Generalforsamling Volstrup Golfklub søndag den 21. marts 2010.
Godmorgen og velkommen til generalforsamling i Volstrup golfklub. Det er skønt, at så
mange er mødt op, selvom der ikke bagefter er lejlighed til at gå en runde på vores
dejlige bane.
For et år siden sagde jeg med kort varsel ja til at træde ind i bestyrelsen, og blev
efterfølgende formand for Volstrup golfklub.
Det har jeg ikke fortrudt, fordi der i Volstrup golfklub er en utrolig positiv ånd med en
masse medlemmer, der gerne vil give en hånd med når det kniber. Det giver et godt
socialt samvær og når dertil kommer, at vi har en klub med orden i økonomien, så kan
man vel ikke forlange mere i disse krisetider.
Jeg vil også gerne sige, at det sidste år og formentlig også de næste år har været og vil
blive en stor udfordring for ikke bare vores golfklub, men stort set alle golfklubber i
Danmark både, hvad angår fastholdelse af antal medlemmer og økonomien, som halter
mange steder.
Min beretning vil nok være præget af disse udfordringer , men jeg vil gerne
indledningsvis slå fast, at bestyrelsen i Volstrup golfklub i samarbejde med Volstrup
golf Center med Jeppe i spidsen er klar til at tage kampen op.
Jeg vil sidst i beretningen komme nærmere ind på noget af det, der sker i Dansk golf i
øjeblikket og fortælle om sidste nyt fra Repræsentantsskabsmøde i DGU i går i Korsør.
Det giver forhåbentlig også svaret på, hvorfor bestyrelsen i Volstrup golfklub fremsætter
forslag om ændringer i klubbens vedtægter allerede i år.
Tråden i både DGU og det vi arbejder på i klub og center er, at medlemskaber skal være
mere fleksible, og det skal være lettere at komme til at spille golf

Hardy sagde i sin beretning sidste år, at når noget er gået godt, så var det i hans øjne
gået bedre end forventet. Det kan jeg tilslutte mig.
På generalforsamlingen sidste år var vi 417 medlemmer og Hardy udtrykte det håb, at vi
i år kunne få en medlemsfremgang på 50 medlemmer.
Pr. d.d. er vi 464 medlemmer . Det er en fremgang på 47 og umiddelbart har vi ikke nået
vores mål. Alligevel må bestyrelsen betegne året som tilfredsstillende, for vi er også
blevet ramt af den økonomiske krise.
Det har bevirket at det rigtige tal for nye medlemmer nærmere er omkring 100, men
tabet af medlemmer, der er stoppet eller blevet passive har været stort. Vintervejret har
heller ikke gjort det bedre.
Vi var i løbet af året oppe og runde de 500 medlemmer , så krisen har også kostet i
Volstrup.
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-2Uden at sætte overliggeren for højt er det bestyrelsens mål, at vi i 2010 kan nå op og
fastholde et medlemsantal på 500 medlemmer.
Klubbens aktivitetsniveau er højt sammenlignet med andre klubber. I 2009 har vi
afviklet 13 turneringer, hvoraf 2 var åbne. Det gennemsnitlige antal deltagere pr.
turnering var 64 spillere.
Størst tilslutning var der til sæsonafslutningsturneringen, hvor der deltog 105 spillere.
Den løbende klubturnering tirsdag aften blev afviklet over 16 delturneringer med et
gennemsnitlig deltagerantal på 66 spillere. Højeste antal var 79 og laveste 56 spillere.
Som noget nyt blev i 2009 afviklet en hulspilsturnering. Der var tilmeldt 64 spillere i
turneringen og der blev afviklet 96 matcher.
I sæsonen 2010 er der planlagt 12 turneringer – 16 klubaftensturneringer og en
hulspilsturnering. En af turneringerne er med vores venskabsklub Hvalpsund Golfklub
Stor ros til Preben og hans medlemmer i THOR-udvalget for altid veltilrettelagte
arrangementer. Roserne gælder også afviklingen af ikke mindre en 65 regelprøver for
nybegyndere, de såkaldte kaniner, som alle bestod.
Velkommen til et nyt medlem af Thor udvalget Thue Vad.

I Juniorudvalget skete der desværre det, at udvalgets ihærdige formand Ivan Laustsen i
Sommeren 2009 valgte at træde tilbage af personlige årsager.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været et kæmpe tab for juniorerne.og
for klubben.
Heldigvis indvilligede Torsten Gruhn og Jan Kvist Knudsen i at tage over, men inden de
næsten var kommet i gang kom meldingen om, at vores træner Asbjørn Ellegaard
ønskede nye udfordringer og stoppede med udgangen af december måned.
Dette sammenholdt med at udendørs aktiviteterne stoppede i december måned har
været en hård tid at komme igennem.
Af aktiviteter har juniorerne i løbet af 2009 deltaget i har der været flere interne
turneringer bl.a. mixed par samt 2 venskabsmatcher med Mariager Fjord Golfklub.
Sommer camp i den første uge af sommerferien havde ca. 25 deltagere. Det var en rigtig
god oplevelse med godt vejr. Jeg husker billedet af glade børn ved grillen herude på
terrassen.
I 2010 vil der ske et øget aktivitetsniveau. Der er tilmeldt hold til både kredsturnering og
begynderturnering samt venskabsmatcher med både Mariager Fjord golfklub og
Randers Gk.
Med vores nye træner er der indført nye træningsmetoder, og holdene er opdelt i mindre
hold, så træneren kan nå ud til dem alle. Der er også kommet mere fokus på
konkurrence og leg.
Juniorafdelingen afholder sommer camp i den første uge af sommerferien med besøg af
Odsherred Gk.
Der er pt. 2 forældre i juniorudvalget. Der kan godt bruges flere til at give en hjælpende
hånd både til at arrangere turneringer på egen bane samt deltage i omkring 16
turneringer på udebane. Det kunne også godt være pensionister, hvis der er nogle, der
vil give en hånd med.
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-3Vi har pt. omkring 75 børn og juniorer i klubben.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at både klub og center vil gøre, hvad vi kan for at
støtte børn og unge i klubben.
Vi ser i øjeblikket på økonomien i juniorafdelingen, og der skal bruges rigtig mange
penge. Jeg håber, at det falder på plads i løbet af kort tid.

Tak til Tinna for regelundervisning af juniorerne - og tak til Torsten og Jan samt
hjælpetrænerne for juniorerne.

Ikke blot ungdommen, men også de ældre skal have et par ord med på vejen. Det er vel
ikke nogen hemmelighed, at ”de Volsomme” igen i år har haft nogle volsomme gode
torsdagsturneringer med fællesspisning den sidste torsdag i hver måned.
Her kommer det sociale samvær i fokus og ikke mindst på ture ud til fremmede klubber
og vores tur til Tyskland i september måned.
Her var der virkelig hygge på hul 19 til langt ud på de små timer.
Jeg vil gerne opfordre nye medlemmer og i særdeleshed dem fra pensionistgruppen til at
møde op om torsdagen , så i kan komme med i det sociale samvær.
Vi starter torsdag den 15. april og der er planlagt ture i år igen. Gå ind på hjemmesiden
og se tiderne.
Også dameklubben ”Volstruppigerne” , der spille mandag aften og herreklubben The
Eagles, der fra i år spiller lørdag morgen vil gerne se så mange som muligt. Så se at
møde op.
Tak til alle dem, som styrer klubberne i klubben.

Begynderudvalget har også haft travlt i år. Hovedaktiviteten har været afholdelse af
prøvemedlemsskaber, hvor der har været 59, hvoraf de 56 er fuldgyldige medlemmer af
klubben.
Efter prøverne er der evaluering af forløbet, og det er glædeligt, at der kun kommer
meget positive tilbagemeldinger til Ebbe. Rosen gælder i særdeleshed også alle de
personer, som prøvemedlemmerne har været i berøring med under forløbet.
Jeg vil gerne uddele store roser til Ebbe og hans mange hjælpere for deres engagement
overfor de nye prøvemedlemmer og ved de åbent hus arrangementer, vi har kørt.
Det er også glædeligt, at vi havde 19 deltagere ved opstarten på første hold af prøvemedlemsskaber , der startede her den 7. marts.
Susanne Nielsen har aflastet Ebbe og er blevet kaninførerleder. Tak til Susanne fordi du
vil påtage dig jobbet hermed.
I 2009 har der også været afholdt åbent hus arrangementer. De har været præget af,
at der dels er krise i samfundet og dels, at vi er ved at have støvsuget vores nærområde.
Der vil igen i år blive afholdt lignende arrangementer både for sportsklubber , byområder og firmaer. Vi er selvfølgelig spændt på at se, hor mange der dukker op.
I vinter er der mange der har opdaget, hvor heldige vi er i Volstrup golf Klub over at
VGC har et indendørs anlæg.
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-4Jeg har selv haft lejlighed til at været afløser på stedet nogle gange i løbet af vinteren.
Det har vært en fornøjelse , at se hallen har været fyldt op den ene gang efter den anden
med spillere fra nær og fjern.

Det har givet en utrolig positiv omtale, af ikke bare det indendørs anlæg, men også hele
centret og klubben. Jeg er sikker på, at mange af dem, der har været her i vinter,
kommer igen og prøver vores bane til sommer.
De har simpelthen været dybt imponeret af Volstrup Golf center.
Det undrer mig dog lidt, at der ikke er flere af vores egne medlemmer, der benytter sig
af at træne og spille indendørs.
Som de fleste ved, kører vi en indendørs putteturnering samt spil i simulatorerne hver
tirsdag aften. Vi kunne godt bruge lidt flere deltagere, så tænk over det til næste år.
Årets putter blev i øvrigt Henrik Tåstrup med bedste runde i 14.
Vi har som sædvanligt haft mange greenfee gæster på vores udendørs baner. Der har
været fremgang på 9 hullers banen og en lille tilbagang på den store bane.
Ikke mindre end ca. 6000 greenfeegæster havde pr. 30 09 2009 besøgt banerne.
Det er faktisk det center, der har haft flest gæster i Nordjylland efter Ålborg GK og
Himmerland golf klub i Gatten.
Jeg er sikker på, at der kommer flere og flere. Når jeg er til møde med andre
golfklubber får jeg tit at vide, at vi har et dejligt anlæg – og ikke mindst klubhuset med
vores gode mad sætter de pris på.

I julebrevet omtalte Jeppe og undertegnede nye tiltag med bl.a. ændringer af banen.
Ingen af os kunne vide, hvilken vinter, der stod for døren. Realiteterne er, at der ikke
har kunnet arbejdes på banen siden jul. Det er der nu nok, nogen der er glade for
specielt på hul 3, som de fleste finder svær nok i forvejen.
Jeg er sikker på, at så snart græsset begynder at gro igen, så vil vi hurtigt få en god og
veltrimmet bane igen.
Indtil videre må vi håbe, at den bliver klar til vores åbningsturnering den 11. april.
Jeppe vil sidst under eventult give en kort orientering vedr. baner mv.
En anden ting vi arbejder på i øjeblikket er betalingen af kontingent. Det er sådan, at vi
nu betaler hvert halve år. Specielt betalingen pr. 31 12 kommer tilsyneladende ubelejligt
for mange. Dels formentlig på grund af, at det lige har været jul med store omkostninger
til følge, og dels fordi januar traditionelt byder på mange opkrævninger fra
forsikringsselskaber mv.
På grund af det , mister vi en del medlemmer. Vi har tænkt os, at køre betalingerne over
på PBS således, at man betaler evt. hvert kvartal, så byrden bliver mere fordelt hen
over året.
Det er selvfølgelig frivilligt om man vil gøre det, men det vil lette administrationen
meget.
Jeg hører gerne jeres mening herom.
Økonomien i klubben er Hardys ansvarsområde. Det er jeg ganske tryg ved. Når de kan
4

-5bruge ham i afviklingsselskabet for EHB bank mv. så kan vi også bruge han som
kasserer.
Han skal selv fortælle om økonomien i klubben, men jeg må have lov til at sige, at vi ikke
har brug for hverken bankpakke 1 eller 2.

Hardy talte i sin beretning sidste år meget om økonomien i golfklubberne. Han omtalte,
at i årene fremover vil der være stor forskel på, om du er medlem af en klub med gode
faciliteter og orden i økonomien, eller om du er medlem af en klub med dårlig økonomi.
Året der er gået har vist , at disse udtalelser var rigtige. Vi ser nu, at flere golfklubber er
på konkursens rand. Lübker golf kom frem med et underskud efter afskrivninger på 99
millioner. Himmerland Golf i Gatten med et underskud på 11,6 millioner Jammerbugtens Golfklub har fået en aftale med afviklingsselskabet efter EHB bank,
som eftergiver gæld på ca. 2 millioner kr . efter underskud de 2 sidste år på ca. 1 million
kr. o.sv. os.v.
Ens for stort set alle klubber er, at der skal findes nye medlemmer ellers kan økonomien
ikke hænge sammen.
Problemet er vel efterhånden bare, hvor de medlemmer skal komme fra, og hvad kan
man gøre for dels at fastholde de nuværende og få nye ind i klubberne.
På repræsentantsskabsmødet i DGU sidste år nedsatte man et udvalg, der skulle kigge
på, hvordan man fik nye medlemmer ind i klubberne . Udvalget kiggede på specielt
Sverige og Holland, der er længere fremme m.h.t. at gøre det let at komme til at spille
golf.
Udvalget kiggede også på, hvorfor så mange meldte sig ud af klubberne igen eller valgte
at blive passive. Svaret var klart, at det for mange er for dyrt at spille golf i forhold til de
få gange, de kom på banen.
Det er specielt i aldersgruppen fra 25 år og til 40 år, at frafaldet er stort.
På stormøder rundt omkring i landet fremkom DGU med 2 forslag om
strukturændringer i Dansk golf, der i korthed gik ud på for det første, at klubber med 9
huller og en længde på mindst 1375 m kunne optages som fuldgyldige medlemmer af
DGU. For det andet skulle der ske ændringer i vores DGU kort , som kunne mærkes alt
efter om man var fuldgyldigt medlem, eller var medlem af en 9 hullers bane eller havde
en anden form for fleksibelt medlemskab.
For at få kortet krævedes det, at man havde erhvervet golfkørekortet.
Der var lagt op til at hvis forslagene blev vedtaget skulle de træde i kraft med det samme
og de var sat penge af til markedsføring af de nye tiltag.
Mange klubber var helt eller delvist imod forslagene af forskellige årsager. Ikke mindst
her i Nordjylland
Bestyrelsen i Volstrup valgte derimod at se positivt på nye medlemstyper og specielt på,
om vi ved andre medlemstyper kunne få nogle af vores passive medlemmer aktiveret
igen.
Vi igangsatte straks en revision af vores vedtægter og overenskomst, så vi var rustet til
de nye tider.
Vi fremlægger forslag til nye vedtægter senere under generalforsamlingen og det er mit
håb, at I alle vil bakke op om bestyrelsen i vores bestræbelser på, at være på forkant
med udviklingen.
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-6P.g.a. en hel del ændringsforslag fremlagde DGU i går på Repræsentantskabsmødet 2
nye reviderede forslag:
Forslag 1:
Ændring af optagelsesbetingelserne så klubber med 9 huller med en længde på 1.375 m
kan optages som fuldgyldige medlemmer i DGU

Forslag 2:
Der ændres i reglerne for udstedelsen af DGU kort, så alle medlemmer af en golfklub,
der er medlem af DGU modtager et DGU kort. Før fremsendelse fra DGU forudsættes
det, at spilleren har erhvervet et golfkørekort, dokumenteret mindst tilsvarende
færdigheder eller har et handicap på maksimum 36
Alle med fuldgyldigt medlemskab af en golfklub med 9 eller flere huller, og en længde på
minimum 2000 m for 9 huller har DGU kort uden nogen form for mærkning.
Alle andre medlemskatagorier samt medlemmer i klubber med baner under 2000 m får
påført et F på kortet for fleksibel.
Det betyder, at nu kan klubberne stort set selv lave forskellige medlemskatagorier, som
passer til netop deres område og som er fleksible.
Volstrup Golf klub og Centret har i samarbejde udarbejdet forslag til en ny
medlemsstruktur, som i vil blive præsenteret for i løbet af kort tid.
Kernen i strukturen er stadig det fulde medlemskab, som vi kender i dag, men
herudover vil vi tilbyde en række fleksible medlemskaber som eksempelvis Senior Flex.
Her kan man betale et lavt grundbeløb eksempelvis kr. 800 om året og på grundlag af
det få sit DGU kort med anmærkning om, at man har et fleksibelt medlemskab.
Man skal så betale fuld greenfee, når man spiller på klubbens bane og andre baner
selvom de er omfattet af ½ greenfee ordningen. Man kan også lave et tilkøb på 5 eller 10
gange greenfee til rabatpris.
Det er et medlemskab for dem, der ved, at de kun spiller 2 – 10 gang om året.
Det er blot et af eksemplerne , men vi har flere.
Disse fleksible medlemskaber håber vi vil få nogle af vores passive medlemmer på
banerne igen. Ligeledes studerende, der ikke har råd til at betale fuld kontingent, men
som gerne vil beholde kortet.
Sidste efterår søgte Volstrup golf klub Tryg fonden om en hjertestarter til ophængning i
forhallen. Vi fik desværre afslag.
Golfklubben og Centret er nu gået sammen og har købt en selv. Det er en større
investering, som vi forhåbentlig aldrig får brug for.
Vi har valgt at gøre det fordi, vi har haft ansøgningen inde ved Tryg fonden og skulle
der efterfølgende ske noget med en af vores medlemmer, gæster eller personale her på
stedet, så ville vi aldrig kunne tilgive os selv, at vi sparede de penge.
Udover kursus i brug af hjertestarteren fik vi tilforhandlet os et førstehjælpskursus til
20 personer for udvalgte personer blandt personalet og klubmedlemmer.
Jeg er glad for at kunne sige, at også på dette område er vi i Volstrup på forkant med
tingene.
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-7På det personalemæssige plan er der sket meget i det forløbne år. Som jeg allerede har
fortalt stoppede Ivan Laustsen som leder af juniorafdelingen.
Asbjørn Ellegaard stoppede som træner i december og samtidigt stoppede Bente på
kontoret.
Både Asbjørn og Bente har søgt nye udfordringer . Bente har dog lovet at hun fortsætter
i klubben , og hun håber, at hun nu kan få tid til at spille golf.
Det er nogle meget vitale personer, som næsten samtidigt har forladt centret og klubben.
Jeg vil gerne på klubbens vegne sige tak til dem alle 3 for et utroligt godt samarbejde i
de år, de har været her.
Jeg vil gerne sige, at selvom vi er kede af, at samarbejdet er slut med de 3 personer, så
gør det jo også organisationen stærk, at der sker fornyelser på forskellige poster.
Derfor vil jeg gerne byde velkommen til klubbens nye træner Casper Lundgaard
Jacobsen og vores nye kontordame Erne Sørensen.
Casper har været igang siden 1. marts og en del af klubbens medlemmer har allerede
lært ham at kende. Jeg har heldigvis kun hørt positivt om både hans træning og
personlige egenskaber.
Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at I alle med julebrevet fik en gratis lektion
hos Casper. Tag nu og brug det. Vi trænger alle til at få rettet nogle ting, og her er en
gratis lejlighed til at få det gjort.
Erna har ikke noget kendskab til Golf. Hun har fået sat skik på bogholderiet og det
andet kommer nok med tiden.
Så vis lidt hensyn her i starten, hvis der er nogle golfudtryk, hun ikke lige forstår.
Jeg vil give dem en lille velkomsthilsen under evt., så kan i også få lejlighed til at hilse på
dem.
Til slut vil jeg gerne sige, at det er en fornøjelse at opleve den service og betjening vi
altid får her i Centret.
Tak til Pernille og hendes personale i køkkenet
Tak til Jeppe for kompetent ledelse af centret og altid godt samarbejde med klubben. Vi
er ikke altid enige, men sådan skal det også være.
Tak til greenkeeperstaben, der lægger et stort arbejde i, at vi spillere har en flot bane at
spille på.
Det er jo en fornøjelse at være formand i en golfklub med en baneejer, der gør så meget
for at vores faciliteter er i top.

Tak til alle dem, der har hjulpet på en eller anden måde i klubben. Tak til
bestyrelseskolleger og centerledelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Tak for jeres opmærksomhed

Hans Mikkelsen/formand Volstrup golfklub
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