluderede dirigenten, at de fire forslåede medlemmer til bestyrelsen med højest 

stemmetal blev valgt til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor 

Genvalg til Revision Limfjord 

 

8. Eventuelt  

Forslag til drøftelse under eventuelt.  

 

• Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at komme med forslag til sammenlægninger af 

starttider i “Primetime“ 

Debatoplæg fra 29-1496 Preben Næsgaard: I Primetime (foreslået 07.00 –14.00) på lørdage, 

søndage og alle helligdage forventes det, at alle spillere fylder “boldtider“ op i Golfbox, så 

der mindst er 3- men allerhelst 4 bolde i hver flight. Dagen før gennemgås alle tider af de 

“bemyndigede personer“ og de tider, der ikke overholder reglen, bliver slået sammen i 

Golfbox. Man kan højest rykkes 30 minutter “ned“ i tidsskemaet, har man eksempelvis 

booket alene eller 2 på 08.37, kan man rykkes til 08.45, 08.52, 09.00 eller 09.07. På 

scorekortene indføres “checktider“ pr. hul (det kan styres/printes i Golfbox). Det kan være 

en stor hjælp at vide, om man “undervejs er på plads“, når vi nu ikke har en fast og stabil 

baneservice, som jo ellers kunne være med til at hjælpe med dette. 

 

Da Preben Næsgaard var forhindret i at komme og derfor ikke kunne fremføre sit forslag, 

udsættes punktet til næste generalforsamling. 

 

Michael Bager fremlagde en statistik for bolde/ flights i sæsonen 2020. Billedet er noget 

varieret, men under alle omstændigheder kan det konkluderes, at der er for mange 2-bolde 

og det kræver en nøjere drøftelse i bestyrelsen. 

 

Lars Hansen: Man kan jo bare booke sig på en 2-bold. 

 

• Bestyrelsen redegør for status  

Det eksisterende klubhus var for lille og for uhensigtsmæssigt og var desuden udfordret på 

for høj grundvandsstand især i vinterperioden. 

Strategien i bestyrelsen var, når kreditforeningslånene var udløbet – der var en ret kort 

horisont - ville det være startskuddet til at planlægge opførelsen af et nyt klubhus. Et 

husudvalg blev nedsat tirsdag den 15. september og torsdag den 17. brændte klubhuset. 

Bestyrelsen har en ydmyg tilgang til opgaven. Huset skulle jo gerne holde mange år ud i 

fremtiden – mindst 50 år.  

Første prioritet var en placering bag ved Bakkedalskiltet. Ansøgningen blev indsendt den 4. 

december. Svaret kom den 18. maj – fem måneder senere. Vi har tilladelse til at bygge på 

den tidligere placering under hensyn til de krav, der er for en moderne golfklub og det antal 

medlemmer, der er. Det er ikke et tilfældigt svar. Ansøgningen har været højt oppe. 

At vi må forblive som golfklub er en positiv ting. Udfordringen har ikke ændret sig og 

bestyrelsen afsøger flere muligheder. Med hensyn til størrelsen er det vigtigt, at man er 

påpasselig, når man bygger – ikke for stort, så økonomien knækker og ikke for småt, så man 

skal bygge ud senere. 

P+P Arkitekter og Philip Spogárd er arkitekter og konsulent på projektet. 
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Thorkild Agesen: Kommer medlemmerne til at tage stilling til et projekt, før det sættes i  

gang?  

LK: Naturligvis vil der komme et projekt at tage stilling til. Bestyrelsen drøfter formen for at 

inddrage og informere interesserede medlemmer. 

 

Nis Ole Harregaard: Hvad med at fælde flere træer til P-plads? 

LK: At fælde træer er ikke bare noget man gør. Der er lige nu en ansøgning hos 

Naturstyrelsen om at fælde træer over mod savværket. 

 

Ole Klitgaard: Har selv erfaring med Naturstyrelsen, som han finder træg. Foreslog at 

bestyrelsen får professionel hjælp. 

LK: Bestyrelsen har allieret sig med professionelle. 

 

Astrid Vangsgaard: Skal der være restaurant? 

LK: Det er ikke besluttet. Det er dog besluttet, at der skal være et professionelt køkken, så 

det kan benyttes til kommercielt formål, hvis det ønskes på et tidspunkt. 

 

Mai-Britt Klitgaard: Der er indkøbt et partytelt til at udvide Mulliganhuset. Behovet for 

ekstra plads er særligt stort i forbindelse med turneringer. 

 

Linda Pedersen: Hvorfor skal teestederne N6 og N7 være så små?  

KK: På sigt bliver de større. I efteråret er det planlagt at give alle teesteder et eftersyn. 

 

Jane Hagelskjær: Tilgangen til N6 er for farlig. Den bør forbedres. 

 

Thorkild Agesen: Klitterne på S1 ved 100 m pælen er totalt malplaceret. Det golftekniske 

anlæg på S9 er en fiasko. 

 

Ole Klitgaard: Havde flere synspunkter, som han ikke har fået svar på af baneudvalget, trods 

flere henvendelser. 1) Der bør være ensartet belægning på transportvejene. 2) Drænrenderne 

er for dårlige og uhensigtsmæssige. 3) Infotavler / galger er fyldt med alger. Bør renses. 4) 

På hul S6 bør der strøs sand, så mosset dræbes og det bliver mindre glat. 5) Klitterne på S1 

bør fjernes. 6) Beplantningen på N5 er spild af medlemmernes arbejdskraft, da der er risiko 

for at planterne ædes/ødelægges af dyr. 

 

Karin Agesen: Der mangler afstandsmarkeringer på flagene. 

LK: Små flag er bestilt til flagene, men desværre strandet et sted. 

 

Grethe Thomsen: Er vandafgiften bortfaldet i forbindelse med det golftekniske anlæg på S9? 

KK: Der er ansøgt hos SKAT om at blive fritaget for afgiften. 

 

 
Ref. lk/ juni 21 

 


