Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 13. juni kl. 1500
Velkomst.
Kære medlemmer.
Velkommen til Generalforsamling i Volstrup Golfklub.
Dejligt at se så mange medlemmer der er mødt op her en søndag
eftermiddag.

Atter engang blev det Covid 19 som satte en stopper for, at vi ikke
kunne afholde vores generalforsamling i Marts måned 2021.Det tror
jeg ikke at der var mange der troede da vi afholdte generalforsamling
sidst. Men desværre startede 2021 også i Coronaens tegn. Det er vel
først nu vi begynder at have et nogenlunde normalt liv igen.
Beretningen er som vanligt et kort tilbageblik på sæsonen,
opsummering af væsentlige begivenheder i perioden siden sidste
generalforsamling, samt lidt om fremtiden.
Ingen tvivl om at sæsonen 2020 nok primært vil blive husket på grund
af Covid 19. På trods af den, syntes bestyrelsen, at vi har haft en god
sæson, og der er sket meget i årets løb. Også 2020 blev et godt år for
Volstrup golfklub.
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Det har været et mærkeligt år, som man ikke bare lige sådan kigger
tilbage på med glæde. Covid 19 kunne vi godt have undværet, når jeg
tænker på de menneskelige og økonomiske konsekvenser sygdommen
har forårsaget. Men golf måtte vi spille og det er blevet til mange
spillede runder i det tidlige forår.

MEDLEMSKABER:
Det samlede antal golfspillere i Danmark er for første gang i mange
år stigende. På landsplan er antallet af golfspillere steget til det højeste
nogensinde med knap 155.000 medlemmer, heraf fuldtidsgolfspillere
117.585 og flexmedlemmer 34.228. Antallet af flexmedlemmer har
været stigende siden ordningen blev skabt, men det er nyt at også
antallet af fuldtidsmedlemmer er steget.
Hos os har vi ikke helt mærket den samme tendens. Vi holder os ca. på
de 600 medlemmer som vi har været de sidste år. Vi dykker som regel
lige efter kontingent betaling, men henter det igen i løbet af de to
halvår.
Lige pt arbejder vi på at få etableret en projekt gruppe til erhvervelse
af medlemmer. Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer. Vi har
afholdt en del møder henover foråret og brain stormet på hvad der
kunne tiltrække nye medlemmer.
Vi arbejder også med tiltag til fastholdelse af de medlemmer vi har.

ØKONOMI.
Så går jeg over til økonomien.
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Sidste år startede jeg mit økonomi pkt. med BUNDSOLID
KASSEBEHOLDNING. Det vil jeg gøre igen i år, da vi har fået endnu
flere penge på bankbogen. Det vil Hardy som sædvanlig – ja, rent
faktisk for 16. gang – om lidt give en nærmere forklaring på. Året var
budgetteret med et lille underskud på kr. 14000, men det endte med et
overskud på kr. 17000. Med et indestående på over kr. 200.000 har
klubben haft sin første renteudgift uden nogensinde at have haft gæld.
Godt nok kun beskedne kr. 63,00 – men det er nu alligevel en pudsig
situation, men ok – det er jo positivt at betale renter - når der vel og
mærke er tale om negative renter.
Når I om lidt får regnskabstallene forelagt, så vil I måske undre jer
over, at klubbens ejerskab af lynshelters og tee skilte ikke fremgår af
regnskabet. Det skyldes ikke, klubben har afhændet disse aktiver. Vi
har blot haft så god økonomi, at de er blevet fuldt afskrevne, som det
hedder i regnskabssproget. Når det har kunnet lade sig gøre, skyldes
det primært de store tilskud som Sparekassen Hobro Fond eller som
den hedder i dag Jutlanderbank Fonden har givet. Så endnu engang
tak til denne fond.

Jeg overlader trygt gennemgangen af klubbens regnskab til vores
kasserer lidt senere i dag, men vil alligevel gerne også i år 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. Det er Hardy´s sidste aflæggelse af
regnskab i denne omgang. Nummer 16, det må siges at være godt gået i
en klub som fylder 15 år den 6. august.

Udvalgene:
Begynderudvalget:
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Begynderudvalgets arbejde blev selvfølgelig også påvirket af
Coronarestriktionerne.
De ugentlige kaninturneringer blev i foråret afløst af individuelle
kaninrunder to gange om ugen. Ingen præmier og ingen samling, men
dog med mulighed for at møde 1-2 andre kaniner - og selvfølgelig altid
med en kaninfører som assistent. Først efter sommerferien kunne
kaninturneringen igen finde sted - til stor glæde for alle mand. Ca. 40
begyndere blev i årets løb ”udlært” og indmeldt i klubben som
fuldgyldige medlemmer. Størsteparten nåede efterfølgende at deltage i
nogle af klubbens forskellige turneringer - naturligvis først og
fremmest Græshopperne, som mange nødigt vil forlade, når de først
har været der…..:)
Begynderudvalget har trukket store veksler på vores uundværlige
kaninførere hen over sæsonen. De har som sædvanlig stillet op i al slags
vejr - og hen ad vejen også tilpasset sig diverse Coronavilkår. Tusind
tak til alle jer, der har givet en hånd med! Tusind tak til Sanne og
hendes udvalg for det store arbejde i udfører med begynderne i
klubben.

Græshopperne 2020
Lidt om klubbens græshoppe turneringer. Hver onsdag kl. 18.00 spilles
der 9 huller på den store bane – typisk for 9huls -Turneringen er at den
henvender sig til 2 grupper af vores medlemmer. Alle med hcp 32 og
derover kan deltage. De fleste deltagere er nybegyndere, der ikke har
erfaring med den store bane, og føler det er for tidligt og for stor en
mundfuld at deltage i tirsdags klubaftenerne og klubbens øvrige
turneringer, men også spillere, der pga. manglende tid og fysisk
velvære ikke føler sig helt oplagte til at spille med langt slående og
øvede klub kolleger, har stor fornøjelse ved at spille med i græshoppe
turneringerne og deltage i det efterfølgende hyggelige sociale klub
samvær. De fleste græshopper hygger sig over et godt måltidmad
bagefter.
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Coronaen forsinkede starten i 2020, men der blev alligevel udskrevet
ikke mindre end 223 scorekort over 17 aftener. 31 spillere deltog –
nogle selvfølgelig mere end andre.
Turneringerne startede som et forsøg i 2019. I de 2 år har 48 forskellige
spillere deltaget, og næsten alle er i dag fuldtids medlemmer i klubben,
så bestyrelsen forventer at græshoppe turneringerne er kommet for at
blive. Rigtig mange er hurtigt kommet videre til tirsdags
klubaftenerne, og der deltog faktisk 14 græshopper til klubbens
afslutnings turnering, endda med 2 på præmie podiet.
Stor tak til begynderudvalget for tilrettelæggelse og afvikling af
turneringerne.
Det er jo ikke nemt og lidt farligt at takke og trække enkelt personer
frem, der gør et stykke frivilligt arbejde i klubben. Jeg / vi plejer ikke,
at trække enkelt personer frem, men alligevel vil jeg ikke undlade, at
nævne, at Gudrun og Hans Bugge og Henning Pedersen troligt har gået
med næsten hver onsdag aften uden at spille golf for at give lidt ”gode
råd” under runden. Stor tak for det.
Vi blev i bestyrelsen endnu engang, bekræftet i vor antagelse om, at
aktiv deltagelse på forskellige og tilpassede niveauer er en god måde at
fastholde vore medlemmer på, og turneringen bliver gentaget i 2021
med spil hver onsdag. Nu hvor Hardy ikke skal være ”kassemester”
mere har han endnu mere tid til projekt græshopper.
Så siger jeg noget som jeg også sagde sidste år:
Græshopperne er et bevis på, at man får rigtig meget ud af at starte
med golf i Volstrup og man får rigtig meget for pengene ved at
fortsætte med det. Hvis I har kendskab til nogen, der synes de får
spillet for lidt, ikke rigtig har nogen at spille med, ikke rigtig synes de
har mod på klubaftenerne, så vil begynder udvalget eller Hardy gerne
have et lille praj. Det er bare så ærgerligt , at miste medlemmer, når
man kan undgå det ved at være opmærksom.
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Årets gang i Thor Udvalget.
Thorudvalget har kæmpet en brav kamp mod Covid. Der har været
mange restriktioner. Forsamlingsforbuddet var imod at få afviklet
turneringer. Turneringerne kom i gang med løbende start.
Tilslutningen til turneringerne var stor, da vi først kom i gang. Det
vidner om stor lyst og vilje til at få klubben til at køre. Altid godt
humør og glade deltagere i vores arrangementer. En del turneringer
blev aflys , men der blev heldigvis også afholdt en del. Klubaftenerne
kom i gang og blev afholdt 16 gange. Hulspils turnering med 43
deltagere. Golfmaraton med 47 deltagere. Sæsonafslutning med 94
deltagere. Bare for at nævne nogle af dem. Thorudvalget gør alt hvad
de kan for at gøre Volstrup Golfklub til et godt sted at mødes. Tusind
tak til Henry og hans team for jeres indsats i det forgangne år. I gør
virkelig et stort stykke arbejde for Volstrup Golfklub

Juniorafdelingen:

Årets gang i Volstrup's Junior afdeling har meget lignet de foregående
år, hvor der i sæsonens løb dukker nye ansigter op samtidig med, at
andre forsvinder. Vi har, som mange andre klubber, svært ved få de
unge fastholdt i golf sporten - og det er et tegn, som desværre
kendetegner golfsporten generelt.
Naturligvis og heldigvis har vi en pæn skare af spillere, som vi har
mødt igen og igen men antallet heraf bliver altså færre. Som skrevet,
nye spillere falder fra og nogle af de ældre stopper på grund af
uddannelse. Claus og Jonas Ellegaard har styret juniorerne i 2020.
Jonas har virkeligt gjort det godt med de unge mennesker og har
været et stort aktiv for vores juniorer. Flere forældre har også givet en
hånd med. Her er det især Jacob Og Vicky som har gjort et godt
stykke arbejde. Jonas er desværre stoppet, da han nu er blevet elev i
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Kalø. Vi ønsker Jonas held og lykke i det nye job. Claus har endnu
engang sagt ja til at træne juniorerne i indeværende år. Tusind tak for
det. Et egentligt juniorudvalg har vi ikke fået op at stå, men Vicky og
Lonnie har sagt ja til at bistå Claus. Tusind tak til jer alle. Tusind tak
til verdens bedste juniortræner endnu engang.

Klubber i klubben:
The Eagles og de Volsomme spiller henholdsvis torsdag formiddag og
eftermiddag.
Der er som sædvanlig god tilslutning til begge klubber.
The Eagles skriver: Corona eller ej – vi har været 42 medlemmer af
Eagles i 2020. Har spillet 555 runder i regn og storm. Har slået 47175
slag plus diverse prøvesving.
Der er lavet 5 eagle i denne sæson- vi har en turnering over hele
sæsonen, de bedste 8 runder ( netto Score) er tællende. Christian
Jensen blev en sikker nr. 1 med et gennemsnit på 68,88 slag netto.
Sæson 2020 var super – men 2021 sæsonen bliver fantastisk.
De Volsomme fik jo også en svær opstart, men kom i gang og endte
med at få en super sæson. Desværre fik vi ikke afholdt så mange spis
sammen arrangementer men golf fik vi spillet. Vi tager revanche i år
og laver forskellige arrangementer i sidste halvdel af 2021.
Jeg vil opfordre jer til at deltage i det sociale samvær, som fælles
spisning, grillarrangement mm. Disse klubber i klubben arrangerer.
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Dameklubben spiller mandag eftermiddag. Jeg vil gerne opfordre alle
damer til at spille med her. Det er super hyggeligt. Der har været 10
spillere i snit pr. gang. Der er plads til mange flere. Dameklubben har
ca 30 medlemmer. Birgit Hansen og Laila Ellegård står for
dameklubben. Støt op om disse piger. Tusind tak til jer for jeres
indsats i 2020.

Rejseholdet.
Også i 2020 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. Selvfølgelig var der også her besvær med at få
sæsonen til at lykkes.
Sportsholdene
Golf Team Volstrup var også på banen i 2020. Volstrup har deltaget
med 2 herrer hold og et damehold i sæson 2020. Sportstruppen var
som alt andet også udfordret i 2020. Tak til Sportsudvalget for deres
indsats i 2020
Klubmester i 2020 blev Jonas Ellegaard og Mette Toft. Seniormester
blev Bo Vestergaard.
Hulspilsmester blev Kristian Nielsen.
Vi havde tilmeldte hold i 2020 til regionsgolf, men vi valgte at trække
os. Da regionsgolf har det sociale i højsædet og vi ikke kunne sidde
sammen efter matcherne, syntes vi ikke at det havde sin berettigelse at
vi deltog.

Golfring 2020
Trods Corona blev golfring 2020 en succes. 215 medlemmer af
Volstrup golf er medlem af denne ring. Desværre blev alle vores
planer skudt til hjørne. Der skulle have være afholdt turneringer hver
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måned på skift i de berørte klubber. Til sidst skulle der have været
afholdt en sæsonfinale i Volstrup med efterfølgende spisning.
Desværre blev dette jo ikke til noget. I 2021 bliver dette desværre
heller ikke til noget. Vi vender forhåbentlig stærkt tilbage i 2022 med
diverse arrangementer i Golfringen.
SNG
Der har ikke været afholdt møder i SNG i 2020. Så pt. Kører det som
vedtaget i 2019.

Banen:
Med Corana kom der også et skønt forårsvejr. Vejret var perfekt til
golf. Nogle bestemte at vi skulle lukke ned. Heldigvis var det ikke
længe vi var nedlukket. Der blev spillet golf med restriktioner, men ud
kunne vi komme. Heldigvis for det. Jeg tror vi er mange der var glade
for, at vi i hvert fald kunne få lov til at gå ude i den friske luft.
Desværre måtte klubhus og restaurant forblive nedlukket. I løbet af
sommeren blev også klubhus og restaurant genåbent, men desværre
også lukket ned igen senere på efteråret.
Også i 2020 har banen stået skarpt. Tusind tak til greenkeeper staben
for dette.
I året 2020 blev der oprettet et nyt udvalg på Volstrup. Et baneudvalg.
Baneudvalget har reference til centeret, men vil selvfølgelig også
forsøge at varetage klubbens interesser efter bedste evne. Udvalget er
et rådgivende udvalg og kan stort set ikke beslutte noget, kun indstille
til centeret.
Hvad laver baneudvalget så?
Baneudvalget har arbejdet på banen med hjælp fra frivillige. De har
sat teeskilte op, repareret broer, fjernet vækstrør ved døde træer,
malet pæle, klippet mellem træer, sat markeringspæle op, udbedret
turfhuller. Giver deres besyv med om almindelig banepleje. Ja jeg
kunne blive ved. Der er også et lille team som river bunkers.
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Udvalget består pt. Af Ebbe Christensen, Hans Bugge, Per Ladefoged
og Preben Kjær Sørensen. De bliver bakket op af en hær af frivillige.
Tusind tak til jer alle sammen for jeres engagement.
Kield Ribe har igen i år sørget for at tømme skraldespande og diverse
vedligehold omkring centeret. Tak for det.

I efteråret gennemgik indendørscenteret en renovering. Der blev
indkøbt nye simulatorer . Lavet virkelig dejligt derover. Der blev lavet
nogle nye tiltag med Fredagsgolf og burgere. Det hele kørte bare. Men
desværre blev vi atter engang lukket ned. Håber vi her til efteråret får
godt gang i indendørscenteret, så vi kan forlænge sæsonen og spille
golf hele året. Får klubaftener og fredagshygge etableret igen.
Selv om det ikke har så meget med golf at gøre vil jeg alligevel lige
nævne det nye tiltag. En padel bane. Endnu et aktiv for Volstrup. Både
centeret og klubben arbejder hele tiden på at tænke nye aktiviteter ind,
så det bliver endnu mere attraktivt at være medlem her på Volstrup.
Lige pt. Arbejder vi med at få stablet et kanon arrangement på benene
til vores 15. årsjubilæum i august. Så glæd jer til en kanon uge.

Til sidst vil jeg også i år 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.

Og så til allersidst 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.
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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. Tusind tak til alle for jeres
engagement i Centeret og klubben.
Tak til udvalgsformænd og bestyrelse for et godt samarbejde.
Tak for Jeres opmærksomhed
Susanne Nielsen/formand Volstrup Golfklub
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