
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 17.03. 2013 

 

 

Velkomst. 
 

Kære medlemmer. Foråret nærmer sig, og nu bliver det snart ved den tid, hvor 

vi for alvor skal ud og svinge køllerne og nyde vores dejlige anlæg og baner. 

 

Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts 

måned, hvor vi fra bestyrelsens side vil aflægge beretning for det år, der er gået. 

 

Beretningen vil komme til at handle en hel del om medlemssituationen og 

økonomi, som der i øjeblikket er stærkt fokus på i de danske golfklubber. 

 

MEDLEMSKABER: 

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

I min beretning ved sidste generalforsamling udtrykte jeg bekymring for året 

2012. 

Jeg sagde dengang, at vi skulle være glade, hvis vi bare kunne fastholde vores 

medlemstal i 2012 og udtrykte endda frygt for, at vi måske for første gang ville 

få en tilbagegang. 

Det gjorde jeg på baggrund af, at vi startede 2012 med en tilbagegang i 

medlemstallet i de første 3 måneder på 52 medlemmer. 

   

Mine lidt dystre forudsigelser blev heldigvis gjort til skamme. Efter den dårlige 

start på året, fik vi en masse nye medlemmer ind i klubben og sluttede året af 

med det man i regnskabssprog vist godt kan kalde et meget tilfredsstillende 

resultat. 

Pr. 31 12 2011 var vi 645 medlemmer og heraf var de 49 passive. 

Pr. 31 12 2012 var vi 696 medlemmer og heraf var de 51 passive 

 

Her i starten af 2013 har vi så igen mistet ca. 50 spillere i forbindelse med 

kontingentindbetalingen i januar måned svarende til ca. 8 % af vores 

medlemmer. 

Det er svært at gøre noget ved det, men en af vejene er formentlig at finde en 

anden måde og tidspunkt at opkræve kontingent på. 
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Det er ingen trøst, at vi ikke er alene om tab af medlemmer. Når man kigger på 

tallene kan man se, at der alene i de nordjyske golfklubber i tiden fra 30 09 12 

og til udgangen af februar 2013 har været et fald i antallet af medlemmer på ca. 

1250. 

Det må siges at være alarmerende og sidst på året gik bl.a. Proark golf konkurs 

med det til følge, at omkring 10.000 golfspillere er kommet i klemme. Andre 

golfklubber er i store økonomiske problemer, og vil på sigt have svært ved at 

overleve. 

 

Kampen om medlemmer i klubberne er skærpet betydeligt, og ikke mindst her i 

vores område. 

Vi er desværre kommet i den situation, at vores naboklub Hobro Golfklub gør 

brug af ulovlige midler for at kapre vores medlemmer. 

De overholder ikke DGU,s regler om, at fuldt kontingent = fuldt medlemskab og 

at reduceret kontingent = reduceret medlemskab 

Det vil kort fortalt sige, at betaler du ikke fuldt kontingent, så kan du kun være 

Flexmedlem og have et DGU kort med et F  

 

Det er blevet indskærpet af DGU i klubnyt 2 gange inden for det sidste halve år, 

og må derfor formodes at være kendt af både de ansvarlige direktioner og 

bestyrelser i golfklubberne. 

Vi har konstateret, at spillere fra Volstrup golfklub er blevet lokket til Hobro 

golfklub mod at få årskontingentet til kr. 2495,00 hvilket er halv pris. Andre 

spillere er blevet lokket med endnu mindre beløb, hvis de ville spille på Hobro,s  

turneringshold. 

Der er ikke tale om kampagnetilbud for nybegyndere, som er lovligt. 

 

Lad mig sige det helt klart. De pgl. Spillere kan ikke være fuldgyldige 

medlemmer. De kan ikke spille i SGN samarbejdet til halv pris, og de kan ikke 

spille på turneringshold. De kan ikke engang være long distance medlem i en 

anden klub. 

Såfremt de vil spille golf under DGU skal deres medlemskaber lovliggøres. 

Sagen er så alvorlig ikke bare for os, men også for de andre naboklubber, at vi 

har været nødt til at underrette DGU om, hvad der foregår i Hobro. 

DGU har sendt en høringsskrivelse til Hobro Golf Klub, hvor formanden har 

svaret, at det gør man ikke.  

Så er vi i den situation, at enten er formanden uvidende om, hvad der foregår i 

klubben eller også er der nogen, der har fortiet sandheden over for ham. Jeg 

vælger indtil videre, at tro på det sidste.  

Det skal man nu kigge på i DGU. 

 

Jeg vil gerne tilføje, at jeg er dybt skuffet over den måde, man presser vores 

spillere, når de gæster Hobro golfklub. Det gælder også med long distance 

medlemskaber, hvor man går helt ned i priser på 600 – 700 kr. 
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Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan komme som gæst, uden at skulle 

presses med medlemskaber af en eller anden art. 

Det sker ikke i andre klubber, og heller ikke hos os. 

I mine øjne er det også en hån mod de medlemmer i Hobro, der gør et stort 

stykke arbejde for klubben, og som betaler fuldt kontingent. 

De loyale medlemmer har lige fået sat kontingentet op med kr. 300 til kr. 5.250  

om året. Så har jeg svært ved at se, at fordi man kommer fra Volstrup, så kan 

man spille et helt år for kr. 2.495  

I Volstrup betaler alle kontingent efter det medlemskab man har – også 

bestyrelsen. 

Lad os dog mødes på banerne i venskabelige dyster, og så lade folk selv finde ud 

af, hvor de vil spille golf. 

Mange af os kender jo hinanden både privat og fra foreningslivet mv. 

Det er en fremstrakt hånd til bestyrelsen i Hobro Golf Klub. Lad os få ordnede 

forhold klubberne imellem, og så se at komme videre med det , det drejer sig om 

– at spille golf. 

 

ØKONOMI: 

Mit næste indlæg skal handle om klubbens økonomi, der er præget af stabilitet, 

overskud, og ikke mindst – den lever op til, hvad der er lovet. Stabilitet dækker 

over, at klubbens 8. regnskab ligesom de foregående 7 viser overskud. Vi har 

godt nok kun kr. 1.000 i overskud, men med udgift poster på ca. kr. 250.000, så 

synes jeg faktisk, at vores kassemester har gjort det godt. 

Det svarer næsten præcist til, hvad jeg sagde for et år siden – nemlig at klubbens 

politik ikke var fortsat at øge vores indestående på bankbogen, der dengang var 

på kr. 200.000. Det er ikke helt overholdt, idet vi har kr. 202.902,42, men det 

håber jeg, at I bærer over med. 

Jeg vil til gengæld ikke love, at vi har hele beløbet stående på kontoen til næste 

år, men mindre kan også gøre det, hvis vi ellers har brugt pengene fornuftigt. 

Hardy vil komme nærmere ind på tallene, når han aflægger regnskabet. 

 

Jeg vil i stedet beskæftige mig lidt med den samlede økonomi i golfen i Volstrup. 

Et vigtigt element i overenskomsten med Volstrup Golf center er at klub og 

center er afhængige af hinanden – også på det økonomiske område. 

 

Jeg har tidligere oplyst om, at mange klubber er i økonomisk uføre. Det 

resulterer i, at vi får henvendelser fra medlemmer fra nogle af disse klubber, 

som vil forhøre sig om forholdende her i Volstrup. De overvejer klubskifte, men 

vil forinden sikre sig, at de ikke igen kommer ind i en klub med økonomiske 

problemer. Usikkerheden om fremtiden har været en ubehagelig oplevelse for 

dem. 

Vi har meget troværdig kunnet fortælle dem, at hvis det var sikre økonomiske 

forhold – et velplejet golfanlæg – venlig personlig betjening og en god klubånd, 

de gik efter, så var Volstrup det rigtige sted at komme. 
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Der er ingen tvivl om, at økonomien kommer til at spille en stor rolle i fremtiden 

og bliver afgørende for, hvem der overlever, og hvem der bukker under. 

Jeg er derfor glad for, at jeg har aftalt med familien Ugilt Hansen, at jeg må 

fortælle lidt om økonomien her på Volstrup i dag. Klubbens økonomi er jo en 

lille del heraf. Centrets økonomi er langt vigtigere for os medlemmer. 

 

Den 1. marts 2009 – altså for godt 4 år siden - havde bestyrelsen en lignende 

aftale med vores baneejer om, at der kunne fortælles lidt om centrets økonomi. 

Det følgende er et lille udpluk fra beretningen dengang: ”Der vil fremadrettet 

være stor forskel på, om man er medlem af en golfklub, som har en 30 årig 

aftale med en baneejer med en særdeles god økonomi. Det kan siges meget 

præcist, at det er svært at finde gæld i hverken baner, klubhus eller øvrige 

faciliteter, hvilket er ret enestående”. 

Der er i de 4 år, der er gået siden investeret millionbeløb i golfanlægget – senest 

med udbygning af klubhus og restauration og vel at mærke uden at det har 

medført eller vil medføre finansieringsudgifter. Så kan det vist ikke siges mere 

tydeligt – at golf på Volstrup er et yderst robust foretagende uden 

gældsforpligtigelser, hvilket muliggør investeringer og opretholdelse af en høj 

standard, selvom golfbranchen er presset til det yderste. 

I bestyrelsen ser vi frem mod en golfverden i landsdelen, der kan finansiere de 

altid nødvendige investeringer i anlæg og maskiner ved brug af overskud fra 

driften og ikke som det sker i øjeblikket for mange klubbers vedkommende ved 

brug af kassebeholdning – ulønnet medlemsarbejde og endnu værre 

gældsstiftelse. 

 

 

Begynderudvalget har også i 2012 haft et travlt år med omkring 80 nye 

golfspillere på begynderkursus og weekend kurser. Langt de fleste meldte sig 

efterfølgende ind i klubben. 

Herudover har man afholdt Golfens dag – Hobromesterskaber for ikke golfere 

og andre aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. 

Et stort antal af vores medlemmer, har brugt mange timer i deres fritid på at 

være kaninførere mv.  

Begynderforløbet har også i 2012 fået stor ros fra deltagerne. 

En stor tak til begynderudvalget og kaninførerne, fordi I tager så godt imod 

vores nye medlemmer. 

 

Turneringsudvalget har i 2012 også holdt et højt aktivitetsniveau med 12 

turneringer og en hulspils turnering henover sæsonen. 

Der har været stor tilslutning til næsten alle vores turneringer og enkelte har 

været på max antal deltagere. 

Vores klubaften om tirsdagen, har været en kæmpesucces med et gennemsnit på 

ikke mindre end 72 deltagere. 

Vi håber på, at I alle igen bakker op om klubbens arrangementer i 2013. 
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Midt i sæsonen skete der et formandsskifte i Turneringsudvalget, idet Tue 

ønskede at trække sig fra posten. Heldigvis var der en afløser klar og Louise 

Rostbøll blev ny formand. 

Nye medlemmer af udvalget er også Inge Vestergaard og Svend kuch. 

En stor til Tue for det arbejde, han har udført i udvalget. 

Og så skal vi jo ikke glemme Preben Kjær Sørensen, der er vores regelmand. 

Det er fantastisk at se, hvordan du går op i de rent ud sagt finurlige golfregler og 

at du hele tiden ønsker at uddanne dig inden for området. 

Så kære medlemmer – gå bare til Preben, hvis der er problemer med 

fortolkningen. 

 

Juniorudvalget: 

Juniorafdelingen i Volstrup har igennem de sidste 5 år været inde i en god 

udvikling og 2012 blev endnu et år med succes på mange områder. 

I 2012 har man forsøgt at ændre på træningsstrukturen ved at dele juniorerne 

op i 3 træningsgrupper, og derved har vi fået en mere målrettet træning 

tilpasset det niveau, som den enkelte junior er på. 

Vi starter med græsrodstræning for de nye og yngste, hvor træningen består af 

en blanding af golf og leg. Herefter bliver træningen mere og mere intensiveret 

Med henblik på udvikling af spillet. 

 

Juniorafdelingen har i 2012 deltaget i flere turneringer. Vi har haft hold med i 9  

huls turneringen, hvor de blev nr. 3. 

Vi har haft et hold med i en 18 huls kredsturnering. Holdet vandt stort set alle 

matcher de deltog i, og blev en suveræn vinder af kredsen. Det gav adgang til 

finalen i Hjørring, hvor holdet var med til at skrive historie. 

Aldrig før i DGU,s historie er det sket, at der har været 3 hold med samme score 

efter 18 huller. Volstrup blev dog efter nogle beregninger nr. 3 

 

Der har også i 2012 været sommer camp med bl.a. en match mod seniorerne. 

Der var vist nogle, der fik en ”røvfuld” 

 

2012 har givet mange nye helt unge spillere. Dem skal der gøres en større indsats 

for blandt andet med introduktion af et golfkørekort, der skal synliggøre 

spillerens fremskridt, og hvad der skal til for at få det Grønne Licens to play 

kort. 

 

Rekrutteringsudvalget har i årets løb arbejdet sammen med Begynder og 

Turneringsudvalget om bl.a. Golfens dag – Hobro og omegns mesterskaber – 

fyraftensgolf – ældresagen og turnering – medlem ikke medlem. Endvidere var 

klub og center tilstede på messen Ferie og fritid i Herning, hvor vi havde en stor 

stand med simulator mv. Det var igen i år en stor succes. 

Desværre har formanden for Rekrutteringsudvalget Ebbe Christensen valgt at 

stoppe i bestyrelsen. 

Med dirigentens tilladelse vil jeg gerne takke Ebbe. 
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Ebbe, det bliver en lidt mærkelig situation for mig og den øvrige bestyrelse, når 

vi om lidt skal konstituere os, - fordi du ikke sidder med ved bordet. 

Det var med stor beklagelse, at vi i december modtog din besked om, at du ikke 

modtog genvalg i dag. 

Du har om nogen ydet en kæmpeindsats for golfen i Volstrup næsten lige fra dag 

1 med O medlemmer til i dag omkring 600. Du har en stor fortjeneste i den ret 

fantastiske udvikling, og det vil vi alle omkring golfen i Volstrup sige dig tak for.   

 

Ebbe, det er mere end 7 år siden du blev formand for begynder og aktivitets- 

udvalget og i perioden frem til i dag har du haft flere udvalgsposter såsom 

formand for rekrutteringsudvalget – medlem af bestyrelsen, hvor du både har 

været sekretær og næstformand. 

Du har aldrig sagt nej til de opgaver, som vi gerne ville have dig til at klare, og 

tingene blev gennemført til punktlighed. 

Hvis jeg skal nævne nogle af de aktiviteter, som du har stået fadder til er det: 

Begynder – medlemspakker med kage og kaffe – kaninturneringer med 

medlemskab og altid flotte evalueringer – medlemshvervning incl. Materialer –

åbent hus arrangementer – Webmaster for både klub og center – opfinder og 

tovholder for skulderklaps turneringer og fest + - statistikfører en masse andet. 

Hertil har både du og Lene altid været aktive medlemmer af vores klub både i 

hverdagen og til turneringer. 

Din sidste egenskab jeg vil nævne her, er evnen til at finde gode afløsere. Tag det 

som et kompliment, når jeg siger, at din afløser i begynderudvalget Susanne har 

videreført udvalgets succes med en tro kopi af dine metoder. 

På egne og den samlede bestyrelses vegne – tak for godt samarbejde – og jeg 

håber, at du får mange rigtige gode golfrunder i fremtiden. 

Overrækkelse af gave. 

 

 

 

Klubberne i Klubben. Her er det desværre ikke gået så godt for 

mandagspigerne, som har stoppet deres klub på grund af manglende deltagelse. 

Det er vi kede af og har diskuteret årsagen. Det er muligvis, at det er mandag og 

for tidlig på dagen for dem, der arbejder. 

Sammenholdt med, at vi har klubaften tirsdag, og at man måske har spillet i 

week-enden kan det være noget af årsagen.  

Der skal ikke være tvivl om, at vi gerne vil have en dameklub op at stå igen og 

gerne mange flere damer i klubben. 

Jeg vil gerne efterlyse ideer/forslag til, hvordan vi kan få en dameklub til at 

komme i gang igen. 

The Eagles og De Volsomme kører godt. De Volsomme er tæt på at være oppe 

på et gennemsnitlig deltagerantal på 40. Så det er meget flot.     

  

Tak til alle dem, der har påtaget sig arbejdet med at lede klubberne. 
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Golf Team Volstrup havde i bund og grund en god sæson i 2012. Klubbens 

herrehold reddede livet i 4. division og vores suveræne damer blev puljevindere 

og sikrede sig senere på året oprykning til 3. division. 

Vi er nu klar til at starte på en frisk – faktisk i dag. Jeg er utrolig glad for at 

Karen Marie Søby har sagt ja til at være formand/kvinde for eliteudvalget, som 

skal spille i dag og efterfølgende have spillermøde kl. 16.00. 

Jeg håber, at mange vil komme ud og bakke spillerne op, når turneringen 

starter i slutningen af april. 

 

Endvidere har klubben i år tilmeldt 3 hold til Regionsgolf Vest og vi deltager i 

Synoptik Cup. 

 

 

I dagene 31 07 til og med 02 08 12 afholdt vi junior DM i Volstrup. Det var et 

stort arrangement og mange af klubbens medlemmer ydede en stor og frivillig 

indsats. 

Det har været et kæmpe plus for Centret og har givet masser af medieomtale. 

Vi fik meget ros for afholdelsen både af spillerne og mindst DGU. Jeg citerer 

lige, hvad DGU,s turneringsleder sagde til Nordjyske: Alt hvad vi har bedt om 

fra DGU,s side, er blevet opfyldt. Jeg har aldrig oplevet en bane sat så flot op 

som den her. Jeg må sige, det er professionelt, sagde Niels Sørensen” 

 

2012 var også året, hvor vi havde stor fremgang i antallet af greenfee gæster. 

Omsætningen steg med 20 % selvom vi kørte med halv pris hele året. 

forklaringen herpå er nok Junior DM og de billige greenfeebilletter. 

 

Indendørs Centret har specielt efter jul haft stor søgning. Det har knebet lidt 

med antallet af deltagere til vores klubaftener. Det er måske det samme med, at 

vi spiller mandage, og det er tilsyneladende ikke nogen god ide. 

Det kan stadig undre mig, at der ikke er flere, der benytter centret. Boldene er 

gratis og man kan holde svingene vedlige hele vinteren. 

  

Kristian Nielsen er blevet ansat som ny ”kommerciel direktør” i Golf Centret. 

Han skal tage sig af alt muligt vedr. butik – marketing – hjemmeside - træner 

regelundervisning mv., så han får noget at se til. 

Vi glæder os til samarbejdet med ham. 

 

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. 
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I den forbindelse vil den nye butik med pelse mv. også være et stort aktivt ikke 

mindst for damerne. Mændene er sikkert knap så glade. 

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 

 

  


