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Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 20. Marts 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. Håber i har fået noget kage og kaffe og en forfriskning. 
 Så i er klar til en lang beretning på en times tid.:) Nej sådan bliver det 
ikke. Beretningen er som vanligt et kort tilbageblik på året , 
opsummering af væsentlige begivenheder, samt lidt om fremtiden. 
Beretningen bærer desværre også denne gang præg af et år med 
Corona . 
 
For første gang i 2 år kan vi dog afholde vores generalforsamling i 
Marts måned. Lad os håbe , at det er normen for fremtiden. Håber på 
at der nu er så meget styr på Corona , så vi  i hvert fald i forbindelse 
med denne kan få en nogenlunde normal tilværelse. 
 
 
 
Året startede desværre med , at indendørs centeret atter engang var 
lukket ned. 17. dec. 2020 kom der nye restriktioner, som betød at der 
skulle lukkes. Desværre, der var ellers godt gang i centeret og mange 
bookninger. 28. januar 2021  blev disse restriktioner forlænget. I løbet 
af foråret forlænges disse restriktioner flere gange. Så desværre ikke 
noget indendørs i foråret 2021. 
 
Heldigvis kunne vi da spille ude. 
 
Trods alt har 2021 været en god sæson for Volstrup  Golfklub. Vi har 
afholdt turneringer, vi har har haft skolegolf,  Golfens Dag blev 
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afholdt, begynderudvalget har været i sving, græsrødderne har været 
aktive, klubaftenerne blev afholdt, vi har holdt en uge med 15 års 
jubilæum. Så der har været masser af  aktivitet. Desværre måtte 
restauranten også lukke ned. Shelters på hul 12 blev omdannet til 
grillhus. Der kunne købes pølser, øl , vand, vin og lidt sødt. Dette 
initiativ blev godt modtaget af både medlemmer og gæster. 
 
Tilbage til vores jubilæumsuge. 
 
   
 
Tirsdag var der klubaften, som vanligt. 71 medlemmer deltog. 
Efterfølgende var der spisning med vinsmagning. Torsdag var det de 
volsomme og Eagles der var i aktion. I de Volsomme var der tilmeldt 
59 personer. Det er vist rekord for en turnering i Volsomme regi. Der 
blev afsluttet med spisning. Super hyggelig dag. 
I Eagles deltog 38 personer. Også en del mere en der normalt er på en 
torsdag eftermiddag. Her blev der afsluttet med grillet ørn . Nej det 
var vist kylling. 
Fredag afholdte centeret en sponsormatch med 48 tilmeldte. 
 
Så der var godt gang i den hele ugen. Damerne , begyndere og 
græshoppere var også aktive i denne uge. 
 
Der var rigtig mange fine præmier til alle turneringer. Jan´s Auto fra 
Hobro havde sponseret præmier til alle dage. Man kunne endda vinde 
en bil hvis man kunne lave hole in one. Desværre var der ikke nogle 
som gjorde dette. Kunne ellers have været super fedt. 
 
En uge der var helt fantastisk som blev afsluttet med turnering og fest 
om lørdagen. 
 Vejret om lørdagen til vores jubilæumsturnering var desværre ikke 
det bedste. . Der måtte lige et par pauser til grundet lyn og torden. 
Turneringen blev dog afsluttet. Efterfølgende var der musik og hygge 
på terrassen. Torben og Laila spille noget dejligt musik , og der blev 
serveret masser af drinks. Tak til Jeppe´s kammerater for servering af 
disse. De sparede ikke på noget.  Fantastisk fest om aftenen. 
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Desværre måtte vi aflyse vores stort opsatte arrangement 24 timers 
golf. Stort opsatte var i hvert fald planen. Desværre var der for få 
deltagere. Måske det var tidspunktet på året hvor mange måske stadig 
var på ferie, der var skyld i det. Det var ærgeligt. Jeg syntes vi havde 
lavet et fantastisk program. Vi havde set frem til at promovere 
Volstrup Golfcenter world wide, eller i hvert fald Danish wide. Vi kom 
Danish wide da vi afholdt natgolf første gang, og jeg er sikker på at 24 
timers golf kunne have givet ligeså meget eller måske mere omtale. Jeg 
tror vi tygger lidt på det og prøver igen. 
 
Jeg vil nu gå videre og fortælle lidt om årets gang i de forskellige 
udvalg og fortælle lidt om medlem situationen i Volstrup. 
  
  
MEDLEMSKABER: 
 
Sidste år sagde jeg at 2020 var et rekord år for antal golfspillere i 
danmark.  Det blev 2021 også . På landsplan er antallet af golfspillere 
atter steget til det højeste nogensinde. 164130 medlemmer. Ca. 10000 
mere end for et år siden. 
 
Hos os har vi  desværre heller ikke i 2021  helt mærket den samme 
tendens. Vi holder os ca. på de 600 medlemmer gennem året.  som vi 
har været de sidste år. Lige pt. Er vi kun 553 medlemmer. Der skal 
nok komme flere til når foråret melder sin ankomst, så vi kan komme 
på de 600 igen. Og helst en del flere 
 
I 2021 fik vi etableret et Rekrutterings udvalg. Dette udvalg arbejder 
med forskellige tiltag til , at erhvere flere medlemmer til Volstrup 
Golfklub. Der skal ikke være nogen der er i tvivl om , at vi rigtig gerne 
vil  have flere medlemmer.  Vi har stort fokus på dette både i centeret, 
bestyrelsen og i de forskellige udvalg. Vi har afholdt møder på tværs 
af alle udvalg , center og bestyrelse. Vi har faktisk møde her bagefter , 
når generalforsamlingen er slut. Så ingen tvivl om , at vi har stort 
fokus på at få nye medlemmer til Volstrup 
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Vi arbejder også stadig med fokus på , at fastholde de medlemmer vi 
har. Så der er masser af arbejde , at gøre ,både for at fastholde og 
erhverve nye medlemmer. 
   
  
  
  
ØKONOMI. 
 
Så går jeg over til økonomien. 
Atter i år må jeg sige , at vi har en god økonomi. 
På trods af øgede udgifter i forbindelse med jubilæum, blev resultatet 
et + 9000 kr. holdt op imod et budget på - 8000 kr. Der har været flere 
indtægter, men de diverse udvalg har været måde holdene, tak for det. 
Også i 2021 har vi kunnet imødekomme de ønsker , som udvalgene er 
kommet med. 
De nærmere oplysninger om regnskabet kommer Elmo ind på senere, 
når han skal præsentere regnskabet. 
 
  
  
   
Udvalgene: 
  
 
Begynderudvalget 
Arbejdet i begynderudvalget blev også i 2021 påvirket af Coronasituationen. Vi 
afholdt som sædvanlig kaninturneringer i foråret, men uden de 
efterfølgende fællessamlinger og præmieoverrækkelser i klubhuset. 
Først i efteråret kunne vi genoptage denne meget hyggelige 3. halvleg, 
som er med til, at deltagerne får klubånden og det gode golfnetværk. 33 
nye golfere blev udklækket i 2021, og vi ønsker dem hjertelig 
velkommen i klubben. Vi håber, at I alle som sædvanlig vil tage godt 
imod de nye spillere og vise imødekommenhed - både derude på 
hullerne, men f.eks. også ved at man husker at sidde sammen med ”sin 
bold” i 3. halvleg efter klubbens turneringer. Ud over kaninarbejdet 
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har begynderudvalget i 2021 assisteret ved Golfens Dag og ved 
golfdeals arrangeret af centret. 
Udvalget 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 
   
 
Også i 2021 blev vore græshoppe turneringer en succes. For dem som 
ikke rigtig kender begrebet græshopperne, så er det en 9 hullers 
turnering hver onsdag på for ni – typisk. Turneringen blev indført for 3 
år siden for at opfylde klubbens strategi om, at der skulle være 
muligheder for turnerings aktiviteter for alle klubbens medlemmer. 
Også dem der af én eller anden grund ikke følte sig så godt tilpas med 
at spille 18 huller eller måske ikke følte sig ”gode nok” til at deltage i de 
ordinære klubaftener. 
Der blev i 2021 spillet 23 runder med deltagelse af 42 forskellige spillere 
og udskrevet ikke mindre end 253 scorekort. Altså et deltager 
gennemsnit på 11. Ganske flot – og en stor tak til Birthe, Henning og 
Hardy for afviklingen og ikke mindst deres deltagelse i det altid 
hyggelige sociale engagement under og efter præmie uddelingen. 
Her i 22 forventes et lignende antal turneringer med opstart onsdag 
efter påske. 
 
Jeg er ikke i tvivl om at dette koncept er kommet for at blive. 
 
 
 
Thorudvalget 
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Et år med mere frie tøjler i forhold til corona har også været et godt år 
for vores turneringer. Deltagerantal på klubaftener har været helt i top. 
Dog ville det have været godt med højere deltagerantal til vores 
weekend turneringer. Samlet set dog et godt år, både når det gælder 
deltagere og økonomi. Vi ser nu frem mod en ny sæson og glæder os til 
at komme i gang. Turneringerne for året er på plads. Nu mangler vi 
bare jeres tilmeldinger. Thorudvalget har i 2021 også været en stor del 
af alle arrangementer i forbindelse med vores jubilæums uge. De var 
også dybt engageret i 24 timers golf . Jeg håber på , at de vil bidrage til 
dette endnu engang , hvis del lykkes os at få det arrangeret.  
Thorudvalget er et væsentligt aktiv for Volstrup Golfklub. Udvalgets 
medlemmer sidder troligt tirsdag efter tirsdag og får klubaftenerne til 
at fungere. Stor tak til alle jer. Stor tak til dig Henry for dit engagement 
i dette udvalg. Du har valgt at trække dig lidt tilbage , men vil stadig 
være aktiv i udvalget. Tusind tak for dit store arbejde i udvalget. Niels 
Leth er blevet ny formand for udvalget. Velkommen til dig. Ser frem til 
godt samarbejde med dig og resten af udvalget. 
Første turnering er åbningsturnerimg den 3. April. Klubben er vært 
ved kaffe og rundstykker. Gå hjem og få jer meldt til . 
Turneringsplanen er lagt på Golfbox, så det er bare med at blive 
tilmeldt turneringerne. 
 
 
 
 
  
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.  
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Naturligvis og heldigvis har vi en pæn skare af spillere, som vi har 
mødt igen og igen men antallet heraf bliver altså færre. Vi har også 
her i juniorudvalget, fokus på at skaffe nye unge spillere til. Vi 
arbejder på at få nogle skoleklasser herover i skoletiden og flere andre 
tiltag er i støbeskeen.  I 2021 er det Vicky og Claus der har trukket det 
store læs i juniorafdelingen. Tusind tak til jer. Håber der dukker en 
masse nye unger op her i 2022, så i kan få endnu mere at lave.  
   
  
 
  
  
Klubber i klubben: 
 
Eagles 
 
 
Vi har været 46 medlemmer af Eagles i 2021, der blevet lavet et hole i 
one af Finn Nygaard, og  3 eagles af  Finn N, Jacob A, Tue Vad tillykke 
til dem. 
Vi travede 599 runder og slog 53910 slag(+2 prøvesving) 
ialt 161730 slag. 
Vores gennemgående turnering 8 bedste runder, over sæsonen blev 
sikker vundet af Leif Nielsen LN? med  552 slag, som dermed henviste 
Rune Bach og Jesper Byrgesen til en delt 2. plads med 556 salg. 
Vi har også de bedste hulscore netto over hele sæsonen,  
Nicky Thougaard fik skruet det bedste scorekort sammen på 44 slag 
netto 
En kanon sæson - må den blive meget bedre i 2022? 
 
 
 De Volsomme 
 
 I Corona Året 2021 har vi afholdt 29 turneringer. Vi startede som 
sædvanligt 1. torsdag i april og spillede til sidste torsdag i oktober. 
Der har i alt været 1032 spillere med hos De Volsomme,  og det giver et 
gennemsnit på ca. 35 spillere pr. gang. 
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Vi har i direkte køb i Centret brugt kr. ca. 31.000 og dertil kommer 
omsætning ved salg af øl, vand mv. i de enkelte runder. 
  
2021 var også året, hvor vi for alvor fik indført mobilpay som betaling 
for spillerunderne. Det fungerer fint, og der er kun enkelte, der stadig 
betaler kontant. 
Vi er også blevet undersøgt for hvidvask i den anledning, men vi 
klarede os igennem uden at blive sat fast.!!. 
 
I 2021 kom de Volsomme også på banen med en indendørsturnering. 
Lene Og Ebbe  tog ansvaret på sig for denne turnering. Tusind tak til 
jer for dette. Der har deltaget 10-16 personer hver torsdag formiddag. 
Håber at dette også er et tiltag der er kommet for at blive. 
  
Vi glæder os til den nye sæson, som starter den 7. april 2022. Til den 
nye sæson vil der være nogle nye tiltag. Dette kan i læse mere om på 
Volstrups hjemmeside. 
  
 

  
Rejseholdet 
 Dethar været en god sæson for rejseholdet, vi har som 
regel været omkring 20 eller flere golfere, og alle 
"kæmper"  om at blive nummer 1, nummer 6 eller nummer 
12. Hvis vi er flere end 20 deltagere, så  får 2. pladsen også en 
vinpræmie. Der bliver i høj grad kæmpet om de ikke særligt 
dyre vine. Der er altid en god stemning, og vi har haft nogle 
fornøjelige timer, i de forskellige golfklubber. Vi føler os 
velkomne i alle de klubber vi besøger.  Vi køber selvfølgelig 
også gerne en 20-30 fadøl. 

Der har været masser af vandgang - både vandhazard 
på banen og vand fra oven. Det kan regne så voldsomt 
om morgenen, at det kan få allerede ankomne golfere til 
at køre igen.  
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Knud Erik glæder sigtil at  starte rejseholdet op 
mandag den 4. april i Volstrup. Lige nu samler han 
kræfter til dette  nede i Spanien. 
 

 
 
 
Dameklubben 
 
-dejligt at kunne sige vi forsætter vores lille klub i klubben (Volstrup 
pigerne)  
-  stadig nye og i år starter vi vores 6. sæson (først sæson 2017) 
..mandag d. 4. april 2022, hvor vi forsætter efter det skrevne koncept 
(alle dame golf spillere er meget velkomne - ja ..eneste krav er kønnet)  
- der har været ca. 30 forskellige dame spillere pr sæson med et 
gennemsnit på ca 10 spillere pr spille aften og 2021 ingen forskel ..tja et 
par stykker stopper og et par nye kommer også gerne til   i løbet af 
sæsonen 
- med en god fast kerne af spillere, ser vi også at damerne 
spiller/booker tider sammen uden for den faste mandag aften - 
DEJLIGT at se damerne kommer mere på banen. 
- en skøn lille klub der hygger sig både før, under og efter turen på 
golfbanen fra april til oktober og vi har plads til endnu flere skønne 
damer … for vi er kommet for at blive. Tak til Birgit og Laila for at stå 
for denne klub . 
 
 
 
  
 
 
Sportsholdene 
 
Sæson 2021 
2021 var ikke noget stort år for Volstrups fire hold i 
Danmarksturneringen. Dameholdet i kvalifikationsrækken blev 
nummer 3 i sin pulje efter to sejre og fire nederlag. 
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Det bedste herrehold rykkede ud af 5. Division. Det var ellers spænding 
til sidste turneringsweekend, men efter fem nederlag og kun en enkelt 
sejr i løbet af sæsonen endte det altså med nedrykning til kvalrækken. 
Volstrups andet herrehold spillede i kvalrækken i 2021 – og her blev 
det til en andenplads i puljen. 
Som noget nyt var Volstrup også repræsenteret med et senior hold i 
2021. Det er et mixed hold for spillere over 50. Det første år var ikke 
prangende, men vi prøver igen  i indeværende år. – hvor Volstrup stiller 
med fem hold i Danmarksturneringen. Et dame- og et herrehold i 
kvalrækken, et seniorhold og som noget nyt også et veteranhold (+60) 
og et juniorhold. Tak til alle som var en del af sportsholdene og 
repræsenterede Volstrup ude i det ganske land. 
 
Regionsgolfen kom i gang igen i 2021. Vi havde 5 hold tilmeldt. Begge 
veteran hold vandt deres pulje og gik videre til slutspillet. Desværre 
tabte begge hold her deres match og gik ikke videre. A,B og C havde 
nogle gode matcher i deres puljer, men endte uden for slutspil. Regions 
golf er for alle. Selv om vi gerne vil vinde , gælder det lige så meget om 
at spille og hygge med andre klubber. Til den kommende sæson har vi 
også tilmeldt os til regionsgolf. Der mangler kaptajner til et par hold. 
Så tænker du at det kunne være noget for dig, så kontakt Linda. Linda 
er tov holder for regionsgolfen i Volstrup. Tusind tak for indsatsen , 
Linda i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Klubmester i 2021 blev Kristian Nielsen og Lene Ugilt Hansen. 
Seniormester blev Carsten Oddershede. 
Hulspilsmester blev : Tommy Jønson 
Stabelfordmesterne blev: 
Herrer under 60 Michael Wølke 
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Damer under 60 Anni Østergård Bleicken 
Hos de lidt mindre unge blev det 
Finn F. Nielsen og Inge Vestergaard. 
   
 
 
 
Golfring 2021 
 
Rigtig mange af vores medlemmer var også med i denne ordning i 
2021.  Ca. 210 medlemmer havde tilkøbt denne ordning. Der har 
været mange medlemmer fra de andre klubber her hos os for at spille 
også. Vi havde jo håbet på at vi kunne få en eller anden form for 
aktiviteter mellem klubberne op at stå. Der har været forslag oppe at 
vende såsom turneringer, fælles spisning og andre tiltag. Desværre 
blev det ikke til noget grundet rekstriktionerne. Vi prøver igen i 2022. 
Volstrup Golfklub har sendt invitationer ud til de andre klubber. Så vi 
håber , at der er stemning for at få organiseret noget her i 2022. 
 
 
 
  
Banen: 
  
Banen har i 2021 stået perfekt. Atter engang har 
Baneudvalget og deres hjælpere lavet et flot stykke arbejde. De har i 
samarbejde med greenkeeperne lavet et stort stykke arbejde. Kæmpe 
gevinst for Center og klub at dette udvalg blev etableret i 2020. Tusind 
tak til greenkepere og frivillige for det. I løbet af vinteren er der 
endvidere blev bygget stærekasser som skal sættes op rundt omkring 
på banen. Der er kommet system i rengøring og vedligeholdelse af 
vores shelters. Tak til Birteh og Kirsten for at få styr på dette. 
 
Kield Ribe har igen i år sørget for at tømme skraldespande og diverse 
vedligeholdelse omkring centeret. Tak for det. 
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Indendørscenteret fik heldigvis mulighed for at åbne i efteråret. Der 
har været godt gang i simulatorerne. Der er afviklet diverse 
turneringer hen over efteråret og vinteren. Claus har afholdt 
klubaftener om mandagen. Tusind tak for det Claus. Der er blevet 
fortalt mange røver historie og kigget på golfgrej disse aftener. Der 
kom også gang i en senior turnering. Hver tirsdag formiddag har 
simulatorerne været reserveret til seniorgolf. Syntes det er dejligt, at 
flere og flere af vores medlemmer benytter indendørscenteret. 
 
. 
 
Her mod slutningen af beretning vil jeg pointere den glæde det er for 
center og klub med den frivillighed som er i Volstrup. Samtidig vil jeg 
sige, 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. 
Alle er velkomne i Volstrup. 
  
    
  
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. 
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 Jeppe, Pernille og Kristian  for et godt samarbejde omkring 
klub og Center. Vi ser frem til godt samarbejde med jer og de 
nyansættelser der er kommet i 2022. 
 
 
Der er ingen tvivl om at jeg har glemt at takke nogle, men jeg vil bare 
sige til alle jer medlemmer af Volstrup golfklub. Tak for at støtte op 
om klub og center. 
  
Tak til udvalgsformænd og bestyrelse for et godt samarbejde. 
  
Tak for Jeres opmærksomhed   
    Susanne Nielsen/formand Volstrup Golfklub 
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