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Mødet afholdt i Hammel Golfklubs klubhus 

42 deltagere 

 

Baggrund for dialogmødet 

Formand Kim Bjerregaard introducerede dialogmødet, som er et bestyrelsestiltag med det mål at give 

medlemmerne mulighed for at komme tættere på det arbejde, der sker i klubben og i bestyrelsen. 

Dialogmødet træder ikke i stedet for den beretning, som bestyrelsen aflægger på ordinær 

generalforsamling, men skal alene give et indblik i, hvad rør sig i golfklubben ift. aktiviteter blandt frivillige, 

arbejder på banen, hvad sker der i udvalgene, et kig ind i økonomien samt en status fra trænerteamet.  

 

Opfordring til frivillige kræfter – meld jer 

Bestyrelsen takkede for den store opbakning fra medlemmer, der gerne giver en hånd med som frivillige. 

Uden frivillige ingen forening. Der arrangeres hvert år en udvalgsmatch for frivillige, og lidt over 120 

inviteres. Der er sjældent problemer med at få frivillige til at deltage, hvis vi har en defineret opgave. Men 

det halter, hvis bestyrelsen f.eks leder efter et medlem, der er klar til at tage et ansvar for et område – det 

kunne for eksempel være som formand for turneringsudvalget. I bestyrelsen vil vi derfor gerne opfordre til, 

at hvis man sidder og har lyst og mod på en frivillig post med ansvar for et område, så kom endelig.  

 

Kommentarer: 

Allan Lund: Vil allerførst gerne udtrykke ros og respekt for den store arbejdsopgave og arbejdsmængde, 

som vores manager hver dag varetager. Jeg foreslår, at bestyrelsen i højere grad uddelegerer ansvar til de 

andre bestyrelsesmedlemmer. Giv bestyrelsesmedlemmer ansvarsområder, så det er tydeligere at se, hvem 

har opgaven – hvem går man til. Det kan også lette opgavepresset for vores manager. 

Michael de Feuth: Forslag om en deltidssekretær til at aflaste manager. Er der økonomi til det. 

Majbritt Jensen: Vi er nye medlemmer og får ikke information om, hvilken frivillig hjælp I helt konkret 

efterspørger. Synliggør hvilken frivillig hjælp I har brug for ved at udsende information 1 eller 2 uger, før I 

har brug for hjælp. Så er det mere konkret og lettere at melde sig til. 

Sonny Leach: Aldersgennemsnittet er højt i Hammel Golfklub. Vi skal også have fokus på, hvordan får vi 

aktiveret de yngre medlemmer. 

Jens Nickelsen: Forslag om elektronisk scorekort. 

Jens Nickelsen: Forslag om oversigt over udvalg, og hvad udvalgene laver.  

 

Økonomi 

Kasserer Tommy Jensen gav en status på de investeringer, som bestyrelsen har foretaget efter opfordring 

fra medlemmer på sidste generalforsamling. Der er gennemført et større drænarbejde, og midler hertil er 

kommet fra momsrefusion samt den rentefrihed, som foreninger har fået på grund af corona.  

Stigende energiudgifter kan nu også ses i Hammel Golfklub, hvor udgifter til el er steget med 90.000 kr. de 

første 10 måneder. Brændstof til greenkeeper-teamet er også steget, og vi forudser og frygter, at disse 

energistigninger også vil slå igennem i det kommende år, og at omkostningsniveauet vil blive større til 

næste år.  Medlemmer kan derfor godt forvente, at bestyrelsen vil indstille en kontingentstigning på 2-300 

kroner. 

 

Status på banen 

Chefgreenkeeper Flemming Thorup orienterede om opgaver med banen. 

Igangværende opgaver: 
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- Nye teesteder ved hul 15.  

- Skur/toilet på par 3 banen skal sættes op 

Opgaver, som man gerne vil få råd og tid til: 

- Afvanding fra ”Skomagerdammen” så vi kan komme af med vandet. Der skal søges om tilladelse og 

koordineres med både kommune og lodsejer 

- Ombygning i for at få større frokoststue og omklædning, da personalet mangler plads . 

- Nyt sand i bunkers – vi arbejder på en plan og et budget til bestyrelsen. 

 

Kommentarer og spørgsmål: 

Thomas Frederiksen: Vand ved hul 7’s green er ofte et problem 

Flemming Thorup: Vi arbejder på en løsning, men meget tyder på at der er et allag som gør det svært. 

Henny Rasmussen: Status på klokke ved hul 8 og ønske om klokke ved hul 14 

Flemming Thorup: Klokke ved hul 8 er sat op, og ved hul 14 arbejder vi på at opsætte en klokke, der har en 

lyd, som adskiller sig fra de tilstødende klokker. Vi har også kig på en elektronisk løsning. 

Kim Bjerregaard: Topdressing af fairways sker igen næste sæson.  

Morten I.S. Jensen: Kan det ikke gøres i marts? Så vi ikke belaster banen i højsæsonen. 

Flemming Thorup: Vi har meget tung, og den kan ikke holde til de store maskiner, så vi er lige nødt til at 

vente lidt. 

Kim Bjerregaard: Bestyrelsen overvejer en løsning, der vil skabe bedre bunkers. En mere enkel og 

økonomisk mere fordelagtig løsning som alene omfatter udskiftning af sand.  

 

Nye medlemmer til baneudvalg efterspørges 

Kim Bjerregaard: Baneudvalget har i dag to medlemmer – formand og chefgreenkeeper. Der er et ønske fra 

bestyrelsen om, at baneudvalget får flere medlemmer, som vil være med til at lægge en langsigtet plan for 

banen både ift. Vedligeholdelse, men også sværhedsgrad og attraktion. Hvis man vil være med, så send en 

mail til: banen@hammelgolf.dk. Gerne medlemmer med forskellige tilgange – begyndere, herre, damer, 

unge, seniorer, forskellige handicap. DGU´s banekonsulent har for nylig gennemgået banen og udarbejdet 

et idekatalog, som kan danne grundlag for det arbejde, som baneudvalget skal i gang med. 

Henny Rasmussen: Forslag om numre i stedet for rød, blå, gul og hvid på teesteder. 

Kim Bjerregaard: Vi er i gang med at indhente tilbud på ændring af skilte. Det kommer til at ske i 

forbindelse med et sæsonskifte, og så forudsætter det en sponsor. 

Hans Skøtt: Ønske om dropzone ved søen ved hul ni 

 

Cafe 19 

Kim Bjerregaard gav en status på cafeens aktiviteter: 

Overordnet i forhold til økonomi er cafeen lidt foran i forhold til budget. Cafeen hviler i sig selv, efter vi har 

omorganiseret. Tilbagemeldinger fra gæstespillere: Langt den overvejende del er godt tilfreds med pris og 

kvalitet 

Morten I. S. Jensen: Ønske om længere åbningstid – folk i arbejde slår ud kl 16.30, men cafeen er lukket, 

når man kommer ind om torsdagen fx omkring kl. 20/21. 

Kim Bjerregaard: Det er vanskeligt pga. timeløn og arbejdstider. Undersøger automat til fadøl.  

Berit Thuesen: Forslag om, at man som forsøg næste år holder cafeen åbent til fx 21.00 den første torsdag i 

måneden. 

 

Trænerteamet 

mailto:banen@hammelgolf.dk
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Cheftræner Ian Appleyard fortalte om trænerteamets aktiviteter: 

- Stor succes med 2 timers kurser for 4 personers hold – 20 kurser er gennemført gennem sommeren 

- Kristian tilbyder lektion med trackman 

- Faste opgaver: Ugentlig junior og elitetræning 

Juniorafdeling er for opadgående – men det er sejt at få juniorer i gang. Vi har fået lavet orange 

teesteder, men problemet er, at de fortsat skal gå, og at flere af dem er for små til at gå banen 

igennem. 

- Medlemmer køber 10 og 20 turs klippekort + sæsonkort  

- Ian underviser også golfspillere fra hele landet, der kommer til Hammel Golfklub for at lære Easiest 

Swing bla. En herre helt fra Helsinki. 

- Nørgaard Højskole har købt undervisningsdage 40 gange i år.  I år har de besøgt os 40 gange. Det er 

en indtægt til klubben på omkring 200 – 250.000 kr om året. 

- Funnel First arrangement gav 20 prøvemedlemmer 

- Golfens dag 

- Rejser: 30 medlemmer var med Ian til Spanien i marts. 1 november skal 23 personer afsted. 28 

februar 2023 ny rejse – åben for tilmelding. 

 

Rekrutterings- og begynderudvalg 

Morten Andresen, formand for udvalget orienterede om aktiviteter for nye medlemmer og nybegyndere: 

- Golfens dag 

- Begynderturneringer 

- Mentorordning 

- Kaffemøder 

 

 


