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Generalforsamling i Volstrup Golfklub torsdag den 2. juli kl 1900 

  

Velkomst.  

  

Kære medlemmer.  

  

Velkommen til Generalforsamling i Volstrup Golfklub.  

Dejligt at se så mange medlemmer selv om der er ferietid. 

 

Generalforsamlingen skulle jo have været afholdt den 22. marts 2020. Det 

blev den jo desværre ikke.  

 

Coronaen bankede på og lavede om på alt. Håber i alle er sluppet godt 

igennem denne svære tid. Man kan vist roligt sige, at det har været et ret 

turbulent forår. Ret meget mere vil jeg ikke sige om dette, da det må 

tilhøre beretningen fra 2020, som forhåbentlig kan blive berettet til marts 

2021. 
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Jeg vil derimod i min beretning komme ind på, hvad der er sket i vores 

klub og Center i 2019 . Min beretning er skrevet til den 22. marts, men jeg 

har prøvet at rette den lidt til til datoen i dag. Det kan godt være at der er 

noget som måske ikke helt er opdateret. Håber i bærer over med dette.  

 

  

  

  

MEDLEMSKABER:  

 Lad mig starte med antal af medlemmer. Lige som andre år falder vores 

medlemstal omkring kontingent betaling i januar måned. Henover året 

kravler det så opad igen. Men desværre er der tilbagegang i golfsporten 

generelt og også her i vores klub. Vi har været ca 550 medlemmer i 2019. I 

marts 2020 var der 523 medlemmer. Dette tal er heldigvis lige pt på vej op 

mod de 600. 

  

   

  

  

  

ØKONOMI. 
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Næste punkt i beretningen har bestyrelsen givet overskriften  

BUND SOLID KASSEBEHOLDNING 

Og ovenikøbet med store fede skrifttyper, som journalister bruger, når noget 

er vigtigt og værd at bemærke. Med kr. 190.000 ”på bogen” uden gæld er 

overskriften vel meget passende, og i en tid hvor man ofte må læse om store 

underskud inden for golf verdenen og endda i år med flere konkurser og 

dermed usikker situation for medlemmerne, så er de fede bogstaver vel 

meget passende omkring klubbens økonomiske situation. 

”Året blev ikke blot et godt og aktivt sportsligt år for golfen på Volstrup. 

Det blev det også på det økonomiske område”. En sætning jeg også i år kan 

bruge. Godt nok viste året et underskud, men det var på beskedne kr. 11.000 

og faktisk lidt bedre end budgettet, der lød på et minus på kr. 15.000. 

Jeg overlader trygt gennemgangen af klubbens regnskab til vores kasserer 

lidt senere i dag, men vil alligevel gerne omtale den glæde og tilfredshed, 

der er ved at være formand for en klub, hvor vi har kunnet imødekomme 

enhver berettiget henvendelse om penge til aktiviteterne i de forskellige 

udvalg. Jeg vil dog godt fremhæve, at klubben har været i stand til at 

afholde en medlemsaften med stegt flæsk og persille sovs ad libitum og et 

arrangement med spisning for vores mange frivillige medhjælpere med 

indbudte ledsagere. Begge engagementer blev noget dyrere end forventet, 

men det skyldtes udelukkende, at deltager antallet var rekord højt, og 

bekræfter endnu engang den gode opbakning, der er omkring klubben og 

golfen i Volstrup. 
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Mange tak for det. 

Jeg vil afslutte økonomi punktet med at nævne, at vi i bestyrelsen har haft 

nogle drøftelser om tidspunktet for at bruge noget af klubbens bank 

indestående er ved at nærme sig. Bestyrelsen vil komme nærmere ind på 

drøftelserne under indkomne forslag. 

 

  

  

   

Udvalgene:  

  

Begynderudvalget:  

 

 

 

Begynderudvalget havde i 2019 igen fokus på at fastholde nye golfere i 

klubben. Udvalget afholdt derfor i det tidlige forår 

opstarts/gensynsturnering for ny udlærte golfspillere fra året før. De nye 

skulle hilses velkommen efter vinterpausen og inviteres til at deltage i 

klubbens forskellige tilbud. Vi synes, det så ud til, at mange tog imod 

invitationen - ikke mindst kunne det ses på den store opbakning til 

Græshoppeturneringen. 

Begynderudvalget stod også - som sædvanlig - for kaninturneringen hver 

onsdag sæsonen igennem. Ud af 55 Golf og Gratis-deltagere deltog 34 i 
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kaninturneringen og indmeldte sig efterfølgende i klubben. Procentvis et 

godt resultat, som der skal arbejdes på at gøre endnu bedre. 

Begynderudvalget håber , at alle også i år vil tage godt imod de nye spillere, 

som snart skal i gang med deres 1. turneringer. Mentor ordningen fortsætter 

også i 2020.Stor tak til alle kaninførere, i er bare klar når vi kalder. Sidder 

der nogle her i forsamlingen, som brænder for , at hjælpe i enten udvalget, 

som mentor eller som kaninfører, så tag fat i Sanne.  

  Stor tak til Sanne og hendes team. I gør virkelig en stor indsats for at alle 

begyndere føler sig godt tilpas her på Volstrup. Sanne du gør virkelig en 

stor indsats for begynderne her i klubben, godt suppleret af Allan. Tusind 

tak for det. Jan Nielsen har valgt at træde ud af udvalget. Stor tak til Jan for 

din indsats i udvalget. 

 

  Der har været mange succeser i årets løb. Én af dem var igangsætning og 

udførelse af projekt ”FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER” hvor 

græshoppeturneringerne blev det bærende element. Kort fortalt gik projektet 

ud på, at få klubbens mange nybegyndere og høj hcp i gang med spil på 18 

huls banen. Der blev lavet en 9 hullers turnering, og der blev spillet 16 

onsdage, og ikke mindre end 27 forskellige medlemmer nåede at deltage – 

nogle mere end andre. Den sidste turnerings aften var der således 16 og man 

hyggede sig gevaldigt, og bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at gentage 

turneringen i 2020. Efter flere opfordringer vil vi overveje at sætte hcp 

grænsen til 32 i stedet for 38, spille med maks. 3 på hvert hold og med en 

”græshoppe fører” i det omfang, der kan skaffes hjælpere nok. Dette er 

blevet imødekommet. 
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Målsætningen med at give nogle ikke så øvede spillere mere appetit på 

golfen blev til fulde indfriet. Der er faktisk en del af medlemmerne fra 

onsdags turneringerne, der efterfølgende er hoppet over på vore tirsdags 

klubaftener og De Volsomme og endda opnået at komme i 

præmierækkerne. Det var lige præcist, det projektet gik ud på. Vi blev i 

bestyrelsen bekræftet i vor antagelse om, at aktiv deltagelse på forskellige 

og tilpassede niveauer er en god måde at fastholde vore medlemmer på, og 

turneringen bliver gentaget i 2020 med spil hver onsdag. Hardy – vores 

kassemester - har givet tilsagn om også i år at stå i spidsen for vore 

forhåbentlige mange ”græshopper”, og han har fortalt mig, at han allerede 

har fået tilsagn om et tilstrækkeligt antal hjælpere, så medlemmernes ønske 

om at få lidt hjælp og vejledning under spillet kan blive opfyldt. 

Græshopperne er et bevis på, at man får rigtig meget ud af at starte med golf 

i Volstrup og man får rigtig meget for pengene ved at fortsætte med det. 

Hvis I har kendskab til nogen, der synes de får spillet for lidt, ikke rigtig har 

nogen at spille med, ikke rigtig synes de har mod på klubaftenerne, så vil 

begynder udvalget eller Hardy gerne have et lille praj. Det er bare så 

ærgeligt at miste medlemmer, når man kan undgå det ved at være 

opmærksom 

            

 

 

 

 Årets gang i Thor Udvalget. 
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Endnu et år er gået med stor aktivitet på turneringssiden. Vi fik afviklet 23 

klubaftener. Deltagerantal var mere end 60 i gennemsnit og mere end 150 

forskellige personer har deltaget på disse dage. 

Vi har afholdt 8 turneringsdage med ca 75 deltagere i gennemsnit. Til 

Åbningsturneringen var vi 96 deltagere og til Slaget om Volstrup nåede vi 

100 deltagere. På alle turneringsdage og klubaftener mødte 

folk op med godt humør og stor lyst til at gøre sit bedste på dagen. Ryder 

cup blev endnu engang en stor succes. Natgolf lige så. 

Det er Thorudvalgets  håb at aktiviteterne i det nye år kan blive på samme 

niveau eller bedre.  Thorudvalget gør alt hvad de kan for at gøre Volstrup 

Golfklub til et godt sted at mødes. Tusind tak til Henry og hans team for 

jeres indsats i det forgangne år. I gør virkelig et stort stykke arbejde for 

Volstrup Golfklub 

 

 

 

  

Juniorafdelingen: 

 

 

  

 

Årets gang i Volstrup's Junior afdeling har meget lignet de foregående år, 

hvor der i sæsonens løb dukker nye ansigter op samtidig med, at andre 

forsvinder. Vi har, som mange andre klubber, svært ved få de unge 

fastholdt i golf sporten - og det er et tegn, som desværre kendetegner 
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golfsporten generelt. 

Naturligvis og heldigvis har vi en pæn skare af spillere, som vi har mødt 

igen og igen men antallet heraf bliver altså færre. Som skrevet, nye spillere 

falder fra og nogle af de ældre juniorer går videre i deres forløb og deltager 

på voksen hold og andre drager udenbys for uddannelse. Så junior 

afdelingen er hårdt prøvet og har behov for, at der findes kræfter, som kan 

trække nye spillere til og fastholde disse. 

 

I årets løb har vi haft spillere, som har deltaget i forskellige turneringer - 

og set over en kam, så er det vel gået helt fint. 

 

Hvis vi starter med vores vinterturnering, som jo løber fra november til 

omkring marts, så havde Volstrup 1 spiller med i finale feltet på 6 spillere 

og endte som samlet nr. 4. Til gengæld havde vi ingen spillere med i den 

netop afviklede finale for sæson 2019/2020. 

Det er nu 3. sæson, hvor vi har kørt en junior vinterturnering i vores 

dejlige indendørs center og turneringen er efterhånden blevet en dejligt, 

positivt samtale emne i vores golf distrikt. Ja, faktisk så meget, at Dansk 

Golfunion nu vil have vores koncept kopieret ud til de øvrige 4 distrikter i 

landet. Så på den vis er Volstrup Golfcenter absolut kommet flot ind på det 

danske golflandskab. Tak til dig Ole for at have opfundet denne turnering, 

og endnu engang fået Volstrup på Verdens kortet, eller i hvert fald på 

Danmarkskortet. 

 

Udendørs har der i sæsonen været 3 forskellige typer af turneringer. For de 

spillere, som ikke har - eller netop har fået - banetilladelse til stor bane, har 
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der været afviklet Uden DGU-kort turneringer. Disse spilles som oftest på 

Pay & Play baner rundt omkring og også Volstrup Golfklub har haft besøg 

af spillere hertil. Vi har haft 4 spillere med i disse turneringer og alle er 

kommet hjem med store smil på læberne og har syntes, at det var en super 

oplevelse. 

 

Når man kommer lidt videre i golf forløbet, så deltager man i Junior Kreds 

turneringen. Det er en hold turnering, hvor hver klub må stille med op til 6 

spillere - og dagens 4 bedste hold resultater udgør det samlede hold 

regnskab. Der spilles i 2 rækker, 9 hullers turnering og 18 hullers 

turnering. 

Vi har været presset på spillere og har derfor haft svært ved at gøre os 

gældende i det samlede hold regnskab. 

Ud over hold regnskabet, så er der også en individuel turnering, hvor de 4 

spillere, der klarer sig bedst over sæsonen, vinder retten til deltagelse i 

Stjernegolf det efterfølgende år. Lidt stolt kan vi her berette, at Volstrup 

Golfklub faktisk tager 2 af de 4 pladser, der er blevet spillet om. 

 

Endelig har vi JDT turneringen - og her har vi haft 3 forskellige spillere til 

at deltage. Ud af de 3 spillere formåede 2 af disse at komme iblande de 8 

spillere, der repræsenterede Distrikt 1, Nordjylland, i efterårets SuperCup. 

 

Så alt i alt, så er vi pressede på spillere - men de spillere, som vi har haft 

ude i turneringerne, har på flotteste vis repræsenteret Volstrup Golfklub. 

Ole har valgt at forlade juniorudvalget 

dels fordi at han har påtaget sig opgaver i Distriktet og dels fordi at 
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Rasmus, Ole og Helles søn nu aldersmæssigt bevæger sig videre i forløbet. 

Ole vil gerne følge sin søn men i den forgangne sæson har de nogle gange 

oplevet, at Rasmus skulle en vej med deltagelse i turnering, hvor Ole 

skulle en anden vej som junior leder. Vi i Bestyrelsen vil gerne sige Ole 

stor tak for din indsats i junior udvalget  de sidste 3 år.Tusind tak til de 

forældre der har støttet op om de unge mennesker. Der skal også i år igen 

lyde en stor tak til verdens bedste juniortræner Claus Ellegård. Ungerne er 

vilde med dig. Det ser ud som du har præget din egen søn i den retning du 

selv går. Jonas har tilbudt at være en del af juniorafd. Så Jonas rigtig 

nhjertelig velkommen til dig. Skønt at unge mennesker vil engagere sig i 

klubliv. 

  

 

  

  

Klubber i klubben:  

 

 

The Eagles og de Volsomme spiller  henholdsvis torsdag formiddag og 

eftermiddag.  

Der er som sædvanlig god tilslutning til begge klubber.  

 

Eagles har været 42 medlemmer , spillet 499 runder i regn og storm. Slået 

42415 slag plus diverse prøvesving. Der er lavet 6 eagles. Turneringen 

blev vundet af Christian Jensen med netto 68.88 slag. Nr 2. Kristian 

Nielsen med netto 69,88 . 
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I de Volsomme har der deltaget i snit ca 40 medlemmer. Der er vist ikke 

tal på slag og prøvesving. 

 

Jeg vil opfordre jer til at deltage i det sociale samvær, som fælles spisning, 

grillarrangement mm. Disse klubber i klubben arrangerer. 

 

Dameklubben spiller mandag eftermiddag. Jeg vil gerne opfordre alle 

damer til at spille med her.  Det er super hyggeligt.   Der har været 10 

spillere i snit pr. gang. Der er plads til mange flere. Dameklubben har ca 

30 medlemmer. Hanne Østergård og Laila Ellegård har stået for 

dameklubben i 2019. Desværre har Hanne valgt at stoppe og i stedet 

indtræder Birgit Hansen. Herfra skal lyde en stor tak til Hanne for din 

indsats i dameklubben. Det var Hanne der var primus motor til at få 

dameklubben i gang.  

 

 

  

Rejseholdet.  

Også i 2019 har der været arrangeret ture rundt på de baner, der er medlem 

af fritspils ordningen. Det har Knud Erik Tøttrup styret og en stor tak til 

ham for det. Jeg kan kun opfodre jer til at blive medlem af Golfring 2020. 

Det er nogle rigtig hyggelige ture som Knud Erik arrangerer.  

  

Sportsholdene 
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Desværre rykkede vores 4. divisions hold ned. Håber i snart er tilbage i 4. 

Division. Så er vi klar til oprykningsfest. Volstrup har deltaget med 2 

herrer hold og et damehold i sæson 2019. Tak til Carsten og hans team for 

indsatsen i 2019.  

 

Endvidere har klubben i 2019 haft tilmeldt 4 hold til Regionsgolf Vest  

Det er Linda Plougstrup  der er tovholder på dette. Regionsgolf er en 

hygge turnering hvor det sociale er i højsædet. Meen det gælder stadig om 

at vinde. Har du lyst til at spille på et af holdene så tag fat i Linda. Tak til 

Linda og hendes holdkaptajner for at  styre dette. 

   

  

 

 

Golfring 2020 

 

Alle jer som deltog i vor generalforsamling for et år siden kan sikkert 

huske, at jeg kraftigt opfordrede vore medlemmer til at melde sig ind i frit 

spil ordningen. Vi var kommet helt ned på beskedne 44 – et fald på over 

100, siden det første år vi var med. Opfodringen gav ikke det ventede 

resultat. Vi måtte ganske enkelt erkende, at vi geografisk lå for langt væk 

fra Limfjordsklubberne, eller sagt mere klart Vi havde for langt til dem, og 

de havde for langt til os. Den manglende tilslutning fra vores medlemmer 

og nedgangen i antal besøg fra de andre klubber her i Volstrup, gjorde 

efterhånden ordningen økonomisk uansvarlig. Det kom ikke bag på hverken 
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vores baneejer eller os i bestyrelsen. Vi har faktisk gennem et par år, ja 

mere endda , tror jeg ofte vendt situationen, og drømt om en fritspil golfring 

med deltagelse af golfklubberne i de 3 kommuner- Rebild, Vesthimmerland 

og MariagerFjord. Vi var også bevidste om, at drømmen næppe ville blive 

til virkelighed, idet de fleste af klubberne befandt sig ganske udmærket i de 

ordninger, som de var medlem af. Gennem flere drøftelser med vores 

nærmeste naboklubber fornemmede vi alligevel, at de ved en nærmere 

vurdering, stod i lidt samme situation som os. Uden at blive alt for teknisk 

og for detaljeret, så gav vores uundgåelige udmelding af Golfring 

Limfjorden i november måned startskuddet til tanker og drøftelser om den 

nuværende Golfring 2020, der som bekendt består af 6 klubber – Volstrup – 

Hobro – Rold- Mariager- Sebber og Randers Fjord. At det for Volstrup var 

en rigtig beslutning, kan de mange tilmeldinger til ordningen bekræfte.  

Dags dato er der 179 tilmeldte til Golfring 2020. og det er i dag den 2.juli .  

Jeg vil opfordre alle  hverdags- og fleks medlemmer til at  gå hjem og regne 

lidt på, hvor meget I kan få for jeres kontingent ved at skifte til 

fuldtidsmedlemsskab og blive medlem af Golfring 2020. Der venter mange 

spændende turneringer og fornøjelige runder på de spændende fremmede 

baner. At spille lige så mange runder, man har lyst til på 6 baner – ikke så 

langt væk - til beskedne kr. 850,00. Det er da et tilbud, man dårligt kan sige 

nej til.  

Vores udmelding af Golf ved Limfjorden blev modtaget med stor forståelse 

af samtlige klubber i ordningen. Der var respekt om vores økonomiske 

udregninger. Som bekendt kan man ikke gøre alle tilfredse, men vi har 

faktisk fornemmet samme respekt og forståelse fra langt de fleste af vores 
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egne medlemmer, selvom nogle gerne havde set os forblive i den gamle 

ordning. Medlemsafgang som følge af skiftet har været beskeden. 

SNG 

I SNG er der også sket ændringer. Der har været en del problematik vdr. ½ 

PRIS AFTALEN MED NORDJYSKE KLUBBER. Kort version på dette:. 

Nogle af klubberne har ment at halvpris var halvpris uanset hvad. Dvs at 

hvis vi f.eks ville køre en uge til kr. 50 at man så kun skulle betale kr. 25.  

hvis man var medlem af en nordjysk klub. Der har været afholdt en del 

møder og konklusionen er at 6 klubber har meldt sig ud. Disse klubber er 

Ørnehøj,  aalborg, hvide klit, Brønderslev, Hjørring og Hals. ½ pris aftalen 

er blevet slettet og ændret til 

Der betales den laveste dagspris for greenfee, når medlemmer besøger andre 

klubber i samarbejdet, Dog betales max kr. 250,00 for en runde. Dette 

gælder alle andre klubber end de før nævnte 6 . 

 

 

 

  

Banen:  

Sommeren 2019 blev desværre ikke som 2018. Vejret var ikke det bedste, 

ja vel bare dansk sommer. Masser af regn og rusk. Trods dette stod vores 

bane rigtig flot. 
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I 2019 blev der afholdt nogle arbejdsdage hvor medlemmer kom og hjalp 

med diverse arbejdsopgaver. Parkeringsbåsene blev malet op, bede ordnet, 

bænke gjort rene, osv. Tak for hjælpen her. 

 

I Volstrup har vi ikke gratis bolde eller bolde med i medlemskabet, kan vi 

også kalde det. Men vi har så meget andet. Dejligt indendørscenter 

opvarmet til 20 grader så klublivet fungerer selv om vinteren. Dejligt 

velplejet anlæg, restaurant, personale i shoppen  eller restauranten hele 

dagen  Vi behøver ikke at rive bunkere, slå græs etc. Det klarer Jeppes team 

til ug. Dermed ikke sagt at vi ikke har brug for frivillig arbejdskraft. Det har 

vi og der vil også blive brug for det i fremtiden. Heldigvis er der mange der 

stiller op når vi kalder på hjælp. Hvilket antallet af deltagere til 

hjælperfesten også antydede.  

Café kølig er kommet på skinner igen eller hjul er det vel. Kirsten 

Baisgaard og Birthe Kjeldsen har taget initiativ til dette. De har sågar også 

sagt at de vil gøre buggy rene. To damer der er gang i.  Tak for det i to. Er 

der nogle der sidder og gerne vil være en del af de to damers team, så tag fat 

i dem.  

 

Vores indendørs klubaftener er genopstået. Det er Claus Ellegaard der har 

taget initiativ til dette. Har i ikke været til en sådan aften, så skylder i jer 

selv at prøve det. Claus finder på mange sjove ting og skaber en hyggelig 

stemning. 
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Jeg vil gerne pointere, at det er frivilligt om man vil hjælpe til, ved de 

forskellige ting og i hvilket omfang man vil hjælpe. Ingen skal have dårlig 

samvittighed over ikke at møde op. Her i Volstrup har vi plads til alle. 

 

På træner siden har vi sagt farvel til Kristian , men goddag igen til Kenneth 

Sand og Malthe. Velkommen til de to.  De to stor klar med masser af 

træningstilbud. Så kontakt dem hvis ikke lige svinget sidder der eller 

putteren er blevet kold. 

  

    

  

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle her i Golf Centret , dette gælder både 

greenkeeperer , medhjælpere, køkkenpersonale også videre 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.  

Tak til familien Ugilt Hansen, Kristian og Erna 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    

    Susanne Nielsen/formand Volstrup Golfklub  
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