Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 11. 03. 2018.
Velkomst.
Kære medlemmer.
Velkommen til Generalforsamling i Volstrup Golfklub.
Jeg vil i min beretning som sædvanligt komme ind på, hvad der er sket
i vores klub og Center i det forløbne år.

MEDLEMSKABER:
Det er naturligt for mig at starte med antallet af medlemmer i
klubben.
I januar måned 2017 havde vi 569 medlemmer excl. Juniorer uden
banetilladelse og passive medlemmer.
Det havde vi efter det sædvanlige frafald af 40 – 50 medlemmer i
forbindelse med kontingentopkrævningen i december måned 2016.
I tiden frem til oktober måned øgede vi medlemstallet til 584
medlemmer og tæller vi juniorerne med, var vi 605 medlemmer.
Så var der igen kontingentopkrævning i december 2017 og nu her i
starten af marts måned 2018 er vi 526 medlemmer + 21 juniorer.
Det er voldsomme udsving på grund af kontingentbetaling,men det er
desværre også ens for alle golfklubber.
Det, der er bekymrende er, at tendensen i stort set alle golfklubber er
nedadgående og alene i de Nordjyske golfklubber er der fra 2010 til
2017 forsvundet over 2000 medlemmer.
1

Kun 6 klubber har haft fremgang i perioden og her er Volstrup
heldigvis imellem.

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 og vidst også i de tidligere år.
Vi har i årets løb stort set været i stand til at imødekomme ethvert
økonomisk ønske fra alle klubbens udvalg, og det har været en stor
tilfredsstillelse for bestyrelsen, at der har været tilstrækkeligt med
penge til at klare de sportslige udfordringer på et fornuftigt og seriøst
niveau. At det så samtidigt har kunnet ske inden for klubbens samlede
indtægter på kr. 230.000, gør jo sagen endnu mere tilfredsstillende.
Omkring økonomien vil jeg gerne fremhæve, at vor klub er ganske
godt polstret med et indestående i Spar Nord Bank og Jutlander Bank
på tilsammen kr. 179.000 og ingen gæld overhovedet.
Det er lige før, at vi kan klare et års udgifter uden indtægter, og det er
helt i tråd men den strategi, der er lagt fra klubbens start. Dårlig
økonomi gør frivilligt arbejde surt, og det er vi heldigvis forskånet for
i Volstrup Golfklub.
Hardy vil lige om lidt komme ind på de enkelte punkter i regnskabet.

Udvalgene:
Begynderudvalget:
I 2017 var i alt 34 deltagere tilmeldt til begynderforløb i Volstrup.
Som en del af begyndernes golfuddannelse har udvalget afholdt
kaninturneringer om onsdagen. Endvidere en turnering i foråret og en
i efteråret med deltagelse af både kaniner og kaninførere.
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Der har også i samarbejde med golfcentret været afholdt en ”ikke
golfer turnering” for potentielle golfspillere, som både optakt til forårs
og efterårsturneringen.
Udvalget har også assisteret ved Golfens dag
Et af begynderudvalgets fokusområder er at gøre overgangen for de
ny udklækkede golfspillere så god, at vi kan fastholde dem i klubben.
Med de dalende medlemstal, bliver det endnu mere vigtigt.
Vi håber også, at vore medlemmer tager godt imod de nye og støtte
dem, så de føler sig hjemme her.
En stor tak til Begynderudvalget og kaninførerne for det store arbejde
I gør.
THOR udvalget har afholdt et passende antal turneringer i Volstrup
Golfklub
Der har været god tilslutning begyndende med 109 deltagere til
åbningsturneringen.
22 klubaftener, hvor der selv i det dårlige vejr sidste sommer har
været rigtig god tilslutning, også til hyggen bagefter.
En enkelt klubaften blev aflyst på grund af dårligt vejr.
Som noget nyt blev der afholdt Ryder Cup med stor succes. Ingen var i
tvivl om de var røde eller blå og alle ser frem til revanchematchen til
sommer.
Der blev yderligere afholdt partner turnering –Sct. Hans Turnering,
slaget om Volstrup, klubmesterskaber og Stabelfordmesterskaber, der
blev spillet over 2 dage.
Turneringerne har været afholdt i en god ånd, og der har været en god
stemning.
Jeg skulle hilse fra udvalget, som takker for den store opbakning til
turneringerne, og til det gode samarbejde med centret.
Tak til alle medlemmer af udvalget og tak til Bente, der her ved
sæsonafslutningen har overladt formandsposten i udvalget til Henry
Svendsen.
Den nye turneringsplan kan ses på hjemmesiden og vedr. turneringsplanen, så har jeg lige en anmodning om, at I sætter kryds i
kalenderen lørdag den 11. august. Da spiller vi Slaget om Volstrup,
men mere vigtigt er, at vi holder fest om aftenen med musik og dans.
Sidste år havde vi en kanon god fest. Der var bare for få deltagere, så
mød nu op.
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Juniorafdelingen:
Juniorafdelingen kører fint med mange nye børn, der gerne vil lære at
spille golf, og ikke mindst have det sjovt med andre. Vi har lige nu
omkring 40 unge juniorer, hvor alderen har rykket sig ned således, at
vi har knap halvdelen i alderen under 12 år, så der er noget at bygge
videre på.
Juleafslutningen i indendørs centret havde rekordstor antal deltagere,
af både forældre, søskende og bedsteforældre. Super godt med
opbakningen og ros til Pernille og Jeppe for de godt 200 æbleskiver.
Juniorafdelingen har lavet et nyt tiltag over vinteren 2017/18, nemlig
en Sim-Cup turnering for de garvede unge spillere i distrikt 1. Der er
6 spillerunder samt 1 finale, der blev afviklet den 3. marts. 6 spillere
var i finalen heriblandt vores egne Jonas Pedersen og Jonas Marchall.
Turneringen er blevet super godt modtaget af spillere og forældre fra
de andre klubber, som har stor ros til vores faciliteter og ikke mindst
vores gæstfrihed.
Flere af spillerne og deres forældre har efterfølgende besøgt og brugt
vores indendørs center.
Juniorafdelingen har også fået nedsat et forældreråd med henblik på
mere kontakt med forældrene.
Der afholdes i samarbejde med DGU en junioruge i uge 32 med
henblik på at trække nye spillere til.
Indendørsafslutning er den 19 03 18. Da er det forhåbentlig forår.
Tak til Preben, Ole og verdens bedste hjælpetræner Claus for et
fantastisk arbejde med juniorafdelingen.

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.
Som noget nyt er der nogle friske piger Hanne og Laila, der har fået
startet dameklubben mandagspigerne.
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Der har været god tilslutning og tak til Hanne og Laila for initiativet.
Alle klubber starter op i april. Se tider med mv. på hjemmesiden.
Rejseholdet. Også i 2017 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.
Golf Team Volstrup klarede sig OK i turneringerne sidste år. Det
lykkedes herrerne at vende tilbage til 3. division efter nogle
spændende oprykningskampe.
Damerne og herrerne i kvalifikationsrækken havde det lidt sværere,
men jeg tror, at de hyggede sig alligevel.
I år har vi nu tilmeldt 2 kvalifikationshold samt et 3. 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.
Fritspilsordningen omfatter 9 golfklubber og man kan tilmelde sig
hele året. Prisen er 900 kr.
Hjemmesiden.
Vi har fået en ny og flot hjemmeside. Brug den nu til at se, hvad der
foregår af aktiviteter i klub og Center.
Banen:
Det har været en lang og kedelig vinter for den udendørs golf. Den
store bane har været lukket i en længere periode på grund af skiftevis
frost og tø. Endvidere foregår der reparationer af teesteder mv.
Vi skåner banen nu fordi erfaringerne viser, at vi så får en bedre bane,
når foråret kommer.
9 huls banen er åben hele vinteren og her spilles til sommergreens.

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.
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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. Brug skraldespandene til dåser og affald
og ikke teekopperne.
Jeg vil gerne understrege, at det er frivilligt om man vil hjælpe til, og
ingen skal have dårlig samvittighed over ikke at møde op.

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.
Husk at rose dem, når I ser dem på banen.
Jeg skal vel også sende en hilsen til Tøffe. Den har jo sin store andel i,
at græsset bliver klippe så pænt.

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
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