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Bestyrelsens beretning for året 2011, den skriftlige del – 
Hirtshals Golfklub. 
Den 22. Generalforsamling: 1. marts 2012 
 

1. 

I sidste års skriftlige beretning gav bestyrelsen udtryk for, vedrørende klubbens drift og 
økonomiske forhold, en vis optimisme, men at ”træerne trods alt ikke vokser ind i 
himlen”! …Vi har heldigvis fældet en del af dem, godt hjulpet til af stormene i vinterens 
løb og professionelle skovfolk og flismaskiner. Kønt ser det ikke ud, men når foråret og 
sommeren tager fat i de næste par år, så bliver området mellem hul 16 og 17 ganske 
pænt. 
Der vil selvfølgelig altid være delte meninger blandt klubmedlemmerne om det 
betimelige heri, men naturpleje er også en vigtig del af klubbens virksomhed. Så derfor! 
 
Når dette er sagt, så skal indledningen til denne beretning også opfattes som en let 
løftet pegefinger omkring Hirtshals Golfklubs muligheder og begrænsninger, gøren og 
laden ikke kun i 2012, men så sandelig over en længere tidshorisont. Skrækscenarier for 
danske golfklubbers dårlige økonomi er der nok af. Men også vor egen golfklub skal 
passe ”morderlig” på. Vi bliver nødt til at betragte fremtiden som en kæmpe udfordring 
indadtil som udadtil. Lad os blot pege på følgende negative spiraler trods et mindre 
overskud = sorte tal på bundlinjen – generelt har 2011været ok, men: 
 

 Der vil fremover være et stort pres på indtjening & omsætning 

 Klubbens økonomi skal derfor tilpasses såvel interne som eksterne parametre 

 Det kræver tilpasning i forhold til de faktiske realiteter – i omverdenen 
 
Bestyrelsen kan allerede nu – med udgangspunkt i de faktiske realiteter via gennem-
førelsen af 2011 – iagttage følgende tendenser med hensyn til indtægtssiden: 
 

 Et vigende, nedagående medlemstal på seniorsiden – ja generelt over hele linjen, 
men mest markant efter den 31/12 (før: 40 ud mod 29 ind), når girokortene indlø-
ber. Det giver skærpet pres på budgetteringen af indtægtssiden for de kommen-
de år. 

 Et vigende antal greenfee spillere – over en periode på 8 år fra ca. 7.500 – 3.400, 
og vi forventer, at nedgangen fortsætter. 

 Flere tegn på nedgang i sponsorater – interessen i et lille markedsområde som 
vores, vil fremover være faldende. 

 
På udgiftssiden konstaterer bestyrelsen det modsatte, nemlig et stigende omkostnings-
niveau grundet i: 
 

 Stigende priser på olie, benzin/diesel, vand og el. 

 Lønniveauet er svagt stigende trods opbremsninger i overenskomster mm. 

 Diverse behov for udskiftning af maskinel og hjælpemidler. 
 
På trods af dette skal en bestyrelse via medlemmerne og de ansatte fortsat se fremad, 
og helst i en længere tidshorisont end 2012. Alt skal jo ikke gå i stå fordi klubben på 
visse områder er presset. Derfor er der 
 



 2 

 allerede i 2011 og i de kommende 5 år iværksat omfattende forandringer og 
forbedringer af banens lay out – og hvad skal det nu til for, udtrykker nogle? Jo 
er svaret: efter mere end tyve år trænger banen – ligesom i menneskeverdenen 
til en ansigtsløftning. 
 

 klubhuset, denne ”smukke, charmerende gamle bygning”, men en bygning med 
sjæl og holdning, og øvrige tilstødende lokaliteter trænger også til et markant 
ansigtsløft. Et udvalg er nedsat til at kulegrave og fremkomme med oplæg til, 
hvorledes bygningerne både indvendigt og udvendigt på bedste måde kan 
fremstå som et godt værested og servicetilbud til såvel medlemmer som gæster 
uden at gøre ”vold” på ”sjælen” i bygningerne.  

 

I den forbindelse faldt der jo et ”guldæg” i vor turban, idet Hirtshals Sparekasses 
Gavefond gav tilsagn om 500.000 til forandringer af klubhusfaciliteterne. Men 
dette beløb gør det ikke alene, så andre finansielle muligheder skal også ind i 
planerne. Udvalget vil arbejde målrettet, men ikke hektisk, da andre udenoms-
foranstaltninger i samme åndedrag også er nødvendige. Her tænkes på en 
forbedret og nødvendig kloakering, vandafledning mm. 
 

 Som de fleste vinterspillere har bemærket, så er der allerede sket en mærkbar 
ændring af klubhus inventaret. En stor tak skal ligeledes lyde til den lokale Spar 
Nord Bank. 
 

I de sidste par års beretninger har bestyrelsen gennemgående haft nogle bemærkninger 
og herfra skal bl.a. citeres: ”Derfor skal vor styrke fremover ligge i sammenhold og 
fællesskab – også når det gør ondt – hjælp til selvhjælp, da vi ikke kan betale os fra det 
hele. Altså efterspørg ikke kun ”hvad klubben kan gøre for dig … men hvad jeg kan gøre 
for klubben!”  Det traditionelle og generelle foreningsbegreb er under stærkt pres i disse 
år, derfor må enhver klub ruste sig til ”kamp” for sin beståen ud fra en sammenhæng 
mellem forretningsmæssige principper, et gensidighedsprincip og viljen til at yde og så 
nyde”. Vi tror på, at dette stadig står til troende i Hirtshals Golfklub. 
 
Derfor bliver kommende bestyrelser – og medlemmerne – nødt til at tilrette og tilpasse 
organisationen indadtil i golfklubben. Den nuværende bestyrelse har allerede påtaget og 
startet på løsning af den opgave. 
 

2. 
I 2011 blev klubberne i SGN-samarbejdet atter enige om at fortsætte med 50 % -ord-
ningen for greenfeespillere. 28 klubber var ved årets udgang tilmeldt aftalen – Læsø GK 
er, meget mod klubbens vilje, ikke med, da baneejeren vil have fuld betaling for gæster.  
Sædvanen tro er der afholdt 2-3 fællesmøder forskellige steder i den Nordjyske Region.  
 
Vi konstaterer, at nogle få klubber, hovedsageligt syd for Limfjorden, har fået ”ondt” af, 
at andre golfklubber indbyrdes er enige om fritspils aftaler (se under  pkt. 3). De mener 
faktisk, at vi skal smides ud af SGN-samarbejdet!!! Dette på trods af de indbyrdes aftaler 
mellem danske golfklubber omkring forskellige ordninger aldrig har været mere omfat-
tende end nu. Hirtshals vandt i øvrigt lodtrækningen i regionsturneringen arrangeret af 
SGN – en check på 10.000 kr. til juniorarbejdet sponseret af Spar Nord Fonden. 
 
3. 
De danske golfklubber er jo samlet i en fælles organisation via Dansk Golfunion. 
Klubbens medlemskab heraf giver selvfølgelig nogle forpligtigelser (eks. pesticidaftalen 
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om brugen af lovlige sprøjtemidler, grønne regnskaber osv.), og rettigheder (gensidig-
hedsaftalen – spillerettigheder i alle danske klubber under DGU), som i sig selv ikke er 
nogen selvfølgelighed. Måske vil aftalen i de kommende år komme under stærkt pres fra 
nogen af de større klubber og golfcentre. Endvidere er DGU også et organ og en spar-
ringspartner for råd og vejledning i alle golfrelaterede spørgsmål. Hvert år i slutningen af 
marts afholdes det årlige repræsentantskabsmøde, hvor landets ca. 180 klubber bl.a. 
beslutter hvad DGU’s bestyrelse skal arbejde med og tage stilling til spørgsmål, som 
Unionen/ bestyrelsen fremlægger for klubberne o.m.a. HGK har en stemmeandel på 13 
ud af ca. 3.066 – dette antal afhænger af medlemstal pr. 31/12. HGK var deltager på 
repræsentantskabsmødet 2011 i Korsør. Vi deltager ikke 2012, men vores stemmean-
del overdrages ved fuldmagt til Sindal GK, idet SGN agter at opstille Jesper Billund fra 
Sindal som suppleant til netop DGU’s bestyrelse. 
 
Samarbejdet med Løkken og Sindal om fællesindkøb og aftalen om fritspil fortsætter i 
2012. I øvrigt henvises der til beretningens supplerende bilag med diverse statistikker og 
oversigter.    
 
4. 
Husudvalget forsøger at få mest muligt ud af klubbens økonomiske midler på bl.a. 
varme og el, derfor har det været bestyrelsens intention at iværksætte en helheds-
løsning på det relative store energiforbrug i såvel klubhus og greenkeeper gård. Fase 1 
er gennemført - Fase 2 blev igangsat i 2011 i den udstrækning midlerne og de priorite-
rede opgaver tillod det. Der mangler lige lidt isolering over selve klubhuset. Dørene i 
mellemgangen blev udskiftet og samtidig kom det automatiske lukkesystem til at funge-
re. Gavlprojektet ved bagrum blev reetableret takket være kompetente medlemmer – 
stor tak til dem. Vaskepladsen samme sted blev ligeledes renoveret med afløb mm. To 
nye kompressorer er installeret. En ny sponsor – Rank Xeros - installerede et topmo-
derne udstyr på kontoret til kopi med alt tilbehør og service mm. En stor lettelse i det 
daglige for klubsekretæren, når de mange og forskellige trykopgaver skal udføres. Fase 
3 fortsætter i 2012! 
 
5. 
Banen er uden tvivl et af klubbens bedste varemærker. Igen i år takket være en intens 
pleje af såvel fairways som greens. Efterårets prikling har ganske givet atter haft stor 
betydning for banens fantastiske standard i løbet af april-maj måned trods kortvarig sne 
og frost i januar-februar. De var bare flotte, hvilket også blev bemærket af gæsterne fra 
nær og fjern. Derfor er det også vigtigt, at vi alle yder en indsats for at beskytte og pleje 
banen i vores daglige færden. Selv de små tiltag har en stor virkning (opretning af 
nedslagsmærker på greens, græstørv tilbage på plads på fairway osv.). Femårsplanen 
er nærmere beskrevet på klubbens hjemmeside samt i klubbladet. Baneudvalget får i 
samarbejde med greenkeeperne en del at se til. Det skal dog lige bemærkes, at planen 
ikke er definitiv og endelig. Der vil løbende ske en korrektion af planen – eksempelvis 
bunkers placering mv. Bestyrelsen er udmærket opmærksom på, at alle nye eller æn-
drede tiltag måske ikke lige falder i nogle medlemmers smag, men dertil er kun at sige: 
”alle kunne have gjort det bedre, men ingen gjorde det der skulle gøres, derfor endte det 
med at alle skældte hinanden ud, fordi ingen gjorde, hvad enhver kunne have gjort”. 
Men sådan handler en ansvarlig bestyrelse ikke! 
 
6. 
Udover det hyggelige og sociale samvær i og omkring golfspillet hører jo også den mere 
sportslige aktivitet via klubbens deltagelse i interne og eksterne turneringer. Vores egne 
klubturneringer har været med god deltagelse – måske fordi turneringssponsorerne har 
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været utrolig flotte med præmiedelen. Vi kan også konstatere at mange nye golfspillere 
– unge som ældre - har deltaget med stor entusiasme og gjort et pænt indhug i præmie-
rækkerne. 
 
I 2011 har klubben på eliteplan været repræsenteret på herresiden med 1 hold i 3. divi-
sion – desværre kunne holde på pladsen med sidsteplads. Så i den nye sæson hedder 
det 4. division. 1 hold i kvalifikationsrækken, og de forbliver i denne række. 1 hold på 
damesiden. Damerne rykkede jo op i 2.division sidste sæson, og det blev til en flot delt 
andenplads (der er kun deltagere fra 8 klubber i Jylland). På eliteplan har HGK aldrig 
været bedre repræsenteret i 2011). Alle vore egne turneringer blev igen i året afviklet 
med et meget flot deltagerantal. Det er dejligt når klubbens medlemmer bakker op om 
disse, både af hensyn til turneringen, men også til vore sponsorer. Klubmesterskabernes 
slagspil havde ændret form, således at man nu kunne deltage i mere end 1 række.  
 
Åbningsturneringen 2012 er fastsat til søndag den 25.marts – i skrivende stund håber vi 
på, at datoen holder – alternativet er den 1. april! Det nye turneringsprogram for 2012 er 
ligeledes på plads. 
Atter i den forløbne sæson har der været flere hold som deltagere i henholdsvis Jysk 
Holdturnering – for spillere inddelt i A og B række med HCP, og Jysk/fynsk Holdturne-
ring – for spillere i veteranrækker og seniorrækker afhængig af alder. Enkelte rykker ned 
og andre op i en bedre række – sådan er spillet jo heldigvis! Begge holdturneringer 
spilles som hulspil med singler for herre og damer samt en foursome. Vedrørende 
begge turneringer henvises til opslag i klubhuset. Hold jer fortsat ikke tilbage med egen 
tilmelding. 
 
Klubbens juniorafdeling har igen haft et aktivt og velspillende år – heldigvis også med ny 
tilgang. Men der kan være mange flere. Desværre konstaterer vi atter en nedadgående 
tendens i antallet af juniorer. Gode ideer efterlyses. Derfor kære juniorer – tag en ven/ 
veninde med fra klassen, skolen eller vejen hvor du bor. Juniorudvalget vil gøre alt for at 
I unge kan få en god og positiv start på golfsporten.  
Andre turneringer med deltagelse med golfspillere fra HGK er omtalt i bilaget. 
 
7. 
Klubbladet har vi nok svært ved at undvære – måske. Tiden taler jo nok for en anden 
form i disse digitale tider. Trods overgangen til egen produktion har vi fortsat et medie, 
som tre gange om året fortæller stort og småt om livet i klubben i de forskellige udvalg. 
Vi savner dog nogle små hverdags input om dette og hint fra jer medlemmer om hæn-
delser, begivenheder eller oplevelser i klubhuset, på banen eller fra andre baner, så 
hold jer ikke tilbage. 
 
Alternativet eller supplementet til bladet er uden tvivl klubbens hjemmeside. I dag optræ-
der den i nyt design med en overskuelig indgang til alle de oplysninger som medlem-
merne har brug for i det daglige. Klubbens webmaster gør en stor indsats for at siden 
optræder så dagsaktuel som muligt, men det kræver selvfølgelig at han ”fodres”. Hjem-
mesiden er en god indgang til tidsbestillingen via Golf Box. 
 
Sædvanen tro afholder bestyrelsen hvert år i marts/april et møde med de forskellige 
bestyrelser for ”klubberne i klubben” og diverse udvalg i klubben. Mødet har til hensigt at 
give bestyrelsen et godt indtryk af de mange initiativer og tiltag som iderige medlemmer 
lægger for dagen, med det sigte at skabe fællesskab og samvær i den sammenhæng 
som ”klub i klubben” nu repræsenterer. Tak til alle de medlemmer som står i spidsen for 
disse ”klubber” og arbejdshold - tak for jeres store engagement. Ingen nævnt - ingen 
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glemt. Så husk, at selv en lille håndsrækning i ny og næ, er til stor gavn for klubbens 
virke indadtil som udadtil. 
 
8. 
Sidste år gengav vi Martin Luther King’s berømte ord: ”I have a dream” – de ord kan 
godt gentages endnu en gang. For er drømmen eller drømmene for Hirtshals Golfklub – 
ikke, at vi fortsat har en velfungerende klub i et yderst lokalpræget samfund, og hvor der 
skabes lige muligheder for alle foreningstyper i Hjørring kommune! Lad os drømme om, 
at kultur & fritid kan gå op i en højere enhed. Golfklubben har taget nogle initiativer, men 
der er stadig et stykke vej til målet. Derfor er vi også sikre på, at ”den vej som golfklub-
ben vælger, er den vej som netop gør forskellen!” 
 
Som afslutning på denne beretning vil bestyrelsen gerne udtrykke en stor tak til alle, der 
har bidraget til og arbejdet for driften af Hirtshals Golfklub i det forløbne år. Takken 
gælder alle de virksomheder, der på flot vis har indgået sponsor-aftaler med klubben, 
samt de virksomheder og privatpersoner, der på den ene eller anden måde har leveret 
og bidraget med forskellige former for ydelser til klubben. – Takken skal også gå til de 
mange medlemmer, der har påtaget sig store eller små op-gaver fra turneringsledere, 
over fadderne for vores ”kaniner”, til håndværksmæssige indsatser af enhver art. Det 
gælder også alle aktørerne i diverse udvalg. Endnu engang tak for indsatsen – arbejdet 
bærer lønnen i sig selv, siger man jo – men uanset hvad, så er det under alle omstæn-
digheder godt for Golfklubben på Rimmen. Lad os forhåbentlig bevare denne klubånd 
mange år frem – og som sagt tidligere, vi kan fortsat bruge for flere hænder, så hold jer 
endelig ikke tilbage. 
 

To bestyrelsesmedlemmer er efter rotationsprincippet på valg: Bodil Vidarsson og Car-
sten Poulsen. Begge er villige til genvalg. Endvidere har den nuværende formand, Jens-
Erik Bonné ønsket sig fritaget for bestyrelsesarbejdet et år før beregnet. Der skal såle-
des under pkt. 5 på dagsordenen vælges 3 medlemmer til den kommende bestyrelse. 
Bestyrelsen vil sædvanen tro fremkomme med forslag til emner inden generalforsam-
lingen.  
 
Sluttelig en stor tak til alle de ansatte på de grønne områder, i administrationen, til træ-
neren, og til bestyrelseskollegaerne for et uegennyttigt arbejde til gavn for Hirtshals 
Golfklub.  
 

Og hermed overgiver bestyrelsen den skriftlige beretning for året 2011 til forsamlingens 
videre behandling.  
 
Som tidligere år suppleres denne beretning af en kort mundtlig beretning under selve 
generalforsamlingen. Endvidere henvises til det supplerende bilag, som sammen med 
denne beretning og regnskabet, er placeret på klubbens hjemmeside samt med opslag i 
klubhuset. 
 
p.v.a. 

Bestyrelsen for  

Hirtshals Golfklub 

Jens-Erik Bonné, Formand 

Februar 2012 


