
Hammel Golf Klub                                                                      

 

Ordinær Generalforsamling 2012 
Mandag d. 29. oktober 2012 kl. 19:30 – 93 fremmødte. 
 
Formand Kim Bjerregaard bød velkommen. 

 
1.   Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår advokat Torben Herrig. Torben Herrig blev valgt 

Torben Herrig takkede for valget, og konstaterede at Generalforsamlingen er lovlig indkald, hvorefter ordet 
blev givet til formanden for beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 
2.   Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år 
Kim Bjerregaard fremlægger Formandens beretning 

 
Endnu en sæson er gået og det er igen tid til at gøre status. I det forløbne år er der sket mange ting i 
Hammel Golf Klub: Den nye rating har givet de fleste et par slag ekstra, vi har været værter for Ecco Touren, 
vi har for første gang fået en junior som klubmester, Veteranerne gjorde det igen så de i næste sæson spiller 
i A-rækken i Regionsgolf og meget mere. 

Banen 
Efter flere år hvor vinteren var meget streng og gav mange baner problemer, oplevede vi endelig en mere 
almindelig vinter. Endnu engang har banen stået fantastisk flot, ikke bare i højsæsonen, men hele året. I 
forbindelse med Ecco Tourens besøg var der – naturligvis – kælet lidt ekstra for banen i form af opsætning 
og klipning, men det havde ikke været muligt hvis ikke greenkeeper staben også ”til daglig” holder et højt 
niveau. 

Responsen fra både deltagerne i Ecco Touren og vore gæster har været eentydigt positive. Mange af dem 
har været meget positivt overraskede over at der i Østjylland ligger en lille bondeklub med en bane af den 
standard.  

Det har utvivlsomt haft stor betydning for, at vi i år har haft besøg fra en del klubber som ikke tidligere har 
besøgt Hammel. Det har så også betydet at den gennemsnitlige greenfee indtægt pr. gæst er steget. 

Vi har et helt unikt Greenkeeper team som arbejder målrettet på at vi alle har en udfordrende bane i meget 
god stand.  

En stor tak for indsatsen til Eddy, Martin, Chalotte, Tommy, Marcin og Keld samt de løst ansatte for deres 
store engagement. Og vores helt egen ”vicevært” Ole skal vi ikke glemme. 

Juniorerne 
Igen i år lykkedes det at gennemføre HGK Junior Open sub-elite (drenge U19 med HCP mellem 4.5 og 11.4) 
og som noget nyt en U16 turnering kun for piger. Turneringerne havde deltagelse af .. 

Det er blevet e god tradition at gennemføre denne turnering, og faktisk giver den et fint bidrag til 
Juniorafdelingens økonomi idet vi de seneste år har haft en turneringssponsor. I år var det Midtsolution, ved 
Kenneth Brandstrup som sponsorerede endog meget rundhåndede præmier. Mange tusind tak for det 
Kenneth. 
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Medlemstallet i Juniorafdelingen har gennem de seneste år været meget stabilt (lidt over 100 juniorer), men 
fordelingen ændrer sig lidt fra år til år. Alt i alt er det et tilfredsstillende niveau som kan håndteres indenfor de 
muligheder vi har, her tænker jeg på både økonomiske og menneskelige ressourcer. 

Uden det utrættelige arbejde der bliver gjort af udvalgets medlemmer, ville det ikke være muligt at tilbyde de 
mange juniorer en god oplevelse. Naturligvis kan det gøres endnu bedre, men vi skal huske på at det er 
frivilligt arbejde som skal passes ind i den – ofte – travle hverdag. 

At der så også er god opbakning fra Morten Thuen er jo bare med til at gøre tilbuddet til fremtidens 
medlemmer endnu bedre. Et eksempel herpå er de grupper af juniorer (8 piger og 8 drenge) som har 
modtaget ekstra træning, blandt andet ved Jesper Thuen. En ordning som har været med til at udvikle dem 
helt fantastisk og som har givet alle de øvrige juniorer noget at stræbe efter. 

Toppen på Junior sæsonen må være at det var en junior der løb med Klubmesterskabet for herrer, nemlig 
Jesper strøm. Og for at det ikke skal være løgn sluttede endnu en junior (Daniel Glinjui) som en flot nr. 3. 

Tak til Juniorudvalget for det store arbejde. En speciel tak til de som nu har valgt at takke af: Svend Erik 
Arnsberg som har holdt ved også efter at Nicolay blev senior, Dorthe Hølmkjær som har ydet e stor indsats 
med de yngste, Niels Jørgen for at have fungeret som tovholder på mange junioraktiviteter og sidst, men 
absolut ikke mindst Birthe Strøm for hendes utrættelige arbejde for at få pigerne frem i lyset og gjort aktive. 

Samtidig velkommen til Klaus Bendixen som indtræder i udvalget, vi er stadig på jagt efter flere, men der er 
endnu ikke sat navne på. 

Turneringer 
I år er der gennemført 11 klubturneringer med i alt 939 deltagere (et snit på lige over 85 pr. turnering). En 
enkelt af de planlagte turneringer blev aflyst på grund af ringe tilmelding, men alt i alt har det igen været en 
god turnerings sæson i Hammel Golf Klub.  

Deltagelse i klubturneringer er en rigtig god måde at møde andre af klubbens medlemmer end dem man lige 
går sammen med i dagligdagen, og det er slet ikke farligt – alle kan være med og vi har alle (eller de fleste af 
os) prøvet at gå en dårlig turneringsrunde. Så selv om du måske ikke synes du er god nok – så glem det - og 
gi’ dig selv den oplevelse det er at spille med i en turnering. 

Endnu engang må vi glæde os over de mange trofaste turneringssponsorer som gør det ekstra attraktivt at 
deltage i klubturneringerne i Hammel Golf Klub. 

Tak til vore turneringssponsorer: Tøjeksperten Bjørn, Advokatfirmaet Ole Steen Christensen, Ret & Råd 
Hammel, Klinisk Tandtekniker Rita Randeris, Sparekassen Kronjylland, Nybolig Hammel, Din Tøjmand & 
State Of Art - Menswear, TLS Flyttedivision , Café 19 & ProShoppen, Magnus Frisch 

Turneringsudvalget blev ledet af Gitte Platz på yderst kompetent vis og med god hjælp fra mange frivillige og 
Susanne i forbindelse med afviklingen af turneringerne. Tak for indsatsen.  

Klubmesterskaberne 
Blev afholdt efter samme koncept som tidligere år. Aldersrækkerne i sidste weekend i august, hvor vi fik en 
spændende afslutning på Herre Midage da Jakob Bang Mikkelsen og Rasmus Grove måtte ud på fire 
omspils huller før mesterskabet kunne placeres. 

Herre & Dame mesterskaberne, med deltagelse af 12 herrer og 6 damer, måtte i år flyttes til den anden 
weekend i september, da DGU havde valgt at placere oprykningsspillet i den første weekend 
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Og det var værd at vente på, idet det i år var tættere end nogensinde før. Tre spillere var helt lige på +3 med 
yderligere tre spillere indenfor 4 slag. Efter tredje runde var der stadig to spillere som var helt lige, men det 
var en junior som kom fra baghjul og løb med titlen. Jesper Strøm startede finalerunden på en delt 
tredjeplads tre slag efter. Med en runde i 77 slag snuppede han titlen som Klubmester 2012 for næsen af 
Jakob Bang Mikkelsen. 

Hos damerne løb Merete Damgaard Kristensen endnu engang med titlen med hele 6 slags forspring til Gitte 
Platz. 

Stort tillykke til alle klubmestrene. Og en opfordring til at flere deltager i mesterskaberne. Det er lidt synd at 
der stadig er rækker hvor vi ikke spiller om titlen. Jeg ved godt at det er sjovest at deltage hvis man har en 
realistisk chance for at vinde, men kom nu ud af busken og deltag alligevel. 

PR & Info 
Det har været lidt tyndt med antallet af Banebrydere i det forgangne år. Hvilket primært skyldes at redaktøren 
har haft meget travlt i sit civile arbejde. Men med hjælp fra udvalgets medlemmer satses der på at vi i 2012 – 
13 igen kan udkomme næsten hver måned i sæsonen. 

På PR siden har Ecco Touren fyldt rigtigt meget. Megen spalteplads og positiv omtale kombineret med tid i 
de elektroniske medier (blandt andet TV2 Østjylland) af eksperter vurderet den samlede værdi til ikke under 
100.000 kr. Hvis ikke Hammel Golf Klub var på Golfens Danmarkskort, så er vi der nu! 

I slutningen af august er der endvidere udsendt en profil avis som tillæg i den husstandsomdelte Favrskov 
Posten. At det kunne lykkes at tegne annoncer, sørge for redaktionelt stof og få det hele koordineret skal 
udvalget have stor ros for. Og at aktiviteten så genererer et lille overskud er jo heller ikke så ringe endda. 

Café19 
Har igen haft et travlt år, ikke helt så mange selskaber som sidste år, men så var der jo lige en lille udfordring 
i uge 24. Benny og Thea har endnu engang ydet en formidabel indsats og vi får efter (næsten) alle besøg af 
grupper fra andre klubber mail hvor de roser den måde de er blevet modtaget og behandlet på. 

På trods af et travlt år, er den samlede indtjening i Café19 faldet i år. Det skyldes primært at vi har fastholdt 
prisniveauet selv om indkøbspriserne er steget og vi har haft flere reparationer på køkkenudstyret end 
tidligere. 

Der er for mig ingen tvivl om, at Café19 er et meget stort aktiv for Hammel Golf Klub. Og når vi tager 
udgangspunkt i at Café19 som udgangspunkt ikke forventes at give overskud, synes jeg faktisk at de har 
gjort et godt og beundringsværdigt arbejde.  

Klubber i Klubben 
De tre Klubber i Klubben er et stort aktiv for Hammel Golf Klub. Det er her nye medlemmer har en gylden 
mulighed for at møde mange af ”de gamle” medlemmer og blive godt integrerede i det positive klubliv vi er 
kendt for. 

Også her er det en stor skare af frivillige som gør forskellen. En stor tak for at I finder tiden til at arrangere 
turneringer, udflugter og andre aktiviteter for medlemmerne.    
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Begyndere 
Har vi ikke haft så mange af som vi kunne ønske.  

Den mere spredte tilgang af nye medlemmer giver nogle udfordringer som vi skal arbejde med hen over 
vinteren. Det er ikke så effektivt når vi ikke kan etablere egentlige begynderhold, ikke nok med at de nye ikke 
bliver så godt integreret i klubben, men det betyder også at prisen for uddannelse af det enkelte nye medlem 
bliver højere og at der bruges uforholdsvis mange ressourcer på at få de nye gennem 
begynderprogrammerne. 

Men udvalget fortjener stor ros for altid at være på plads og gøre en stor indsats for at alle kommer godt i 
gang både med golfen og i klubben på trods af de noget sværere betingelser. 

Tak til Leo Laursen, Claes Pedersen og Inger Tjell Madsen og deres mange frivillige hjælpere for et stort 
arbejde i alt slags vejr. 

Eliten 
Det lykkedes 3. divisionsholdet at holdes fast selv om det var første sæson i denne række, ja faktisk var de 
meget tæt på oprykningsspillet da puljen endte helt lige med 6 point til alle fire hold. Holdet blev nummer to 
med en samlet score på 45-39 hvor puljen blev vundet med en score på 46-38 så det kan ikke blive tættere. 
Godt kæmpet drenge. 

Kvalifikationsrækken kom med i oprykningsspillet hvor det desværre ikke lykkedes at sikre oprykning, men 
alligevel rigtig godt gået. 

Hos damerne er generationsskiftet i gang. Tre af vore unge juniorer har i år deltaget på holdet og de har – 
forståeligt nok – haft det svært. Holdet sluttede på en tredjeplads i puljen, så de skl nok komme efter det.  

Baneservice 
Jens Nickelsen og hans svende har igen i år gjort et stort arbejde som baneservice i  weekenderne. De har 
sørget for at gæster og vore egne medlemmer har fået den bedst mulige oplevelse af Hammel Golf Klub, 
blandt andet ved at sørge for salg af forfriskninger. 

Tak for indsatsen, jeg håber I ved at det bliver værdsat. 

Festudvalget 
Eller skal jeg sige Asger Brahe har også i den forgangne sæson bidraget med festlige indslag. Det er endnu 
et af de områder som er vigtige for klublivet, også selv om vi godt kan blive bedre til at bakke op om de 
arrangementer der søsættes. 

Sponsorer 
Igen i år er det lykkedes at fastholde langt de fleste af vore sponsorer og enkelte nye er der også kommet til. 
Det på trods af den økonomiske situation som har fået mange virksomheder til at holde igen med 
sponsorater. 

Vi skylder alle vore sponsorer stor tak, tak fordi de holder fast. Specielt vil jeg takke vores hovedsponsor 
Sparekassen Kronjylland for at de stadig er der som vores fast støtte. 
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Ecco Tour 2012 
Var en succes. Ikke nok med at der løb rundt rent økonomisk, men arrangementet, banen og de mange 
frivilliges optræden har fået stor ros fra spillere, deltagere i ProAm og Ecco Tourens ledelse. 

Der er skrevet og talt meget om dette arrangement, så jeg vil blot sende en stor tak til Poul Ditlev, Allan 
Søstrøm og Morten Thuen som var de drivende kræfter bag arrangementet, til GreenKeeper Teamet (og 
deres frivillige hjælpere fra nabo klubberne) og ikke mindst til Café19 som ydede en helt ekstraordinær 
indsats. 

Og ikke mindst til de mange frivillige som brugte en større eller mindre del af uge 24 på at få arrangementet 
til at spille. 

Økonomien 
Der har været mange rygter omkring Hammel Golf Klubs økonomiske situation. Senest kom jeg vist til – helt 
utilsigtet – at gøre en del medlemmer nervøse. Det er min henvisning til behovet for bedre likviditet som vist 
skabte grobund for rygter om at kassen var lukket og det var baggrunden. 

Det er ikke tilfældet, ønsket om at forbedre klubbens likviditet skal udelukkende ses som endnu et tiltag som 
skal reducere omkostningerne.  

Nu har alle haft mulighed for at se resultatet. Lad os bare være ærlige, resultatet kunne godt ha’ været 
bedre. Men det kunne også ha’ været endog meget værre. Hvis man kigger godt efter – og det er der nogen 
der har gjort – så vil man se at det er indtægterne der har svigtet. I forhold til budgettet mangler der næsten 
600.000. Primært i form af færre kontingent og indmeldelsesgebyr indtægter.  Det har været en udfordring 
for bestyrelsen at finde løsninger uden at det har gjort alt for ondt. 

Nu vil jeg ikke tage forskud på fremlæggelsen af regnskabet, men blot konstatere at der er gjort et stort 
arbejde for at reducere omkostningerne så vi på trods af svigtende indtægter alligevel kan præsentere et 
positivt resultat. 

 

Medl. nr. 1 Hans Pedersen: 
Der mangler noget orientering vedr. sidste år med hensyn til valg, af bestyrelsesmedlemmer ? 

Og i maj udgaven af Banebryderen, bliver der omtalt medlem situationen. Der er 125 medlemmer der er 
stoppet på ulovlig vis. Det vil sige efter 30/8. Hvor mange penge er kommet ind for de 125 ?? 

KB: 
Sidste år var der problemer ang. valg af bestyrelsesmedlemmer. Vi har spurgt DGU og fremover skal der 
stemmes om alle pladser. 
Ang. udmeldelser: Vi har ikke jagtet de medlemmer som har meldt sig ud på ulovlig vis. Traditionen har 
været, at der kom lige så mange ind som der stoppede. Da dette ikke er tilfældet længere, vil vi stramme op 
på det område. Vedtægterne bør overholdes nu. Og bestyrelsen har besluttet, at ingen kan melde sig ud 
efter 1/9. Budgettet er også nemmere, at lave, da det bliver mere retvisende. 

Medl. nr. 287 Per Tvede: 
Måske der burde informeres om dette ?? 
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KB: 
Der står på hjemmesiden og i vedtægterne og vi bør bestemt ikke ”reklamere” om, at man skal huske, at 
melde sig ud rettidigt. 
Vi har ERFA samarbejde med klubberne på Djursland og på tværs af Jylland og vi erfarer, at de også vil 
stramme op på reglerne. 
 
Fremlæggelse af regnskabet V/ Hanne Birthe Christensen: 
Vi har haft et godt år med gode indtægter og specielt godt har det været med greenfee. Og især efter 
sommerferien. Sponsorer er som budgetteret og det samme er udlejning af bagrum.  Nye medlemmer er der 
også kommet nogle af, da vi har forsøgt med hverve kampagne samt udsendelse, af avis med tilbud.  På 
juniorsiden er der en besparelse på kr. 10.000 og eliten en på 36.000. På banen er der sparet 277.000 hvor 
de 164.000 er afskrivninger.  Der har dog været flere udgifter på maskinhuset end forventet.  På 
personalesiden er der sparet 228.000, klubhuset er som budget og drift af klubben har også sparet en del. 
Ecco Touren gav et overskud på kr. 39.171. Og så har der været en efterregulering på udgift til træner og i 
cafeén har man kunnet mærke en merudgift vedr. fedtafgiften. Resultatet bliver et beskedent overskud på kr. 
3.778. 

Medl. nr. 697 Jacob Jacobsen: 
Der er en udgift på banen på kr. 62.643 vedr. kurser & møder. Hvad indebærer det? 
 

HBC: 
Det er bla. kursus for banepersonale samt diverse personalegoder. 
 
Medl. nr. 1 Hans Pedersen: 
Kunne man ikke bruge diverse tekniske hjælpemidler, så man kunne se regnskabet på storskærme? 
KB: 
Vi har undersøgt det og 2 storskærme bliver for dyrt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet på kr. 175. 

Budgettet har ikke været udsendt før nu, da vi har regnet og regnet. Pristalsregulering på 1,56 % + kr. 100 
ekstra for seniorer. Dette vil sige en forhøjelse på 3 %. 

Ang. indmeldelsesgebyr har flere klubber fjernet det for, at få flere medlemmer. Vi har indtil nu ikke ment, at 
vi skulle fjerne det, men som tiderne er – bliver vi nød til at følge udviklingen. Vi skal i Hammel Golf Klub 
være attraktive for nye medlemmer.  Derfor er vores forslag, at indmeldelsesgebyret nedsættes til kr. 2.000. 
 
Medl. nr. 1005 Asger Brahe: 
Tilbuddet på kr. 1.500 for prøvemedlemmer incl. en bag – bliver de kr. 1.500 modregnet hvis man melder sig 
ind? 
KB: 
Ja – kr. 1.500 fratrækkes ved indmeldelse. 

Medl. nr. 886 Jens Nickelsen: 
Har man afsat penge til evt. inkasso for dem som ikke betaler ?? 



Hammel Golf Klub                                                                      

 

KB: 
Ja det er afsat under ekstraordinære udgifter. 

Medl. nr. 2013 Flemming Hvass: 
Forslag – uændret kontingent samt opfordring til opkrævning/ændring af regnskabspraksis? 

1. Uændret kontingent i 2013 med indbetaling snarest. 
2. Indskudsdato for kontingent ændres til 1. oktober – dvs. at kontingent for 2014 skal indbetales inden 

den 1/10-2013. 
3. Herefter følger sæsonstart og regnskabsår hinanden. 
4. Overgangsordning: 1. kvartals kontingent gældende for 2014 (1/10 – 31/1 2013) indbetales inden 

1/10 2013 inkl. Kontingentforhøjelse 175 kr. 
5. Resterende 3 kvartaler indbetales i starten af januar 2014 

 

Efter indlæg fra Generalforsamlingen blev kontingent forhøjelsen og nedsættelse af indmeldelsesgebyr 
vedtaget med overvældende flertal. 

 

Forslag fra medl. nr. 1224 Leila Ostenfeldt: 
Kontingent betales ½ årligt. 

Medl. nr. 886 Jens Nickelsen: 
God ide. Første betaling skal være inden d. 1. okt. 

Medl. 284 Ulla Laigaard: 
Hvis det fordeles ud over flere indbetalinger bliver det en stor omkostning for klubben. 

Medl. nr. 700 Flemming Vadet: 
Man kunne forbedre likviditeten ved, at hele kontingentet betales inden d. 1. oktober. 

Efter debat om forslaget konstaterede dirigenten at iflg. klubbens vedtægter sker opkrævning af 
Indmeldelsesgebyr og kontingent ved Bestyrelsens foranstaltning. Hvorfor Bestyrelsen opfordres til at tage 
input med i overvejelser. 

 
Valg af bestyrelse: 
På valg er: 
Anders Brandt Larsen – modtager genvalg. 
Lars Lauridsen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår suppleant Jørgen Møller Jensen. 

KB: 
Jørgen har fungeret som baneudvalgsformand og har med sin store drivkraft været god til at spare penge 
sammen med greenkeeperne. I bestyrelsen har vi også været glade for samarbejdet med Jørgen. 

Anders Brandt Larsen og Jørgen Møller Jensen blev valgt. 

 
Valg af revisor: 
Bestyrelsen foreslår Kvist & Jensen og generalforsamlingen var helt enig. 
Ved evt. fravær af Johannes Simonsen blev Ruben Stæhr Pedersen valgt som revisorsuppleant. 
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Eventuelt: 

Medl. nr. 39 Jesper Krogh: 
Bestyrelsen har klaret året rigtig godt og flot med de besparelser der er fortaget. 
Banebryderen er ikke kommet så meget i år og man kan godt savne information om hvad der egentlig 
foregår i bestyrelsen. Mere åbenhed – også fra de forskellige udvalg. 

Medl. nr. 1 Hans Pedersen: 
Det ar været et spændende år med Ecco Tour, hvor ansatte og frivillige har ydet en stor indsats. Desværre 
var medlemmerne nød til, at spille andre baner i den uge. Måske det ville være en god ide, at vente 3,4 el. 5 
år med sådan et arrangement igen. Klubben skal jo gerne være en sund forretning. 

Medl. nr. 1695 Merete Damgaard: 
Ecco Touren er vigtig for klubben og det har givet gode indtægter. Så selvfølgelig skal vi have det. 

KB: 
Hvis vi ikke havde haft Ecco Touren så havde vi ikke haft den ekstra indtægt på knap kr. 40.000. Ved sådan 
et arrangement og fremover skal baglandet være i orden med hensyn til sponsorer. 

Til sidst har vi haft Regionsgolf Landsdelsfinalen og stor ros til bla. Per Samsø for, at dette blev en succes. 
(KIB kommentar: Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg udtrykte mig uheldigt da jeg omtalte dette under 
generalforsamlingen. Det beklager og undskylder jeg. Jeg har stor respekt for det arbejde der er lagt i 
afholdelsen af både Landsfinale og det at HGK sprang til da en anden klub meldte fra som vært for en 
semifinale.) 
 

Også en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Lars Lauridsen, som modtog blomster som tak for en god 
indsats.  

Vinder i løbende hulspil 2012 blev Johnnie Bremholm Andersen som fik vin og blomster og med Jakob 
Krogh som runner up som fik vin. 

Carlsberg Shot of The Year i 2012 på hul 6: Jacob Bang Mikkelsen med blot 11 cm til flaget, modtog en flot 
vinterbag. 
 
Stort tillykke til alle.            
                          

Hammel Golf Klub 
30. oktober 2012 

Referent SL 
 

Torben Herrig, Dirigent 

 

  

                                                                    


