Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Velkomst.
Kære medlemmer.
Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts
måned.
Det plejer at være omkring det tidspunkt, vi starter vores golfsæson efter en lang
og mørk vinter.
Det har i lighed med sidste år været helt anderledes end det plejer. Vi har haft en
utrolig mild vinter, og det har betydet, at mange af os allerede er i topform, før
den rigtige sæson begynder.
Generalforsamlingen er jo den dag, hvor bestyrelsen skal fortælle om, hvordan
året er gået.
Vi skal redegøre for medlemssituationen - klubbens økonomi – hvad der er sket
af nye tiltag og lidt om, hvad vi forventer os af fremtiden.
MEDLEMSKABER:
Det er naturligt for mig at starte med antallet af medlemmer i klubben.
Efter et stort fald i antallet af medlemmer i starten af 2014, hvor vi som
sædvanligt tabte næsten 10 % af medlemmerne til 560 + ca. 50 passive, fik vi i
løbet af året rettet op på situationen således, at vi ved udgangen af 2014 var ca.
600 medlemmer + passive.
Så blev der sendt kontingentopkrævninger ud i december, og så tabte vi igen
ca. 50 medlemmer, så vi nu er 547 + passive.
Vi får løbende lavet analyser af, hvorfor medlemmerne flytter fra os eller holder
op.
Der er ikke nogen entydig forklaring. Nogle flytter bopæl – nogen holder på
grund af økonomi – nogen er skadet og nogen bliver for gamle o.s.v.
Et andet problem er, at det er utroligt svært at holde på børn og unge. Det er
generelt for golfen i Danmark, og problemet er ikke blevet mindre af, at børnene
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nu skal gå længere tid i skole, og måske så ikke bagefter har den store lyst til at
skal ud og træne og spille golf.
Det er heller ikke fordi, de flytter til vores naboklubber. De har stort set den
samme procentvise tilbagegang, som vi har.
Vi må så bare op på hesten igen, og heldigvis ser det da ud til, at der her i foråret
er god søgning til vores begynderkursus, så vi kan få rettet lidt op på det hele.
Vi må nok bare være realistiske og se i øjnene, at medlemstallet incl. Passive
medlemmer nok kommer til at ligge på ca. 600 medlemmer.
Fra årsskiftet er det lavet sådan, at man nu kan tilmelde sig betalingsservice, så
betalingen for kontingent sker automatisk.
Det nævnte jeg i min beretning sidste år, som et tiltag, der ville blive sat i gang i
2014.
De faldende medlemstal i de danske golfklubber betyder desværre, at mange
klubber kører på kanten af økonomisk ruin.
Det skærper selvsagt konkurrencen golfklubberne imellem og lige for tiden ser
vi tilbud så billige nogen steder, at det umuligt kan hænge sammen.

ØKONOMI:
Omkring klubbens økonomi vil jeg i år holde mig til nogle generelle
betragtninger. Hardy plejer jo normalt at komme godt ned i tallene under
punktet fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Det er klubbens 10. regnskab – altså et lille jubilæum, og jeg kan allerede nu
afsløre, at regnskabet for 2014 ligesom de 9 forudgående udviser et lille
overskud.
Et beskedent overskud, som passer helt i bestyrelsens strategi om, at klubbens
økonomi er så robust med et bankindestående på over kr. 200.000, at vi indtil
videre har valgt at bruge alle klubbens årlige indtægter på ca. kr. 232.000 til
aktiviteter i klubben.
Vi har jo været i den situation i år, at vores ungdomsafdeling har opnået
særdeles flotte resultater, og har været meget aktive med deltagelse i flere store
turneringer. Det har vi i bestyrelsen i 2014 naturligvis kvitteret for ved tildeling
af flere økonomiske midler og næsten en fordobling af, hvad vi hidtil har brugt
på afdelingen.
Min indledning med henvisning til generelle betragtninger, vil jeg gerne
præcisere lidt.
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Det er vigtigt, at vi har en god økonomi i klubben- ellers er jeg bange for at
bestyrelsen og vores mange udvalg kører trætte i det og melder fra, til det store
frivillige arbejde, der ydes for klubben.
Der er en særlig tryghed ved, at vi med vores kontanter i banken kan bevilge
ekstra penge, når der er behov herfor uanset om det er til juniorerne –
turneringshold – fest for de frivillige mv.
Bestyrelsen kan også med sindsro se frem til den 5. august 2016, hvor det er 10
år siden, at vores 18 hullers bane blev indviet.
Da skal der være fest, og det må godt koste lidt fra bankbogen. Det kan også
komme på tale inden, da et indkommet forslag her på generalforsamlingen
måske kunne realiseres på en eller anden måde, hvor klubben indgår i et
økonomisk sammenhæng.

Nu da vi snakker om tal vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at der ikke
har været prisstigning på kontingentet i den tid klubben har eksisteret. Vi har en
af de billigste kontingenter i hele Nordjylland og er mellem 10 og 20% billigere
end de fleste andre klubber.
Samtidigt har vi nogle af de bedste faciliteter, og vores medlemmer skal ikke
hverken rense toiletter – gøre rent eller lave forefaldende arbejde på banen.
Tænk på det, når I går derude og hjælp til, at vores gæster får en god oplevelse,
når de besøger os.
Begynderudvalget:
Vi havde i 2014 ca. 60 deltagere igennem vores begynderforløb.
Vi har som tidligere fået stor ros fra deltagerne.
De fleste har efterfølgende meldt sig ind i klubben.
Vores begynderforløb er blevet mere fleksibelt og attraktivt, der kan trænes
mandag og onsdag.
En stor del af regelundervisningen foregår nu også over nettet.
Også i 2014 har vi afholdt Golfens dag og lavet andre tiltag for at skaffe nye
medlemmer.
I år er Golfens dag søndag den 26. april, og her er vi med igen.
Et stort antal af vores medlemmer, har brugt mange timer i deres fritid på at
være kaninførere og hjælpe til ved andre arrangementer.
En stor tak til begynderudvalget og kaninførerne, fordi I tager så godt imod
vores nye medlemmer.
Turneringsudvalget har også i 2014 afholdt en række turneringer og
klubaftener.
Desværre har der været en mindre tilbagegang i antallet af deltagere, uden at vi
har kunnet finde en forklaring herpå.
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Planen for 2015 er på hjemmesiden, og jeg vil gerne opfordre medlemmerne til
at deltage, også i det sociale liv bagefter.
Vi har Tefal åbningsturnering lørdag den 11. april 2015. Så det er bare om at
melde sig til.
Tak til Louise og Thorudvalget for god ledelse af vores turneringer.
Velkommen til Bente, der har overtaget posten her i 2015.
Det er dejligt, at vores udvalg stort set er selvforsynende med medlemmer, der
vil gøre et stykke arbejde.

Juniorafdelingen i Volstrup har igennem de sidste år været inde i en god
udvikling og 2014 blev endnu et år med succes på mange områder.
Juniorafdelingen har i 2014 deltaget i flere turneringer rundt om i Danmark.
Der er blevet spillet 9-huls kreds turnering for høj Hcp og 18 huls
kredsturnering for mellem og lav hcp. Spillere – og som sidste år tog Volstrup 1.
pladsen i begge turneringer.
I finalen i Aalborg blev det dog kun til sekundære placeringer.
I juni havde vi 4 spillere i Farum for at spille Kids cup – også kaldet stjernegolf,
hvor 9-huls spillerne på første dagen skulle spille en turneringmod spillere fra
hele Danmark – og selvfølgelig fik Volstrup igen en 1. plads.
På 2. dagen gik drengene caddie for nogen af de kendte deltagere bl.a. Martin
Laursen – Ol guldvinderen Poul Erik Høyer m.fl.
9 huls spillerne har igen i år kvalificeret sig til Kids Cup som i 2015 spilles i
Himmerland den 19. og 20. juni.
I 2014 havde Volstrup 5 spillere med til Jysk Distrikts Tour JDT i rækkerne
U/16 og U/19. Det er en slagspilsturnering, der spilles på 5 baner i det nordjyske.
Man spiller om en af de eftertragtede pladser på det Nordjyske Super Cup hold
(kan sammenlignes med Ryder Cup)
Igen var vi godt med fremme da 5 ud af 5 spillere kvalificerede sig til de 2 Super
Cup hold og var i oktober måned på Sjælland for at forsvare de Nordjyske
farver.
Lignende turneringer skal spilles i 2015 på nye og spændende baner.
Første turnering er den 17. maj og selvfølgelig her i Volstrup.
Volstrup har også igen i år fået tildelt en afdeling af DGU,s Distrikts Tour, som
er sat til søndag den 30. august.
Klubber i klubben:
The Eagles og de Volsomme spiller jo henholdsvis torsdag formiddag og
eftermiddag.
Der er god tilslutning til begge klubber, som jo også har en ”god ledelse”
De Volsomme satte prisen op til kr. 20 pr. spiller. Jeg har indtryk af, at alle er
tilfredse med denne ordning, idet vi i løbet af sæsonen har kunnet holde både
gratis grillfest og afslutning for overskuddet.
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Golf Team Volstrup mistede i 2014 flere gode damespillere. Andre tog over, men
selv det kunne alligevel ikke forhindre nedrykning til kvalifikationsrækken.
Herrerne rykkede i 2013 op i 3. division og formåede at blive i rækken i deres
første sæson.
Så i år har vi nu tilmeldt 2 kvalifikationshold samt et 3. divisionshold.
Endvidere har klubben i år tilmeldt 4 hold til Regionsgolf Vest og 1 veteranhold
til Region Vest. Vi deltager i også Synoptik Cup.
Som det nok er de fleste bekendt, valgte Volstrup Golfklub i år at gå med i
fritspils ordningen med 7 andre klubber.
Det er Aars-Hvalpsund-Hjarbæk-Løgstør-Skive-Morsø-og Harre Vig
golfklubber.
Det koster 800 kr. ekstra at kunne spille frit på alle disse baner.
Med henvisning til, at Volstrup har en meget billig kontingent i forhold til andre
klubber, kan jeg sige, at I som medlem i Volstrup kan spille på 8 baner til stort
set samme pris, som i skal betale i kontingent på en bane i andre klubber.
Vi har i øjeblikket 105 medlemmer, der har købt fritspils kortet.
På hjemmesiden har jeg søgt herrer på 60+ til en turnering, der kører klubberne
imellem.
Tilmeld jer, hvis I vil ud og besøge vores naboklubber.

I 2014 har der igen været utrolig mange gæster på vores bane. Det er dejligt, at
så mange vil komme og besøge os, og vi må huske på, at det er vigtigt, at både
Center og vi som klub har det godt.
Sidste år fik vi Marck Lindved som ny træner i Centret. Jeg har kun hørt
rosende omtale af den træning han udfører for vores medlemmer. Det gælder
både nybegyndere – juniorer mv.
Desværre fik Marck sidst på året i et tilbud fra sin barndomsklub i Randers,
han ikke kunne sige nej til.
Der har været ført forhandlinger frem og tilbage, og det er endt med, at vi stadig
har Marck som træner i 2 dage om ugen.
Det er sket i godt samarbejde med Randers golfklub.
Kristian Nielsen går ind og overtager nogle af de opgaver, som Marck havde.

Banen:
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Jer, der har været ude og spille på banen, har nok set, at der i løbet af vinteren
er sket en del forbedringer på nogle af teestederne – afløbsforhold - nye
skraldespande og beskæring af træer mv.
Det kommer til at se flot ud til sæsonstarten.
Et lille hjertesuk. Øldåser – cigaretskodder og hvad ved jeg, skal ikke smides i
de gule kopper til tees eller ved siden af.
Jeg vil 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.
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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