Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 16.03. 2014

Velkomst.
Kære medlemmer.
Jeg plejer at starte med generalforsamlingen med at sige, at nu nærmer foråret
sig, og nu skal vi snart ud og svinge køllerne.
Det er lidt anderledes i år. Vi har haft en utrolig mild vinter, og det har betydet,
at mange af os allerede er i topform, før den rigtige sæson begynder.
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 igen i år 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 det håb, at vi i 2013
kunne bevare antallet af medlemmer i Volstrup golfklub.
Det gjorde jeg velvidende, at fremgangen for golfsporten i Danmark er stoppet,
og vi ser nu for første gang i mange år, at medlemstallene falder i golfklubberne.
Vi oplevede som sædvanligt i foråret 2013 en tilbagegang i medlemskaberne på
ca. 10 % fra 642 medlemmer incl. Juniorer uden banetilladelse til 576
medlemmer.
Hertil kommer ca. 50 passive medlemmer.
Vi indhentede ligeledes som sædvanligt lidt af det tabte igen, og havde ved
udgangen af 2013 612 medlemmer.
Nu har vi så i de første måneder af 2014 igen tabt mange medlemmer således, at
vi nu er nede på 560 medlemmer + ca. 50 passive.
Vi har selvfølgelig analyseret, hvorfor der er så specielt mange udmeldinger i år.
Heldigvis har tidligere medlemmers tilbagesvar vist, at det ikke er ”lugten i
bageriet”, der er noget galt med.
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Det er heller ikke fordi de er gået over til naboklubberne i vores område, som
procentvis oplever den samme tilbagegang som os.
Som anført, er det ikke på grund af utilfredshed, at medlemmerne har meldt sig
ud.
De oplyste årsager er primært afstand fra bopæl til Volstrup – manglende tid og
sekundært økonomi.
Vi kan se, at mange af de udmeldte har postnumre lang fra Himmerland.
Vi har også det indtryk, at rigtig mange har været i gang med at rydde op i de
medlemskaber, som de ikke har benyttet ret meget.
Det er der jo ikke noget at sige til.
Mange som køber vores kvik kurser, bliver her kun i den følgende periode, der
følger med kurset, og som de har betalt for.
Et andet lidt skræmmende billede er, at siden 2010 er antallet af børn og unge i
klubben faldet med over 30 %.
Det er desværre også en tendens, der gør sig gældende for hele landet.
Bestyrelsen har drøftet, hvad vi skal gøre ved det store frafald af medlemmer.
Vi har måske fokuseret for meget på at skaffe nye medlemmer. Vi skal nok til at
fokusere meget mere på, hvordan vi fastholder dem vi har.
Det kan vi blandt andet gøre ved, at vi hele tiden er opmærksomme på, om vores
medlemmer befinder sig godt hos os.
Vi skal holde øje med de nye i positiv forstand og sørge for, at de kommer med i
fællesskabet.
Der skal måske arrangeres en lille fast turnering for de nye, så de i starten kan
vænne sig til at gå og spille mod andre.
Vi gør meget ud af, at få dem med til klubaften tirsdag og i De Volsomme.
Vi syntes selv, at der er et godt socialt miljø i klubben og i Centret, og det skal
være i højsædet.
Klub og Center arbejder på, at finde en løsning således, at opkrævning af
kontingent og baneleje bliver opkrævet vis PBS og evt. kvartalsvis.
Vi har før diskuteret det her på generalforsamlingen, og har også tidligere
undersøgt markedet.
Dengang var det for dyrt, men også her har tiderne ændret sig.
Vi tror også at kontingentbetalingen specielt i januar måned er en medvirkende
årsag til, at mange af økonomiske årsager melder sig ud.
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
vil tilbud så billige nogen steder, at det umuligt kan hænge sammen.
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De bedste ambassadører en golfklub har er dens medlemmer. Det I kan hjælpe
klub og Center med, er at tage fat I alle dem, der bare lufter tanken om, at de
godt kunne tænke sig at spille golf.
Anbefal klubben og tag dem med herud og vis dem faciliteterne. Skulle de så få
lyst til en lille prøvetur på 9 huls banen, så snak med kontoret, og så finder vi
nok ud af det.
Sidste år på generalforsamlingen rettede jeg kritik mod Hobro Golfklub for
ulovlig medlemshvervning.
Efterfølgende tog vi initiativ til møder med Hobro og fik en løsning på
problemet.
Jeg vil gerne rose Jan Grumstrup fra Hobro golfklub for, at han fik sagen bragt
på plads.
Vi vil gerne fra Volstrup golfklub række hånden frem, og vi håber på, at vi i
fremtiden kan få et bedre samarbejde med Hobro Golfklub.
ØKONOMI:
Det er et punkt i beretningen, hvor jeg næsten ikke kan undgå at gentage stort
set alt, hvad jeg sagde for et år siden her på generalforsamlingen.
Klubbens økonomi er god og præget af stabilitet. De sportslige aktiviteter blev
noget større end forventet, hvilket krævede, at vores forventede udgifter ved
budgetlægningen på kr. 230.000 løbende blev forhøjet til en kvart million kroner.
Vi formåede at finde tilsvarende indtægter, så hokus pokus – året sluttede med
et overskud på kr. 1.000.
Det er bestyrelsen meget tilfreds med, særligt set i lyset af, at vi har været i stand
til at afholde ekstraordinære udgifter til vores ungdomsafdeling på kr. 10.000.
Alt er dog ikke en gentagelse, for sidste år sagde jeg også, at jeg ikke kunne love,
at vi kunne bevare vores indestående i banken på kr. 202.902,42.
Det kunne vi heller ikke, for regnskabet, som Hardy vil gennemgå om lidt viser
at kontoen er vokset til kr. 203.892 – og stadig uden gæld i klubben. Det er jo
ikke så ringe endda for at være lidt nordjysk.
Klubbens økonomi lever således fuldt ud op til bestyrelsens målsætning om, at
have et beskedent overskud – en god likviditet med råderum til at afholde
ekstraordinære udgifter til fremme af de sociale og sportslige aktiviteter og have
øget fokus på udvikling af ungdomsafdelingen.
Bemærk – Volstrup golfklub har aldrig haft underskud.
I tilslutning til klubbens økonomi vil jeg gerne understrege, at vi som
medlemmer skal være glade for, at vores klub hører hjemme her i Volstrup golf
Center.
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Jeg fortalte lidt om økonomien i Centret sidste år, og skal ikke gentage det. Jeg
vil blot sige, at det skulle være nogenlunde sikkert, at I også har en bane at spille
på til næste år.
Vi må alle hjælpe hinanden med at få tingene til at fungere således, at Volstrup
bliver et sted, hvor man gerne vil være medlem.
En god økonomi i Volstrup Golfcenter smitter også af på os medlemmer.

Begynderudvalget har også i 2013 haft et travlt år med 53 nye golfspillere på
begynderkursus og weekend kurser. Alle meldte sig efterfølgende ind i klubben.
Desværre har vi ikke kunnet holde fast i dem. Mange af dem er unge fra
Randers og Århus området, som har fundet ud af, at vi har et godt koncept i
vores weekendkurser.
Når de har taget golfkørekortet, og det tilhørende halve års medlemskab er
udløbet så melder de dig ud.
Vores begynderforløb har som tidligere fået stor ros fra deltagerne.
Lige nu her i marts måned starter 11 nye og forhåbentlig fremtidige golfspillere
på vores første begynderhold.
Jeg kan i den forbindelse nævne, at vi har startet et nyt begynderforløb, så man
stort set selv kan bestemme, hvor lang tid, man vil bruge om at tage kortet.
En stor del af regelundervisningen foregår nu også over nettet.
Også i 2013 har vi afholdt Golfens dag og lavet andre tiltag for at skaffe nye
medlemmer.
I år er Golfens dag søndag den 27. 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 til brug for beretningen givet med en lille seddel med
overskriften:
Positivt. Positivt. Positivt.
Overskriften dækker over, at der har været stor fremgang i deltagelsen til
tirsdags klubaften og turneringer.
Vi har haft et gennemsnit på omkring 80 tirsdag aften. Det er utroligt flot, og jeg
tror ikke, at der er mange klubber, der kan fremvise lignende tal.
I nogle af vores turneringer har vi ligeledes haft et deltagerantal på over 110
medlemmer.
Andre ting er:
God økonomi – God stemning – tilfredse deltagere og
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Ja, vi fortsætter i samme ånd i 2014.
Tak til Thorudvalget med Louise i spidsen for god ledelse og styring af vores
turneringer.
Vi håber selvfølgelig på, at I alle igen bakker op om klubbens arrangementer i
2014.
Jeg kan i den forbindelse lige minde om, at vi søndag den 13. april har TEFAL
åbningsturnering.
Der plejer at være overtegnet, så skynd jer at melde jer til.

Juniorafdelingen i Volstrup har igennem de sidste 5 år været inde i en god
udvikling og 2013 blev endnu et år med succes på mange områder.
I 2013 har man gennemført en ny træningsstruktur 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 2013 deltaget i flere turneringer og har stort set vundet
alt, hvad de har deltaget i.
9 huls kredsholdet vandt deres kreds og fik en 2. plads i finalen. Det gav 4
spillere billet til stjernegolf, som i juni måned spilles i Farum.
18 huls kredsholdet vandt også deres kreds.
Vi har i 2013 haft flere spillere med til Jysk Distrikts Tour i U 14 og U 19
rækkerne. Turneringen spilles over 4 runder på forskellige nordjyske baner. I U
19 gik det så godt, at Volstrup vandt rækken og dermed en plads på Super Cup
holdet. (Pokalen kan ses på hylden)
I U 14 havde vi også en spiller, der kvalificerede sig til det Nordjyske Super Cup
hold. En slags Ryder Cup. Volstrup spillerne vandt alle deres matcher og kunne
sikre Nordjylland Super Cup pokalen. Den står også på hylden
Sidst har 4 af vores ældre juniorer her i vinter været på hjælpetræner kursus og
planen er, at de skal indgå i træningen af de mindste spillere. Vi håber også, at
de kan blive en del af vores nye satsning på Pige golf. Nørager Vognmandsforretning har været så flinke, at de har givet os en pose penge, som er
øremærket til at starte et rent pigehold. Vi håber at have strukturen på plads en
af de nærmeste dage.
Stor tak til Jan – Paw – Mikkel og verdens bedste hjælpetræner Claus for
styring af juniorerne. Ja, Claus jeg læser også dine selvrosende indlæg på
Facebook.!!
Klubberne i Klubben.
The Eagles og De Volsomme kører godt. De rammer jo to forskellige
målgrupper, men hygger sig hver især.
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De Volsomme har i 2013 haft en ”volsom” fremgang, og har et normalt
deltagerantal på mellem 40 og 50 spillere.
Vi har sat prisen op til kr. 20 pr. gang og det giver os så råd til at spendere lidt
mad og en kop øl til afslutningen.
I år har vi også planer om en midtvejs afslutning grill og tilbehør.
Tak til alle dem, der har påtaget sig arbejdet med at lede klubberne.
Golf Team Volstrup kom fint igennem 2013. Det ny oprykkede 3. divisionshold
for damer klarede sig pænt midt i rækken.
Herrerne i 4. division, der i 2012 lige netop undgik nedrykning, gik minsandten
hen og rykkede op i 3. division.
Så i år har vi nu 2 – 3 divisionshold.
Desværre har vi mistet de fleste af de bærende kræfter hos damerne, så vi får
nok et hårdt år her.
Vi stiller hold, og så må vi tage det, som det kommer.
Herrerne ser du til at kunne stille med et rigtigt godt hold.
Jeg håber, at mange vil komme ud og bakke spillerne op, når turneringen
starter.
Endvidere har klubben i år tilmeldt 4 hold til Regionsgolf Vest og 1 veteranhold
til Region Vest. Vi deltager i også Synoptik Cup.
I 2013 har der været utrolig mange gæster på vores bane. Det er vores indtryk,
at der aldrig har været så mange, som sidste år.
Jeppe vil under evt. lige give en kort orientering fra Volstrup golf Center.
Jeg vil fra klubbens side gerne sige, at det rent aktivitetsmæssigt har været en af
vores bedste år.
Jeg fornemmer, at der er en god stemning og social ånd i klubben. Det er jeg
glad for, og det skal vi hjælpe hinanden med at bevare i fremtiden.
Så har vi fået ny træner i Volstrup Golfklub.
Vores gamle træner Casper valgte at syge nye udfordringer i Rold Golfklub. Vi
ønsker ham held og lykke i sit nye job.
Vi har heldigvis fået en ny og fuldgod erstatning i Marck Lindved. Han er ansat
på fuldtid så nu er vi godt kørende med både Marck og Kristian til at være her i
det daglige.
Jeppe præsenterer Marck lidt senere.
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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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