Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 20. marts 2011.
Velkomst.
Ja, tiden går hurtigt. Jeg føler ikke, at det er ret lang tid siden, at jeg stod her og aflagde
beretning for året 2009.
Min beretning dengang var præget af alt det nye i Dansk Golf med fleksible medlemskaber og
andre tiltag for at fastholde medlemmerne i den økonomiske krise, som jo selvfølgelig også
har ramt golfsporten hårdt.
Som I måske husker, fik vi allerede dagen efter vedtagelsen i Repræsentantskabet i DGU,
ændret vores vedtægter her i Volstrup Golfklub, så de er tilpasset de nye tider. Man kan
roligt sige, at vi har været på forkant med udviklingen.
Hvordan er det så gået med tilgangen af medlemmer?
Svaret må være: Skidt for Dansk Golf union og for de fleste klubber, men godt for Volstrup
golfklub.
I januar måned 2010 var vi 471 medlemmer og pr. 31 12 2010 var vi 555 medlemmer incl. 20
juniorer uden banetilladelse. Det er en nettofremgang på 84 medlemmer, og vi er helt klart
den klub i Nordjylland, som har haft størst fremgang i 2010.
2010 er også året, hvir vi satte klubrekord med i alt 145 nyindmeldte i klubben og heraf var
120 seniorer.
Dette skal sammenholdes med, at der i Nordjylland samlet var en tilbagegang på 357
medlemmer og kun fremgang i 10 ud af 28 klubber.
Bestyrelsens målsætning var, at vi i 2010 skulle nå 500 medlemmer, og det blev som anført til
fulde indfriet.
Begynderudvalget havde i 2010 78 kaniner igennem prøveperioden samt 8 på kvik kursus.
Alle meldte sig ind.
I år har vi allerede på første hold, der startede den 28.februar 14 nye prøvemedlemmer og 10
på første kvik kursus den 2.-3. april.
Sidste år var det faktisk ved at være sådan, at vi måtte knibe os selv i armen, over alle de
medlemmer vi fik.
Hvorfor har vi så fået så mange nye medlemmer.?
Susanne og Lars fra begynderudvalget har spurgt mange de nye medlemmer om, hvorfor de
har valgt Volstrup golfklub.
De har stort set alle svaret, at de har fået klubben anbefalet af familie – venner og kolleger på
arbejdspladsen.
Ja, det er vel egentlig det største skulderklap klubben og specielt vores begynderudvalg kan
få.
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Det viser også for bestyrelsen, at vi har rigtig mange gode ambassadører i vores medlemmer,
som anbefaler klubben. Det siger vi tak for.
I begynderudvalget skete der efter sommerferien et skifte på formandsposten, hvor Susanne
Nielsen overtog posten efter Ebbe Christensen. Ebbe har om nogen været den person, som
har fået sat vores begynderkurser på skinner. Ja endda så godt, at en naboklub stort set har
afskrevet vores moduler. Tak til Ebbe og velkommen til Susanne, og også Lars. I har fulgt op
på Ebbes gode linie.
Så stor tak til begynderudvalget, fordi I tager så godt imod vores nye medlemmer.
Også en speciel tak til alle vores kaninførere. I er bare gode og får så meget ros fra de nye
kaniner.
Det er en fornøjelse at høre på, når der er evaluering.

Tabet af medlemmer har i de første måneder af året også i år været stort. Det er en
kombination af kontingentopkrævninger vintervejret mv.
Specielt er der mange børn, der stopper på denne tid, og det er det svært at gøre noget ved.
Vi har i løbet af året fået i alt 39 fleks medlemmer, og en del af dem er helt klart personer, der
ellers ville være passive medlemmer.
Vi har også dog også fået fleks medlemmer fra andre klubber. Det er formentlig vores
attraktive priser, der har fået nogen til at melde sig ind hos os.
Der er 57 passive medlemmer i klubben, hvilket også er en stigning. Det er dog fok, som vi på
en eller anden måde er i kontakt med. Passive medlemmer har som noget nyt spilleret på
vores egen bane mod at betale fuld greenfee.
Jeg sagde også sidste år, at de næste år vil blive afgørende for, hvor mange klubber der
overlever krisen.
Vi har set eksempler på at store golfanlæg som Lübker golf er gået konkurs, og at golfanlæg
ejet af investeringsselskaber såsom Hjarbæk, Blokhus og Skjoldnæsholm, har store
problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Det har betydet store stigninger i
kontingentet og medlemsflugt.
Mindre anlæg som Øland er i store vanskeligheder, og jeg kan garantere for, at der kommer
flere til.
Fælles for dem alle er, at gælden har været for stor i forhold til indtjeningen via kontingenter
og green-fee.
Når der så samtidigt er krise i samfundet, så er mange af de store sponsorer også faldet fra,
og så er der kun medlemmerne til at betale.
Jeg ved det halter mange steder, men vil allerede indledningsvis slå fast, at det gør det ikke i
Volstrup Golfklub.
Jeg er faktisk utrolig glad for at kunne sige, at jeg ikke står her i dag, og skal til at bede jer
om flere penge.
I modsætning til mange af de klubber, som vi samarbejder med i nær og fjern, så har
Volstrup Golfklub en stærk og sund økonomi.
Det giver os en god ballast til, at vi fortsat kan have en klub med øgede sportslige aktiviteter,
en ungdomsafdeling i udbygning og et fortsat godt social samvær i klubben.
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Vi bruger faktisk ikke så mange kræfter i bestyrelsen på at drøfte økonomi. Jeg kan med lidt
stolthed se tilbage på regnskabet for et år siden, hvor vi havde kr. 180.000 i banken. I år har
vi kr. 190.000 og til næste år har vi måske kr. 200.000.
Det er ikke et mål i sig selv, at vi skal have så mange penge stående i banken, men med den
ekspansion klubben er inde i med i år 3 turneringshold og en vision om, at vore klubmestre
gerne må komme fra vor ungdomsafdeling og fra ”egen avl”, så skal vi have en likvid reserve
svarende til 1 års udgifter.
Der har vi nået nu.
Det er for øvrigt også, hvad der var klubbens vedtagne strategi på økonomiområdet helt
tilbage fra oprettelsen i 2005.

Hardy vil senere under fremlæggelsen af regnskabet komme nærmere ind på fordeling af
indtægter og udgifter.
På generalforsamlingen sidste år omtalte jeg betalingerne af kontingent, som et stort problem.
Det er tilsyneladende ubelejligt for mange, at der skal betales kontingent specielt pr. 31 12.
Grunden er formentlig, at alle har store udgifter omkring jul og så den ting, at vi ikke spiller
golf på banerne.
Vi drøftede, om vi skulle prøve at gå på PBS og evt. rykke betalingstiderne. Vi har undersøgt
mulighederne og måtte konstatere, at det er en meget dyr form for opkrævning
Vi valgte at prøve at sende opkrævningerne ud pr. mail for at spare penge, men det har mildt
sagt ikke været nogen succes.
Som det ser ud nu vælger vi nok alligevel at fortsætte med opkrævning pr. Email. Evt. med
andre betalingsterminer og udsendelse i god tid.
Vi håber naturligvis, at så mange som muligt herefter vil få betalt til tiden.
Siden starten i 2006 er hverken baneleje eller kontingenterne sat op. Det er et punkt, som er
fast i klubbens vedtægter og som vil blive behandlet under pkt. 6, som Hardy senere vil
forelægge. Jeg kan dog allerede nu røbe, at også i år indstiller bestyrelsen, at der ikke sker
ændring i de aftalte satser, selvom der er stigende omkostninger, som helt klart berettiger til
en stigning. I beslutningsgrundlaget for uændrede priser indgår flere parametre, først og
fremmest den tilfredsstillende medlemstilgang og den generelle hårde konkurrencesituation.
Jeg har tidligere givet udtryk for, at det er vigtigt ,at vi her i Volstrup er forrest med
nytænkning og altid klar til at tage udfordringer op.
Ophør af betaling af indskud er et yderligere eksempel herpå, idet Volstrup golf Center har
besluttet ikke længere at opkræve indskud.
Der er i bestyrelsen et klart flertal for at tilslutte sig dette. Danmark skal have flere folk ud at
spille golf og i særdeleshed i vores region, og fjernelse af indskud er efter bestyrelsens opfattelse et nødvendigt skridt i den rigtige retning.

Som i de tidligere år er aktivitetsniveauet højt i klubben sammenlignet med andre klubber. I
2010 er der afholdt 12 klubturneringer – 16 klubaftensturneringer og en hulspilsturnering.
Der har været stor tilmelding til alle turneringer og i nogle tilfælde var vi oppe på max antal
deltagere.
I slutningen af 2010 skete der et formandsskifte i THOR udvalget, idet Preben Kjær Sørensen
blev afløst på formandsposten af Peter Laursen.
En stor tak til Preben for de år, han har stået i spidsen for THOR udvalget, og også stor tak
til selve udvalget for altid velgennemførte turneringsarrangementer.
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Roserne gælder også gennemførelsen af de mange regelprøver for vores nybegyndere. Preben
og Thue Vad har for kort tid siden været på kursus i golfreglerne, så nu kan I alle bare spørge
løs. Vi har nu 2 rigtig gode eksperter på området.

Juniorudvalget:
I 2010 er vi blevet en af de største juniorafdelinger i Nordjylland. Mange har spillet sig ned i
Hcp i løbet af året og de bedste har sat sit præg på klubbens turneringer.
Må jeg lige minde om, at klubmestrene hos både damer og herrer er kommet fra vores junior
afdeling.
Der har været et stærkt øget aktivitetsniveau i juniorafdelingen, som har deltaget i 20
turneringer fra Randers til Sæby.
Vi har haft 2 hold med i distriktsturneringen under DGU. Et kredshold i hcp. 16-36 og et
begynderhold i hcp. over 37. Kredsholdet endte midt i deres række, mens begynderholdet
vandt deres række efter 8 turneringer. I distriktsfinalen blev de nr. 4.
Der er indført holdopdelt træning med nye træningsmetoder med fokus på konkurrence og
leg.
I første uge af sommerferien blev afholdt sommer Camp med ca. 30 deltagere.
I 2011 er vi 69 juniorer og pt. deltager 30-35 af dem regelmæssig i træningen. Det er et klart
mål, at vi skal have endnu flere juniorer med i løbet af 2011.
Opstart af udendørs træning starter onsdag den 30. marts og lørdag den 2. april kl. 11.00 er
der forældremøde med orientering om den kommende sæson.
Der planlægges at afholde nogenlunde det samme antal turneringer i 2011.
Sommer Camp igen i år fra den 1. juli til den 3. juli.
Fra klubbens side en stor tak til Casper og hans trænerteam for arbejdet med de unge.
Tak til juniorudvalget Torsten og Jan for ledelsen og Tinna for regelprøver hos de unge.

I Volstrup Golfklub har vi 3 klubber i klubben.
Vores dameklub Volstrup Pigerne spiller mandag aften. Jeg har indtryk af, at man hygger sig
sammen. Jeg har også det indtryk, at man faktisk godt ville have endnu flere piger med ud at
spille, så skulle vi ikke se, om der kunne ske en fremgang i denne sæson.
The Eagles har også en fast spilletid torsdag aften. Jeg har fået at vide, at man er omkring 30
personer, der deltager i turneringerne, og det er flot.
Vi andre ved godt, at de er de lidt bedre spillere, der kommer hos The Eagles, men så kan vi
andre heldigvis blive samlet op hos De Volsomme.
De Volsomme har nok flest pensionister i medlemskredsen. Her spilles torsdag formiddag og
det er nok klubben for mange af vores nybegyndere.
I løbet af året har der været ikke mindre end over 70 forskellige spillere hos De Volsomme og
ved mange af turneringerne har der været mellem 35 og 40 deltagere.
Ens for alle 3 klubber er, at det kører godt socialt, og at medlemmerne er glade ved at komme
der.
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Tak til de personer, der frivilligt har påtaget sig at være ledere af klubberne i klubben.
Golf Team Volstrup.
Sidste år rykkede vores bedste herrehold op i DGU,s 4. division. Klubben har nu så mange
gode spillere, at vi i år har tilmeldt yderligere et kvalifikationshold i både dame og
herrerækken.
Vi har i vinterens løb arbejdet med dette projekt, som vi har besluttet at kalde ”Golf Team
Volstrup”
Kaptajn for holdene bliver Lars Pedersen i samarbejde med Kurt Nielsen. De får en holdleder
på hvert af de 2 kvalifikationshold til at hjælpe sig med det praktiske.
Der er udarbejdet formålsparagraffer – målsætninger – regler for udtagelser til de forskellige
hold – plan for beklædning mv.
Det vil komme for vidt at gennemgå det hele her i dag, men det er vores håb, at fremtidens
spillere til disse hold vil komme fra vores juniorafdeling, hvor vi jo sidste år fik begge
klubmestre fra.

I vinter har vi som sædvanlig haft den indendørs klubturnering hver tirsdag aften. Jeg kan
ikke nævne alle vinderne her, men måske lige, at Vagn Jensen vandt ”Den gyldne putter”. Så
bliver han glad.
Der har været et pænt deltagerantal, men her kunne der godt komme nogle flere. Der er plads
til dem.
Det kan igen godt undre mig, at der ikke er flere af vores egne medlemmer, som bruger vores
indendørs center. Der har i vinter været mange spillere udefra, og alle misunder os, at vi har
så gode muligheder for at holde golfen ved lige om vinteren.

Torsdag den 3. marts havde vi lavet et arrangement med Henrik Knudsen. Det blev afholdt i
det indendørs center og ca. 140 interesserede golfspillere var mødt op.
Vi fik en pragtfuld aften i selskab med mange af verdens bedste golfspillere – sjove historier
og et indblik i, hvor store penge, der er i golfverdenen.
I 2010 har der igen været mange gæster på vores baner. Vi fik en skidt start på sæsonen med
dårlige greens, men vores gæster har stort set været meget tilfredse med forholdene her.
Det er i hvert fald de meldinger vi har fået.
I år ser det bedre ud, og banen er allerede åben med sommergreens.
I løbet af vinteren er der sket store forandringer på banen. Dem der ikke har været ude og se,
hvad der er lavet, kan godt glæde sig.
Specielt må jeg fremhæve hul 6. Det er bare blevet flot.
Jeppe og hans folk skal have stor ros for de forandringer, der er lavet. Det er skønt når man
starter en ny sæson med at banen er blevet endnu bedre.
Nye lejligheder er der også blevet lavet. Hele 6 stk. ovre i sidebygningen på gården. Det er
rigtig flot, og endnu et tiltag, der gør det attraktivt for både golfspillere og fiskere mv. at
komme her. Mulighed for at se dem efter generalforsamlingen.
I shoppen er der også sket forandringer, idet shoppen er udvidet og bliver til en Backtee shop.
Beklædning mv. vil i fremtiden fortrinsvis komme fra denne tøj kæde ejet af Dyne Larsen.
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Når vi nu er ved at snakke om tøj, så har vi planer om at lave en decideret klubdragt. Vi vil
gerne have en dragt til vores juniorer, når de er ude og spille i fremmede klubber. Endvidere
vil vi også gerne have en dragt til vores turnering spillere, så de ser ordentlig ud, når de
præsenterer klubben.
Der arbejdes kraftig på sagen.
Der arbejdes også på indkøb af en klubtrailer, som kan bruges af junior og turneringsholdene
til transport af golfudstyr mv. Jeppe har været så letsindig at love, at han ville skaffe en.
Vi kan så spare på antallet af biler, der skal med ud til turneringerne.
På det sportslige område har vores hjemmeside haltet lidt bagefter. Vi har søgt efter en
person, der kunne holde siden ajour med turneringer, billeder mv. Jeg kan med glæde
meddele, at vi nu har fundet 2 personer Louise og Kristian, som har mod på at passe siden.
Det glæder vi os til.
Volstrup golfklub er også på Facebook og aktiv på den nye hjemmeside HobroNyt.
M.h.t. fremtidige planlagte arrangementer har vi nedsat et rekrutteringsudvalg med Ebbe
som formand.
Ebbe vil under evt. fortælle lidt om, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid og forevise
plakater mv.
Første arrangement er golfens dag den 10. april 2011.
Som I nok har kunnet høre, så arbejdes der med mange ting i klubben. Vi har stærkt brug for
hjælp, så er der nogen, der vil give en nap med, hører vi gerne fra jer.
Det er specielt kaninførere og folk, der vil tage et nap med Cafe Kølig. Vi mangler faktisk en
person, der ville tage ansvaret for at sætte folk ud til af køre på de tage, som Centret finder
nødvendige.
Vi har sendt en liste rundt, som man bare kan skrive sig på.
På det personalemæssige plan er der ikke sket så meget i det forløbne år. Erna og Casper har
i mine øjne gjort det fantastisk godt og jeg vil gerne fra klubbens side sige tak for et rigtig
godt samarbejde.
På medlemmernes vegne også en tak til Pernille og køkkenstaben for en altid god service her i
centret. Det er en fornøjelse, at vi har så gode forhold og det hører jeg også fra spillere i andre
klubber, når vi mødes i SGN.

Tak til Jeppe og farmand for et godt samarbejde. Det er rart, at vi kan gå ved siden af
hinanden og hjælpes ad med at få golfklub og Center til at gå op i en højere enhed.
Tak til greenkeeperstaben for det store arbejde på banerne. Det er også en fornøjelse at møde
jer derude og få en snak om tingene.
Tak til alle dem, jeg ikke har nævnt, men som alligevel har hjulpet til i løbet af året. Tak til
bestyrelseskolleger og et godt samarbejde i det forløbne år.

Tak for Jeres opmærksomhed.
Hans Mikkelsen/Formand Volstrup golfklub.
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