Hammel Golf Klub
Referat fra Ordinær Generalforsamling 18. november 2019
Mødet afholdt i Hammel Golf Klubs klubhus
Start kl. 19:30 – 68 stemmeberettigede deltagere (22 K & 48 M)
1. Valg af dirigent
Michael Hejlskov Jacobsen blev foreslået af Bestyrelsen og valgt.
Dirigenten konstaterede at vedtægterne krav til indkaldelse var overholdt.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formand Kim Bjerregaard (KIB) forelagde beretning. Se bilag 1
Kommentar & Spørgsmål
Ingen kommentar.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
Formand Kim Bjerregaard fremlagde regnskabet
Kommentar & Spørgsmål
Formand Kim Bjerregaard – Som nævnt i sidste års beretning, samt i artikler i Midtjyllands Avis og Jyllands
Posten så blev det desværre til et afslag om nedsættelse af renten på klubbens lån i Favrskov Kommune.
Økonomiudvalget har behandlet vores henvendelser, og sendt afslag. Desværre ingen forståelse fra
kommunens side til hvilket aktiv HGK er for kommunen.
Som nævnt i beretningen ligger en del af årets underskud i øget personaleforbrug i Cafeen. Nyt menukort,
længere åbningstid og løbende udskiftning i medarbejderstaben har desværre resulteret i øgede
omkostninger. Samt udskiftning af maskine hos greenkeeperne da det viste sig det ikke ville være
hensigtsmæssigt med fortsat reparationer. Ny leasing aftale som ikke var budgetteret
2638/Rune Marcussen – Er det realistisk at sætte nyt personale budget til 215.000 under 2019 realiseret?
Kim Bjerregaard – Nu er vi ikke nået til præsentation af budget. Men som nævnt i beretning tidligere, så vil vi
stramme op på bemanding og forbrug af timer, også i cafeen.
1025/Anders Lauridsen – Jeg er sponsor, men vi er endnu ikke kommet på klubbens hjemmeside. Ikke
Optimal. Kim Bjerregaard – det ser vi på med det samme.
39/Jesper Krogh – Har klubben ændret politik i forhold til køb eller leasing. Der er store leasingudgifter i årets
regnskab. Hvad med afskrivningerne. Kim Bjerregaard – afskrivninger er naturligvis kun på de maskiner vi
ejer, derfor forholdsvis mindre beløb. Der er ikke planlagt flere leasingaftaler i det nye regnskabsår. Et par år
frem vil afskrivninger være minimale.
1331/Brit Lindum – Bolde på driving range hvor er de konteret. Kim Bjerregaard - bolde er konteret på
banevedligeholdelse.
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697/Jacob Jacobsen – Jeg har i år haft fornøjelsen at gå ud tidligt om morgen, og har med glæde observeret
at greenkeeperne allerede er ude. Men hvorfor bruger de ikke større og mere effektive maskiner, i stedet for
de forskellige små maskiner vi ser på banen. Kim Bjerregaard – efter flere års erfaringer har vi besluttet at
bruge den slags maskiner vi ser på banen. Det er for at skåne banen for trafik med store og tungere
maskiner, hvilket giver bedre og pænere resultat.
Kim Bjerregaard – det forholdsvis lille beløb der er forbrugt af junior budget, skyldes sponsorat. Vi har nogle
fondsmidler fra forskellig side – øremærket til Junior arbejdet. De vil fremadrettet blive sat i aktivitet.
2665/Thomas Sørensen – Der er forbrugt godt 30.000 mere til reklame/tryksager. Hvad er de brugt til?
Kim Bjerregaard – primær annoncering i f.eks. Golfavisen og Golfbladet.
2665/Thomas Sørensen – man annoncerer vel ikke i golfblade efter nye potentielle medlemmer.
, Kim Bjerregaard – nej dem forsøger man at ramme med målrettet FaceBook annoncering og annoncering i
samarbejde med DGU, f.eks. Golfens Dag.
2709/Lars Blicher – Der er forbrugt 433.000 til træner udgifter, men der er kun genereret en indtægt på
348.000. Bør vi overveje om det er en god forretning for HGK.
455/Leo Bo Laursen – i gamle dage hvor vi havde en anden pro og afregnede for begynder-, junior- og
elitetræning, samt bolde på driving range var det en omkostning på ca. 500.000 for klubben – så som jeg ser
det har vi sparet 400.000 på den konto.
2665/Thomas Sørensen – man kunne måske lave en kontrakt med træneren, hvor der var indbygget en form
for provision/bonus ordning. Som man gør mange andre steder i erhvervslivet.
Kim Bjerregaard – Ian er ansat på en almindelig funktionær kontrakt. Bonus opnås ved f.eks. træningsture til
Spanien, hvor klubben får bonus fra Green2Green samt Bravo Tours.
455/Leo Bo Laursen – Kursus aktivitet som Ian afholder i samarbejde med Nørgaards Højskole, generer
udover indtægt til Proen også omsætning/indtægt til Cafeen samt Banen.
Kim Bjerregaard – Finans udgifter. Som tidligere nævnt ingen hjælp fra Favrskov Kommune. Men DLR-lån er
omlagt til lavere rente.
38/Anne Marie Krogh – som jeg har skrevet i læserbrev er det forkasteligt at Favrskov Kommune ikke vil
hjælpe, og ikke værdsætter hvad HGK er for Favrskov Kommune, og åbenbart ikke betragter golf som idræt.
Jeg kan kun opfordre til at vi alle hvor det er muligt gør hvad der er muligt for at sætte kommunen under
pres.
Kim Bjerregaard – Jeg kan love dig at der er fuld fokus fra Bestyrelsen side, og vi fortsætter vores kamp med
kommunen, om de urimelige forhold.
Kim Bjerregaard – på dette tidspunkt plejer der at komme spørgsmål om udestående. Kan fortælle at pr.
dags dato er der ca. 15.000 i udestående, og hvor ikke det fulde beløb er forfaldent.
2638/Rune Marcussen – Sidste år var der forventninger til en form for refusion for afgifter til vand.
Kim Bjerregaard – det viste sig desværre at kommunens vandværk havde brugt forkerte betegnelser for de
forskellige afgifter. Så desværre ingen mulighed for at få en indtægt der. Der undersøges mulighed for at
opsplitte klubbens vandforbrug i brugsvand og procesvand. (banen).
2005/Lasse Jakobsen – Et underskud på godt 300’ er det ok. Har Bestyresen en plan fremadrettet. Er der
bekymring at spore hos den siddende Bestyrelse.
Kim Bjerregaard – Et underskud er absolut ikke tilfredsstillende, hverken for Bestyrelsen eller for klubben.
Som tidligere nævnt er der allerede iværksat planer for at optimere styring at de forskellige udgiftsposter, og
fra Bestyrelsens side mener vi at vi er på rette spor.
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Balance
Kim Bjerregaard – Anlægsaktiver på kr. 8.951.023, hvilket er en bevægelse på 633.710. Passiver i alt
kr. 9.842.056
Ingen kommentar
Regnskab godkendt
4. Fremlæggelse af Budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud
Kim Bjerregaard fremlagde budget 2019/20
Kim Bjerregaard – Basis for det fremlagte budget, betyder kontingent forhøjelse på 185 kr.= Nyt kontingent
6.300, - HGK er ikke den billigste og på ingen måde den dyreste i området. Næst billigste af XL Klubberne.
Budget forventninger til kontingent er udregnet efter DGU tal, hvor der ikke er beregnet fuldt kontingent fra
nye medlemmer, da de kommer ind i klubben hen over finansåret.
Der er naturligvis også taget højde i budgettet til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2019.
Der hensættes iflg. lovgivningen penge til udbetaling af feriepenge.
2622/Steen Andersen – Man har altid skullet hensætte feriepenge.
Kim Bjerregaard – er vi helt klar over. Men der nogle ændringer i den nye ferielov om hensættelse, som vi
naturligvis følger.
2638/Rune Marcussen – Giver det ikke et problem med cafeen når der også skal hensættes feriepenge.
Kim Bjerregaard – Det er indregnet og sammenholdt med optimering af time forbrug
2665/Thomas Sørensen – Hvorfor lejer klubben ikke bare lokalerne ud til restauratør – ikke en forpagter
Kim Bjerregaard – Det gør vi ikke da vi har set så mange eksempler i andre golf og idrætsklubber rundt i
landet. Hvor priserne stiger, kvaliteten falder og klublivet forsvinder. Vi skal fastholde vores gode klubliv.
Vigtig del af Hammel Golf Klub.
5. Forslag fra Bestyrelsen
Ingen.
6. Forslag fra medlemmer
Se bilag 2
Dirigent Michael Hejlskov Jacobsen læste forslag 1 fra Flemming Vadet op.
1331/Brit Lindum – Forslaget blev bragt op til sidste års Generalforsamling. Nu er det oppe igen og jeg
anbefaler vi stemme for forslaget.
2221/Kirsten Drachmann – Mange andre idrætsforeninger har andre vedtægter der gør det muligt at
melde sig ud. F.eks. badminton.
39/Jesper Krogh – Da klubben ikke længere har indmeldelsesgebyr, står det vel alle og enhver frit for at
melde sig ud inden 31. august med virkning 30. september – og så melde sig ind igen efter
Generalforsamlingen.
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2638/Rune Marcussen – Da ingen endnu har betalt kontingent for det nye år, har ingen af de
tilstedeværende jo reelt stemmeret til dagens Generalforsamling.
2871/Thomas Frederiksen – Kommer fra en nabo klub hvor der var manglende informationer. Forslag til
Bestyrelsen om løbende at levere informationer på hvor er vi – og hvor skal vi hen. Evt. infomøde hvis
nødvendigt. Minimum kvartals vis info.
Kim Bjerregaard – det er modtaget og noteret. Bestyrelsen vil løbende informere.
Herefter satte dirigent Michael Hejlskov Jacobsen forslaget til afstemning. Forslaget ikke vedtaget.
Herefter læste dirigent Michael Hejlskov Jacobsen forslag 2 fra Leo T. Mortensen op. "Ud fra kommentar
fra Bestyrelsen om at jorden er ejet af kommunen, og at HGK dermed ikke har råderet, kunne forslaget
ikke bringes til afstemning. Forslaget bortfalder.

7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
På valg er Kim Bjerregaard (modtager genvalg) og John Vegner Madsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Lene Flytkjær Lundsgaard
Fra Generalforsamlingen foreslås 2638/Rune Marcussen samt 2665/Thomas Sørensen. Der afholdes
skriftlig afstemning. Hver af de fire kandidater gav kort præsentation af dem selv.
2638/Rune Marcussen – jeg har været en del af HGK Juniorudvalget i nogle år, siddet i bestyrelsen for
boligforening, samt arbejdet i dartklub.
2665/Thomas Sørensen – jeg mener klubben skal have nye unge kræfter i Bestyrelsen. Min passion er
golfen.
2781/Lene Flytkjær Lundsgaard – jeg vil være med til at præge klubben, og gøre en indsats for at fastholde,
og gerne øge medlemstallet. Jeg håber på rollen som kasserer i klubbens Bestyrelse
1089/Kim Bjerregaard – jeg vil fortsætte arbejdet med at gøre HGK til et godt sted at komme. Som medlem
eller som gæst. Det er en fornøjelse at arbejde i foreningen Hammel Golf Klub.
Hver stemmeberettiget skriver ét navn på hver af to stemmesedler.
Generalforsamling suspenderet mens der afstemmes.
2622/Steen Andersen, 681/Niels Jørgen Strøm, 2615/Allan Erik Lund og 1680/Michael Hejlskov Jacobsen
valgt til stemme optæller.
Generalforsamling genoptaget. Dirigent Michael Hejlskov Jacobsen præsenterede resultat af afstemning
2665/Thomas Sørensen
2638/Rune Marcussen
1089/Kim Bjerregaard
2781/Lene Flytkjær Lundsgaard

5 stemmer
12 stemmer
56 stemmer
63 stemmer

Hvorefter dirigent Michael Hejlskov Jacobsen konstaterer Kim Bjerregaard og Lene Flytkjær Lundsgaard
valgt til Bestyrelsen for næste 3 år.
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8. Valg af Revisor
Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Kvist & Jensen P/S
Revisionsfirmaet Kvist & Jensen P/S valgt.
9. Eventuelt
Kim Bjerregaard – Der kom tidligere spørgsmål fra salen om hvordan samarbejdet er i den siddende
Bestyrelse, jeg vil derfor bede hver enkelt Bestyrelsesmedlem komme med deres kommentar:


1101/Anders Dahl, Næstformand – Vi har et godt og konstruktivt samarbejde i Bestyrelsen. Vi er
naturligvis ikke altid enige – men vi finder en løsning der accepteres af alle. Vi har på intet tidspunkt
været nødsaget til skriftlig afstemning i Bestyrelsen.



2359/Nick Christensen, Sekretær – Jeg er ked af at der er en opfattelse af at vi ikke samarbejder i
Bestyrelsen. Det er mit klare indtryk at det gør vi – og må så være bedre til at vise det.



451/Jørgen Møller, Bestyrelsesmedlem – Jeg kan kun tilslutte mig kommentar fra Anders og Nick.
Og ja vi er ikke altid enige – men sammen finder vi løsninger på udfordringerne.



222/Jesper Lasthein Hansen, Bestyrelsesmedlem – Som Bestyrelsens Benjamin kan jeg også
tilslutte mig kommentar fra mine kollegaer. Samarbejdet er fortrinligt og overordnet godt samarbejde.

39/Jesper Krogh – vi har talt om det på flere Generalforsamlinger, og emnet var også oppe da jeg var
formand. Jeg efterlyser endnu engang en eller anden form for referat fra Bestyrelsesmøder. Er bevidst om at
de kan være personale anliggende der ikke kan refereres.
886/Jens Nickelsen – Tilslutter mig kommentar fra Jesper Krogh. Kunne f.eks. være en fast del af HGK
News, hvor vi får mange andre rigtig gode informationer.
455/Leo Bo Laursen – Jeg kommer ”et par gange om ugen” i klubben, og er blandt andet en del af det
frivillige team der passer shoppen. Det er lidt som bartenderen der må høre på mange forskellige ting. Men
det er min klare opfattelse ud fra hvad jeg hører. Bestyrelsen er for usynlig. I år har jeg. f.eks. kun set Kim og
Jesper deltage i klub arrangementer. Stort ønske – mere synlig Bestyrelsen.
2/Erik Maagaard – Vil blot tilslutte mig kommentar fra Jesper og Jens – ønske om en eller anden form for
referat fra Bestyrelsesmøderne.
Kim Bjerregaard – Tak for mange gode input. Vi vil fra Bestyrelsen udarbejde en form for referat fra
Bestyrelsesmøderne, der vil være fast del af HGK News.
Herefter konstaterede dirigent Michael Hejlskov Jacobsen Generalforsamling 2019 som afsluttet

Tak til alle fremmødte og kom godt hjem
Hammel Golf Klub
20. november 2019
Michael Hejlskov Jaobsen
Dirigent
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Bilag 1
Formandens Beretning
Indledning
Så er det igen tid til at gøre status over en golfsæson.
Hammel Golf Klub er, som så mange andre Danske Golfklubber, presset på medlemstallet. I det forgangne
år har dog kun (jf. den officielle statistik fra DGU) kun mistet 4 medlemmer (netto).
For at få vendt udviklingen blev der gennemført aktiviteter i samarbejde med DGU, med det formål at sætte
fokus på medlems rekruttering. Alle undersøgelser viser nemlig at vi er ret gode til at fastholde medlemmer,
samt at medlemmerne – i alt væsentligt – er tilfredse med deres medlemskab.
Der blev gjort et stort arbejde af de frivillige som ”meldte sig under fanerne”, men desværre gav det ikke helt
det udbytte vi havde håbet på.
Det er der mange gode grunde til. En af de væsentligste grunde var en kombination af mangelfuld
kommunikation omkring opgaven og det faktum at koncepterne fra DGU ikke var helt færdige.
Det store arbejde er dog ikke spildt. Evalueringen – både internt og med DGU – viser at der er basis for at
fortsætte og intensivere arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. Det betyder at det bliver et absolut
fokusområde for den nye sæson.
Vi har på flere områder været udfordret af mange udskiftninger i medarbejderstaben, ikke i den faste stab
(ud over Bennys fratræden), men i forbindelse med de sæsonansatte.
Det har kostet på mange fronter og betyder at der vil bliver en væsentlig tættere opfølgning på både antal og
omkostninger i regnskabsåret 2019/2020.
Den nye organisation er ved at finde det rigtige niveau, men det har også vist at der er et behov for mindre
justeringer omkring de mange opgaver, en justering som gennemføres i et tæt samarbejde mellem Golf
Manager og bestyrelse.
Poul er ALTID klar til at hjælpe gæster, medlemmer, sponsorer, udvalg og klubber i klubben, men døgnet har
altså kun 24 timer og der skal også være plads til andet end arbejde – selv for en ildsjæl som Poul.
PRO & Shop
Der er gennemført undervisning i et omfang som vi ikke har set før, specielt har der været stor tilslutning til
de EsiestSwing kurser som er gennemført i samarbejde med Nørgaards Højskole. Men også golfspillere fra
andre klubber i Danmark (og Norge og Sverige) har fået øjnene op for Ian’s kvaliteter. Ud over dette har Ian
gennemført Elite og Junior træning OG givet en uvurderlig støtte til holdene i Danmarksturneringen. Så Ian
har haft travlt.
Ikke desto mindre har Ian også nye ideer som kan gøre det endnu mere attraktivt et være medlem i Hammel
Golf Klub – ideer som vi kommer til at udvikle hen over vinteren.
Samarbejdet med GolfFather omkring shoppen har – overordnet set – fungeret fint, MEN omsætningen har
langt fra levet op til forventningerne. Det betyder at der er indgået en ny aftale. Denne aftale garanterer
Hammel Golf Klub et fast – minimums – beløb og fordrer at Søren selv er mere i shoppen.
Stor tak til de frivillige som har gjort det muligt at holde shoppen åben hen over sæsonen! Specielt til Ann og
Leo som er dem der har taget det store slæb.
Jeg mener stadig at det er et stort aktiv at vi har en shop, men må samtidig konstatere at vi (klubbens
medlemmer) ikke er gode nok til at handle lokalt. Håber I vil hjælpe med at ændre det forhold.
Begynderudvalget
Har gennemført 16 begynder turneringer med i alt 66 deltagere. Ikke så voldsom mange, men de der har
deltaget, har haft en god oplevelse hvis man kan tro på de tilbagemeldinger vi har fået blandt andet på
Golfspilleren i Centrum. Samt at ud af de 74 nye medlemmer vi har fået i 2017/18 er hele 72 stadig
medlemmer.
Indmeldelserne er spredt hen over hele året, en udvikling som vi efterhånden er ved at vænne os til og som
vi hele tiden bliver bedre til at håndtere.
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Juniorudvalget
Hammels Juniorafdeling startede året op med et samarbejde med DGU ang. hvervning af nye medlemmer i
denne aldersgruppe og betegnelsen som Bambinoer og juniorer blev ændret til Hammel Hajerne.
Udvalget har:





Gennemført arrangementer for både nuværende og nye potentielle medlemmer – det har udmøntet
sig i 5-6 nye medlemmer.
Udviklet nye rekvisitter såsom putte-katapulter – samarbejdsøvelser på par-ski samt vores helt egen
Haj bane der lærer børnene at tænke course-management uden de lægger mærke til det.
Afholdt Par-3 turnering hvor spillere fra andre klubber kunne komme og spille turnering med præmier
til alle.
Haft besøg af Golf Zilla før sommerferien og med medieinteresse fra både lokalavis samt
områdeavis som gjorde at der kom et par nye medlemmer til efterfølgende.

Hver måned er der holdt månedsafslutninger med fælles spil sammen med forældrene hvor der også her har
været stort fokus på det sociale og at det skal være sjovt at spille golf.
Junior udvalget har gjort et fantastisk arbejde som vil danne grundlag for en stadig udvikling af tilbud som
kan tiltrække flere nye Hajer.
Stor ros og tak til udvalget for det store arbejde.
Eliteudvalget
Elitetrupperne har, som forberedelse til sæson 18/19, trænet indendørs hos Golf Arena Aarhus under ledelse
af Ian Appelyard. Så snart vejret tillod det blev træningen flyttet udendørs og “hjem” til vores egen bane.
Alle 4 hold har i år klaret sig rigtigt fint, flere endda med chance for oprykning inden den sidste runde i
turneringen.
Desværre blev det ikke til oprykninger i år, så HGK vil igen i 2020 være at finde i 4. division samt kvalrække
for herre og 1. division og kvalrække for damer.
Vores 4 Danmarksturnerings hold vil gerne takke Lokalavisen Favrskov(herre) og Jyske Bank v./Annie
Lorentzen for spillertøj.
Individuelt har især pigerne været ude og vise flaget, blandt andet med flere top 5 placeringer i DGU Elite
Tour og med en sejr til Mathilde Brogens i Titleist & Footjoy West Coast Masters.
Og Mathilde blev endvidere kåret som ”Årets Idrætstalent 2018” ved Guldfesten 2019 (22. maj 2019)
Flot indsats og resultater fra alle.
Sportsudvalget - Regionsgolf
Endnu en gang var der 7 hold fra HGK som deltog i Regionsgolf Danmark. Resultatet blev fire 3. pladser, to
2. pladser og en enkelt puljevinder (Super Veteran B med Mogens Guldbæk som holdleder).
Regionsgolf er en fin mulighed for at prøve sine færdigheder ud i hulspil og møde golfspillere fra andre
klubber i hyggelig kappestrid om hvem der er bedst på dagen.
Måske der er flere som har lyst til at deltage?
Turneringer
Der er i 2018/19 afviklet 9 HGK klubturneringer, med i alt 592 deltagere hvilket er 25 flere end året før. Dertil
er der afviklet Løbende Hulspil med 19 deltagere, ”Spil med Dag” med 20 deltagere samt Klubmesterskab
med 70 deltagere.
Vi skylder alle en kæmpestor tak til turneringssponsorerne: Magnus Frisch, Tøjeksperten Bjørn, Anders
Petersen Automobiler, Defeuth Open, Kvist & Jensen Revision, Din Tøjmand Hammel & Galten for at de gør
det muligt at gennemføre klubturneringer med attraktive præmier.
Husk for øvrigt at tilmelde jer Juleturneringen den 7. december - der er stadig ledige pladser!
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Turneringerne er afviklet af turneringsudvalget med brug af mange frivillige hænder, under ledelse af Brit
Lindum og igen med god assistance fra Poul - både til turneringsforberedelse og tastning. En stor tak for
indsatsen i den forgangne sæson.
Café 19
2019 har været et turbulent år for Café 19, med mange udfordringer. Nyt menu kort er introduceret, og blevet
modtaget meget positivt. Årets top ret er helt klart omelet – knap 900 solgte = ca. 3.000 æg.
Der har været stor udskiftning af medarbejdere. Nogle har kun været hos os i meget kort tid., Tidlige morgen
vagter, og specielt sene lukke vagter levede ikke helt op til ”Drømmen om at arbejde i café med mad”. De
mange udskiftninger har givet udfordringer med rekruttering, oplæring etc. Sammen med udvidede
åbningstider har det udskiftningerne betydet at der er anvendt væsentligt flere timer end forventet.
På den positive side har der været mange grupper der før og/eller efter golfrunden har valgt at spise i
cafeen. Mange af grupperne er greenfee gæster, som på den måde ligger penge både i greenfee og
efterfølgende i cafeen.
Der har igen været afholdt fødselsdage, bryllupper, konfirmationer, begravelser med mere. Alle
tilbagemeldinger har været positive og disse arrangementer bidrager naturligvis også til driften af Café 19.
Men det bliver nødvendigt at justere prisniveauet en anelse for at få balance i driften.
XL-Golf
Efter udskiftningen i XL-klubberne var vi lidt spændte på om det ville have en negativ effekt på antallet af XL
Golfere. Det viste sig at de fleste klubber havde et lille fald i antal deltagere – HGK havde dog en fremgang
på 4 – så totalen faldt fra 957 til 896. Det samlede antal spillede runder er – til og med september – 8.510
hvilket er 539 færre end samme periode i 2018. I HGK blev der registreret 2.044 XL-runder til og med
september, hvilket er 24 % af alle spillede runder.
Økonomisk bidrager XL-golf deltagelsen med ca. 150.000 kr. Det er ikke en høj pris pr. spillet runde, men XL
Golf er et godt tilbud til vores medlemmer og vi får besøg af golfspillere som vi ellers ikke ville se.
Et XL Golf medlemskab er en rigtig god julegaveide til enhver golfspiller – så gå i sekretariatet og køb årets
mest værdsatte julegave – det koster kun 900,- kr. Eller gør det i aften før du går hjem!
Regeludvalget
Har haft en travl sæson som følge af at nye golfregler trådte i kraft den 01. januar 2019.
Af GolfBox fremgår at der er udbudt 34 ”kurser” med i alt 266 deltagere, endvidere er der afholdt et antal
sessioner i som ikke er registreret i GolfBox. På trods af at det viser at det ikke er ALLE medlemmer der har
haft lyst til (behov for😊) at deltage i undervisningen, så lader det til at alle har taget de nye regler til sig.
Der har – helt forventeligt - været mange spørgsmål, som udvalget har besvaret efter bedste evne.
En stor tak til Niels Jørgen Strøm, Anne Marie Krogh og Johnnie Bremholm Andersen for indsatsen.
Baneservice
Vores faste Bane SERVICE team, under ledelse af Jens Nickelsen, har endnu en gang oplevet hvor lidt der
skal til for at give vores gæster en positiv oplevelse og jeg hører stadig positive kommentarer fra de gæster
som har haft fornøjelsen af at møde dem under en runde når jeg møder dem i forskellige sammenhænge.
Faktisk er der flere klubber som har kopieret vores koncept.
Tak til hele teamet for veludført arbejde.
Baneudvalget
Vi havde håbet på en normal sæson med en ”fornuftig” fordeling af sol, vind og vand, men sådan skulle det
ikke gå.
Det har givet en hel del udfordringer med en MEGET våd bane – specielt her sidst på sæsonen. På trods af
udfordringerne er vi kommet fornuftigt igennem året.
Bunkers er stadig vores største udfordring! Vi har ikke fået renoveret så mange bunkere som vi gerne ville.
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I den kommende sæson håber jeg at vi kan genetablere den gruppe af frivillige som var begyndt at renovere
bunkers så vi kan få hævet standarden.
”Plant et træ” blev godt modtaget (127 indbetalte min. 200,- kr. – største bidrag var 5.000,- kr.) I alt 30.900,kr.) og vi kunne erstatte de ”pjevsede” rønne ved 8. tee med nye bøgetræer og vi fik plantet et nyt bøgetræ
på 5. Kampagnen vil blive gentaget i det nye år, vi sender info ud før sæsonstart 2020.
Vi har nu mulighed for at søge om momsrefusion, men da ansøgningsperioden følger kalenderåret og det er
første gang vi har muligheden, har vi endnu intet estimat på hvor stort et beløb det vil give. Yderligere så kan
vi først forvente pengene udbetalt i november 2020!
Hvis du er en af de 25 som har indbetalt OG oplyst dit CPR-nummer skal du huske at beløbet kan trækkes
fra på selvangivelsen!
PR- & Infoudvalget
Med 3 udgivelser i 2018 og 13 i 2019 er HGK News udkommet 16 gange i regnskabsåret. Sammenlagt med
110 sider / 24734 ord og en del billeder.
Hammel Golf Klub hjemmeside - www.hammelgolfklub.dk - har stor trafik. Ikke mindre end 18.631 unikke
brugere på verdensplan har i regnskabsåret fulgt med i hvad der sker i Hammel Golf Klub.
Naturligvis med største part fra Danmark 90,6 % + 4 % fra USA, 0,5 % fra Tyskland, 0,5 % fra Norge samt
0,4 % fra Spanien
45,8 % af de besøgende er kvinder og 54,2 er mænd
På FaceBook har Hammel Golf Klub en gruppe som pt. følges af 437 personer – og hvor ikke mindre end
3.980 personer har checket ind – f.eks. ved besøg i klubben.
På Facebook gruppen bringes seneste opdateringer, f.eks. projekter på banen, Hole in One, friske billeder
fra dagen, turneringsresultater etc. etc.
Sponsorudvalget
Det er ikke blevet nemmere at hverve nye sponsorer til idrætsforeninger som f.eks. Hammel Golf Klub.
Ved opslag i HGK News og i klubhuset har vi søgt frivillige der vil give en hånd med til at hverve nye
sponsorer, men i skrivende stund desværre uden nogen henvendelser.
Vi har afholdt golf arrangement hvor overskuddet gik til børnehjem i Kenya. Her er der ingen problemer med
at få virksomheder til at donere et beløb. Men decideret sponsorat kniber det mere med.
Vi vil i 2020 igen prøve med fornyet indsats og håber det kan bringe penge til klubben
Klubber i Klubben
De enkelte Klubber i Klubben har, som altid, haft et højt aktivitetsniveau og er i stand til at holde et stabilt
medlemsniveau (jf. GolfBox D: 93, H: 92, S: 169).
De velfungerende klubber i klubben er et stort aktiv for Hammel Golf Klub, et aktiv som er medvirkende til at
skabe det gode klubliv som vi er kendt for.
Samtidig er de en gylden mulighed for hurtigt at få nye medlemmer integreret i klubben. Alle tre KiK’er har
udarbejdet informationsmateriale og programmer som vi udleverer til alle nye medlemmer.
Stor tak til bestyrelserne for det store arbejde de lægger i de respektive Klubber i Klubben.
Tak
Vi skal huske at Hammel Golf Klub er en forening, en forening som er afhængig af at medlemmerne udfører
en hel del frivilligt arbejde. Igen har der været mere end 100 medlemmer involveret i en eller anden form for
frivilligt arbejde i den forgangne sæson.
Jeg vil gerne takke alle som har ydet en frivillig indsats i den forgangne sæson. Specielt ”Bygge sjakket” som
i løbet af en fredag / lørdag skiftede taget på maskinhuset – det var vildt ikke engang Jens Nickelsen havde
forventet at vi blev færdige så hurtigt!
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Uden jeres engagement og villighed til at stille op når der er behov for hjælp ville det ikke være muligt at
gennemføre de mange aktiviteter.
HUSK: ”Uden frivillige ingen forening”.
Jeg vil slutte med at takke alle vores medarbejdere (ingen nævnt - ingen glemt), selv om der har været
udfordringer på flere fronter har indsatsen og engagementet har været i top.

Kim Bjerregaard
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Bilag 2
6. Forslag fra medlemmer
Forslag modtaget fra Flemming Vadet pr. mail den 6. december 2018
”Hermed fremsendes forslag til næste Generalforsamling
Forslag til ændringer omkring muligheder for at opsige sit abonnement i forbindelse med beslutninger taget
på Generalforsamlingen herunder kontingentstigninger.
Jeg syntes, at det skal være muligt at opsige sit abonnement efter Generalforsamlingen har fastsat nyt
kontingent, såfremt man som medlem syntes en stigning er for høj ift. hvad man kan/vil betale for et
medlemskab i Hammel Golf Klub eller i øvrigt er imod andre beslutninger der måtte komme via en
Generalforsamling.
Jeg foreslår derfor, at udmeldelsesfristen flyttes til 4 uger efter referat fra Generalforsamling foreligger /
udsendt via GolfBox.”
Bestyrelsens kommentar:
Fristen for udmeldelse (§2 - … skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af klubbens regnskabsår) er
den almindelige standard for Danske Golfklubber, og altså ikke noget specielt for Hammel Golf Klub.
Som eksempel kan nævnes: Lyngbygaard, Randers Fjord, Aarhus Aadal og Tange Sø – lidt varierende
varsel. Desuden er det den frist som er angivet af DGU/DIF’s ”Standardvedtægter”– dog med 3 måneders
varsel.
Denne bestemmelse gør det muligt for Bestyrelsen at udarbejde budget for kontingentindtægterne på et
oplyst grundlag. Hvis forslaget vedtaget, vil det kræve en vedtægtsændring (§2).
Bestyrelsen indstiller at forslaget ikke vedtages.

Forslag modtaget fra Leo T. Mortensen pr. mail den 2. november 2019
”Jeg vil gerne komme med et forslag til Generalforsamlingen, da jeg er bortrejst:
Jeg vil foreslå, at skrænten mod Hadstenvejen på hul 10 bliver ryddet for træer og buske, der forhindrer
indblik mod vores flotte bane.
Inden jeg begyndte at spille golf, kiggede jeg altid mod golfbanen, når jeg kørte forbi og tænkte, her skal jeg
spille golf, når jeg får tid.
Når man i dag kører forbi, kan man ikke se vores flotte bane. Ved at rydde skrænten kan alle, der kører forbi
nyde udsigten, og det kan måske give nogle flere medlemmer”.
Bestyrelsens kommentar
Da skrænten er kommunal jord er Favrskov Kommune kontaktet for at få en tilkendegivelse i forhold til at
rydde bevoksningen.
Den umiddelbare tilbagemelding er, at Favrskov Kommune IKKE rydder bevoksning når det er for at etabler
”indkig” til erhverv. Det er samtidig tilkendegivet at vi ikke skal forvente tilladelse til selv at rydde
bevoksningen.
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