
Valg af dirigent 

Else Anderson blev foreslået og valgt. Else takkede for valget. 

Indkaldelse skal være ude tidligst 4 uger før og senest 14 dage før. Den kom 21/2 og der er 

derfor rettidigt indkaldt. 

 

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år 

Formanden fremførte beretningen som vedlægges/kan læses andet sted på hjemmesiden. 

Dirigenten takkede for den meget uddybende beretning, der blev godkendt uden 

kommentarer. 

 

Regnskabet 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2019, som vedlægges/kan læses andet sted på 
hjemmesiden.  

Han gav nogle få kommentarer med på vejen i forhold til et mindre underskud. 

 Der har været en ekstra indsats i løbet af sæsonen for at få nye medlemmer, som der 

ikke var budgetteret med. Afkastet af denne indsats afspejler sig ud fra erfaringer 

ikke det første år efter indmeldelse. 

 Sponsorbidrag blev ikke helt som forventet, men indsatsen omkring dette 

intensiveres i kommende sæson, så vi kan få tallene op. 

 Der blev købt nye bolde til driving-ranch igen. 

 Det har været nødvendigt at indkøbe en ny PC 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Budget 

Kassereren fremlagde det nye budget med de forslag, der var til kontingentforhøjelser. 

Formanden supplerede og forklarede hvorfor, vi er nået frem til de nye kontingentsatser, 
der indebærer en ekstra forhøjelse af pensionistkontingent.  

Vi ved godt, at pensionister ikke har den største indtægt, det er ofte dem, der er gode til at 

påtage sig frivilligt arbejde på banen og i klubben, og det påskønner vi.  

Vi har dog været nødsaget til at se på en hurtigere udfasning af pensionistkontingent end vi 

havde ønsket os, for at kunne imødekomme de forhøjelser, der var ønsket fra baneejers 

side. Det skal så også siges, at det helt klart er den bedst mulige løsning, vi er nået frem til, 

da udgangspunktet for forhandlingerne lå et helt andet og ikke acceptabelt sted - ikke alene 

for pensionister, men for alle medlemmer. 

Benyttelsesafgiften, som er det, vi skal betale til baneejer ligger dog nogenlunde på det 

samme, som det har gjort de seneste syv år med de prisstigninger der generelt er. 

Den nye sponsoraftale blev forklaret. Sponsorerne køber et hul eller sponsorerer en 

turnering. Alle turneringer er på nuværende tidspunkt dækket af sponsorer. 



Der blev spurgt til hvilke medlemstal der ligger til grund for budgettet. 

Der er lavet beregninger ud fra, at der begynder et vist antal nye i sæsonen og et vist antal 

stopper. Der er set på de foregående år og lavet en vurdering ud fra dette.  

Der blev spurgt til, om ikke baneejer skal overholde sin del og holde banen kørende på 

en ordentlig måde, hvis vi skal levere frivillig arbejdskraft og ydermere gå til lommerne.  

Formanden forklarede, at der jævnligt bliver talt med baneejer om dette samtidig med, at 

vi også inddrager DGU og Allan Brandt i forhold til banens pleje. Bestyrelsen arbejder 

hårdt for at få det hele til at fungere og for at vi kan have en bane at spille på.  

Bestyrelsen har gennemgået diverse beregninger i forhold til banens drift i samarbejde 

med DGU’s konsulenter; - for at se hvad det reelt koster at få banen til at køre rundt i 

tilfælde af, at vi som klub skulle overtage banen. Det, vi kan konstatere er, at banen IKKE 

giver overskud. Desuden vil der blive endnu mere frivilligt arbejde, hvis vi som klub skal 

køre banen, for vi vil ikke have råd til at have tre mand ansat til pleje af banen.  

En kommentar fra et medlem: 

Bestyrelsen gør en brav indsats for klubben og uden baneejeren havde vi måske heller ikke 

en bane. Havde det været en anden baneejer, hvor tingene blev sagt på en anden måde, så 

havde alle måske bedre kunne acceptere de tiltag, der gøres. Vi skal også huske på, at vi har 

en bane vi kan bruge hele året. Andre klubbers medlemmer betaler det samme som os, 

men kan ikke bruge deres baner året rundt. Det er i øjeblikket meget nemt at købe en 

golfbane i DK, hvilket fortæller en del om drift af golfbaner. Vi skal videre og I som 

bestyrelse kæmper for det dagligt. Vi må alle hjælpe, det vi kan.  

 

 

Spare penge på moms. Moms er kun i forhold til sponsorindtægter, 

Hvad med næste år, f. eks boldmaskinen. Kan vi ikke bare betale med klubbens penge. 

Andre klubber har ringere forhold end os 

Deling af sponsorpenge med Finn 

Kan vi ikke dele Facebookopslag? Det er ikke sikkert vi får opslaget 

Kan vi bruge HCA mere Facebook. Der kommer noget, vi kan like og dele med andre. 
Kommunikation er et fokuspunkt. 

Budgette vedtaget 

 

Ingen indkomne forslag 

 

Valg 

Mette genvalgt 

Marianne genvalgt 

Torben genvalgt 



Brian blev valgt til suppleant 

 

Revisor og suppleant 

Genvalg 

 

Eventuelt 

Erik plejer at stille sig op nu så Poul Erik stillede sig op i stedet og takkede bestyrelsen for 

godt arbejde og bad om opbakning til bestyrelsen. 

Kunne man få banekontrol igen på frivillig basis? 

Daniel er også med i 2020. 

Udtrækning af præmie (golfpakke) 

Arbejdsopgaver kommer ud (liste) 

 

 

Konstituering 

Niels formand 

Ellen næstformand 

Marianne sekretær 

Torben kasserer 

Mette turneringsudvalg 

Morten og Karen menige 

 

Mandag den 23/3 næste møde 

 

 

 

 


