Referat fra generalforsamlingen i Hjarbæk Fjord
Golfklub afholdt den 26. februar 2019 &
Pressemeddelelse sendt til de midtjyske aviser:
Hej Alle!
Så fik vi officielt taget hul på golfsæsonen 2019 med afholdelse af
generalforsamling tirsdag den 28. februar.
Jeg har, som det fremgår af nedstående, kun medtaget enkelte
hovedpunkter fra Peders årsberetning i referatet. Ønsker man at få
indsigt i detaljerne (regnskab, budget m.v.), så er hele Peders
årsberetning med alle slides er vedhæftet.
Sidst i dette nyhedsbrev er vedhæftet den pressemeddelelse, som jeg
lavede og sendte til de midtjyske aviser dagen efter
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst.
Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for 2019, herunder indskud og medlemskontingenter til
godkendelse.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne.
8. Valg af formand for det kommende år.
a. På valg er: Peder Larsen – som er villig til genvalg.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Klaus Høeg – som er villig til genvalg.
Gregers Terp – som er villig til genvalg.
b. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Ad 1:
Formand Peder Larsen bød velkommen og udtrykte stor tilfredshed med det pæne fremmøde (ca.
90 medlemmer var mødt op).
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Ad 2:
Peder foreslog herefter Anders
Møller som dirigent - Anders blev
valgt med akklamation.
Anders konstaterede herefter at
alle formaliteterne var overholdt,
og at generalforsamlingen dermed
var beslutningsdygtig!
Til stemmetællere blev Lone
Træholt og Mogens Mehlsen
forslået og valgt. Klaus Høeg blev
foreslået og valgt til referent.
Anders gav herefter Formand
Peder Larsen ordet for aflæggelse
af beretning.
Anders Møller dirigerer ”slagets” gang.
Ad 3:
Idet der henvises til den som bilag vedhæftede beretning, vil der i det følgende kun være refereret
enkelte overordnede synspunkter fra selve beretningen, men alle spørgsmål fra medlemmerne til
beretningen og formandens svar vil naturligvis være refererede.
Peder konstaterede, at det er svært at udtale sig om hvad godt golfvejr er for en størrelse, idet han
på generalforsamlingen i 2017 havde givet vejret med den megen regn skylden for faldende green
fee indtægter – i tilbageblik på 2018, som bød på det bedste og varmeste sommervejr i mands
minde, kunne Peder konstatere at green fee indtægterne i juli og august desværre også havde
været væsentlig under forventning – ja, så ville han i fremtiden undlade at udtale sig om vejret.
Årets resultat var et beskedent overskud på kr. 10.000, og det resultat var kun opnået grundet
bestyrelsen efter udgangen af august (hvor klubben sigtede mod et underskud) havde lavet et
revideret budget med deraf følgende kraftige besparelser. Det havde bl. a. medført aflysning af
frivilligmatchen (meget mod bestyrelsens ønsker) og heldigvis havde der så meldt sig nogle
sponsorer på banen, så matchen alligevel kunne gennemføres. Peder håbede på samme koncept
for frivilligmatchen fremadrettet!
Peder understregede at bestyrelsen hele tiden har fokus på at finde nye indtægtsmuligheder og
samtidig har fokus omkostningsminimering – alle aftaler og forpligtelser gennemgås løbende for at
se om der kan findes besparelser. Peder fremhævede udgifter til vanding, hvor vandet hertil
hentes fra en lagune ved Lynderupgaard – alene dette giver en besparelse på kr. 300.000 i forhold
at bruge ledningsført vand!
Peder konstaterede at medlemsantallet stort set er det samme som tidligere år – dette skyldes
ikke mindst en stor indsats fra begynderudvalget side, og Peder udtrykte en stor tak til John, Laila
og Johannes!
Peder konstaterede med glæde at tilbagemeldingerne via ”Golfspilleren i Centrum” fra såvel
medlemmer og gæster lå ganske flotte i forhold til andre klubber i Danmark. For medlemmer nr.
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14 ud af 105 (kritikpunkter rengøring og greens) for gæster nr. 21 (kritikpunkter skiltning på banen
og greens) naturligvis kritikpunkter som bestyrelsen vil gøre noget ved!
Peder sluttede sin beretning med at udtrykke en STOR tak for/til: udvalgsmedlemmer og frivillige,
for samarbejdet med de ansatte, baneejeren, Hjarbæk Kro og deres ansatte, sponsorer og
samarbejdspartnere, bestyrelseskollegaer.

Anders takkede Peder for
beretningen og opfordrede
herefter forsamlingen til at
stille spørgsmål.

John Kjærgaard:
Konstaterede overordnet
set, at bestyrelsen i årets
løb havde gjort det ”godt
nok”, men han var meget
utilfreds med at konstatere,
at bestyrelsen havde
udsendt opkrævning af
kontingent (med en
Formand Peder Larsen aflægger beretning.
halvårlig forhøjelse på kr.
150) inden generalforsamlingen havde godkendt denne forhøjelse. Bestyrelsen burde have ventet
med denne opkrævning til andet halvår (og så taget de kr. 300 her) efter godkendelse fra
generalforsamlingen.
Peder kunne hertil fortælle, at bestyrelse naturligvis havde handlet i overensstemmelse med
vedtægterne og henviste til, at denne ændring i vedtægterne blev besluttet tilbage i 2013 (hvor
man gik fra regnskabsår november til oktober til januar til december). Generalforsamlingen
beslutter kontingentet, og bestyrelsen fastsætter raterne for kontingentopkrævningen. Bliver
bestyrelsens kontingentforslag nedstemt på generalforsamlingen skal dette korrigeres i anden
halvårs opkrævning fastslog Peder. Anders kunne som dirigent fastslå, at som bestyrelsesmedlem
havde han været med til at lave denne ændring i 2013.
Lone Træholt:
Udtrykte utilfredshed med bade- og toiletfaciliteterne i klubhuset og spurgte, om det var i
bestyrelsens planer at få gjort noget ved disse forhold?
Peder kunne hertil svare, at vi med ansættelse af en ny rengøringsdame håbede på en forbedret
rengøring, men at renovering af bade- og toilet faciliteter ikke for nuværende havde højeste
prioritet.
Ad 4 & 5.
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Da kassereren Arne Elkjær desværre var syg tog Peder også dette punkt. På samme måde som
under punkt 3. henvises der til det vedhæftede bilag – derfor er der kun her refereret nogle
overordnede synspunkter, med spørgsmål fra medlemmerne og formandens efterfølgende svar er
naturligvis refererede.
Peder kunne konstatere at 60 % af klubbens indtægter kommer fra kontingent og green fee, men
som også nævnt i beretningen, så var primært de svigtende green fee indtægter årsagen til, at
indtægterne var kr. 400.000 lavere end budgetteret. På udgiftssiden er udgifter til lønningerne
med 35 % en af de tunge poster. Årets resultat – som nævnt tidligere kr. 10.000.
Budget for 2019 (se bilag) er lavet konservativt, og stort set uændret i forhold til det reviderede
budget for 2018. Der er budgetteret med et resultat på kr. 38.000.
Anders takkede Peder for gennemgangen, og opfordrede herefter igen medlemmerne til at stille
spørgsmål til regnskab og budget.
John Kjærgaard:
Konstaterede med stor utilfredshed at bestyrelsen havde sparet kr. 5000 til begynderudvalget,
men samtidig fastholdt beløbet på kr. 5000 til eliten. John ville gerne vide hvad disse kr. 5000 blev
brugt til? og så konstatere John i øvrigt, at elitespillerne i almindelighed er for ”usynlige” i klubben,
og som sædvanligt glimrer de ved deres fravær på årets generalforsamling!
Peder kunne til det første fortælle, at da klubben overtog efter Proark, da fik alle ”klub i klubber”
og begynderudvalg kr. 6000 i tilskud – disse penge var nu sparet væk også for begynderudvalget,
idet pengene primært blev brugt til præmier – og som Peder udtrykte det ”uanset man er senior,
begynder eller noget andet, så er giver man kr. 25 til præmier!”
Til det andet spørgsmål kunne Peder fortælle at de kr. 5000 til eliten primært bliver brugt til
repræsentation bl.a. i forbindelse med turneringskampe på hjemmebane, hvor man som værter
byder på morgenmad inden dagens match.
John Kjærgaard:
Med hensyn til ”penge til begynderudvalget”, så opfordrede John bestyrelsen til at komme til en af
de kommende Kaninmatcher – ”så kan I finde ud af hvad der foregår” – Hertil havde Peder ingen
kommentarer.
Henrik Struntze:
Understregede, at der er krav, at kaninerne skal spille 3 matcher, derfor syntes han, at et lille
tilskud til begynderudvalget ville være rimeligt.
Gitte Almsøe:
Gav på samme måde som John udtryk for et ønske om større synlighed af elitespillerne!
Peder svarede hertil, at det var der i høj grad mulighed for når der spilles hjemmekampe (mindst 3
om året) – mød op og følg dem rundt på banen opfordrede Peder!
Kirsten Plougmann:
Spurgte om det virkelig var rigtigt, at lejlighederne, som det fremgik af regnskabet, ikke gav
overskud?
Peder kunne hertil svare, at det ikke var tilfældet - det er udelukkende et spørgsmål om hvordan
man opstiller det – 65 % af green fee’en opnås som følge af lejlighedsudlejning, men bogføres
alene under green fee – derfor.
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Ad 6 & 7.
Ingen forslag.
Ad 8.
Peder Larsen blev genvalgt med akklamation.
Ad 9.
Klaus Høeg og Gregers Terp blev genvalgt til bestyrelsen med akklamation – det samme blev Kjeld
Lyngholm Sørensen som bestyrelsessuppleant.
Ad 10.
Per Tange og Michael Klausen blev med akklamation valgt som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant.
Ad 11.
Anders fremhævede, at alt kan drøftes under eventuelt, men at intet kan vedtages!
Verner Kudahl:
Refererede til en avisartikel i Skive Folkeblad fra generalforsamlingen i Harrevig Golfklub (samme
antal medlemmer som Hjarbæk). Heraf fremgik det, at indtægterne i Harrevig golfklub i 2018 var
kr. 280.000 under budget – så set i det lys, så var der fra Verner ros til bestyrelsen for det resultat
som Hjarbæk havde præsteret. Verner roste også det høje informationsniveau som var i Hjarbæk
Fjord Golfklub.
Tommy Boldrup:
Spurgte om hvilke tanker bestyrelsen har gjort sig om en kommende PRO? Hertil svarede Peder, at
der arbejdes på flere muligheder, og mere kunne han ikke sige nu.
Eivind Jensen:
Udtrykte glæde over den store herlighedsværdi som golfanlægget i Hjarbæk har og at der bliver
værnet om herlighedsværdien. Eivind fremhævede også det gode miljø og sammen hold der er i
klubben – ”det er godt at være medlem her” understregede Eivind.
Lidt malurt var der også fra Eivinds side – nemlig utilfredshed med, at det nu fremadrettet bliver
sådan, at gæste-spillere skal betale for range-bolde.
Hertil kunne Peder svare at det gør alle de andre midtjyske klubber også.
Klaus Haubro:
Spurgte til markedsføring i klubben? – og fortsatte med at konstatere, at klubben efter hans
mening ikke havde markedsført tilstrækkeligt, at vi hele sommeren havde vandet fairways og at
vore fairways (i modsætning til fairways på andre golfbaner) var grønne. Manager Torben Larsen
kunne fortælle, at det havde rent faktisk gjort, men desværre først i juli måned, hvilket var for
sent.
Klaus Høeg:
Gjorde med ref. til markedsføring af ”grønne fairways” opmærksom på, at nogle personer
tydeligvis ikke kunne lide, at vi vandede vore fairways, idet der i Viborg Folkeblad blev bragt en
noget negativ artikel om, at Hjarbæk Fjord Golfklub fråser med grundvandet ved at bruge
grundvand til at vande fairways med! Heldigvis fik Peder rettet noget op på det negative ved at
fortælle, at vi rent faktisk kun bruger overfladevand! Anders konstaterede, at det efter hans
mening var og er en god ide at vande fairways, men at man i disse tider skal huske at understrege
at der er tale om at det er bæredygtigt.
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Peder kunne fortælle, at klubben netop har været i Herning til ”Ferie for alle” og her solgt rigtig
mange ophold. Vi er også i golfavisen, og naturligvis på facebook med diverse små videoer. Her
opfordrede Klaus Høeg alle, der er på facebook til at dele disse videoer, så de dermed kommer ud
over et stort område!
Kathe Terp:
Opfordrede bestyrelsen til at overveje nogle flere ”åbne turneringer” for på den måde at få flere
gæste-spillere på anlægget.
Ida Larsson:
Udtrykte en stor tak til PRO Jonas Jensen – efter Idas mening den bedste træner klubben har haft i
mange år. Peder lovede at give takken videre til Jonas, som ikke var til stede på
generalforsamlingen, idet Jonas allerede er tiltrådt i nyt job som PRO ved Himmerland Golf.
Der var ikke flere indlæg og Anders takkede for god ro og orden og med en opfordring til at alle
kommer igen til medlemsmødet den 25. marts nedlagde Anders sit job!
Peder takkede sluttelig Anders for myndig ledelse af generalforsamlingen og takkede endnu
engang for det flotte fremmøde!

Referent
Klaus Høeg

Dirigent
Anders Møller

Pressemeddelelse sendt til de midtjyske aviser:
Generalforsamling i Hjarbæk Fjord Golfklub.
Formand Peder Larsen kunne med tilfredshed glæde sig over et stort fremmøde på knap 100
medlemmer til den årlige generalforsamling i Hjarbæk Fjord Golfklub! I sit tilbageblik på
golfsæsonen 2018 kunne Peder fastslå, at han fremadrettet helt vil undlade at udtale sig om hvad
godt golfvejr er for en størrelse. På sidste års generalforsamling havde Peder således ærgret sig
over, at sommerens regnfulde vejr i 2017 havde betydet færre gæster på anlægget, og nu kunne
han så på dette års generalforsamling konstatere, at golfsæsonen 2018 med det bedste
sommervejr i mands minde også han betydet langt færre gæster på anlægget end ventet.
Indtægterne fra gæste-spillere var således i juli og august måned langt under det forventede,
hvilket betød, at årets resultat blev noget under det forventede, nemlig på kr. 10.000 - et
beskedent, men som Peder Larsen udtrykte det ”efter omstændighederne et tilfredsstillende
resultat”.
Vi ser nu frem mod sæsonen 2019 med optimisme, idet vi naturligvis håber på en god golfsæson
med mange gæster. Vi har netop været på messen ”Ferie for Alle” i Herning, og her solgte vi rigtig
mange golfophold i vores lejligheder, så det tegner godt understregede Peder. Vi arbejder også på
en række nye tiltag, som skal sikre den fremtidige drift.
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Peder kunne også med tilfredshed konstatere, at hvor andre klubber har tilbagegang i
medlemstallet, så ligger Hjarbæk på et uændret medlemstal. Dette skyldes ikke mindst, at vi har
en klub med et rigtig godt sammenhold!
Peder sluttede sin beretning med at udtrykke en stor tak til alle medarbejderne, til de mange
frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats for klubben, til baneejeren og sidst men ikke mindst
til sponsorerne!
Der var genvalg til Formand Peder Larsen, til bestyrelsesmedlemmerne Klaus Høeg og Gregers
Terp og til revisor Per Tange.

_______________________________

Husk medlemsmødet den 25. marts 2019 kl. 19.00 i Klubhuset!

På vegne af bestyrelsen
Mange hilsner
Klaus Høeg
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