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Referat fra den ordinære generalforsamling den 27. februar 2020 

Som formand bød Kristian Kveiborg velkommen til de ca. 80 medlemmer, der var mødt op til 
generalforsamlingen.  

Han indledte med en kort mindetale for Tommy V. Jensen, Erik Hansen og Ulla Rømer, der var 
afgået ved døden siden sidste generalforsamling.  Forsamlingen mindedes i stilhed de døde. 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde foreslået Erling Johansen, der blev valgt med akklamation.  
Han takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Han kunne herefter konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens 
beretning. 

2. Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2019 
Da den skriftlige beretning har været tilgængelig på hjemmesiden vil jeg ikke bruge så mange ord 
på den. Jeg vil dog sige tillykke til SGK for det flotte regnskab, der bliver fremlagt om lidt. Så vil jeg 
også undskylde, at jeg har lavet fejl i beretningen om klubmestrene, men det er nu rettet og de 
rigtige navne er på hjemmesiden. 

Banen 
Allerede i efteråret 2018 gik greenkeeperne i gang med at udbedre de skader, tørken havde 
forårsaget. De værste områder blev ”proppet” for at give luft til græsset og der blev eftersået. I 
løbet af 2019 er fairways blevet vertikalskåret, og der er igen blevet eftersået, og i efteråret blev 
både fairways og semirough dybdeprikket. Endvidere er der lavet vanding på fairways på hul 3, 4, 
13 og 18, og det er vist meningen, at man vil fortsætte på hul 6. Heldigvis var der afsat 150.000 kr. 
til ekstra banevedligeholdelse, og der er brugt ca. 100.000 kr., så der er stadig penge til yderligere 
indsats. 
Par-3 banen har også fået en ansigtsløftning. Der er lagt fliser under alle teesteds måtter, og Kaj 
M. Larsen har lavet nye bøjler til teesteds skilte, de er blevet malet, og Peter Harding har lavet 
layout til hullerne, så nu er de lige så flotte som på den store bane. Tusind tak. 
Golfhäftet 
Da banen var meget dårlig, budgetterede vi meget forsigtig med antal greenfee gæster i første 
halvdel af sæsonen, men der kom rigtig mange i løbet af foråret. Gæsterne viste stor forståelse for 
problemerne og kunne se, at der blev arbejdet på at løse problemerne, og vi havde sat greenfee 
ned. Alligevel fik vi ikke en topplacering af Golfhäftets gæster i 2019, hvilket var helt forståeligt. 
Men vi kommer igen. 
 



SGN 
Allerede i begyndelsen af 90-erne, måske endda før, var SGN (Samarbejdende Golfklubber i 
Nordjylland) et samarbejde mellem golfklubber og hoteller i Nordjyllands Amt. Med hjælp fra Visit 
Nordjylland, sådan hed det vist ikke dengang, var man fælles om en meget flot brochure ”A 
fairway to Heaven” til markedsføring af golftilbud i Nordjylland. Kernen i aftalen var ½ greenfee-
ordning og fælles aftale om maksimale rabatter, der var hårdt presset af især svenske udbydere af 
golfrejser. Da markedsføringen efterhånden blev elektronisk, opgav man brochuren, der var meget 
dyr i fremstilling og distribution. De senere år, har der kun været aftale om ½ greenfee og 
Regionsmesterskabet. I løbet af 2019 tilbød flere klubber en lav greenfee til alle, også SGN-
klubber. Dvs. at medlemskab af SGN ikke gav rabat i forhold til alle andre. På efterårsmødet i 
september, der blev afholdt i Sæby, havde styregruppen formuleret 3 modeller, hvoraf den ene gik 
ud på, at SGN-klubber gav ½ greenfee af den til enhver tid tilbudte pris. Et andet forslag fra Løgstør 
gik ud på, at medlemmer af SGN betalte den aktuelle dagspris, dog maks. 250 kr. Efter en lang 
debat, hvor Brønderslev og Løgstør talte for de to forslag kom det til afstemning, hvor Løgstørs 
forslag blev vedtaget med 14 stemmer mod 12. Dermed er ½ greenfee ordning afskaffet. 
Men her slutter historien ikke. I november indkaldte Brønderslev de klubber, der havde stemt for 
styregruppens forslag til et møde, hvor man lagde op til et nyt samarbejde uden om SGN om ½ 
greenfee. Derfor indkaldte SGN til et ekstraordinært møde i Dronninglund i forsøget på at holde de 
nordjyske klubber samlet. Efter en hed debat blev det vedtaget, at styregruppen skulle formulere 
vedtægter for SGN til forårsmødet, der blev afholdt i Volstrup den 24. februar. I mellemtiden 
indkaldte Hals til et møde den 12. februar med udkast til et nyt samarbejde med ½ greenfee. Vi 
sendte afbud, da vi syntes, at man skulle afvente styregruppens forslag til vedtægter. 
På mødet i Hals deltog 14 klubber, 5 havde sendt afbud, men ønskede at deltage i samarbejdet, 
dog ønskede 4, at det var i SGN-regi. Der blev dannet et nyt samarbejdsorgan, GNG 
(Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber), hvor medlemmerne skal yde 50 % nedslag på den 
ordinære greenfee. Altså styregruppens forslag på efterårsmødet. Formandskabet kom til at bestå 
af Brønderslev og Hals. På forårsmødet i SGN den 24. februar blev et sæt vedtægter bygget på 
forslaget fra Løgstør vedtaget. 
Nyt HCP-system fra 1. januar 2021 
Det nye handicapsystem er udsat fra 2020 til 2021. Ved årsskiftet beregnes spillerens handicap 
som gennemsnittet af de 8 bedste af de sidste 20 runder. Derfor er det vigtigt, at alle har mindst 
20 tællende runder fra 2020, så handicappet bliver så retvisende som muligt. 
Tak til medarbejdere og frivillige hjælpere 
Tak til Lars Rishøj for de seneste 4 år i sekretariatet, og velkommen til Susanne Andersen, som 
afløser Lars pr. 01.04. Tak til servicemedarbejder Ella som stoppede i efteråret og velkommen til 
Karen Marie. Tak til alle medarbejdere for en flot indsats. Tak til alle frivillige hjælpere, uden jeres 
hjælp ville regnskabet se anderledes ud. Tak til alle sponsorer. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Lisbeth Christensen gennemgik regnskabet for 2019, og knyttede kommentarer til de 
væsentlige poster. Da obligationskurserne kom i et meget gunstigt leje midt på året, slog vi til og 
fik omlagt de to fastforrentede lån til et nyt 0,5% lån, hvilket giver en årlig besparelse på omkring 
kr. 65.000. Regnskabet, der havde været offentliggjort på klubbens hjemmeside, udviste et 
overskud på godt kr. 304.800. Der er afskrevet kr. 400.000. Da vi p.t. ikke har store afskrivninger 
på vore aktiver, vil der de næste år blive vist et større overskud, idet der skal være økonomi til at 
afdrage på vor gæld. Ud af beløbet på kr. 150.000 som blev hensat i 2018 til banen er der forbrugt 
kr. 98.000, og de resterende kr. 52.000 er viderehensat til 2020, idet banearbejdet ikke kunne 
afsluttes i 2019. Den samlede gæld er i runde tal nedbragt med kr. 423.000 fordelt med kr. 



253.000 til langfristet gæld og kr. 170.000 på kortfristet gæld. Der er foretaget investeringer på i 
alt lige godt kr. 100.000. Egenkapitalen udgør ved årets udgang godt kr. 2.600.000.  

Regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud for 2020 

Lisbeth Christensen gennemgik budgettet for 2020/2021. Budgettet blev godkendt med en 
kontingentstigning på kr. 100 for 2021 til seniorer, ungseniorer samt long distance medlemmer. 

5. Ingen 

6. Ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var 
 Niels P. Konnerup, der var villig til genvalg 

 Kent Budolfsen, der var villig til genvalg 

 Hanne Bæk Nielsen, der var villig til genvalg 

  
Bestyrelsen indstillede til genvalg af Niels P. Konnerup, Kent Budolfsen og Hanne Bæk Nielsen. Da 
der ikke var andre forslag, blev alle valgt med akklamation. 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslog valg af Else Buchhave og Tom Samson 
Da der ikke fremkom andre forslag, blev begge valgt med klapsalver. Da der ikke var afstemning, 
indstillede bestyrelsen Else Buchhave som 1. suppleant og Tom Samson som 2. suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg var Ulla Magersholt som revisor. Ulla var villig til genvalg, og bestyrelsen indstillede til 
genvalg. 

Erling Johansen var villig til genvalg som revisorsuppleant, og bestyrelsen indstillede til genvalg. 
Begge blev valgt uden modkandidater.  

 

10. Eventuelt 

Kassereren oplyste om fremgangsmåden ved at blive godkendt som en almenvelgørende forening, 
hvilket åbner mulighed for større momsfradrag, hvilket vil være perfekt både i forhold til den 
daglige drift, men også ved større investeringer. Det kræver at min 100 medlemmer vil være villig 
til at give en gave på min kr. 200. Gaver op til kr. 15.900 er fradragsberettiget, og golfklubben 
sørger for at der bliver indberettet til SKAT. Der vil blive udsendt meddelelse til alle medlemmer.  

John Sjøberg forespurgte om muligheden for en automat som kunne modtage dankort i stedet for 
mønter. Bestyrelsen kunne oplyse, at det også var èn af de investeringer som er på ønskelisten. I 
fremtiden er der et ønske om en tilbygning til klubhuset, således at proshoppen og sekretariatet 
har mulighed for større samarbejde især omkring greenfeegæster. Taget på klubhuset trænger til 
udskiftning, og vore automater skal kunne betjenes med dankort. Der arbejdes på en plan, men vi 
foretager ikke investeringerne før det er fornuftigt rent økonomisk. 



Mogens Ellegård kom med en forslag gående ud på, at de steder hvor der i fremtiden ikke tilbydes 
½ greenfee, kunne der måske være fornuft i at købe Golfhäftet. Bestyrelsen nikkede samtykkende, 
og opfordrede samtidig til, at de som ønsker Golfhäftet køber det i klubben, da klubben tjener på 
salget. 

Kenn Magersholt forespurgte til klubbens medlemstal, og bestyrelsen kunne oplyse, at der pr 
01.01.20 var 543 medlemmer, heraf 99 passive. Seniormedlemmer 394 mod 378 pr. 01.01.19. 
Medlemstallet har været faldende de senere år, men lad os håbe på, at sidste år var 
vendepunktet. I 2007 var vi 527 seniormedlemmer. Vort mål er 100 nye medlemmer. Kenn roste 
iøvrigt klubben både for en god modtagelse og en flot bane. 

Peter Bech rådede til, at der ikke blev indtag af prøvemedlemmer for sent på året. I øvrigt blev der 
forespurgt til de nye træningstider, hvortil formanden kunne oplyse, at vi i indeværende år har 
træneren søndag, mandag og tirsdag. Træningstider for de enkelte grupper vil blive fastlagt i den 
nærmeste fremtid. 

Viggo Nielsen havde en forespørgsel til opdatering af hjemmesiden, og bestyrelsen kunne oplyse, 
at det ske lige så snart de nye tiltag for 2020 foreligger. 

Formanden fortalte herefter om Henning Nielsens ”historie” i forhold til frivilligt arbejde i klubben 
(historien offentliggøres på hjemmesiden) 

Derfor udnævner bestyrelsen nu Henning Nielsen til æresmedlem i SINDAL GOLF KLUB. Hjertelig 
tillykke og tak for din indsats. 

Erling Johansen fik en stor tak for veludført arbejde som dirigent. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00 med de sædvanlige hurraråb for Sindal Golf Klub og det 
traditionelle SGK. 
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