Referat fra generalforsamlingen i Hjarbæk Fjord
Golfklub afholdt den 27. februar 2018:
Hej Alle!
Så fik vi officielt taget hul på golfsæsonen 2018 med afholdelse af
generalforsamling tirsdag den 27. februar.
Med indkaldelsen til generalforsamlingen var der vedlagt regnskab og
budget, så det har jeg ikke tænkt at gentage her, og fra selve
beretningen, som Peder aflagde, vil jeg i det følgende kun bringe
enkelte punkter og spørgsmål og svar i forbindelse med beretning og
regnskab/budget!

Generalforsamling:
Peder udtrykte i sin velkomst stort tilfredshed med fremmødet på ca. 70 medlemmer, som havde
trodset det barske vintervejr med snefygning og kulde og taget turen til Lynderup!
Herefter blev Anders Møller foreslået og valgt som aftenens dirigent! Anders konstaterede at alle
formaliteterne omkring generalforsamlingen var i orden og fik valgt Lone Træholt og Mogens
Mehlsen til stemmetællere og undertegnede Klaus Høeg til referent!
Som det ses på billedet til venstre, så styrer Anders slagets gang!

Beretningen (som skrevet ovenfor kun enkelte highlights):
Der var i 2017 ingen medlemmer, der afgik ved døden, derfor ikke
nogen minde seance.
Peder konstaterede, at året rent vejrmæssigt havde været et
skrækkeligt år. Regn og atter regn havde betydet færre greenfee
spillere og dermed også ca. 325.000 kr. færre i greenfee indtægter!
Selv med besparelser, herunder besparelser på
maskinomkostningerne med ca. kr. 200.000, så blev årets resultat et
underskud på kr. 193.000 – et IKKE tilfredsstillende resultat for
bestyrelsen! Egenkapitalen er nu på kr. 875.000 og Peder
understregede, at bestyrelsen vil lægge sig i selen for, at vi hurtigst muligt får bragt egenkapitalen
tilbage på en størrelse på ca. 1 million kr.
Peder glædede sig over medlemsfremgang i klubben. Vi er i 2017 steget fra 562 til 583 i en tid hvor
andre klubber har medlemstilbagegang – det er virkelig positivt!
Peder fremhævdede også klubbens 25 års jubilæum som en af årets hovedbegivenheder,
herunder ikke mindst Kirsten og Ove Glerups jubilæumsgave til klubben i form af et åbent hus
arrangement.
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Peder fremhævede også vores investeringer i fremtiden i form af en meget forbedret range med
to nye toiletter og forbedrede træningsfaciliteter med et studie og overdækkede udslagssteder.
Investeringer, som allerede har givet sig udslag i forbedrede score i ”golfspilleren i centrum” –
Peder kunne i den sammenhæng konstatere, at vi ved ”benchmarking” med alle de andre klubber i
vores område, ligger langt over gennemsnittet på stort set alle punkterne!
Peder glæde sig også over, at der ved Hole in One Challenge – på hul 2 S – også var en vinder i
2017 – nemlig én af vore egne: Klaus Haubro, som slog slaget og vandt dermed de kr. 50.000
under ”frivillig matchen” i oktober måned.
På sidste års generalforsamling blev det på baggrund af et forslag fra John Kjærgaard vedtaget at
arbejde på at lave et springvand i søen imellem 6 & 9 syd.
Peder kunne i den sammenhæng fortælle, at han ved henvendelse til Viborg Kommune var blevet
gjort opmærksom på, at området hvor søen ligger er et § 3 naturområde – hvorfor en tilladelse til
et springvand vil være nærmest umuligt at få – Peder kunne derfor konstatere, at det var
bestyrelsens holdning, at forslaget om springvandet ville blive droppet!
Peder sluttede sin beretning med at rette en STOR tak til alle de frivillige, der i en eller anden
sammenhæng har ydet en indsats til gavn for Hjarbæk Fjord Golfklub!!
Uden denne indsats ingen golfklub understregede Peder Larsen!!
På billedet til venstre: Peder aflægger beretning!

Spørgsmål og svar til beretning:
Beretningen:
Dirigent Anders Møller konstaterede, at Peder havde aflagt
en god og fyldig beretning, og spurgte forsamlingen om der
var spørgsmål?
Lene Aagaard:
Takkede for en god beretning og spurgte med henvisning til
den megen vand, der ofte står på 3 syd, om man ikke kunne
løse dette problem ved at lave en sø, der hvor bunkers er og
så lede overflade vandet ud i søen? Peder svarede, at alle
muligheder bliver vurderet, men han var bange for, at en sø i
stedet for bunkers ville gøre hullet alt for svært (afstanden til
søen ville i så tilfælde genere hvid tee kraftigt) - Kurt Vestergaard kunne supplere med at fortælle,
at alle dræn på banen for øjeblikket bliver rensede (spulet) og at man på 3 syd er i gang med lave
”strenge faskiner” som forhåbentligt vil kunne afhjælpe problemet med overfladevandet!
John Kjærgaard:
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John tog Peders oplysninger om springvandet og § 3 området til efterretning og erklærede sig enig
i, at forslaget om etablering af springvand i søen blev taget af bordet!
Lone Træholt:
Lone konstaterede, at hun hen over året havde oplevet, at det var svært at få en tid hos træner
Jonas Jensen – så hun opfordrede klubben til at lave nogle bedre trænings tilbud!
Peder tog kommentaren til efterretning og lovede at bestyrelsen vil se på sagen!
Flemming Poulsen:
Spurgte om vi i bestyrelsen overvejede at gentage ”fundraising” arrangementet? Hertil svarede
Peder, ”ja det overvejer vi - men nok tidligst i 2019!”
Herefter konstaterede Anders Møller, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen, som herefter
blev godkendt med akklamation.
Herefter gennemgik Arne Elkjær
Regnskabet 2017:
Anders Møller konstaterede, at der ingen spørgsmål var til regnskabet, hvorefter det blev
godkendt med akklamation:
Herefter gennemgik Arne Elkjær budget for 2018:
Budget 2018:
Ole Ambrosius spurgte efter gennemgangen af budget, om det ikke var for optimistisk at lave et
budget i tråd med budgettet for 2017 - når nu budgettet for 2017 havde vist sig langt fra at holde?
Hertil svarede såvel Arne som Peder, at budgettet var lavet ud fra en meget grundig gennemgang
af alle konti, og at vi i bestyrelsen (med et vejrmæssigt normaltår) var overbeviste om, at vi kunne
påregne greenfee indtægter som i 2016. Herudover betyder medlemsfremgangen højere
kontingent indtægter i 2018, og endelig er vi er overbeviste om, at vi i shoppen kan få kr. 100.000
mere ind end i 2017 – så nej - budgettet er bestemt IKKE urealistisk konstaterede formanden!
Budgettet blev herefter godkendt med akklamation.
Anders konstaterede herefter, at der ingen
Forslag var fra bestyrelsen eller fra medlemmerne:
Valg af formand:
Peder blev genvalgt (for 1 år) med akklamation!
Valg til bestyrelsen:
Kurt Vestergaard og Arne Elkjær blev begge genvalgt for en to årig periode med akklamation.
Valg af Suppleant:
Keld Lyngholm Sørensen blev valgt med akklamation.
Valg af revisorer:
Per Tange og Michael Clausen blev valgt med akklamation.
Eventuelt:
Ikke noget – hvorefter Anders Møller takkede for god rom og orden og nedlagde sit hverv!
Peder takkede Anders for god og myndig ledelse af generalforsamlingen!
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Peder takkede endnu engang for fremmødet og sluttede med at minde om:
Medlemsmødet mandag den 19. marts kl. 1900 i klubhuset!
Referent
Klaus Høeg.
________________________________________________________

Til jeres information er nedenstående pressemeddelelse sendt til samtlige midtjyske aviser!

Hjarbæk Fjord Golfklub:

Det våde vejr betød færre gæste-golfspillere i sæsonen 2017
Formand Peder Larsen kunne på den netop afholdt generalforsamling i Hjarbæk Fjord Golfklub
fortælle de godt 70 medlemmer, der på trods af det barske vintervejr var mødt frem, at hele
golfsæsonen havde været generet af dårligt vejr. Regn og atter regn i sommeren 2017, betød langt
færre gæster på anlægget og dermed manglende greenfee indtægter på kr. 325.000 i forhold til
tidligere år! Årets resultat blev således et underskud på kr. 193.000, hvilket Peder Larsen
betegnede som stærkt utilfredsstillende. Egenkapitalen er således nu på kr. 875.000 og det er
bestyrelsens målsætning hurtigt at få egenkapitalen bragt tilbage på ca. 1 million kr. Bestyrelsen
har bestemt noget at have denne målsætning i, idet der i årets løb er investeret i en række
forbedringer af anlægget bl.a. i form af nye toiletter og et træningsstudie på udslagsbanen. Det er
således glædeligt at konstatere, at vi i de tilbagemeldinger (analyser fra ”golfspilleren i centrum”),
som klubben får fra såvel vore egne medlemmer, som fra vore gæster, ligger langt over
landsgennemsnittet. Peder fremhævede også, at klubben i en tid, hvor de fleste golfklubber
melder om medlemstilbagegang, kunne konstatere at medlemstallet i 2017 var steget fra 562 til
583 medlemmer. Formand Peder Larsen var således fuld af fortrøstning for fremtiden og glædede
sig til at byde såvel medlemmer som gæster velkommen til sæson 2018 på et toptrimmet
golfanlæg!
Peder Larsen blev genvalgt som formand, og der var genvalg over hele linjen til bestyrelsesposter,
suppleanter og revisorer.
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