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Ordinær Generalforsamling 
 
HAMMEL GOLF KLUB 
 
Mandag den 21. november 2011 kl. 19:30 
 
 

1. Valg af dirigent 
Morten Pedersen blev valgt til dirigent. 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Kim Bjerregaard fremlægger Formandens beretning. 
 
Da vi for 364 dage siden var samlet til den seneste ordinære generalforsamling, var det efter et år med en 
svær start efter en hård vinter, et år hvor mørke skyer var trukket sammen om danske golf klubber generelt, 
et år med fald i antallet af medlemmer. Men også et år hvor Hammel Golf Klubs bane var kommet op i en 
standard som aldrig før og et år hvor vi alligevel klarede skærene uden de helt store skrammer.  
Sæsonen 2010 – 11 har ikke været meget anderledes.  
 
Banen  
Det er faktisk imponerende, at vi efter endnu en hård vinter kunne starte sæsonen med en bane i så 
fantastisk stand. Og på trods af en lidt atypisk sommer har Eddy og hans crew været i stand til at holde, ja 
faktisk forbedre, standarden på banen.  
Vi har hen over året modtaget stor ros fra alle sider for det høje kvalitetsniveau banen og især greens har 
haft. Flere har fremhævet Hammel Golf Klub som én af Østjyllands absolut bedste baner hvad 
vedligeholdelses stand angår.  
Vi har hørt besøgende fra ”de store baner” (Lübker og Lyngbygård) sige at vore greens var bedre end ”dem 
der hjemme” og jeg har hørt et mange årigt medlem sige ”I gamle dage glædede vi os til at komme ud at 
spille andre baner, men nu længes vi hjem til Hammel når vi er ude”, større ros kan vist ikke gives.  
Der er hen over året gennemført en spørgeskemaundersøgelse hvor greenfee gæster blev bedt om at give 
deres uforbeholdne mening til kende. Baggrunden for at gennemføre undersøgelsen var at vi ville have 
andres mening om det vi selv synes er så fantastisk. Undersøgelsen viste at vi har grund til at være stolte, 
på praktisk taget alle punkter fik vi højeste score. En enkelt kommentar fortjener dog at blive nævnt, en gæst 
kommenterede undersøgelsen med et ”Gid min egen klub havde mod til at spørge vores gæster om den 
slags”. Vi skal naturligvis passe på ikke at blive for ”selv fede” og hvile på laurbærrene, men vi må godt være 
stolte af det vi gør godt.  
Vi skal huske på at uden en attraktiv bane – ingen gæster, ingen gæster – ingen indtægter, ingen indtægter 
– lavere standard, lavere standard – ingen gæster, og så får det jo snart en ende.  
Og det samme gælder faktisk hvis vi erstatter gæster med medlemmer. Der er så mange tilbud til dagens 
golfspillere, at det er absolut nødvendigt at have et attraktivt tilbud hvis man vil fastholde – og helst også 
tiltrække nye – medlemmer og greenfee gæster.  
En stor tak til hele greenkeeper staben for det fantastiske arbejde de har gjort og gør.  
Sidste år talte vi om søen på 1. og hvor træls den så ud, og det har vi så gjort hele denne sæson, men med 
hjælp fra et par medlemmer og vores pro, som har fundet en sponsor til projektet, er det nu lykkedes at få et 
flot anlæg ”banket ned”. At ændringen så samtidig gør det lidt mere risikabelt at gå efter 18. i to (eller for 
nogle af os) i tre☺, anser jeg bare for at være et plus.  
Og nu vi er inde på det der med sværhedsgraden, så har vi fået anlagt et par nye teesteder. Det betyder at 
banen er blevet ratet om så alle får en forsinket Julegaven når den nye sæson starter.  
For langt de fleste vil det betyde et par slag ekstra at gøre godt med.  
Baneudvalget har lavet en foreløbig 5 års plan for de forbedringer der ønskes gennemført. Nogle bliver 
gennemført allerede hen over vinteren. Planen vil blive lagt på hjemmesiden ved sæsonstart så alle kan se 
hvad der planlægges, og får mulighed for at komme med gode ideer og kommentarer.  
Takket være en flot og målrettet indsats fra greenkeeper teamet er vi faktisk lidt foran planen.  
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Endnu engang, banen er ubetinget klubbens største aktiv, så det er vigtigt at vi fortsætter med at holde et 
højt niveau og samtidig udvikler banen så den kan være udfordrende for golf spillere på alle niveau.  
 
Juniorerne  
Sæsonen 2010 gik faktisk rigtigt godt i Juniorafdelingen, men 2011 blev på mange måder endnu bedre. Det 
kan virkelig mærkes at der er kommet ekstra hænder i udvalget.  
Medlemstallet er stabilt og træningsholdene kører rigtigt godt. Der er mange tilbud til spillerne, blandt andet 
bød vinteren på besøg i indendørs centeret i Volstrup og junis Juelsminde lejr havde rekord stor deltagelse 
fra HGK, hele 14 juniorer deltog. Specielt god tilslutning er der til Girls Only arrangementerne, hvoraf et blev 
holdt her hos os selv i maj måned.  
Der er etableret special træning for de bedste både piger og drenge, dels for at den enkelte spiller kan blive 
bedre og dels for at alle har noget at stræbe efter. Og det virker! Specielt hos pigerne er der sket en 
fantastisk udvikling. For første gang er det lykkedes en af junior pigerne at spille sig på elite holdet, og jeg 
mener spille sig på ved deltagelse i ranglisteturneringerne. Flot!  
Også i 2011 blev der afholdt en såkaldt sub-elite turnering HGK Junior Open 2011. Den var ikke helt så 
velbesøgt som i 2010, men takket være en god sponsor – GF Forsikring – var det muligt at gennemføre 
turneringen. Det er også primært sponsors fortjeneste at en sådan turnering faktisk giver et helt pænt bidrag 
til Juniorarbejdet. Så tusind tak for det.  
 
Turneringer  
Udvalget har igen i 2011 gjort et stort og flot arbejde. Hvor mange andre klubber, faktisk de fleste, oplever en 
vigende tilslutning til deres klubturneringer, ja så går det kun fremad i HGK.  
I 2011, er der gennemført 11 turneringer med et samlet deltagerantal på hele 1.062, en fremgang på hele 
236 eller 28,6%. Det er virkeligt flot.  
En af de ting som helt klart har været med til at hæve antallet af deltagere er, at der er udsendt en reminder 
ca. 8 dage før sidste tilmelding. At det har en effekt kan ses af, at ikke mindre end 63 % af deltagerne er 
tilmeldt efter at reminderen er udsendt.  
En anden ting som har været med til at hæve deltagerantallet er givet vis at turneringerne er yderst 
attraktive. Det kan, og skal, vi takke vore sponsorer for, uden dem spillede vi om to flasker vin, ikke at der er 
noget galt i det, men det sælger ikke rigtigt billetter.  
Udvalget er så småt i gang med planlægningen af næste års program, og mon ikke vi kan se frem til endnu 
en fantastisk turneringssæson.  
 
Klubmesterskab erne  
Som det har været gældende de seneste år, er klubmesterskabet blevet afviklet over to weekends. Således 
at der den første weekend afvikles mesterskaberne i aldersrækkerne, med 18 huller lørdag og 18 huller 
søndag.  
Til Aldersrække mesterskabet 27. og 28. august, var der tilmeldt 75 klubmedlemmer, fordelt på de forskellige 
rækker. Desværre var der et par rækker som ikke kunne mønstre de nødvendige fire deltagere som kræves 
for at der kåres en mester, det synes jeg er trist. Jeg ved da godt at det er sjovest at vinde, men kom nu ud 
af busken og vær med, der er plads til mange flere deltagere.  
Hele sæsonen 2011 har vores bane præsenteret sig rigtig flot og indbydende, men i ugen op til 
mesterskabet havde greenkeeper teamet virkelig lagt sig i selen. Banen stod virkelig flot og indbydende, og 
med meget hurtige greens, med en stimpmeter på 10,5 og flere udfordrende pind placeringer var der lagt op 
til spændende turnering.  
Lørdag den 3. september blev deltagerne sendt af sted med første bold kl. 07:50 til dagens første 18 huller. 
Resultatet fra første weekend var overført, så alt kunne ske på de to finale runder.  
Klokken 12:00 var deltagerne klar til mesterskabets sidste 18 huller, og spændingen var fortsat intakt i de 
forskellige grupper.  
Lørdag eftermiddag, efter fire runder og 72 huller kunne 2011 Dame og Herre Klubmestrene kåres.  
I løbet af finaledagen, var Café 19 vært for pølser, brød og sodavand & øl, og der var en rigtig god og 
hyggelig stemning i og omkring. Faktisk så god at flere deltagere blev hængende og forsøgte sig med en 
form for trick shot. Konklusion må være at almindeligt golfspil er de bedre til. Men hygget det blev der.  
Tak til Sparekassen Østjylland for sponsorat af mesterskabet.  
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PR & Info  
I år flere og mere indholdsrige udgaver af Banebryderen, blandt andet har der været gode historier om de 
aktiviteter udenfor klubben som specielt seniorerne er gode til. Men udvalget ønsker sig stadig flere historier 
fra medlemmerne. På den anden side, så er der mange klubber som misunder os et aktivt PR & Info udvalg 
som er i stand til at udgive så mange interessante klubblade.  
Udvalget har også været gode til at få HGK i den lokale presse, og nu er det også lykkedes at komme i et af 
de landsdækkende golf medier. I den kommende udgave af Golf Magasinet vil der være en artikel om HGK.  
De fleste har sikkert også opdaget at der er lavet en præsentations video som kan ses på hjemmesiden – og 
på YouTube. Det har indtil nu givet 600+ besøg, så det her en effekt. At den så er lavet uden at vi skal ha’ 
penge op af lommer gør det jo bare endnu bedre.  
PR & Info udvalget fortjener stor ros for veludført arbejde.  
 
Café19  
Som det fremgår af regnskabet så er Café19 en god og veldrevet ”forretning”, med yderst tilfredse kunder. 
Fra alle sider modtager Café19 stor – og må jeg sige – fortjent ros. Mange af vore gæster forstår ikke helt 
hvordan det kan lade sig gøre, at holde så højt et niveau til så små priser.  
Det forstår vi godt at de ikke forstår, for vi ved, at Benny og Thea og deres varierende assistenter - sætter en 
ære i at udnytte faciliteterne og mulighederne bedst muligt, samtidig med at alle kunder skal have en god 
oplevelse.  
Stor tak til Benny og Thea for at I gør Café19 til et absolut aktiv for Hammel Golf Klub.  
 
Klubber i klubben  
Vi har tre officielle klubber i klubben: Dame-, Herre- og Senior klubben.  
De er alle utroligt aktive, den ugentlige turnering afvikles – almindeligvis – uden de store problemer. Specielt 
beundringsværdigt er det at seniorerne hver mandag i sæsonen er i stand til at samle 100+ spillere OG 
afvikle turneringen så glidende som det er tilfældet.  Velfungerende Klubber i klubben er noget af det som 
potentielle nye medlemmer lægger mærke til og vægt på. Så jeg håber og tror på at det vil fortsætte.  
Stor tak til bestyrelserne for det store arbejde I lægger for dagen.  
Der er opstået et par ”uofficielle” grupperinger som mødes på faste tider hver uge. I det forløbne år har det 
givet anledning til spørgsmål om hvordan bestyrelsen vil håndtere dette. Der har været en konstruktiv dialog 
omkring en løsning så vi i næste sæson får helt styr på hvad og hvordan det skal foregår.  
 
Begyndere  
Der har ikke været så mange begyndere som tidligere, men udvalget har været på plads og velfungerende 
så vore begyndere har kunnet gennemføre begynderprogrammerne planmæssigt.  
Sidste år, var det første år hvor vi løbende tog begyndere ind, altså også uden for de fast begynderhold i 
marts og april. Det gav lidt udfordringer, specielt med at få alle igennem alle trin frem til DGU-kortet før 
sæsonen sluttede.  
I samarbejde med Morten Thuen er det lykkedes at finde et setup som også kan håndtere den ”løbende 
indskoling” så flest mulige kan komme i gang med det det handler om nemlig – at spille golf.  
Udvalget er storforbrugere af frivillige som følger hver sin bold under begynderturneringerne, det er 
fantastisk at der altid står medlemmer parat til at hjælpe nybegynderne godt i gang.  
Stor tak til udvalget og de frivillige for veludført arbejde.  
 
Økonomien  
Som det fremgår af regnskabet, så er det ikke et imponerende resultat vi kommer ud med.  
At vi alligevel finder at det er, om ikke tilfredsstillende så, OK skal ses i lyset af den generelle situation, ikke 
kun i golfsporten, men helt overordnet med finanskrise, frygt for fremtiden og generel tilbageholdenhed i 
forbruget.  
At vi på trods af dette, kombineret med en vinter som reducerede antallet af greenfee gæster, kan 
præsentere et regnskab uden røde tal må betragtes som positivt. Men det understreger også at vi skal være 
skarpere i vores økonomiske styring og opfølgning så vi kan reagere i tide hvis forholdene ændrer sig.  
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Medlemsudviklingen  
I 2011 har vi oplevet hvor svært det er at tiltrække nye medlemmer og dog.  
Ved et kig på Golfbox viser det sig, at vi dags dato er 1.048 aktive medlemmer fordelt på de forskellige 
medlemskategorier og hele 183 passive. Nu kan det være svært direkte at sammenligne tallene med de 
tilsvarende fra sidste år, men af sidste år generalforsamlingsreferat viser at vi dengang havde 1.033 aktive 
og 158 passive. Der vil sikkert ske en udvikling hen over vinteren, erfaringsmæssigt modtager vi, desværre, 
en del udmeldinger når kontingentet skal betales, men lad os nu ikke tage sorgerne på forskud.  
Selv med den usikkerhed der ligger i at tallene – måske - ikke er opgjort helt ens, så vidner det om at vi i 
HGK så nogenlunde har holdt skindet på næsen. Det er da godt nyt i en tid hvor de fleste klubber kæmper 
en kamp for at fastholde og tiltrække medlemmer. Jeg er nødt til at sige det igen, én af grundene til at det 
kan lade sig gøre er at banen fremstår i perfekt stand, at Café19 fungerer så godt som den gør og ikke 
mindst at HGK er kendt for at være en klub hvor vi er gode til at tage imod nye medlemmer.  
Jeg og fru Bjerregaard har haft fornøjelsen af at gå en runde med et ægtepar som – på det tidspunkt – lige 
var flyttet til HGK fra en anden østjysk klub. De fremhævede netop det, at de, fra første færd, følte sig 
velkomne i klubben, som en meget væsentlig årsag til at de valgte HGK som deres nye klub.  
Og så er størrelsen på kontingentet nok heller ingen hindring. Selv med den foreslåede stigning vil HGK 
stadig være en af de klubber – om ikke den klub – i Østjylland der har det laveste kontingent.  
Muligheden for at tilbyde fleksmedlemskaber trådte i kraft 1. januar 2011.  
På generalforsamlingen 2010 fik bestyrelsen bemyndigelse til, at etablere fleksmedlemskaber.  
Den model som bestyrelsen, efter mange drøftelser – blev enige om, tog udgangspunkt i at det ikke handler 
om at stjæle fra de andres tallerken, men derimod forsøge at gøre kagen større. Endvidere skulle der tages 
hensyn til, at tilbuddet ikke skulle være så attraktivt for nuværende fuldgyldige medlemmer, at de flyttede til 
et fleksmedlemskab ”bare for at spare penge”. HGK har på nuværende tidspunkt 39 fleksmedlemmer.  
Bestyrelsen finder stadig at den oprindelige model er den som bedst sikrer at der er et maksimalt incitament 
til at fastholde sit fulde medlemskab, men vi må også erkende, at der er klubber som benytter muligheden for 
fleksmedlemskaber til at holde ”brandudsalg”, og det er naturligvis en situation som vi må forholde os til.  
Som der fremgår af dagsordenen er der stillet forslag til ændring af regelsættet for fleksmedlemmer, så en 
yderligere uddybning og drøftelse vil ske under dette dagsordenspunkt.  
 
Eliten  
I 2011 spillede herrerne i henholdsvis 4. division og Kvalifikationsrækken. I sæsonen 2012 spilles der i 3. 
division, da første holdet vandt deres pulje efter kun et enkelt nederlag i seks kampe. Kvalifikationsrækken 
klarede sig mindre godt, med en tredje plads i puljen.  
Vort hold i damernes kvalifikationsrække havde det igen i 2011 svært og måtte tage til takke med en 
fjerdeplads. Vi ser dog lyst på fremtiden da det i 2011 for første gang lykkes een af junior pigerne at 
kvalificere sig til holdet, og flere står på spring.  
Udvalget har arbejdet hårdt, under svære forhold, for at få tingene til at hænge sammen. At det så alligevel 
lykkedes at sikre oprykning skal udvalget og spillerne have stor ros for.  
 
Baneservice  
Ja det hedder det altså. Det er utroligt vigtigt at baneservice netop opfattes af alle – egne som gæster – som 
netop det, en service som bidrager til en god oplevelse på banen.  
De har haft enkelte udfordringer hen over året, men har – som sædvanligt – håndteret situationerne godt.  
En stor tak til Jer, som tager tjansen, når I meget hellere ville gå derude selv.  
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Ecco Tour 2012  
I særnummer af Banebryderen Maj måned kunne vi fortælle at Hammel Golf Klub er valgt som en del af 
Ecco Touren 2012. Umiddelbart virker det lidt uvirkeligt, godt nok er det ikke Europa Touren, men alligevel, 
et PRO event på vores ”lette” bane! Men ikke desto mindre bliver det en realitet i 2012.  
Og nu har vi også fået den endelige bekræftelse på termin – ECCO Touren kommer til Hammel uge 24 – 
2012.  
Fra GolfPromote / Ecco Touren er der ingen specielle krav til baner der er en del af Touren. Udover at banen 
er lukket for spil for klubmedlemmer og gæster i én uge.  
ECCO Touren er for professionelle, dvs. der spilles om penge præmier, som den pågældende klub på 
forskellig vis rejser, typisk ved sponsorater. Allerede da forskellige medier bragte nyheden om at ECCO 
Touren kommer til Hammel, modtog vi de første henvendelser fra sponsorer som ønsker at være en del af 
turneringen. Så inden vi havde bekræftelse på endelig termin er vi allerede ca. halvvejs ved målet på en total 
præmiesum på kr. 400.000.  
Afvikling af en afdeling af ECCO Touren vil for alvor sætte HGK på ”Golf Verdenskortet”.  
Nu er der måske nogen der sidder og tænker: ”Hvem skal betale det gilde”og ”Gad vide hvor det er gemt i 
budgettet?”, det er der ikke noget at sige til.  
Svaret på det spørgsmål er ikke entydigt, men en ting er sikker, det er ikke medlemmerne, faktisk forventer vi 
at der kan blive et lille overskud ud af anstrengelserne.  
 
Festudvalget  
Den traditionsrige Juleturnering måtte i 2010 aflyses på grund af sne på banen, men udvalget tog revanche 
med en veltilrettelagt og velbesøgt – 90 deltagere - Vise aften den 4. marts 2011.  
Sommerturneringen i august havde ca. 70 deltagere til en glad runde golf, hyggeligt samvær og god mad fra 
Café19.  
Som sædvanligt har festudvalget præsenteret vel tilrettelagte arrangementer, med meget højt humør.  
Tak til Asger Brahe og hans svende og svendinder for veludført arbejde.  
 

Sponsorer  
Sponsor aktiviteter i regnskab 2010/11 har haft positiv udvikling i forhold til budgettet og i forhold til realiseret 
sidste år. Der er forsvundet et par sponsorer, men samtidig er de erstattet af nye virksomheder, der på 
forskellig vis har valgt at være en del af sponsorgruppen i HGK.  
Hvilket faktisk er unikt – idet flere af de klubber vi ofte sammenligner os med har haft nedgang i sponsor 
indtægter.  
Den positive tilgang af sponsorer skal ses som et resultat af at HGK i dag har et godt kvalitets produkt. En 
super bane, mange klubmedlemmer og mange gæster giver en god mulighed for profilering for sponsorer.  
En MEGET stor tak til vore sponsorer, både de ”gamle” trofaste og til de nye, uden Jer ville det ikke være 
muligt at drive HGK på det niveau vi gør.  
 
 
 
Og til medlemmerne, husk at støtte vore sponsorer, de støtter os!  
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Medl. 2308 Peter Thøgersen: 
 
Har man i bestyrelsen overvejet evt. samarbejde med juniorer i SFOén i Hammel i håb om at erhverve nye 
medlemmer?  
        KB: Ja det har været under overvejelse. 
 
Medl. 1603 Henning Svendgaard: 
 
Når vi nu ikke kan spille her i uge 24 når Ecco Touren er her – hvad så med at lave en aftale med andre 
klubber så vi kan spille der? 
        KB: Mht. gæstebilletter bliver emnet behandlet senere. Man forventer at 50,- kr. samarbejdet stopper. 
En mulighed er Teetime kortet som vi overvejer at være en del af. 
 
Medl. 2310 Jacob Ryberg: 
 
Der mangler kr. 200.000 til Ecco Touren. Hvor skal de komme fra? 
        PD: Ecco Touren er ikke en del af HGK´s budget og pengene kommer fra sponsorater. Der er i øvrigt 
ingen krav om at banen skal laves om til sådan et arrangement. 
 
Fremlæggelse af regnskab v/ Hanne Birthe Christensen: 
 
Årets resultat viser sorte tal hvilket er meget positivt i krisetider. 
Iht. budget har vi været for optimistiske mht. medlems tilgang. Og vi har ikke haft så mange gæster pga. 
meget sne i foråret. Vi mangler kr. 164.000 i kontingent budgettet og kr. 109.000 i baneindtægter. Der har 
dog været en lille fremgang i sponsor indtægterne. Mht. til note 4: vedligehold maskiner – så har der været 
em kraftig overskridelse på 43 % og derfor er maskine investeringer med i vores fremtidsplaner. Topdressing 
har været billigere end forventet pga. lagerforskydning og vand har vi heller ikke brugt så meget af. Det kom 
jo helt af sig selv fra oven !  
Note 7: Der har været flere udgifter til alarm, men det problem er løst nu. Junior og Eliten holder budgettet. 
Eliten har dog mistet deres sponsor. 
Note 8: Der har været besparelse på rengøringen pga. den lange vinter men ekstra edb udgifter pga. ny 
hjemmeside.  
 
Medl. 2308 Peter Thøgersen: 
 
Kan se, at elafgiften er stor. Har man overvejet at udskifte til LED lys? 
 
Medl. 1097 Nicolai Saltofte: 
 
På min arbejdsplads har vi udskiftet til LED lys og der var mange penge at spare efter kun 1 år. 
 
        LL: Vi har før undersøgt hvad vi kan gøre for at spare, men nye lamper er en dyr post. Men vi 
undersøger muligheden igen. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Fremlæggelse af budget: 
 
Kontingentstigning på kr. 500,- for seniorer svarende til 12 % vil give kr. 4.616.000 i kontingent indtægt og 
samlet vil indtægterne være 6.043.000 for 2012. Udgiften til Proshoppen bortfalder, da den overgår til 
klubben iflg. kontrakten.  
 
Medl. 283 Jørgen Laigaard: 
 
Fint med en stigning på kr. 500,-. Den alm. index regulering er ca. kr. 135,- så er der kr. 365,- tilbage. Det vil 
sige 1 krone om dagen – og så får vi endda 1 dag gratis pga. skudår… 
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Medl. 1 Hans Pedersen: 
 
Hvorfor ikke reducere i budgettet under baneforbedringer og forhøje aktiverne. Bruttoudgifterne er større end 
kr. 135.000,- grundet sponsorater hvilket vi kan takke poul Ditlev for. Så en kontingent forhøjelse p kr. 250,- 
vil være rimeligt. 
 
Medl. 599 Bo Elfrom: 
 
Kr. 500,- er for meget på en gang. Det vil være bedre med kr. 250,- i år og kr. 250,- næste år. 
 
Medl. 779 Geo Kock: 
 
Hvis proshoppen overgår til klubben – skal Morten så ikke betale husleje? 
 
        KB: Nej det skal der ikke iflg. PGA kontrakten. 
 
Medl. 95 Inger Madsen: 
 
Golf har altid været en rigmands sport og vi har været glade for at det ikke er sådan her. Vi har lært en 
masse at kende og også lavet en masse frivilligt arbejde i tidens løb. Jeg er ked at af der er så stor en 
stigning når man er på efterløn. 
 
Medl. 2310 Jacob Ryberg: 
 
Kan se at der er 15 % stigning i lønnen til greenkeeperne – hvad skyldtes det? 
 
        HBC: Vi ophører med at have en elev ansat og mister derfor tilskud. Fremover vil der være 5 fast 
ansatte. 
 
Medl. 1603 Henning Svendgaard: 
 
Jeg støtter op om at vi må sætte tæring efter næring. Kr. 500,- er for meget i stigning. Jesper Krogh (tidl. 
formand) har altid sagt at det er en ”Bondeklub” hvilket betyder at der skal være plads til alle. Den ånd skal vi 
blive ved med. 
 
Medl. 1490 Allan Søstrøm: 
 
Det er modigt af bestyrelsen at komme med sådan et forslag. Men det er nødvendigt. Hvis kvaliteten bliver 
ringere betyder det færre gæster. Færre gæster betyder ringere omsætning i Cafeén. Derfor er de kr. 500,- 
billigst muligt for os nu.  
 
Medl. 2192 Lars Fallesen: 
 
Fra mit job kender jeg til arbejdet med sponsorer og måske man kan udvikle det i HGK så man kan få en 
større indtægt den vej. 
 
Medl. 1 Hans Pedersen: 
 
Misforståelse at kvaliteten bliver sænket. Ingen rører ved nogen udgifter. Det skal være attraktivt at være i 
HGK. 
 
Medl. 1005 Asger Brahe: 
 
Index regulering= 2,9 % svarende til kr. 127,-. Bare Cafe19 ikke mærker en nedgang så. 
 
Medl. 2 Erik Maagaard: 
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238 har meldt sig ud i Silkeborg da de skulle stige i kontingent. Vi skal passe på og måske vi ikke får så 
mange nye medlemmer. 
 
Medl. 2310 Jacob Ryberg: 
 
Stiger juniorer også kr. 500,-? 
 
        HBC: Nej de stiger 11,2 % svarende til stigningen på kr. 500,- til seniorerne. 
 
Medl. 1603 Henning Svendgaard: 
 
Svært at stemme for nyt budget da de kr. 500,- er medregnet deri. 
 
Morten Pedersen – Dirigent: Man skal ikke godkende budgettet. 
 
Johannes Simonsen – Revisor: Ved at forhøje aktiverne vil det påvirke likviditeten. 
 
Medl. 681 Niels Jørgen Strøm: 
 
Ved at aktiverne forbedres vil gælden vel forøges? 
 
        KB: Hvis vi skal låne penge – skal de selvfølgelig betales tilbage. 
 
Afstemning: 
 
67  ja 
57 nej 
1 blank 
 
Forslag fra bestyrelsen om at man kan købe 5 greenfeebilletter for kr. 900,-. 
 
Anne Mette Röck har stillet forslag om gæster med til ½ pris.  
 
 
Medl. 1490 Allan Søstrøm:  
 
Rabatordninger dræner kassen. 
 
Medl. 599 Bo Elfrom: 
 
Det hænger ikke sammen at man ønsker stigning i kontingentet samtidig med at man vil have gæster med til 
½ pris. 
 
        LL:  Kommer de kr. 500,- ikke skal der laves et nyt budget.  
 
 
Medl. 152 Per Samsø: 
 
Hvad kommer dette til at koste HGK? 
 
        KB: I øjeblikket har vi aftale med 13-15 klubber om ½ pris på greenfee. Det er svært at opgøre hvor 
mange der vil benytte sig af tilbuddet og i øvrigt koster det lidt at have tilbud. 
 
Medl. 2002 Anne Mette Röck: 
 
Jeg vil gerne have gæster med til Hammel men vi kommer andre steder hvor vi alle har ½ pris. Det må jo 
også være i klubbens interesse at der kommer flere gæster. 
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Medl. 976 Michael Christensen: 
 
I stedet for at købe 5 billetter til kr. 900,- kunne man købe 1 af gangen og registrer det. 
 
        KB: Nej det vil være alt for omfattende at holde styr på det og hvad så hvis en har haft 6 gæster med. 
 
Afstemning: 
 
67  nej 
52  ja 
6  blank 
 
Ændring vedr. Fleksmedlemskab: 
 
Bestyrelsen ønsker at ændre følgende: 
 
Følgende ændres: 
For sæsonen 2012 kan skift til fleksmedlemskab dog ske til og med den 31. marts 2012, 
differencen mellem det indbetalte kontingent og fleksmedlems kontingentet vil blive refunderet. 
 
Følgende slettes 
Indmeldelsesgebyr Værdien af det allerede indbetalte indmeldelsesgebyr nedskrives over 3 år. 
Dette betyder at medlemmet ved genindtræden som fuldt medlem efter 

• 1 år som fleksmedlem skal betale 1.500 i fornyet indmeldelsesgebyr 
• 2 år som fleksmedlem skal betale 3.000 i fornyet indmeldelsesgebyr 
• 3 år som fleksmedlem skal betale fuldt indmeldelsesgebyr 

 
Alle støtter op om forslaget. 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
På valg er Poul Ditlev og Leo Laursen. Begge modtager genvalg. 
 
Medl. 1 Hans Pedersen: 
 
Jeg foreslår medl. 112-451 Jørgen Møller Jensen til bestyrelsen. 
 
Afstemning: 
 
Poul 
Leo 
Lars 
Jørgen 
 
Poul & Leo blev valgt. 
 
I stedet for Svend er Lars og Jørgen på valg: 
 
Lars bliver valgt. 
 
Morten Pedersen takker for god ro og orden. 

Hammel Golf Klub 
22. november 2011  

 
Morten Pedersen, Dirigent 


