Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 24. 03. 2019.
Velkomst.
Kære medlemmer.
Velkommen til Generalforsamling i Volstrup Golfklub.
Dejligt at se så mange morgen friske medlemmer.
Dette er jo som bekendt min første beretning som formand for
Volstrup Golfklub. Spændende.
Jeg vil i min beretning komme ind på, hvad der er sket i vores klub og
Center i det forgangne år.
På det personlige plan kan jeg sige at det har været et lærerigt år.
Hvis jeg skal være helt ærlig , havde jeg håbet på at Hans ville have
taget 2 år mere på posten. Det var ligesom det, jeg havde kalkuleret
med, men sådan blev det ikke. Jeg syntes ikke helt, at jeg var klar og
havde tiden til, at yde det der skal til for, at blive formand. Jeg tog
udfordringen op og med kæmpe hjælp og opbakning fra bestyrelsen,
udvalgene, centeret og familien har det fungeret.

MEDLEMSKABER:
Lad mig starte med antal af medlemmer igennem året.
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31. december 17 havde vi 707medlemmer. 31. december 2018 var vi
641 medlemmer.
Den 14. marts 2019 er vi 565 medlemmer. Desværre er tallet
faldende. Som altid omkring kontingent betaling falder
medlemsantallet. Hen over året kravler vi op mod de 600. Dette sker
forhåbentlig også i 2019

ØKONOMI:
Nu er jeg nået til det punkt, hvor en sætning år efter år bliver gentaget.
Det er omkring klubbens økonomi.
”Året blev ikke blot et godt og aktivt sportslig år for golfen i Volstrup.
Det blev det også på det økonomiske område.”
Jeg overlader trygt gennemgangen af klubbens regnskab til vores
kasserer lidt senere i dag, men vil alligevel omtale den glæde og
tilfredshed, der er ved at være formand for en klub, hvor vi har kunnet
imødekomme enhver berettiget henvendelse om penge til aktiviteterne
i de forskellige udvalg. Selv en udfordring med en udgift på over kr.
25000,00 til klubtrøjer kunne vi klare- og så stadig slutte året med et
overskud. Dette kunne selvfølgelig kun lade sig at gøre med velvillig
hjælp fra Sparekassen Hobro Fonden. Jeg syntes faktisk at det er ret
godt gået , med endnu et år med overskud i vores klub uden
voldsomme besparelses tiltag eller indskrænkninger af aktiviteter.
Tvært i mod med nye aktiviteter, såsom nye turneringsformer.
Hardy vil lige om lidt komme ind på de enkelte punkter i regnskabet.
Selvom vi er startet år 2019 med noget større udgifter end forventet,
så vender vi det i bestyrelsen til noget positivt. Det skyldes jo ganske
enkelt at der kommer flere og flere medlemmer til vores aktiviteter,
her tænker jeg specielt på vores medlemsaften med regelgennemgang
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og stegt flæsk, den her generalforsamling med kaffe og rundstykker
samt sæsonstart den 6. april, hvor der også serveres kaffe og
rundstykker, sågar en lille en til at klare stemmen, så vi kan synge
klart og tydeligt til flaghejsning. Gå nu hjem og meld jer til
åbningsturneringen , så vi kan fortsætte året med endnu en rekord.
Den første blev jo slået med regelaftenen. Jeg er sikker på at Henry og
hans team finder plads til alle på banen.

Udvalgene:
Begynderudvalget:
I 2018 var i alt 10 deltagere tilmeldt til begynderforløb i Volstrup på
forårs holdet. Dette var jo ikke prangende. Vi måtte prøve noget nyt.
Som noget nyt prøvede vi i efteråret 2018 at lancere et nyt koncept
”Golf eller gratis”. Vi må sige at dette blev en succes med 62
tilmeldte. Vi fortsætter med konceptet igen i år. Pt er der 14 tilmeldte,
som er godt i gang. Vi har annonce i diverse trykte medier uge 13 og
15.
Udvalget har afholdt 22 kaninturneringer i 2018. 10 personer deltog i
forårets kaninturneringer og 32 i efteråret. Der blev virkelig brug for
kaninførere og mentorer i efteråret. Ud af samtlige kaniner valgte 33
personer at indmelde sig i klubben enten ved fuldt medlemskab eller
9-hulsmedlemskab. Udvalget afholdte en ikke golfers turnering i
August som optakt til Golf eller gratis. Mentorordningen fortsætter i
2019 hvilket har vist sig at være en god måde at få nye spillere
indlemmet i klubben. Som noget nyt i år har udvalget her den 30.
marts inviteret alle nye fra sidste år til en opstart turnering , træning
og hyggeligt samvær. Begynderudvalget håber at alle fortsat vil tage
godt imod de nye, som snart skal i gang med deres 1. turneringer. Stor
tak til alle kaninførere og mentorer, fordi i altid er positive og altid
stiller op når udvalget kalder. Stor tak til Sanne og hendes team. I gør
virkelig en stor indsats for at alle begyndere føler sig godt tilpas her på
Volstrup.
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THOR udvalget har afholdt et passende antal turneringer i Volstrup
Golfklub
Der har været god tilslutning begyndende med 112 deltagere til
åbningsturneringen den 8. April 2018.
23 klubaftener med 1471 deltagere. Dette giver et snit på 64
medlemmer pr. gang. Der er 126 personer der har opnået point
til den gennemgående turnering.
Der blev igen afholdt Ryder Cup med stor succes. 66 spillere dystede
om titlen. Europa beholdt håneretten. Så mon ikke der er lagt op til en
drabelig dyst her i 2019.
Nye tiltag i 2018 blev natgolf, og hulspilsturnering. Begge turneringer
blev godt modtaget og er også på programmet i denne sæson. Især
natgolf gav genlyd over det ganske land. Stor artikel i diverse trykte
og digitale medier. Der blev arbejdet ihærdigt for at få lys på banen.
Der blev hygget og grillet på terrassen. Virkelig en god oplevelse for
dem som deltog. Begge turneringer har plads til endnu flere deltagere.
Der blev også afholdt ”slaget om kuglerne”. En turnering hvor
indtægterne gik til Kræftens bekæmpelse. Vi sendte kr. 10676,00.
Der blev yderligere afholdt partner turnering –Sct. Hans Turnering,
slaget om Volstrup, klubmesterskaber og Stabelfordmesterskaber
Turneringerne har været afholdt i en god ånd, og der har været en
god stemning.
Udvalget takker for den store opbakning til turneringerne, og til det
gode samarbejde med centret. Tak til Henry og alle medlemmer af
udvalget. I gør alle et stort stykke arbejde for klubben. Bjarne,
Karen og Flemming har valgt at takke af fra udvalget. En stor tak
til jer for jeres indsats i udvalget. Nye medlemmer i udvalget er Leif
LN og Michael Gerner. Velkommen til dem.
Den nye turneringsplan kan ses på hjemmesiden.
Juniorafdelingen:
Desværre er vores juniorafd. For nedadgående. Pt. 21 juniorer i
alderen 7-18. Flest fra 13 til 18. Også på frivillig siden har junior
udvalget et problem med at rekruttere folk til udvalget. Ole Støvring
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har med 2 opslag søgt efter hans og Helles afløsere til udvalget.
Desværre uden held. Ole har meddelt os at han ca 1. marts 2020
fratræder hans opgaver – uanset at der er fundet en afløser eller ikke.
Så sidder der nogle der har lyst til at arbejde med vores juniorudvalg
så sig endelig til. Hen over sæsonen har der været afholdt diverse
turneringer , spis sammen arrangementer, juleafslutning og ikke at
glemme vores indendørs turnering. Indendørsturneringen blev atter
engang en stor succes. Tusind tak til Ole og verdens bedste junior
træner Claus for endnu en super sæson.

Klubber i klubben:
The Eagles og de Volsomme spiller henholdsvis torsdag formiddag og
eftermiddag.
Der er som sædvanlig god tilslutning til begge klubber.
Jeg vil opfordre jer til at deltage i det sociale samvær, som fælles
spisning, grillarrangement mm.
Dameklubben spiller mandag eftermiddag. Jeg vil gerne opfordre alle
damer til at spille med her. Det er super hyggeligt. I 2018 blev der
spillet 26 turneringer. Sjovt nok har der også deltaget 26 damer. Der
har været 10 spillere i snit pr. gang. Der er plads til mange flere.
Alle klubber starter op i april.( Eagles den 31. marts) Se tider med mv.
på hjemmesiden.
Rejseholdet. Også i 2018 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. Jeg kan kun opfodre jer
til at blive medlem af frit spilordningen. Det er nogle rigtig hyggelige
ture som Knud Erik arrangerer.
Golf Team Volstrup klarede sig ikke så godt i den forgangne sæson.
Desværre må 1. holdet en tur ned i 4. division.
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Damerne og herrerne i kvalifikationsrækken havde svære odds og
bliver i kval rækken
I år har vi tilmeldt 2 kvalifikationshold samt et 4. divisionshold i
Turneringen.
Fra 2019 har Golf team Volstrup ændret navn til Sportsholdene. Der
er lavet et nyt udvalg kaldet Sportsudvalget. Carsten Oddershede er
formand for dette udvalg. Udvalgets formål er at binde
turneringsholdende sammen. Carsten og hans team har en masse gode
ideer til at finde den røde tråd, der binder turnerings holdene
sammen.
Endvidere har klubben i år tilmeldt 4 hold til Regionsgolf Vest. Det er
Linda Plougstrup der er tovholder på dette. Har du lyst til at spille på
et af holdene så tag fat i Linda. Tak til Linda og hendes holdkaptajner
for at styre dette.
3 hold er tilmeldt Golf omkring Limfjorden, der er et samarbejde
mellem fritspilsklubberne. Som noget nyt i år har vi tilmeldt et
damehold 60+. Karen Outzen har i samarbejde med Hans lovet at
prøve at finde spillere til dette hold. Så er du 60+ i alder og hunkøn så
tag endelig kontakt til disse 2.
Fritspilsordningen omfatter 9 golfklubber og man kan tilmelde sig
hele året. Prisen er 900 kr. Pt har 44 medlemmer købt fritspil.
Diverse fritspil ordninger har desværre betydet en ret stor nedgang i
green-fee indtægterne for vores baneejer. I vores egen ordning er
økonomien for Volstrup langt fra tilfredsstillende. Vores geografiske
placering overhales ganske enkelt af de fordele, vi selv syntes at have i
forhold til vores fritspil klubber. Der honoreres efter antal spillede
runderog ift hvor mange medlemmer den enkelte klub har i
ordningen. Begge dele er siden vores indmelding i 2014 kun gået
nedad. Bestyrelsen har naturligvis sammen med Jeppe forholdt sig til
denne utilfredsstillende udvikling. Der er 3 måder, at komme i den
rigtige retning på.
1: Alle landets golfklubber bliver enige om at afskaffe ordningen.
Dette lader sig næppe gøre.
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2. Der laves en ordning hvor alle klubber i Mariager Fjord, Rebild og
Vesthimmerlands kommuner melder sig ud af alle nuværende
ordninger, og laver en ny. Desværre ren ønsketænkning ud for de
respektive klubbers interesse.
3. At Volstrup igen kommer op på mindst 100 medlemmer i
ordningen, og at vi får spillet noget mere på de fremmede baner. På
denne måde kan vi ligge pres på de andre klubber, så de også kommer
noget mere hos os. Vi har bare så meget mere at byde på , end mange
af de andre baner. Så som f,eks. Personlig betjening, restaurant .
Det er nok kun det sidste punkt , som er det eneste vi lige nu kan
forbedre økonomien i frtispilsordningen på, så tilmed jer nu og sørg
for at få noget for pengene. Vi giver aldrig op overfor udfordringer
her i Volstrup, men det er jo klart, at en fortsat forringelse i fritspils
økonomien vil kræve handling fra såvel baneejer som klub. I første
omgang vil vi, endnu engang opfordre jer alle til at tilmelde jer denne
ordning.
Træner:
Desværre må vi i denne sæson sige farvel til Kenneth Sand, som rykker
til Randers. Der er fundet en god løsning med Kenneth, som indebærer
at Kristian J. fortsætter som træner hos 3 gange om ugen. Held og
lykke til Kenneth i Randers

Banen:
Sommeren 2018 blev tør. Banen blev brændt af, men er kommet godt
igennem det. Lige pt står banen super flot. Der er allerede klippet
greens flere gange i år. Udvidelsen af greens på ca en halv meter hele
vejen rundt begynder at kunne fornemmes.
Igennem vinteren er der blevet lavet forskellige forbedringer ude på
banen. Der er rettet teesteder op på hul 11 og 18 . Det er blevet rigtig
flotte teesteder. Der er lagt jernbanesveller omkring tee stederne. På
hul 2 er der blevet plantet træer. Jeg tror at dette bliver et rigtig flot
hul. Andre steder på banen er der fældet træer og stammet op flere
steder.
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Golfsporten er ingen guldgrube og også vi må se i øjnene, at der i
fremtiden kan blive behov for, at vi giver et nap med.
Det kan være en oprydningsdag på banen og på pladsen ved centret,
plante 1026 træer. Var det ikke ca dette antal der er blevet plantet på
hul 2?
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. Som noget nyt har vi i samarbejde med
Jeppe/Centret dateret nogle arbejdsdage i 2019. Disse datoer er lagt
ind i golfbox. Så har du lyst til at hjælpe kan du tilmelde dig i
golfbox på samme måde som du tilmelder dig turneringer. Næste
arbejdsdag er den 7. maj kl 1330.
Jeg vil gerne pointere, at det er frivilligt om man vil hjælpe til, og i
hvilket omfang man vil hjælpe, Ingen skal have dårlig samvittighed
over ikke at møde op.

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.
Tak til familien Ugilt Hansen, Kristian og Erna 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.
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Tak for Jeres opmærksomhed
Susanne Nielsen/formand Volstrup Golfklub
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