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Referat af generalforsamling i 

NORDVESTJYSK GOLFKLUB 

tirsdag den 1. marts 2022 kl.19.00 

i EUC Nordvests auditorium 

  

Formand Svend Hagelskjær bød velkommen til de fremmødte medlemmer, - i alt 100 fremmødte og 2 

fuldmagter i alt 102. 

 

1. Valg af dirigent 

Peter Sørensen blev foreslået til dirigent og valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og 

konstaterede – med generalforsamlingens tilslutning og henvisning til klubbens vedtægter § 9, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen 

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

accepteredes af forsamlingen. 

 

2. Formandens beretning: 

v/ Svend Hagelskjær 

Indledning 

Der er fuld fart på i Nordvestjysk Golfklub. 2021 har ikke været en undtagelse. Selvom vi har haft corona-

virus som den evige Pedro hele året, har der været gang i mange ting – heldigvis. Jeg vil benytte denne 

beretning til at se tilbage på det forgangne år, men også give et blik fremad ift. den retning, vi som bestyrelse 

gerne ser klubben bevæge sig i. 

 

Klubhuset – Mulliganhuset 

Vi havde alle håbet, at vi i 2021 kunne blive konkrete med klubhusbyggeriet. Men vi må desværre erkende, 

at det bestemt ikke er så let endda. Så vi må alle væbne os med tålmodighed. Jeg vil ikke tale mere om 

klubhus her i beretningen, men henvise til det medlemsmøde, vi holdt for 3 uger siden. Jeg vil senere, som 

det fremgår af dagsordenen, referere og samle lidt op fra dette medlemsmøde. 

Heldigvis har vi et fantastisk Mulliganhus. Det roses til skyerne af mange – også vores gæster. Men det kan 

altså ikke blive godkendt til permanent klubhus. 

 

Begynderudvalget – medlemstal 

Begynderudvalget har i 2021 haft et forrygende år med hele 6 begynderforløb med i alt 101 personer, som 

har gennemført og bestået prøverne. Heraf er en stor del meldt ind i klubben. Vi har nydt godt af hjælpen fra 

mange frivillige. Tak for det. 

 

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

begynderudvalget har været afviklet med mange deltagere. 30+ turneringerne har været afviklet i samarbejde 

med Morsø GK.  

 

Når dette er sagt, så er det fortsat et fokusområde at få nyuddannede golfspillere til at forblive i klubben.  

 

Vi har i dag godt 900 medlemmer. Hvis vi fortsat skal have så høje medlemstal, skal vi hele tiden have fokus 

på, at de er aktive medlemmer i så høj grad som muligt. Og overgangen fra begynder til dreven golfer er en 

achilleshæl. Det svarer lidt til at gå fra at være forelsket i en pige og til at elske hende – også i selskab med 

svigermor. Så det kan være en vanskelig opgave for nogle       
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Golfringe - medlemsfordele 

2021 blev første år med Golfring Limfjord og dermed mulighed for at spille 8 baner til fast pris. Klubbens 

ledelse var meget spændt på, hvordan det ville udvikle sig, da vi i ventetiden 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.  

Det har så vist sig, at vores medlemmer har delt sig ligeligt med ca. 255 i hver. Det er vi meget tilfredse med, 

og det, der glæder os mest, er fornemmelsen af, at medlemmerne påskønner de muligheder, de har givet. Vi 

er den største klub i begge lejre og fornemmer respekt og anerkendelse hele vejen rundt for vores klub og 

bane. 

 

Aftalerne fortsætter uændret i 2021 og vi kan fortsat se stor interesse fra vores medlemmer. 

 

Gæster – greenfee 

De sidste 3 år er antallet af greenfeegæster bare steget og steget. Tallene er nok godt hjulpet af 

rejserestriktioner, men helt sikkert også på grund af en fantastisk bane, som er spilbar i meget større omfang 

end den gennemsnitlige bane. Og så lægges der også vægt på god service og hyggelig stemning. 

 

Turneringsudvalget 

Årets klubturneringer kom igen i 2021 under pres af coronaen. Den først afviklede turnering blev 

Flagturneringen den 6. juni, som i henhold til traditionen blev afviklet som en løbende turnering. 

Efterfølgende måtte vi erkende, at vi havde brug for mere plads til alle deltagere, når vi skulle i gang med 

turneringerne med gunstart. Der blev derfor indkøbt og opsat et telt på terrassen mellem Mulliganhuset og 

greenkeepergården. Teltet har igennem hele sæsonen vist sig at være en rigtig god investering! 

Vi har haft en god tilslutning til vores turneringer i forhold til, at vi har været nødsaget til at have et loft på 

81 deltagere. Det har vist sig, at Mulliganhuset og teltet med den rigtige logistik fungerer fint i forhold til 

bespisning af samtlige deltagere i turneringerne. 

 

Turneringerne har alle været rigtig fine og vi er meget taknemmelige for de aktive sponsorer, der deltog ved 

flere af turneringerne. 

Vi fik nok en gang arrangeret Pink Cup med rigtig fin tilslutning, afviklet i et fantastisk fint vejr. 

 

Shoppens match blev i 2021 desværre afbrudt af tordenvejr, men det afholdt dog ikke deltagerne fra at hygge 

sig. 

 

Sportslige resultater 

Årets resultater i Regionsgolf ABCD var af svingende karakter. Nogle af holdene klarede absolut ikke 

skærene, andre hold spillede sig frem til gode resultater i slutrunderne. 

A-holdet sluttede på en 3. plads á point med de to andre hold i gruppen, men desværre med en hulscore, der 

ikke rakte længere. 

B-holdet havde ikke større succes i sin gruppe og sluttede også på en sidsteplads. 

C-holdet kunne gøre NVG mere ære. De vandt gruppespillet og var dermed videre til puljespillet. I 

puljespillet kom de så langt, at de i kvartfinalen måtte se sig besejret 6-5 af Åskov på Holstebro-banen. I 

puljespillet spilles altid på neutral bane.   

D-holdet var også i god form hen over sæsonen. De vandt gruppespillet og var dermed også videre til 

puljespillet, som er vind eller forsvind. De nåede også til kvartfinalen, hvor de blev slået af et velspillende 

Øland-hold 7-4 på banen i Jammerbugt. 

Uanset om NVG’s hold vinder eller taber, er det dejligt, at der er så mange medlemmer, der gerne vil spille 

med. Selvfølgelig er det sjovest, når man vinder, men nogle af os er også smukke i modvind. 

 

Veteraner og superveteraner 

I 2021 havde vi ingen hold i seniorrækken, vi havde 2 hold i veteranrækken, nemlig Veteran B2 og Veteran 

C3 og 2 hold i Superveteran, SVA1 og SVB1.  

Veteran B2 blev nr. 2 i puljespillet og bliver dermed i rækken. 
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Veteran C3 blev puljevinder. 8-dels finalen blev vundet med 7-4 over Struer og kvartfinalen blev desværre 

tabt med 5-6 til Hirtshals. 

Superveteran A1 blev nr. 3 i puljespillet og bliver dermed i rækken. 

Superveteran B1 blev puljevinder. Gik direkte i kvartfinalen, hvor det desværre blev et nederlag på 1-10 til 

Skive.  

I 2022 har vi derfor mulighed for at stille hold i senior C med op til 3 hold, 1 hold i Veteran B, 2 hold i 

Veteran C og 3 hold i Veteran D, 1 hold i Superveteran A, 1 hold i Superveteran B og 3 hold i Superveteran 

C. 

  

2. division senior. 

Silkeborg Ry var i særklasse det stærkeste hold i puljen, hvor de øvrige 3 hold Skanderborg, Dejbjerg og 

NVG lå pointmæssigt helt lige inden sidste spilleweekend. 

Den sidste matchdag skulle vi mindst vinde med cifrene 9 – 5 over Skanderborg, for at udligne i vores 

indbyrdes matcher. Hvis dette kunne lykkes, ville vi slutte bedre end Skanderborg, da vi havde en marginalt 

bedre total ”målscore” over hele sæsonen. Samlet set vandt vi kun 8 – 6 over Skanderborg, hvilket var ét 

skallet point over hele sæsonen for lidt.  Konsekvensen bliver derfor, at NVG trak nitten og rykkede ned, så 

næste sæson bliver i 3. division. 

  

5. division herrer. 

Holstebro var i særklasse det stærkeste hold i puljen, men det lykkedes alligevel NVG at opnå uafgjort 6-6 

på udebanen i Holstebro. Holstebro kunne dog ikke rykke op i 4. division, da de allerede havde et hold i 

denne division. Resultaterne af årets 5 første matchdage betød således, at årets sidste hjemmekamp mod 

Lemvig kunne give oprykning til NVG, og det blev en uhyggeligt tæt afgørelse. I begge foursome-matcher 

holede Lemvig desværre deres puts på hul 18 til henholdsvis sejr og uafgjort, hvilket i sidste ende desværre 

betød et ærgerligt nederlag på 5,5 – 6,5. Så status er, at det også næste sæson hedder 5. division. 

  

Kvalifikationsrækken herrer. 

På den sidste matchdag var der dømt afgørende kamp om førstepladsen i puljen, da Morsø gæstede vores 

bane. NVG havde sikret mindst uafgjort inden den sidste foursome, hvor sejren kom i hus, da Morsø måtte 

en tur i søen. Derved blev det til en sejr på 9-3 og førstepladsen blev sikret. Desværre betyder det ikke 

oprykning til 5.division, da man kun må have ét hold med i hver division. Men en samlet 1. plads er absolut 

godkendt og vi ser frem til næste sæson. Tak til alle spillere og reserver, der igennem sæsonen har bidraget 

på holdet. 

 

Juniorudvalget 

2021 har været et godt år, med mange nye ansigter, der er nu omkring 35 spillere der kommer fast til 

træningen, fordelt på tirsdage og onsdage. NVG har én af de få juniorafdelinger i området, der stadig oplever 

et stigende medlemstal. 

2021 var også året, hvor vi fik en ungdomslandsholdsspiller, det er vi meget stolte af. Victoria Kristensen 

vandt endda sølv til danmarksmesterskaberne og sølv til årgangsmesterskaberne.  

I gennem 2021 har NVG været flot repræsenteret til D-tour turneringerne, hvor vi har hentet mange præmier 

hjem. De bedste spillere fra D-tour distrikt 1 gik videre til Mini -, Maxi - og Super Cup, hvor vi i år deltog 

med hele 7 juniorer. NVG vendte hjem med 4 guld og 3 bronzemedaljer. Vi har mange nye talenter på vej.  

Trods corona er det lykkedes at have hyggelige lokale ranglistearrangementer og en fantastisk 

golfsommerlejr. Vi er meget glade for den store forældreopbakning, vi har i vores klub.   

I år har vi især nydt godt af det fantastiske samarbejde, vi har med Golf Shoppen. Hvor vi blandt andet fik 

afholdt det store Cold Hawaii Golfevent.  

1000 tak til vores træner, Kristian, der har haft ekstra travlt grundet stigende medlemstal.  

 

Driving range / træningsområder 

2021 var året, hvor vi kunne tage vores nye fantastiske udslagshus i brug. Bygningen har allerede vist sig at 

være et stort aktiv og der er ingen tvivl om, at alle medlemmer fremadrettet vil have stor glæde af at kunne 

træne under tag. Nye bolde og boldautomat har fuldendt resultatet. En kæmpe tak til de mange frivillige der 
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sammen med håndværkere har bidraget til det flotte resultat godt støttet af de mange sponsorer. Arbejdet 

blev tilendebragt i løbet af foråret og huset kunne indvies d. 11. juni. Så er vi igen i front. Ikke mange 

klubber her i landet har et udslagshus af den kvalitet 

 

Boldopsamlingen har i 2021 været lagt i frivillige hænder og der skal også lyde en stor tak til alle, der har 

bidraget på denne front. Bestyrelsen har arbejdet med forskellige løsninger for dette arbejde i de kommende 

år og der er truffet beslutning om at indkøbe en robotopsamler, som vil blive installeret i det nye år og vil 

være klar til brug, når sæsonen for alvor går løs. 

I 2022 vil der også blive etableret nyt område med hybridmåtte for kølle- / drivertræning lige ved siden af 

udslagshuset. På indspilsbanen vil den nuværende bunker blive udvidet og PAR-3 banen ved siden af driving 

rangen vil blive udvidet med 2 nye huller. 

Så der vil blive skabt endnu bedre muligheder for træning og derved forbedring af sit golfspil 

 

Baneudvalg 

Det blev et koldt, sent og tørt forår, derfor var der dårlige vækstbetingelser i begyndelsen af sæsonen. 

Den nyanlagte green S1 havde derfor svære betingelser, og det blev forværret af nogle krondyr, der 

kæmpede om det nye revir. Hen over sommeren er den dog taget i brug. 

I september blev green på N8 omlagt, der var vi begunstiget af optimale vejrforhold og det nysåede græs fik 

en rigtig god start, og vi glæder os til at tage greenen i bruge i løbet af forsommer/sommer alt efter 

forholdene. Der blev også lavet 2 bunkere på N3 og de er allerede integreret flot i banen. 

Der er afholdt arbejdsdage både forår og efterår, tak til alle der har bidraget dér. Det er en stor hjælp, og det 

bliver virkeligt synligt, hvad der udføres. 

Trods dårlige betingelser i foråret blev banen alligevel rigtig god i løbet af sæsonen og vi har haft mange 

greenfeespillere ligesom vores egne medlemmer har brugt banen flittigt.  

Vi forsøger at holde "vinterspillet" så normalt som muligt, så længe som muligt. Det er vigtigt at alle 

bidrager med at rette nedslagsmærker op, lægge tørv på plads, tue op og skåne de bløde områder. 

 

På medarbejderområdet har vi pr. 1. januar 2022 ansat en ny greenkeeperelev, - Jacob. Vi har vurderet, at det 

er rettidig omhu at sikre fremtiden blandt vores medarbejdere. Tag godt imod ham. 

 

 

Sponsorudvalget 

NVG oplever en rigtig flot opbakning fra vores sponsorer og indtægterne på denne front er steget markant i 

2021. Det skyldes ikke mindst en fantastisk og ihærdig indsats af sponsorudvalget, som virkelig er 

produktive.  

En lang række nye sponsorer er kommet til - ikke mindst takket være etableringen af udslagshuset, som har 

givet en række muligheder for salg af sponsorskilte - men også andre nye sponsorvarer har bidraget til det 

flotte resultat. 

Udvalget arbejder fortsat på at finde nye sponsorer og nye mulige sponsorater. Som den opmærksomme 

golfer har set, er der kommet ny navnesponsor på sydsløjfen, så den nu hedder Thisted Bryghus-sløjfen. Man 

er altid velkommen til at kontakte udvalget, hvis man har gode ideer/ emner til nye sponsorater. 

 

 

En anden måde at hjælpe klubben på er selvfølgelig at prøve at skaffe et eller flere nye medlemmer. Den 20. 

og 27. marts er der vores traditionelle arrangement ”Åben Golfbane”. Her ser vi gerne, at så mange som 

muligt melder sig til sammen med en eller flere venner, arbejdskammerater, naboer osv.  

 

Der skal også herfra lyde en 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. Specielt i år har mange hjulpet med 

udslagshuset og Mulliganhuset. Der ud over nævner jeg i flæng boldopsamlere, baneservice, 

udvalgsmedlemmer, SFO-instruktører, mentorer, klubbestyrelserne i Klubber-i-Klubben, 

hjemmesideredaktøren, facebookredaktøren og mange flere. 
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Jubilæum 

Jubilæumsbogen, som udkom på selve dagen den 19. april, er en rigtig dejlig fortælling om en klub, som har 

haft et langt, nogle gange turbulent liv og på trods af mange forhindringer undervejs er blevet en kæmpestor 

succes. Stor tak til de forskellige forfattere og ikke mindst til Svend Eriksen for arbejdet med at samle alle 

artiklerne og få sat bogen i trykken. Den er et vigtigt stykke dokument. 

Fejringen af klubbens 50-års jubilæum blev til gengæld rykket fra den oprindelige dato 19. april frem til 

september, hvor vi fredag den 10. september havde sponsormatch samt reception med godt 50 deltagere - 

mest sponsorer og naboklubber, men også DGU var repræsenteret. 

Jubilæumsturneringen blev afviklet den 11. september som en parturnering. Turneringen afsluttedes med 

tapas og vin, hvorimod vinderne først blev offentliggjort til jubilæumsfesten samme aften på Hotel 

Hanstholm. I øvrigt en dejlig jubilæumsfest med godt 100 deltagere. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen måtte også rykkes pga. coronaen. Lidt usædvanligt blev den afholdt i juni, men 

tilslutningen var igen rigtig fin. Efter generalforsamlingen måtte vi sige farvel og tak for indsatsen til vores 

mangeårige formand Svend Eriksen. Ny i bestyrelsen var Sigurd Skovborg. 

 

Nye strukturer 

I løbet af efteråret har vi i bestyrelsen besluttet at ændre lidt på nogle strukturer omkring vores ansættelser. 

Formålet er blandt andet at synliggøre, at vi alle trækker på samme hammel. Derfor skal al indtjening ske til 

klubben. 

Klubben aflønner så nogle medarbejdere for specifikke opgaver. Helt konkret har det betydet at vi har ansat 

Kristian Jensen som træner på fuldtid og Heidi Bjerggaard på deltid. Heidi og Flemming er i den nye struktur 

ansat som klubværter med ansvar for klubhus, service, modtagelse af gæster osv. Helt som vi kender det. 

 

Shoppen er fortsat en selvstændig virksomhed, som de driver i kombination med ansættelsen i klubben. 

 

Økonomisk grundlag 

Alle indtægter for undervisning indbetales til klubben. Derved kan vi i fællesskab bedre udnytte Kristians 

timer optimalt for klubbens medlemmer.  

Rejserne som Kristian og Flemming har stået for, er nu lagt i NVG-regi. Green2Green, som er vores 

leverandør, er dermed både samarbejdspartner for klubben og ny sponsor. Det betyder så, at NVG betaler 

rejsearrangørerne, som fortsat er Kristian og Flemming, timer for at afvikle rejserne. 

 

NVG løber dermed en økonomisk risiko – men vi tror på, at vores medarbejdere leverer varen og at det 

derved hænger sammen. Vi kan se på antallet af solgte rejser, at vores aftale indtil videre fuldt ud lever op til 

forventningerne. 

 

Økonomi  

Når Lis om lidt fremlægger regnskabet for 2021, vil det være et rigtigt fint regnskab. Men der er nogle 

bekymringer, som vi gerne vil dele med jer. Trods et pænt overskud, har vi et likviditetsunderskud. Der er 

altså færre penge på bogen end for et år siden. Det er vi nødt til at adressere. 

 

Inflation og konjunkturer truer… 

Alle kan se, at der er en stigende inflation i samfundet og konjunkturerne ser ustabile ud i forhold til de 

sidste mange år. Det betyder, at vores indtægter reelt er faldende, hvis ikke vi reagerer i tide. Vi finder det 

derfor som rettidig omhu, at vi justerer på kontingentet. 

 

Da jeg kom til Nordvestjysk Golfklub, faldt mit kontingent med ca. 800 kr. ift. Tange Sø. Hvis vi kigger på 

vores naboklubber, har de for nuværende kontingenter, der er højere – nogle væsentligt højere – end vores. 

Nordvestjysk: 5.100 kr. 

Sydthy: 5.000 kr. 

Jammerbugt: 6.000 kr. 
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Morsø:  5.500 kr. 

Harre Vig  6.170 kr. 

Hjarbæk:  6.300 kr. 

 

Bestyrelsen indstiller derfor, at kontingent de kommende 3 år forhøjes med 5% pr. år for at følge med pris- 

og lønudvikling. 

Det beløb på godt 30.000, som blev givet til vores velgørende forening, gav os en momskompensation på 

227.000 - mere end dobbelt så meget som sidste år. Det resultat er så godt, at vi selvfølgelig søger igen til 

næste år.  

Det er vigtigt for os, at vi sikrer klubbens fundament og stabilitet. Især i en tid med finansiel uro og med et 

forestående klubhusbyggeri, som altid vil indeholde usikkerheder og risici. Lis kommer mere ind på selve 

tallene. 

 

Flow på banen og greenfee 

Sidste år blev der lagt op til på generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle tage initiativ til sammenlægning af 

bolde til 3- og 4-bolde på dage med stort pres. Det har vi besluttet, at vi gør til den kommende sæson. 

Sammenlægning af bolde bliver lørdage, søndage og helligdage i sæsonen 1. april – 30. sept. 

 

Desuden har vi besluttet at vores greenfee, i lighed med de fleste andre baner bliver til rundebetaling – 2. 

runde til ½ pris på hverdage. 

Greenfee i weekender differentieres i pris, så det bliver dyrest i de mest attraktive timer. 

 

Desuden vil vi have fokus på at få en baneservice til at fungere på de mest belastede tider. Disse forskellige 

tiltag skulle gerne hjælpe på at vi får et bedre flow på banen og undgår runder på over 4½ eller 5 timer. 

 

Med disse ord vil jeg runde af og sige tak for et specielt, men også fantastisk 2021. 

 

Kommentarer: 

Thorkild Agesen (TA): Kontingentstigningen udgår kr. 800,- på tre år mod sædvanligvis 100 pr. år. Det er en 

voldsom stigning. Lønudgifterne stiger med 33% også voldsomt. 

Dirigenten (D) foreslog at spørgsmål om kontingents fastsættelse henhører under et andet pkt. i dagsordenen, 

hvor det skal behandles.  

TA argumenterede for, at det alligevel skulle behandles under beretningen, da forslaget gjaldt de næste tre år. 

Dirigenten fastholdt at beretning og kontingentfastsættelse behandles hver for sig og at der kun stemmes om 

kontingentets størrelse for et år ad gangen. 

Grete Mærsk (GM): Beretningen er fortid og budget er fremtid. To forskellige ting i beretningen, der derfor 

bør godkendes samlet. 

Svend Eriksen (SE): Det er en strategisk ændring af klubbens mangeårige politik mht. kontingentforhøjelsen. 

Antallet af medlemmer kan have stor betydning for kontingentets størrelse. Højt kontingent kan skræmme 

medlemmer, som ikke spiller så ofte, væk fra klubben. Det er noget, man ikke skal spøge med. Morsø GK 

har mistet 200 medlemmer ved en lignende øvelse. 

Dirigenten fastholdt nok engang at dele beretning og kontingentfastsættelse i to pkt. til vedtagelse, således 

som dagsorden og vedtægter foreskriver. 

Preben Næsgaard (PN): Cadeau for at ville gennemføre bedre flow på banen. Det er vigtigt for både 

medlemmer og greenfeegæster. 

Joan Mørk (JM): Ville gerne drøfte kontingent før budget. 

Dirigenten Gennemgik princippet for den regnskabsmæssige del og vedtagelsen heraf: 1) godkendelse af 

regnskab 2) godkendelse af kontingent 3) godkendelse af budget. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

Kasserer Lis Immersen gennemgik årsregnskabet ved at præsentere hovedtal og tal, der havde 

ændret sig bemærkelsesværdigt. 

Regnskabet godkendtes uden bemærkninger. 
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Dirigenten besluttede med generalforsamlingens tilslutning at bytte om på pkt. 4 Godkendelse af budget 

og pkt. 5 Kontingentfastlæggelse. 

 

4. og 5.  Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til 

godkendelse. 

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse med 5 %.  

 

Kommentarer: 

Kenneth Bøgehøj (KB): Der kan være et problem med pengeflowet og likviditeten, men i så stort et 

regnskab betyder det ikke så meget. 

Ole Klitgaard (OK): Der er en bekymrende stigning i lønudgifterne. Dog vises rettidig omhu i 

forbindelse med kontingentstigningen, derfor ros til bestyrelsen. 

Nis Ole Harregaard (NOH): Noterede at det kun er 1% stigning, hvis man tager det samlede tal fra 

regnskabet. 

LI: Tallet er mere komplekst end som sådan. Der har været 101 som har betalt for 
begynderforløbet og for manges vedkommende også en delvis kontingent i 2021, hvilket har 
påvirket 2021 regnskabet ganske positivt, men mange nybegyndere er ved årsskiftet udmeldt igen. 
Det plus de almindelige årlige udmeldelser har betydet en nettotilgang på kun 6 medlemmer i 
klubben. Der er altid en vis omsætning i antallet af typer af medlemsskaber og det skal indregnes i 
procenttallet også, derfor kan du være kommet til et andet resultat. 
SH: Regnskabstal og budgettal er forskellige. Budgettallet mht. antal medlemmer er skudt lavere 

mere konservativt. 
JM: Spurgte til de faktuelle stigninger. 

SE: Normalt godkendes en stigning i kontingent på kr. 200,- hvert andet år, så en stigning i 2022 på 

kr. 255,- er OK. Vi skal ikke være smålige. Faren ved at give carte blanche til en så voldsom 

stigning fremover er, at folk melder sig ud. SE anbefalede kontingentforhøjelsen. 

Per Thomsen (PT): Har man overvejet at sætte greenfee op? 

SH: Ja, greenfee er sat op. Indtil i år har greenfee været kr. 400,- pr. dag. Ved flere runder bliver det 

en meget billig omgang. Fremover bliver det greenfee pr. runde og ved runde nr. 2 bliver greenfee 

halveret. Denne øvelse for at sikre rimelighed mellem indtægt og belastning. 

PT: Kontingentforhøjelse og greenfeeforhøjelse bør følges ad procentuelt. 

Verner Abraham (VA): Hvorfor er der budgetteret med kr. 0,- i 2022 for Golfhäftet.  

LI: Det er så lille et beløb. 

PN: Det er svært at forstå, at man skal betale rundegreenfee. Appellerer til at ændre det til 

dagsgreenfee igen. 

SH: Kan godt forstå argumentet. Det er én af tiltagene til at forøge flowet på banen. Formålet er at 

skabe bedre medlemsoplevelser og gæsteoplevelser. 

Ingeborg Haagaard (IH): Ønskede en nøjere specifikation af lønstigningerne. 

LI: De øgede lønudgifter modsvares af øgede indtægter for klubben. Bl.a. vil betaling for lektioner 

sammen med indtjening ved rejseaktiviteter, som nu ligger i klubregi i samarbejde med 

Green2Green, tilgå klubben. 

Anders Vie Christensen (AVC): Er den øgede lønudgift bl.a. forårsaget af Kristians 

heltidsansættelse. 

SH: Ja. 

IH: Hvilken betydning får det for KiK’erne, at Heidi er ansat? Kan man forvente noget af hende. 

SH: KiK skal som hidtil klare sig selv. Ansættelsen dækker ikke over så mange timer. 

KB: En kontingentforhøjelse er svær at præsentere. Den gode historie er, at der er drift i klubben så 

meget, at der kan ansættes nye folk. 

Herefter gik dirigenten over til afstemning om kontingent og prøvede i første omgang at undgå skr. 

afstemning, men da Finn Vangsgaard ønskede dette, kom der skriftlig afstemning. 
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Kontingentforhøjelsen blev ved denne afstemning vedtaget med 88 stemmer for forhøjelsen, 8 imod 

og 4 undlod at stemme. 

Kontingentforhøjelsen pålægges ligeligt de to første opkrævninger. 

 

Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen. 

Ikke beslutningspunkt: 

• Vision om NVG, - bestyrelsen begyndte visionsarbejdet i efteråret 2021. Arbejdet 

fortsatte sammen med medarbejderne den 6. januar og igen sammen medlemmerne 

den 19. januar i workshop på EUC Nordvest  

• Orientering og debat om klubhus.  

Forår 2021 ansøgning om at bygge ved Bakkedalsskiltet, negativt svar 5 måneder 

efter, efterår forespørgsel om at bygge på maskinhussoklen positivt svar ultimo 

november. Hele golfbanen ligger i fredsskov og fredsskov administreres efter 

skovloven af Miljøstyrelsen. Det er den pålagt at administrere restriktivt. Uanset, hvor 

det besluttes at bygge, skal Miljøstyrelsen godkende placeringen og størrelsen på 

huset. Den 8. februar var der igen møde i auditoriet. Denne gang for at få input til 

klubhuset. 

 

Kommentarer: 

PT: Svært at arbejde ud fra et spørgeskema. Gå tilbage til den gamle placering 

Peter Kongsgaard (PK): Det vil være fint at bevare Mulliganhuset. Kunne man ikke 

sænke ambitionen og ikke bygge et palads? 

SH: Uanset beliggenhed skal ansøgningen rundt om Miljøstyrelsen, som 

administreres skovloven og har af Folketinget fået påbudt at administrere restriktivt. 

PT: Har man forsøgt med professionel hjælp? 

Klaus Kappel (KK): det er vigtigt at huset får den rette placering. Det skal jo ligge der 

i mange år. Greenkeeperne er som tingene har været i flere år meget pressede med 

hensyn til pladsen, hvor de ligger nu. Et lejemål på nr. 17 kunne være fint. 

 

7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer. 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Svend Hagelskjær, Mai-Britt K Nielsen og Michael Bager in absentia blev alle genvalgt med 

akklamation. Der kom ikke trods forespørgsel fra dirigenten forslag om andre kandidater til 

bestyrelsen. 

 

9. Valg af revisor: Revision Limfjorden blev ligeledes genvalgt med akklamation, uden at der blev 

stillet forslag om andre kandidater.   

 

10. Eventuelt: 

Brian Kirk (BK): Klubben har en fantastisk bestyrelse, som udviser rettidig omhu. Vil opfordre til at 

alle K-i-K’er holder sommerferie både af hensyn til egne medlemmer og greenfeegæster. 

Thomas Hove (TH): Tak til bestyrelsen for sit arbejde. Kunne man ikke få poletter til range i 

automaten, når Shoppen er lukket om fredagen? 

SH: det er på trapperne 

PT: Det er spændende med forbedringerne på banen og en god idé at fortsætte med dem. Med 

hensyn til økonomi er det bedre at tjene penge fremfor at forhøje kontingentet. Et fadølsanlæg vil 

kunne bidrage positivt til indtjeningen. 

Lis Munk (LK): tee 48 på hul N6 og N7 er langt fra i orden. De bør laves større. 
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Poul Ladefoged (PL): Der er planlagt en større omlægning af de mest udfordrende stierne og de to 

teesteder er planlagt udvidet. 

Jane Hagelskjær (JH): Det er vigtigt at teestederne bliver forbedret og vigtigt at gøre tingene 

færdige, inden der begyndes på noget nyt. 

Jimmy Søgård (JS): - er overrasket over at så få deltager i klubmesterskaberne. 

SH: Vi håber på at finde en model, der kan gøre det mere attraktivt at deltage. 

FV: Tidligere spillede man over to weekends. 

Jette Lørup (JL): I 2003 stillede jeg op til klubmesterskaberne og kom fra hul 8 med en 14’er. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og overgav ordet til 

formanden. 

 

Formanden rundede af og takkede for en vel gennemføret generalforsamling og en særlig tak til 

dirigent Peter Sørensen. 

 

 


