Bestyrelsens beretning for året 2012 i Hirtshals Golfklub.
Den 23. generalforsamling, 11. marts 2013.
Året 2012 blev en blandet affære for golfen generelt i Europa og herunder også Danmark. Europæisk triumf
med miraklet i Medinah, hvor golfens uforudsigelighed fremgik helt klar, efterfølgende også for
amerikanerne, og til konkurs for Proark Golf Plus, med 12 baner i Danmark involveret. Dette store spænd
og meget mere for året, skal selvfølgelig ikke med i denne beretning for vores klub, Hirtshals Golfklub.
Med dette in mente, er der også i 2012 sket meget i vores egen klub, og meget vi kan være stolte over og
bygge videre på. Den løftede pegefinger fra sidste års beretning ser vi, men ikke de mørke skyer. Det
handler denne beretning om.
Det er med stor stolthed og taknemmelighed vi for 5. år i træk, kan vise et pænt positivt økonomisk
resultat, som er fremkommet via en stærk økonomisk styring og en stor frivillig indsats fra medlemmerne.
Hertil kommer også det gode arbejde vores ansatte har udført. Trods en nedgang i medlemstallet er det
lykkedes for os, og vi går ud af året med et flot anlæg, både banen og huset.
For at fastholde vores høje niveau, samtidigt med at medlemstallet falder, sponsorer har det svært,
manglende greenfeeindtægter, omkostningsstigninger og alt det andet negative, der fremkommer, er det
nødvendigt også fremover, at have en stor skare af frivillige til meget af det praktiske i samarbejde med
vore ansatte. Hertil skal der ydes en stor indsats på sponsorområdet, og til at skaffe nye medlemmer. Det
sidste område er meget vigtigt og her vil bestyrelsen gerne afprøve nye ideer allerede for sæson 2013.
Begynderudvalget og vore trofaste faddere er klar til en ny sæson.
Også i 2012 blev klubberne i SGN samarbejdet enige om at fortsætte med 50 % ordningen. Det var en stor
fornøjelse at deltage på det sidst afholdte møde i Aalborg, hvor tidligere tiders negativitet var ophørt og
vendt til noget positivt og fremadrettet, med markedsføring i fokus. Vi fik desværre ikke valgt vores
repræsentant Jesper Billund, Sindal ind som suppleant til bestyrelsen i DGU. Helge Adam Møller blev valgt,
hvor er foryngelsen? Nu går vi i SGN direkte efter en post til bestyrelsen, hvor vi opstiller Kurt Jensen fra
styregruppen i SGN samarbejdet.
Et medlemskab, tre baner. Vi fortsætter det gode samarbejde med golfklubberne i Sindal og Løkken. Flere
og flere af alle vores medlemmer benytter nu den mulighed. Fra 2013 har vi sammenholdt
turneringskalenderen, så der er færre turneringer der falder over hinanden, og således giver flere mulighed
for at deltage.
Også i samarbejde med Sindal og Løkken golfklubber, har vi søgt og fået LAG midler fra LAG Vendsyssel til
at markedsføre os i Norge og Sverige, med henblik på at få flere golfturister til de nordjyske golfbaner. Vi
har været en tur i Sverige, hvor vi besøgte golfklubberne Breviken og Tøreboda i Mariestad kommune. Vi fik
en meget positiv modtagelse og fik afleveret vores materialer om klubberne, og en brochure, vi havde klar
til formålet omkring golfophold i Vendsyssel. Den vil blive udsendt til alle deres medlemmer, samt til to

andre klubber i området. Så vi må håbe på der kommer nogle, og at vi får et samarbejde i gang. Arbejdet
fortsætter i 2013, og Norge kommer med.
Vore om/tilbygningsplaner for 2013 er blevet planlagt ud fra tilsagn om støtte fra Hirtshals Sparekasses
Gavefond og LAG midler. I skrivende stund er der usikkerhed om pengene fra LAG, grundet en politisk
beslutning, vi ikke var vidende om eller herre over. Beløbet er på 300.000 kroner, og lykkes det ikke at få
dem igennem, må vi tilrette projektet, da egenfinansieringen ellers vil blive for stor for klubben. Vi har et
håb og tro på det lykkes, og gode folk er på opgaven. I bestyrelsen vil vi ikke lave flere investeringer end vi
kan magte økonomisk. De problemer vi ser i andre klubber skyldes i vores øjne for store investeringer og
fleksmedlemskaber.
Banen, vores fornemste aktiv, har været i fin stand hele året, og mange gæster roser den. Hos vore egne
medlemmer har der været delte meninger omkring de nye fairwaybunkere og prikling. Bestyrelsen forsøger
inden for den økonomiske ramme der er til banen, at gøre så mange som mulig tilfredse. Baneudvalget har i
samarbejde med keeperne gjort hvad der var muligt og samtidigt holdt budgettet. Et flot stykke arbejde der
samtidig har påbegyndt vores plan om baneomlægningen for de kommende år. Vi kan alle medvirke til at
banen holdes i orden og lette keepernes arbejde. Det gør vi ved at være flinkere til at lægge tørv på plads,
rette nedslagsmærker og rive korrekt i bunkerne. Ofte gøres det ikke, desværre. Til at lette arbejdet på
banen har vi investeret i en del nyt udstyr, herunder ny fairway klipper og en traktor med tippevogn.
Det arbejde der er lavet på banen i løbet af vinteren har dels været lavet for at højne kvalitet og
spillehastighed, men også lavet således, at arbejdet med bane vedligeholdelsen fremadrettet bliver mere
effektivt. F.eks. fældning af træer ved teesteder, hvor de har skygget og givet dårlige vækstbetingelser for
græsset, eller hvor træer har smidt mange kogler, der har sinket slåning og har givet stor slitage på
maskiner. Rammerne for at banen kvalitetsmæssigt får højere niveau i 2013 er lagt. Læs mere herom på
hjemmesiden.
Banekontrol har vi ikke haft i 2012. Flere episoder gør det desværre nødvendigt, da vi flere gange er stødt
på gratister på banen. Ofte på de senere tider, hvor personalet er gået hjem. I 2013 vil vi etablere en
vagtordning og interesserede kan henvende sig i sekretariatet.
Indbrud har vi desværre haft tre gange i 2012, hvor vekselautomaten og øl penge indkastet var målet. Det
har resulteret i at vekselautomaten er taget ned, og alarmsystemet er udvidet. Det betyder at vi fremover
må have mønter i lommen, i de tider, hvor der ikke er personale til stede.
Vi fik indført det nye EGA handicap fra juli, opsat en computer i klubhuset til registrering af score, og
undervisning i samme af Vivi, Nina, Carsten og Flemming. Alt dette er forløbet meget tilfredsstillende set
fra bestyrelsens side.
Husudvalget har haft et travlt år. Der er virkelig udrettet meget og vi er gået ud af året med nok de flotteste
bygninger nogensinde.
Året startede med en gevaldig rengøring, samt udbedring af mange små og større mangler, på en
arbejdsdag med mange medlemmers hjælp. Hertil er kommet pudsning og maling af klubhuset, laden og
stalden udvendig. Klublokalet er malet indvendigt og i skrivende stund holder vore planter endnu. Nye
tagrender er opsat og vi får regnvandet ledt ud til søen ved hul 18. Dette store gravearbejde blev under

Flemmings kyndige ledelse, foretaget af Arne og Brian Lundtoft. Vi fik lavet nye porte til hønsehuset, så vi
ikke længere har de grimme presenninger at se på, og ved keeper huset fik vi lavet halvtag til klubbens
biler.
Der har hele året været stor aktivitet i klubberne i klubben, og en ny klub, ”Parmatchklubben”, blev
etableret i 2012. Stor tak til alle klubber i klubben, der giver aktivitet i klubben, både socialt og sportsligt.
Det er bestyrelsens håb, at disse klubber er medvirkende til at tage godt imod de nye medlemmer, så de
forbliver i klubben og får en god oplevelse, også på det sociale felt.
På det sportslige område har klubben i egne turneringer haft god deltagelse, hvilket i stor grad skyldes
vores sponsorer, der bidrager væsentligt til dette med flotte præmier.
På eliteplan har klubben i 2012 haft en svær sæson på det sportslige område. Desværre rykkede damerne
ned fra 2.division og herrerne ned fra 4.division. Det betyder at Hirtshals Golfklub til sæson 2013 har to
hold i Kvalifikationsrækken for herrer, og et hold for damer i den nye 3. division, som DGU oprettede til
2013 efter stor efterspørgsel fra flere klubber. På trods af de sportslige resultater, har der været en rigtig
god stemning i hele truppen, og alle var flinke til at hjælpe hinanden. Stor tak til jer.
Klubbladet har haft et svært år, det har været vanskeligt at få indlæg frem til tiden, og samtidigt kommer
nye tiltag ofte ikke på samme tid som klubbladet. Bestyrelsen har derfor, i en prøve periode på et år,
besluttet at droppe bladet og sagt pænt tak til Jenni for et godt samarbejde, med et par flasker god vin. Vi
vil i stedet gøre hjemmesiden mere informativ, og tillige bruge Face-book mere. Vore bladsponsorer
tilbydes at gå med over på de elektroniske medier.
Ud over at have fået et nyt logo, opfordrer DGU klubberne til at bruge banerne til andet end golf. På den
måde kan klubberne skabe ny basis for nye medlemmer og hermed øge økonomien. Der kan søges midler
til eksempelvis materialer til vandrestier hos Nordea-fonden, eller andet der kan have interesse. Til
inspiration, se www.spor.dk, bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne.
Der skal lyde en stor tak til Niels Hansen og Poul Pedersen, for deres beretning af Hirtshals Golfklubs første
ti år. Hæftet er blevet kommenteret mange gange af både medlemmer og gæster. Ud over historien viser
beretningen den klubånd der altid har hersket i klubben, og som klubben opstod af. Det er bestyrelsens
håb, vi kan fortsætte i denne ånd. Et fremragende entrepreneurskab, vilje, sammenhold, frivillighed og
ansvarlighed.
Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen gerne takke vores sponsorer, vores ansatte og medlemmer.
Uden jer var der ikke en klub. Uden alle de frivillige blandt medlemmerne, havde vi ikke de faciliteter og
baner til rådighed, i den stand der forefindes nu. Det er bestyrelsens håb, vi kan bibeholde den ånd der
hersker i klubben. Vi vil fra bestyrelsens side gøre hvad vi kan.
Tre nye skal vælges til bestyrelsen. Ole Ørnbøl er på valg efter rotationsprincippet og ønsker ikke genvalg.
Bodil Vidarsson ligeledes efter rotationsprincippet og ønsker gerne genvalg. Jørgen Lauersen har ønsket at
trække sig grundet manglende kræfter. Stor tak til dem for en stor indsats. Bestyrelsen vil sædvanen tro
komme med forslag til nye emner.
Hermed overgiver bestyrelsen beretningen for året 2012 til forsamlingens videre behandling.
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