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Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 12. 03. 2017 

 

Velkomst. 

 

Kære medlemmer. 

 

Velkommen til Generalforsamling i Volstrup Golfklub. 

Jeg vil i min beretning komme ind på, hvad der er sket i vores klub og 

Center i det forløbne år. 

Jeg vil dog allerede her indledningsvis sige, at det med bestyrelsens 

øjne, har været et utroligt positivt år både hvad angår 

medlemssituationen, afholdelse af banens 10 års jubilæum, nye 

lynshelters med toiletter og øvrige nye tiltag på banen, samt ikke 

mindst vores økonomi.  

 

 

 

MEDLEMSKABER: 

 

Det er naturligt for mig at starte med antallet af medlemmer i 

klubben. 

 

I januar måned 2016 havde vi 526 medlemmer excl. Juniorer uden 

banetilladelse og passive medlemmer. 

Det havde vi efter, at vi som sædvanlig mistede 30-40 medlemmer efter 

kontingentopkrævningen i december måned. 

I tiden frem til oktober måned øgede vi medlemstallet til 616 

medlemmer og tæller vi juniorerne med, var vi faktisk 630 

medlemmer. 

Så var der igen kontingentopkrævning i december 2016 og nu her i 

starten af marts måned 2017 er vi 563 medlemmer + 17 juniorer. 

  



 

2 

 

Det er voldsomme udsving på grund af kontingentbetaling, men det er 

desværre også ens for alle golfklubber. 

Når vi på klubbens vegne alligevel er optimistiske vedrørende antallet 

af medlemmer et det fordi, at vi kan se, at vi er den klub, der i 

nærområdet klarer os bedst. 

I tidsrummet fra januar 2016 og til nu, har vi haft en 

medlemsfremgang på 6,46 %. 

Tilsvarende tal for naboklubber er: 

Hobro              - 1% 

Mariager  -4,53 % 

Aars  -2,44 %  og 

Rold                        -2,20 % 

 

Af alle de ”nye” klubber i Himmerland er vi også den største 

medlemsmæssigt. 

Som jeg også sagde på generalforsamlingen sidste år, så syntes jeg, at 

det er flot klaret af Volstrup, at vi her ude på landet kan blive ved med 

at holde os på det medlemstal vi har.  

Vi kommer op igen, og der er da også allerede tilmeldt 10 

prøvemedlemmer til opstarten på et nyt kursusforløb, der starter på 

mandag.  

    

 

 

ØKONOMI: 

 

Året blev ikke blot et godt og aktivt sportslig år for golfen i Volstrup. 

Det blev det også på det økonomiske område. 

Hvis nogen påstår, at det har jeg sagt før, ja så har de ret. Det var 

nemlig præcis de ord, jeg indledte punktet økonomi med på forrige 

års generalforsamling. 

I bestyrelsen var vi udmærket klar over, at klubbens økonomi ville 

blive noget udfordret i 2016, hvor vi havde 10 år banejubilæum, skulle 

have nye spilledragter til turneringsholdene, bidrage økonomisk til 

opførsel af lynshelters med toiletter på banen, samt som tidligere år 

bevilge vores respektive udvalg de fornødne penge til deres aktiviteter 

– herunder specielt juniorudvalget og begynderudvalget. 

Det har faktisk været ret spændende at følge, om de kr. 47.000 vi 

havde besluttet at bruge af vores bankindestående, ville være et 
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tilstrækkelig beløb. Det kan jeg så oplyse, at det var det næsten. Ved 

årets start havde klubben 212.000 i banken og ved årets slutning viste 

kontoen kr. 163.000 – altså små kr. 50.000 har vi brugt af vores 

opsparing, og dermed lidt mere end budgetteret, men vi har fået rigtig 

meget for pengene. 

Hardy vil komme lidt nærmere ind på de enkelte poster i regnskabet, 

og give en forklaring på, at vort underskud ”kun” blev beskedne kr. 

8.863, selvom vi har forbrugt kr. 49.000 af vor kapital.  

Bestyrelsen antager, at der også i år vil blive brugt lidt af vort 

indestående – dog kun i størrelsesordenen kr. 10.000. Det er fortsat 

bestyrelsens hensigt at understøtte de enkelte udvalg med penge. Uden 

at vide det præcist, så mener bestyrelsen, at en væsentlig faktor for 

fortsat fremgang for golfen i Volstrup kræver ordentlige forhold for 

vores udvalg, så man ikke skal bruge en masse tid på at finde penge til 

aktiviteterne. 

 

Det er vigtigt for mig at fremhæve, at klubben trods 2 års nedgang i 

kassebeholdningen stadig vil have en stærk økonomi med forventet kr. 

150.000 i kassebeholdning – fortsat ingen gæld og ejer a de 2 

shelters/toiletbygninger, som har kostet lige i underkanten af kr. 

200.000, men hvor hver en krone er betalt i 2016.  

 

   

Udvalgene: 

 

Begynderudvalget: 

Vi har i 2016 haft ca. 50 deltagere igennem vores begynderforløb. De 

har alle efterfølgende meldt sig ind via vores tilbud. 

Der har været et rigtigt godt efterårshold, hvor der var gang i aftaler 

på kryds og tværs. 

Vi har som tidligere fået stor ros fra deltagerne. 

Begynderforløb kører videre på samme måde som sidste år, hvor der 

trænes hver mandag og onsdag. 

Regeluddannelsen foregår over nettet. 

Onsdags hcp. 36+ er en stor succes som vi fortsætter med i 2017. 

Susanne Nielsen er stoppet som formand for udvalget. Istedet er 

Sanne Løhde trådt til. 

Mange af vores medlemmer har brugt mange timer i deres fritid på at 

være kaninførere og hjælpe til ved andre arrangementer. 
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En stor tak til begynderudvalget og kaninførerne, fordi I tager så godt 

imod vores nye medlemmer. 

 

Turneringsudvalget. 

THOR udvalget har afholdt et passende antal turneringer i Volstrup 

Golfklub 

Der har været god tilslutning begyndende med 103 deltagere til 

åbningsturneringen. 

22 klubaftener, hvor der selv i dårligt vejr har været rigtig god 

tilslutning, også til hyggen bagefter. 

Endvidere har der været partnerturnering – dame- og herreturnering 

– Sct. Hans turnering - slaget om Volstrup – klubmesterskaber - 

Stabelford mesterskaber over 2 dage –sensommerturnering og 

sæsonafslutning.  

Som et nyt tiltag, har der på enkelte klubaftener været lidt 

regelundervisning omkring konkrete problematikker til stor glæde for 

alle. 

Jeg skulle hilse fra THOR udvalget og sige, at alt er foregået i en god 

ånd, og der har været en god stemning.  

Ny turneringsplan er lagt på hjemmesiden. 

Tak til Bente-Henrik Thostrup-Flemming Pedersen-Karen M. Outzen 

-Svend Kuch-Inge Pedersen – og Bjarne Jørgensen  

 

 

Juniorafdelingen i Volstrup har igen i år afholdt junior Camp og atter 

engang blev den afviklet med en energi og gå på mod og utroligt at se 

det sammenhold, der imellem de helt unge og de store. 

Ja, hvordan kan det blive andet, når klubben råder over Claus, der er 

verdens bedste hjælpetræner og legeonkel.    

I juni måned var de store til Dansk juniorcup på Mors, hvor vi fik en 

1. plads til Jakob Tinggaard- en 2. plads til Mikkel Hansen og en 4. 

plads til Niels Knudsen. 

I juni måned deltog vores juniorer i Stjernegolf i Himmerland på nok 

årets varmeste dag. Det var en stor oplevelse for dem at møde 

de ”kendte” stjerner. 

Afdelingen har også haft Rosendalsskolen forbi med valgfagsholdet, 

og der mødte omkring 40 elever op, som fik prøvet at spille golf. 

Det gentages i 2017. 
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I oktober var juniorerne i finalen som kredsvindere. Det blev til en flot 

2. plads. 

I vinterhalvåret har der med god tilslutning været træning indendørs. 

Unge fra andre klubber kommer også og træner med vores juniorer 

og som noget meget positivt har afdelingen formået at skaffe nye 

medlemmer i vinterhalvåret.  Det er da flot. 

Stor tak til Preben Ole og Claus. 

 

  

Klubber i klubben: 

The Eagles og de Volsomme spiller jo henholdsvis torsdag formiddag 

og eftermiddag. 

Der er som sædvanlig god tilslutning til begge klubber.  

Jeg vil også her gerne opfordre til at deltage i det sociale samvær. Vi 

har skam både fælles spisning – grillfest - udflugter mv.    

 

Rejseholdet. Også i 2016 har der været arrangeret ture rundt på de 

baner, der er medlem af fritspilsordningen. 

Det har Knud Erik Tøttrup styret og en stor tak til ham for det. 

 

Golf Team Volstrup klarede sig OK i turneringerne sidste år. Det 

lykkedes ikke herrerne af blive i 3. division.  

Damerne blev suveræne vindere af deres gruppe i 

kvalifikationsrækken.  

De var dog ikke stærke nok til at rykke op  

Så i år har vi nu tilmeldt 2 kvalifikationshold samt et 4. divisionshold i     

Turneringen. 

Endvidere har klubben i år tilmeldt 4 hold til Regionsgolf Vest og 2 

hold til Golf omkring Limfjorden, der er et samarbejde mellem 

fritspilsklubberne. 

 

Fritspilsklubberne er i år blevet udvidet med Jammerbugtens golfklub 

således, at vi nu er 9 klubber i ordningen. Prisen er kr. 900 for at spille 

på banerne. 

 

 

I 2016 har der været et fald i antallet af gæster fra fritspilsklubberne 

på vores bane. 
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Årsagen er nok, at vi ligger yderst mod øst af alle klubber. De store 

vindere er de klubber, der er tæt på Skive, som har mange medlemmer 

i ordningen.  

Man kan tilmelde sig ordningen hele året. 

 

Banen: 

Volstrup Golfbane fejrede 10 års jubilæum den 6. august 2016. 

Det fejrede vi i hele uge 31 med en masse arrangementer – turneringer 

mv. 

Dem der var med husker nok bedst lørdagsarrangementet, hvor vi 

startede med Leif Nyholm, der underholdt ved morgenkaffen. 

Herefter var der jubilæumsturnering med efterfølgende cocktailbar 

på terrassen og fest om aftenen 

Det var en rigtig god uge og en god fest. Så der var lidt træthed om 

søndagen, hvor arrangementet blev afsluttet med en juniorturnering. 

 

I forbindelse med jubilæet blev der solgt jubilæumsbolde, med rejser 

mv. som gevinster. 

Overskuddet gik til toiletter på banen og til Julemærkehjemmet. 

Jeg havde selv glæden ved at overrække julemærkehjemmet kr. 5.000  

fra salget og kr. 1.000 fra De Volsomme, så de fik i alt kr. 6.000. 

 

2016 var også året, hvor vi fik opfyldt et længe næret ønske om 

lynshelters med toiletter og vand på banen. 

De blev indviet fredag den 5. august. 

Det har økonomisk været en dyr løsning, men holdningen hos Centret 

og klubben har hele tiden været, at det skulle gøres ordentlig, når det 

skulle laves. 

Udover at bygge husene er der trukket vand og el inde fra klubhuset. 

Golfklubbens andel i udgifterne har været ca. kr. 200.000 + arbejde 

med isolering og montering af brædder. 

Heldigvis fik vi et tilskud fra Sparekassen Hobro Fonden på kr. 

148.000 og resten af taget af kassebeholdningen. 

Øvrige udgifter til støbning af sokkel – fremførsel af el og vand – 

installationer mv. er betalt af Centret. 

Et lille byggesjak tog sig af arbejdet med at male- isolere og montere 

brædderne på de 2 shelters. 

En stor tak til malermester Orla – Leif – Jan og et par 

bestyrelsesmedlemmer, der tog sig af dette arbejde. 
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På banen er der yderligere sket det, at der er plantet masser af træer 

ved hul 9 og hul 16. Endvidere ovre ved driving range. 

Der er også givet tilladelse til forlængelse af søen i svinget på hul 16, så 

man i fremtiden vil kunne se vandspejlet, når man slår ud fra 

teestedet. 

 

Som i nok kan høre, så er der mange, der gør et stort stykke arbejde 

for klubben.  

Golfsporten er ingen guldgrube og også vi må se i øjnene, at der i 

fremtiden kan blive behov for, at vi givet et nap med.  

Det kan være en oprydningsdag på banen og på pladsen ved centret 

mv. 

Vi har alle en interesse i, at vores omgivelser fremstår pænt og 

ordentlig, og at vi kan holde kontingentet så lavt som muligt. 

Det samme gælder, når vi spiller på banen. Vær med til at holde 

Fairways og greens i orden. 

 

Når jeg nu er ved at tale om kontingent, så fremgår det af 

dagsordenens pkt. 5, at I skal høre om bestyrelsens indstilling til 

kontingent. 

Denne indstilling drejer sig om 2017, og jeg kan da godt røbe her, at 

der ikke bliver prisstigninger i år. 

Men – efter 11 år med samme kontingent i Volstrup Golfklub har 

centret varslet en prisforhøjelse i 2018 på kr. 240+moms i alt kr. 300. 

For fuld tidsmedlemmer betyder det en stigning til kr. 5300 om året. 

Det er stadig klart det billigste kontingent her i området.  

Nu sagde jeg kr. 240+moms. Det er med vilje for at vise det rimelige i 

kontingentstigningen. 

Volstrup golfcenter betaler moms af omsætningen og grundskyld til 

kommunen. 

Det gør man eksempelvis ikke i Hobro og Mariagerfjord golfklub, 

hvor der er lavet en konstruktion med, at det er selve klubberne, der 

driver golfanlæggene.  

Det betyder så, at man her kan få offentlig tilskud til husleje og varme 

mv., som alle andre idrætsforeninger. 

Det eneste offentlige tilskud Volstrup Golfklub får er et 

medlemstilskud på ca. kr. 15.000 om året til børn og unge under 18 år. 
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I mariagerfjord kommune får man fra i år medlemsstilskud til alle 

medlemmer uanset alder. 

Så alt i alt er jeg som formand godt tilfreds med, at vi som klub stort 

set klarer os selv og ikke har behov for store offentlige midler, som 

andre skal betale. 

 

 

Så vil jeg gerne på klubbens vegne uddele ros til vores dygtige 

greenkeepere. De bliver bedre og bedre til at få banen til at fremstå 

flot. 

Det kan de godt være stolte af. 

I den forbindelse et lille hjertesuk. 

Det piner mig at se, at de gule kopper ved teestederne bliver fyldt op 

med øldåser og andet affald. Nu er det selvfølgelig ikke nogen af jer 

her, der gør det. Men ser i nogen gøre det så sig til dem, at de 2 

firkantede bokse, der står ved de fleste teesteder rent faktisk er til 

affald og dåser.   

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til hele staben her i Golf Centret for et 

godt samarbejde med klubben og de fælles arrangementer, som vi har 

i løbet af året. 

Både Center og klub har jo en fælles interesse i, at de gæster der 

kommer her føler sig velkomne og får en god betjening. 

Jeg tror på, at vores koncept her er den rigtige. Folk vil have gode 

oplevelser, og det kan de få her. 

Tak til familien Ugilt Hansen for et godt samarbejde omkring klub og 

Center. 

Så mangler jeg bare at takke alle dem, som jeg ikke har nævnt, men 

som alligevel har hjulpet til i løbet af året. 

 

Tak til udvalgsformænd og bestyrelse for et godt samarbejde. 

 

Tak for Jeres opmærksomhed  

  Hans Mikkelsen/formand Volstrup Golfklub 

 
  


