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Punkt  
nr. Referat 

 Formand Kim Reese bød de mange fremmødte velkommen. Ikke færre end 247 
stemmeberettigede medlemmer var mødt op, så der måtte i al hast skaffes ekstra stole. 
 

1 Valg af dirigent 
Peter Laigaard blev valgt og kunne konstatere, at var lovligt varslet, men uden regnskab til 
gennemsyn vedlagt indkaldelsen. Da der ikke var kommentarer til dette, blev general-
forsamlingen anerkendt som beslutningsdygtig.  
Lars Espersen og Kristian Gustafson blev udpeget som stemmetællere. 
Henrik Storch blev udpeget som mødereferent. 
 

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år – ved formanden 
 

Beretningen blev indledt med en kort indledning om det altoverskyggende emne, der har 
præget optakten til årets generalforsamling, og som har været berørt i dagspressen, nemlig 
klubbens økonomiske situation, med en henvisning til uddybning af dette under kommende 
punkter. 
 

Herefter blev der afholdt et minuts stilhed til minde om Britta Villadsen, Henning Jensen og 
Finn Bjarne Jensen. 
 

Banen og greenkeeperne 
Sommeren 2018 var fantastisk rent vejrmæssigt, vejret var faktisk for godt, og greenkeeper-
staben kæmpede en indædt kamp mod tørken, som var timer fra at slå vores greens ihjel,  
men det lykkedes heldigvis at redde dem. Tørken betød blandt andet, at en del af vores 
teesteder blev brændt af, fordi al fokus var lagt på, at greens skulle overleve. Derfor skulle der 
etableres flere nye teesteder, som selvfølgelig ikke er gratis, men man forventer at en del af 
dem allerede er klar her til standerhejsningen den 31. marts.  
Der er i det hele taget gjort et kæmpe stykke arbejde for at sikre at vi får nogle fantastiske 
greens, specielt at de får den mængde sollys og luft som de skal have, og det er bl.a. derfor at 
der er blevet ryddet rigtigt meget op i vores underskov.  
De ændringer der er blevet lavet, eller er planlagt, tager udgangspunkt i en respekt omkring 
det oprindelige design, men der tages også hensyn til, hvordan nye baner bliver designet, og 
hvordan vores medlemsmix er.  
 

De  frivillige 
Vi har et fantastisk korps af frivillige, og det gælder alle de frivillige, der har poster i diverse 
udvalg, og som på den ene eller anden måde, er med til at sørge for, at alle vores Klubber-i-
Klubber lever i bedste velgående, at banen står så pænt som muligt, at arrangere diverse 
klubturneringer og Pro-Am ’en,  at spillet på banen foregår i et tåleligt tempo, at vores 



omgivelser i og omkring klubhuset ser pæne og ordentlige ud, at baneguides og scorekort ser 
flotte ud, at muldvarperne ikke overtager herredømmet på banen. 
De frivillige har arbejdet usædvanligt hårdt i det forgangne år, og det skylder vi dem en 
kæmpe tak for, både fra bestyrelsen men også fra Greenkeeperstaben! 
 
Klubliv 
Formanden konstaterede at aktivitetsniveauet på vores golfbane er meget højt set i forhold til 
de omkringliggende baner. I 2018 blev der spillet 63.035 registrerede runder, hvilket svarer til 
en belægningsprocent på 41,5%, hvilket er meget højt. I dette tal udgør ca. halvdelen blok-
erede tider, så som Company Days, Klubber- i-Klubber som senior, veteran, herrer – og dame-
dage, og resten er tider booket af medlemmer og greenfee-gæster. Den spiller i klubben der 
har spillet flest runder, har i 2018 spillet 185 runder, i gennemsnit spiller vores medlemmer 35 
runder om året. 
Vi har indført at man som spiller skal bekræfte sin tid i klubhuset inden man går på banen, og 
det er der rigtigt mange der gør, men der er stadig mange tider som ikke bliver bekræftet, og 
det skal vi have gjort noget ved. I den situation som vi står i, er det ekstra vigtigt, at vi har 
overblik over hvem der spiller på banen, så derfor indskærpes det yderligere, at tider booket i 
Golfbox efterfølgende bliver bekræftet i klubben inden man går ud.  
I 2018 blev der spillet mange turneringer med et stigende antal deltagere, og vi har også i 
2019 en ambition om et højt aktivitetsniveauet. Sidste års succes med Kommunemesterskabet 
vil blive gentaget igen i år, denne gang med Frederikshavn som finaledestination og som 
forsvarende mestre.  
Klubmesterskabet blev forsøgt gennemført i et nyt koncept, med lidt opstartsproblemer men 
overordnet vellykket, og formatet vil blive gentaget i år med nogle små tilrettelser. De to 
klubmestre, Gitte Bast og Christian Breyen-Mikkelsen blev bl.a. belønnet med deres egen 
parkeringsplads. 
 
Sportsligt  
2018 var knap så succesfuldt som 2017, og vores elitehold formåede desværre ikke at 
kvalificere sig til 2. division, men det var tæt på. 2. holdet gav vanen tro debut til en række af 
de unge juniorer, som klarede sig rigtigt fint i det rutinerede selskab, dog uden at holdet kom i 
betragtning til oprykning.  
Herre elitespillerne Daniel Hollen Nielsen, Christian Breyen-Mikkelsen og Viktor Hermansen 
opnåede flere flotte top-10 placeringer i stærkt besatte turneringer i både ind og udland, og 
Daniel har kvalificere til Ecco Touren i 2019. 
Puk Lyng Thomsen spiller i øjeblikket på Florida State Universitys hold, i den bedste række i 
USA, opnåede en lang række flotte resultater i 2018 og er Danmarks højst rangerede kvinde på 
amatørernes verdensranglisten.  
Vores Juniorer gjorde det også rigtigt fint og gik blandt andet videre til kredsfinalerne, og de 
helt små græshopper har også været på tur med hygge, golf og pølsehorn.  
Endelig kan vi glæde os over at vores æresmedlem, Lucas Bjerregaard, fik en fantastisk sejr på 
Touren, da han vandt Alfred Dunhill Links Championship. 
 
Synlighed og markedsføring 
Bestyrelsen har forsøgt at være mere synlige både fysisk i klubben og via de digitale medier. Vi 
poster mange indlæg på hjemmesiden, og generelt har vi forsøgt at have et meget højt 
informationsniveau. Vores hjemmeside er højt prioriteret og meget brugt, den har haft 
174.812 visninger fra 27.273 unikke brugere. Også vores Facebook bliver brugt flittigt, og vi fik 
f.eks. samlet 1.678 stemmer fordelt over 3 nomineringer til Nordjyske Banks Foreningspris, 



hvilket er topscorer for en forening i Frederikshavn Kommune. Tak til Anna Marie Kilsgaard og 
Erik Vejby for at nominere os, og til de mange, som stemte på os.  
Vi reklamerer en del for at tiltrække flere greenfee-gæster, med målrettede kampagner, både 
i de trykte og de digitale medier, og ikke mindst Facebook har været brugt, for specifikt at 
tiltrække nordmænd, svenske og sjællændere. 
I 2018 havde vi 2.246 greenfee gæster, hvilket er en stigning på 366 i forhold til 2017 og vi 
arbejder på at fortsætte denne trend.    
Vi fik i 2018 to flotte og meget positive artikler i henholdsvis Golfers Globe og Golfbladet, hvor 
sidstnævnte kaldte vores bane for en af Danmarks bedste, og førstnævnte var så begejstret 
for banen, at en af afdelingerne i en ny landsdækkende turnering ”Race to Thailand”, skal 
spilles den 22. august i Frederikshavn. I den forbindelse er vi kommet i meget fint selskab med 
blandt andre Simons, Skjoldenæsholm, Lübkers og Ledreborg  
 
Frederikshavnerordningen  
For to år blev det meldt ud, at golf- og rideklubber skal skæres drastisk i deres tilskud. Vi har 
hidtil modtaget ca. 300.000 kr. årligt gennem ordningen, men det beløb vil blive drastisk 
beskåret over de kommende år, hvilket vil være en udfordring for vores økonomi. Vi synes at 
den endelige beslutningsproces omkring den nye ordning har været stærkt kritisabel, men det 
ændrer ikke på det faktum, at vi kommer til at blive stærkt berørt af den nye ordning. 
Konsekvenser kender vi stadig ikke præcist, men det ender nok ud med at vi kommer til at 
miste i nærheden af en kvart million i tilskud, som dog bliver effektueret i en overgangs-
ordning, og vi har anmodet om en overgangsordning på ikke mindre end 5 år, og at man 
belaster os mindst muligt de første to år, hvilket der er politisk forståelse for.  
Dette betyder, at vi skal have iværksat nogle initiativer. Projekt 1000/2021 er allerede i gang, 
med Peter Jensen som tovholder. Det er et projekt, hvor målet er, at nå 1000 medlemmer i 
2021. Arbejdsgruppen som består af medlemmer fra Begynderudvalget, Phillip og PR udvalget, 
har allerede flere ting i støbeskeen. Derudover har Phillip lavet et nyt ”Start-på-Golf” koncept i 
samarbejde med begynderudvalget, som bl.a. omfatter en genoplivning af den tidligere 
begynder/juniorbane.  
Endelig skal vi have etableret en Fundraising gruppe, da arbejdet med at søge diverse puljer 
hos kommunen og diverse fonde bliver en større og større opgave, og ildsjæle der kunne 
tænke sig at være med til at føre dette projekt ud i livet er meget velkommen.  
  
Afslutning  
Vi står utvivlsomt i en træls en situation lige nu, men har som klub rigtigt meget at byde ind 
med, og bygge videre på, og med et engagement, som er unikt. Man fornemmer at alle vil det 
bedste for klubben, og det er vigtigt, at vi alle fokusere på det positive vi har at bygge på. 
 

Beretningen gav anledning til spørgsmål og kommentarer vedrørende: 

 Frederikshavnerordningen 

 Indtægtsmuligheder på hjemmesiden/Facebook-siden 

 Tilgodehavender  

 Appel til at skaffe flere greenfee-gæster gennem hotelaftaler m.m. 
  

Ovennævnte blev besvaret af formanden, og beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

3 
 
 
 

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
  

Statsaut. Revisor, Jan Kammann, BDO Frederikshavn, fremlagde det reviderede regnskab og 
gennemgik resultatopgørelsen. 1018 viser et underskud på 772.071 kr. efter afskrivninger, 



hvilket er stærkt utilfredsstillende. Forklaringen herpå skyldes bl.a. mangelfulde rykker-
procedurer ifm. kontingentopkrævning, færre greenfee-indtægter end forventet samt 
væsentligt øget forbrug på banedrift. 
I lyset af dette har bestyrelsen, i samarbejde med BDO, iværksat foranstaltninger for at 
imødegå en gentagelse af dette fremover, ligesom er der indgået aftaler med vores 
bankforbindelser for sikring af driften. 
Dette gav anledning til spørgsmål fra medlemmer vedrørende: 

 Nedskrivning af kontingentindtægter 

 Medlemsantal december (jf. referat af bestyrelsemøde) 

 Overforbrug ifm. banedrift 

 Administrationsomkostninger og regnskabsmæssig assistance 

 Spørgsmål til indtægter af bag-skabe 

 Afstemning af kontingenter og indkrævning af dette i år 

 Ansvarsplacering ifm. budgetoverskridelse 

 Underskuddets størrelse 

 Banens stand 

 Regnskabssystem og bogholderifunktion 

 Kontingentopkrævning via PBS 

 Sidste års (ekstraordinære/tidsbegrænsede) ekstra opkrævning til baneforbedring 
 

Ovennævnte spørgsmål blev debatteret og besvaret af bestyrelsen samt Jan Kammann, og 
regnskabet blev herefter godkendt. 
 

4 Forelægges af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for 2020 
  

Jan Kammann fremlagde budget for 2019, hvilket gav anledning til spørgsmål fra medlem 
vedr. sponsorater ift. kontingentindtægter. Der stemmes ikke om budget. 
Kasserer Tom Winther fremlagde bestyrelsens indstilling til kontingenter 2020. 
Dette blev vedtaget af forsamlingen. 
 

5 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:  
  

Punkt 4: Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.  
 

Foreslås ændret til: ”Varsling om dato for generalforsamlingen skal ske 2 måneder før fastsat 
dato, Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.” 
 

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet, mere end 2/3 i henhold til vedtægterne, 
konstateret af stemmetællere og dirigent ved håndsoprækning. 
 

Punkt 5: Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær general-
forsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.  
 

Foreslås ændret til: ”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær 
generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før general-
forsamlingens afholdelse.” 
 

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet, mere end 2/3 i henhold til vedtægterne, 
konstateret af stemmetællere og dirigent ved håndsoprækning. 
 



6 Forslag fra medlemmer 
 

Forslag fremsat af Svend og Ella Fredborg: 
   Punkt 1: Forslaget blev begrundet af Ella Fredborg og kommenteret af flere medlemmer. 
   Forslaget faldt efter afstemning ved håndsoprækning. 
  

   Punkt 2: Forslaget blev begrundet af Svend Fredborg.  
   Forslaget faldt efter afstemning ved håndsoprækning. 
 

Forslag fremsat af Brian Grusgaard: 
Forslaget blev uddybet af forslagsstiller og kommenteret af formanden samt Kai Hansen. 
Forslaget faldt efter afstemning ved håndsoprækning. 
 

Forslag fremsat af Hans Z. Boesen: 
Forslaget blev motiveret af forslagsstiller og kommenteret af flere medlemmer. 
Forslaget faldt efter afstemning ved håndsoprækning. 
 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Da hele bestyrelsen havde stillet sit mandat til rådighed, skulle der vælges syv bestyrelses-
medlemmer. Tom Winter genopstillede ikke, mens de øvrige seks genopstillede, og to nye 
kandidater meldte sig: Susanne Andersen og Svend Fredborg. 
Dirigenten foreslog at de tre kandidater med flest stemmer blev valgt for tre år, de følgende to 
for to år og de sidste to for ét år. 
Alle motiverede deres kandidatur inden den skriftlige afstemning, der endte med følgende: 

 Kim Reese, valgt for tre år 

 Susanne Andersen, valgt for tre år 

 Ove Christensen, valgt for tre år 

 Henrik Storch, valgt for to år 

 Peter Jensen, valgt for to år 

 Georg Severinsen, valgt for et år 

 Svend Fredborg, valgt for et år 
 

Valg af suppleanter: 
1. suppleant: Bodil Vestergaard 
2. suppleant: Ella Fredborg 

 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

BDO blev valgt som revisor og Beierholm som revisorsuppleant 

9 Eventuelt 
 

Kristian Gustafson foreslog at bestyrelsen arbejder med ideen om medlemslån, da dette vil 
kunne nedbringe bankgæld og forbedre likviditeten (låne til lavere rente af medlemmer). 
 

Årets Goofer: 
På vegne af Bodil Vestergaard kunne Kim Reese afsløre Årets Goofer 2019: Hanne Boesen. 
 

Dirigenten takkede for en god og sober tone, beklagede det fremskredne tidspunkt og 
afsluttede generalforsamlingen. 
 



 På efterfølgende bestyrelsesmøde, 20. marts 2019, konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

Formand: Kim Reese 
Næstformand: Ove Christensen 
Kasserer: Susanne Andersen. 
Sekretær: Henrik Storch 
Baneudvalgsformand: Georg Severinsen. 
Bestyrelsesmedlem: Peter Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Svend Fredborg. 
 

 

Referent: Henrik Storch, 22. marts 2019. 

Godkendt af dirigent Peter Laigaard, 22. marts 2019. 


