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Bestyrelsens beretning for året 2018 i Hirtshals Golfklub. 

Den 29. generalforsamling, 25. februar 2019.  
Sæson 2018 er vel nok den sæson, hvor vi alle vil huske det fantastiske sommervejr, som gjorde en lang og god 
sæson mulig. Vinterbanen blev først åbnet 3. december. Vejr som ellers kun opleves under sydligere 
himmelstrøg. Vi har aldrig før oplevet så megen sol og vindstilhed i Hirtshals Golfklub. Banen har været rigtig 
god trods megen tørke og mangel på vand i lange perioder, og de medlemmer som flittigt har benyttet den over 
sommeren lignede jo golfere der kom hjem fra lange ophold i sydens sol. Vandet kom hen på efteråret, og i så 
store mængder, at dræningsarbejde blev nødvendigt. En opgave vi til stadighed må have fokus på. Baneudvalget 
har fået lavet skitse over hele banen, så vi kan se hvor dræning vil hjælpe på banens kvalitet. En økonomisk 
umulighed desværre for klubben som helhed, men det kan udføres i etaper over de kommende år, hvis 
økonomien tillader det. Til det store dræningsprojekt søgte vi med ekstern bistand en del fonde, men fik afslag 
fra alle. 

Det sociale liv i klubben har også fungeret på bedste vis, noget der kendetegner vores klub og giver grobund for 
det sammenhold vi har. Gæster og medlemmer føler sig velkomne i Hirtshals Golfklub og er flinke til at nævne 
det. Klubberne i klubben fungerer formidabelt og deres arrangementer har stor tilslutning. Hyggedagen den 
1.december med liv i pølsevognen, gode tilbud hos Carlo, julesalg fra medlemmer og kakao, ser efterhånden ud 
til at blive en god tradition med mange deltagere.  

Sæson 2018 gav os nogle store økonomiske udfordringer, der medførte et relativt stort underskud for året og en 
stor udfordring for budget 2019. Fremadrettet vil det være en stor udfordring for klubben og bestyrelsen, hvis 
især medlemstallet og greenfee fortsætter med at falde. 

Bestyrelsen måtte derfor, i henhold til vedtægterne, desværre udmelde kontingentstigning for 2019, for at opnå et 
nogenlunde tilfredsstillende driftsbudget for næste sæson.  

Vi oplever stadig faldende medlemstal, faldende greenfee indtægter, samt som det væsentlige for 2018, total stop 
for andel af de tidligere modtagne tilskud fra automatmidlerne. Forhold som vi i beretningen for 2017 oplyste 
om, som risikofaktorer, og som vi desværre fik ret i. Det samlede fald i medlemmer for alle klubber under DGU 
i 2018, var på 2.200 medlemmer, heri ikke medregnet de 1.000 fuldtidsmedlemmer der overgik til 
flexmedlemsskab. 

Klubben har i mange år modtaget automatmidler til dækning af driftsomkostninger. 2016 og 2017 var overgangs 
år inden midlerne overgik til en ny pulje i DIF. Vi har modtaget ca. 180.000 kr. årligt. 

Kriterierne for tilskud fra den nye pulje kom først hen over sommeren 2018. Vi havde budgetteret med mindre 
end tidligere, men at tilskuddet helt faldt væk, havde vi ikke forestillet os, da vi i overgangsårene fik store beløb 
(180.000 kr. årligt) efter ansøgning til begge år, der kunne indgå direkte til betaling af driftsudgifter. 

Vi ansøgte om 93.000 kr., fra den nye pulje, men fik afslag. Tilskud herfra kan kun fås til separate projekter, der 
ikke er en del af driften og udgifter til anlæg-/maskininvesteringer. Vores ansøgning gik på at få midler til at lette 
muligheden for at dyrke golfsporten for vore dårligt gående medlemmer, til mere strøm og opbevaringsforhold 
til de elektriske køretøjer. Men desværre. Vi vil lave ny ansøgning til puljen hvert år, og håber på det vil gå vores 
vej næste gang.  

Vi har altid pralet med vi har et lavt kontingent, en god bane og god service. Det kan vi stadig! Selv efter denne 
stigning, vil der være max 54 ud af 190 klubber i DGU regi, der er billigere end os. Heri medregnet de ”billige” 
klubber med langdistancemedlemmer! 
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Der indføres nye golfregler i 2019 og hermed også nye ændrede lokalregler for vores bane. Hans Olsen og Carlo 
har været på kursus i disse som regelansvarlige for Hirtshals Golfklub. Efterfølgende har Hans holdt tre 
regelaftener i klubben med stor succes og mange deltagere. Der er udgivet en ny lettilgængelig bog/hæfte til det 
formål, som man kan have med i bagen i den nye sæson. Bogen/hæftet kan købes hos Vivi i klubben. 
Medlemmer opfordres til at få kendskab til disse regler inden sæson 2019 for alvor kommer i gang. De nye regler 
har også haft til hensigt at lette og fremme hastigheden på banen, noget vi ser frem til. DGU var i 2018 
bannerfører for en uge med ”spil med tempo”, vi deltog med diverse materialer, for at sætte fokus på netop 
dette, for mange, problem.  

Vores bare er i 2018 blevet ratet igen. Som mange af os længe har fornemmet, var banen mere krævende end 
andre vi kunne sammenligne os med. Det har også betydet at vi får flere slag med til runden. 
Konverteringstabellerne er derfor lavet om og ophængt, sat på hjemmesiden, så de nu er klar til brug.  

Det er svært at tiltrække flere end vi gør i vores område. Vi deltager i golfens dag, spil med dag og andre 
aktiviteter som DGU støtter op om og laver materiale til. Alle vore aktiviteter får omtale i Flaskeposten og andre 
medier, for at få opmærksomhed omkring klubben og de aktiviteter vi har. Det er til stadighed de potentielle 
medlemmer som de eksisterende medlemmer kommer med, der primært bliver medlemmer i klubben. Det skal 
hertil siges, at når de nye først har været her i klubben, og gået gennem begynderudvalget, bliver langt de fleste 
indmeldt som aktive medlemmer. Så kom med vennerne, kollegaer, børn og børnebørn. Fadderne og 
begynderudvalget klarer resten i fin stil. Selv med få nye stiller de op til dette arbejde i begynderudvalget, stor tak.  

På det sportslige område blev sæsonen indledt med en åbningsturnering, der traditionen tro var sponsoreret af 
Jyske Bank. Baneudvalg, frivillige og keeperne havde sørget for at banen stod helt skarp til den nye sæson. 
Turneringen blev afsluttet med uddeling af fine præmier fra Jyske Bank. Årets øvrige turneringer blev alle afviklet 
med succes, og der har været god deltagelse, hvilket vi, og vores sponsorer er meget tilfredse med. Det til trods, 
er der stadig plads til flere. Sponsorerne til disse turneringer har også i denne sæson, fået velfortjent omtale i 
medierne. 

Golfspilleren i Centrum har også fungeret i hele 2018, men stadig kun for gæster. Vi har en stor og 
tilfredsstillende svarprocent. Ud fra svarene i 2018, må vi desværre igen, igen, henstille til, at lukke igennem, når 
der kommer hurtigere spillere bag fra, det er stadig klubbens egne medlemmer der er problemet. Vi har igen i år 
oplevet gæster der har afbrudt spillet i den forbindelse. Der klages også over nedslagsmærker, der ikke rettes op 
af alle. Fra 2018 ændrede vi starttiderne, så der ikke er så mange spillere på banen af gangen. Gav desværre ikke 
den ønskede effekt. HUSK at bekræfte tid i Golfboks og slå ud til tiden!  

For at, om muligt, forbedre økonomien havde vi i 2017 lavet et nyt sponsor koncept, som vi i 2018 er gået mere 
markant ud med, i et forsøg på at få flere sponsorer, men også med håb om bedre og større aftaler. Vi kan nu se 
det har virket, og vi har efter stor indsats af Kurt Eltved fået flere sponsorer. Nogle af sponsorerne vil også gerne 
have noget retur fra medlemmer og klubben, samt få det synligt. Vi har derfor i klubhuset opsat tavler med 
visitkort fra disse sponsorer. Det er meningen at medlemmer benytter og afleverer disse kort når sponsorerne 
bruges ved køb af deres produkter. Det giver synlighed og større sandsynlighed for at sponsoratet fortsætter. På 
en længere bare kan der måske tilknyttes rabatter til medlemmerne ved brug af disse. Vi opfordrer og håber på at 
flere medlemmer vil gøre brug af dette nye tiltag. 

Vores aftale med Flaskeposten har igen givet en hel del omtale igennem året, og vi håber på, at fortsættelsen af 
dette tiltag, kan give endnu mere synlighed i 2019. Kom stadigvæk gerne med indspark fra arrangementer fra 
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klubberne i klubben og andet relevant fra dagligdagen. Synlighed er vigtig i forhold til tiltrækning af nye 
medlemmer, og kendskab til klubben.  

Samarbejdet i SGN fortsætter. 50% aftalen bliver flittigt benyttet og Regionsmesterskabet bliver afholdt i dette 
regi. 

De tre klubber, Løkken, Sindal og Hirtshals fortsætter det nære samarbejde. Aftalen er forlænget til 1. april 2020.  

Klubberne i klubben fungerer fint både socialt og organisatorisk, der kan læses mere om disse på klubbens 
hjemmeside under klubber i klubben, eller under referater fra møderne med dem. 

Klubben har fået ny hjemmeside til gæster. Den har fået stor ros og vil blive udvidet med præsentation af 
Klubberne i Klubben, som blev lovet på det halvårlige møde med bestyrelsen. Stor tak til Jesper Gammelgaard 
for dette arbejde. Jesper har dertil også lovet en tilretning af hjemmesiden til medlemmerne, så den ajourføres og 
får et løft. Ønsker herom kan gives direkte til Jesper.     

Klubhuset fungerer stadigt tilfredsstillende, men vi vedligeholder det fortsat kun i fornødent omfang. I 2017 blev 
det malet næsten færdigt. I 2018 har det været meget svært at finde frivillige til at deltage sammen med Jens Peter 
Thomsen. Jens Peter har nået en del mere, men er ikke færdig. Vi håber på at interessen bliver større i 2019, så 
malerprojektet kan fuldføres. I starten af året fik vi med frivillig arbejdskraft udlagt isolering på loftet. Vi håber 
på, at vi fremover kan mærke det på varmeregningen. Den årlige arbejdsdag med gode frivillige blev igen en dag, 
hvor meget blev lavet i samarbejde med husudvalg og baneudvalg. Vi håber på endnu en stor opbakning og 
gentagelse i 2019. 

Banekontrol har i 2018 også været gennemført, men kun i begrænset omfang. Det vil vi gerne forbedre i 2019, 
især i højsæsonen, hvor det kan være medvirkende til et bedre flov på banen.  

På det sportslige område har klubben i år, som tidligere omtalt, til egne turneringer haft god deltagelse, og fået 
mulighed for at uddele fine præmier. Alt sammen takket være vores trofaste sponsorer. Vores elite har også haft 
et godt år, som er resulteret i en oprykning fra 5. division til 4. division. Til næste år skal de spille mod 
Nordvestjysk, Sindal og Dronninglund. Det bliver spændende at se, om holdet kan fortsætte den positive 
fremgang. Ud over vores divisionshold har vi er seniorhold A1. De spillede igen i år om oprykning til DGU`s 3. 
division. Desværre glippede det ligesom sidste år, men holdet var tæt på. Vi håber det kommer i 2019.  

Ingen beretning uden igen en stor tak til alle vores frivillige. Det er i betydelig grad jeres indsats der gør, at vi 
fastholder klubbens høje niveau trods den forringende økonomi. Vi skal til stadighed løfte i flok, så kan vi se en 
god klub foran os, og imødegå de udfordringer vi bliver udsat for. 

Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen også i år, gerne takke vores sponsorer, vores samarbejdspartnere, 
vores ansatte og alle vores medlemmer. Det er vores håb, at vi til stadighed kan bibeholde den ånd der hersker i 
klubben og til stadighed møde den store velvillighed blandt medlemmerne, så vi bevarer den klub, vi er så mange 
der holder af. Også stor tak til Bruno Pedersen og Jesper Gammelgaard for donation af lysanlæg fra 
parkeringspladsen til klubhuset. Et ønske mange i klubber har haft længe, men som økonomien satte en stopper 
for. Tak til Elin og Gustaf for den fine aktivitet i pølsevognen, der bidrog til klubben med et overskud på 5.126 
kr. Vi ser frem, med forventning, til jeres tiltag i 2019. 

To skal vælges til bestyrelsen efter rotationsprincippet. Bodil Vidarsson og Bjarne Krog er på valg. Begge 
modtager genvalg, hvilket bestyrelsen bakker 100 % op om, og derfor vil foreslå til genvalg på 
generalforsamlingen. 

Hermed overgiver bestyrelsen beretningen for året 2018 til forsamlingens videre behandling. 
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På vegne af den samlende bestyrelse, 

 

Jan Christiansen 
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