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Bestyrelsens beretning for året 2013 i Hirtshals Golfklub. 

Den 24. generalforsamling, 10. marts 2014. 

Året 2013 blev et godt år for golfspil i Hirtshals Golfklub, for da sæsonen endelig kom i gang, kunne der takket 

være det gode vejr spilles golf resten af året. Sneen kom først igen et stykke ind i 2014. For Hirtshals Golfklub 

blev året også godt på flere andre punkter. Vi gik i gang med det store og længe ventede byggeprojekt, nedgangen 

i medlemsantallet blev mindre end frygtet, baneomlægningen fortsætter stille og roligt, samarbejdet i SGN 

fortsætter som hidtil. Samarbejdet mellem Løkken, Sindal og Hirtshals er forbedret med bedre spilleforhold for 

klubberne i klubben, klubberne i klubben fungerer fint både socialt og organisatorisk og sidst men ikke mindst, 

så er der styr på økonomien. Vi har for 6. år i træk pænt overskud på driften. Resultatet er bedre end forventet og 

derfor kan vi holde uændret kontingent for 2014. 

Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi vi i Hirtshals Golfklub har en stor og fast skare af klubmedlemmer der år 

efter år udfører et stort stykke frivilligt arbejde, i samarbejde med klubbens ansatte.  

Når det så er sagt og skrevet, ved vi godt der er flere ting vi gerne ville have lavet, men hvor vi for at have 

sikkerhed i økonomien har udsat disse. I starten af sæsonen kunne banen på enkelte områder have været bedre. 

Vi mener dog det blev løst tilfredsstillende og hen over sommeren og resten af året var banen god. Vi ville gerne 

til sæsonstart 2014 have færdiggjort nye teesteds markeringer og tavler, prototype er lavet, men økonomien blev 

for usikker. Det gamle klubhus ser fint ud og fungerer også, men gås det efter er det meget slidt, vi holder det 

kun nødtørftigt ved lige. 

Golfklubben er som noget nyt fra 2013 blevet pålagt at have næringsbrev og som følge af dette kræves det også 

at have en spiritusbevilling. I den forbindelse blev alle klubbens udeståender med kommunen tjekket, og nogle 

uafsluttede mindre byggesager og tilladelser blev ajourført. Herefter har klubben intet mellemværende med det 

offentlige, og politiet gav os bevillingen. 

Kommunen har via folkeoplysningsudvalget krævet lidt vedtægtsændringer, for at vi kan beholde vores tilskud på 

ca. 26.000 kr. Disse ændringer vil vi forsøge at få vedtaget på generalforsamlingen, så vi ikke mister tilskuddet. 

Ændringerne har ikke indflydelse på klubbens drift og er i øvrigt også pålagt alle øvrige klubber i kommunen. 

I skrivende stund er klubbens byggeprojekt gået ind i den afsluttende fase, hvorfor en opfølgning på forløbet vil 

indgå i denne beretning herunder. 

Under en hyggelig klubaften den 19. oktober 2011 med vin og rejser på programmet, rejser vores medlem Knud 

Damgaard sig op og donerer 500.000 kr. fra Hirtshals Sparekasses Gavefond. Det var inden vinen og den var 

god nok. Det blev starten på byggeprojektet. Bestyrelsen tog arbejdstøjet på, det var mange penge og hvad kunne 

de bruges mest fornuftigt til. Der kom mange ideer på bordet, og mange havde meninger, flere endda flere. Alt 

blev samlet og vi tog rundt til andre klubber for at få ideer og se hvad de havde. Der blev nedsat en gruppe med 

deltagere fra bestyrelsen, ansatte og medlemmer, fra medlemmerne blev det to byggesagkyndige, da det hurtigt 

stod klart at vi ønskede noget byggeri og forbedring af vores toiletter og afløbsforhold. Alt sammen noget der 

var gammelt og slidt samt ikke lige efter kommunens regler på alle områder. Gruppen kom frem til en 

masterplan og der blev lavet en tegning og en beskrivelse af, hvad vi kunne tænke os. Havde vi penge nok? De 

byggesagkyndige gik til regnemaskinerne, vi var spændte.  Bestyrelsen havde også regnet og besluttet at en 

omlægning af eksisterende lån samt et lånetilsagn på 500.000 kr. fra banken burde kunne klare det, så havde vi da 

én mil.kr. til rådighed. Beregningerne kom, det var ikke nok! Vi måtte skære i projektet eller finde flere penge. Vi 

gik i gang med det sidste, men der blev også skåret en del fra. Gode kræfter blev sat på opgaven, og i den 

forbindelse skal der lyde en stor tak til vores medlem Jørgen Laursen, for et stort arbejde. Projektet var så godt, 

at bestyrelsen for LAG Vendsyssel, efter en ansøgning fra klubben gav en bevilling på 300.000 kr. Vi søgte og fik 
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yderligere 100.000 fra Hirtshals Sparekasses Gavefond. De sidste 100.000 kr. besluttede vi at finde over driften 

på to år. (Det lykkedes så allerede i 2013). Finansieringen var klar og byggeriet kunne starte. Bestyrelsen valgte at 

have én kontaktperson til de byggesagkyndige og her skal der lyde en stor tak til Flemming Myrup, du var det 

rigtige valg. 

Byggeriet er nu så godt som afsluttet, vi har fået aktiver for 1,5 mio. kr., med et yderligere låneoptag på 0,5 mio. 

kr. Det vil vi betegne som godt gået, og så er alle de frivillige timer fra klubmedlemmerne ikke indregnet, hvorfor 

projektet reelt har en meget større værdi. Tusind tak til alle jer, der under projektet har deltaget i både stort og 

småt. Uden denne hjælp var vi ikke kommet i mål med hele projektet og til den aftalte tid. Vi håber projektet vil 

være med til at gøre klubben endnu mere attraktiv for nuværende medlemmer, samt være med til at kunne 

tiltrække endnu flere, herunder ungdom, som vi efterfølgende vil lave klubhusforbedringer for. Vi tror og håber 

også på det vil være medvirkende til at vi får flere gæster til klubben, fra både udland og indland. 

I tilknytning til byggeriet vil vi placere en stor skibsklokke på bygningen, her skal rettes en stor tak til fiskeskipper 

Kaj Christensen for den fine donation af klokken. Den vil fremadrettet blive brugt til ”klokkestart” ved 

turneringer og ved indkald i forbindelse med lyn og torden vejr. 

Inde i bygningen vil der komme et nyt betalingssystem for gæster, hvor der også kan skrives scorekort ud. 

Klubbens medlemmer får separat bookingplads så der ikke opstår kø hos gæsterne, og ligeledes her kan der 

udskrives scorekort. Så skulle et længe ventet ønske være opfyldt. Stor tak til Carsten Poulsen for det store 

arbejde med denne opgave. 

På en opfordring fra sidste års generalforsamling, om at gøre bestyrelsens arbejde mere synlig for medlemmerne, 

har vi hele året indlagt referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. Det har vi fået meget ros for og vil 

fortsætte med det også i fremtiden. Der skal også gives en stor ros til klubberne i klubben for deres aktivitet på 

hjemmesiden, nogle mere end andre, men dejligt med bevægelse og liv. Vi tror på det vil give flere brugere. På 

billedsiden har det været fantastisk at kunne følge hele byggeprocessen. Fra første spadestik til hvor vi er nu, er 

der ca. 200 billeder. Turneringer m.m. er også godt fulgt med i billeder og tekst. Hjemmesiden styres primært af 

hele familien Poulsen, og det fungerer til alles store tilfredshed. 

Samarbejdet i SGN og de tre klubber fortsætter. I de tre klubber (Sindal, Løkken og Hirtshals) har vi faste 

møder, hvor vi udveksler erfaringer og hjælper hinanden på mange områder. Noget alle tre sætter stor pris på. I 

SGN har vi valgt at stå sammen og forsøger at få valgt Kurt Jensen fra Hals ind i bestyrelsen for DGU, så vi har 

en repræsentant fra det nordjyske område, et ønske DGU selv kom med på et møde i Løkken sidst på efteråret. 

Om de så mener det, vil jo vise sig. DGU har udviklet et analysesystem der kan ”tale” med golfboks, og som ikke 

kræver meget administration. Mange i SGN har tilmeldt sig til en pris på ca. 6.000 kr. Systemet kan ud fra 

spørgsmål til gæster og medlemmer give svar på en række ting, som klubberne kan bruge til især deres 

markedsføring og tiltrækning af nye medlemmer. Systemet virker OK, men vi har besluttet at se tiden an og se 

hvad de andre kan få ud af det, inden vi eventuelt også køber det. 

Banekontrol har været gennemført i 2013, og den synlighed har medført at vi stort set ingen snydere har set på 

banen. Vi gennemfører den også i 2014, men nok på en lidt anden måde. Tyveri har vi været forskånet for efter 

vekselautomaten er taget ned, og vi fornemmer det er gået alligevel uden den automat. Når vi er ved automater, 

så er der kommet betalingskit på kaffemaskinen fra i år. Der er også kommet flere valgmuligheder til koppens 

indhold, og en pris på 5 kr. kan nok ikke forskrække nogen. Kaffeforbruget blev lidt for stort og dyrt, og 

samtidig, gik det ud over øvrigt salg. 

Husudvalget har inden byggeriet satte i gang, været beskæftiget med den løbende vedligeholdelse på øvrige 

bygninger og udenoms arealerne. Her var vi så heldige at få Mogens Mynster på jobprøvning i en periode. Der 

blev også afholdt arbejdsdag med et mindre program, hvor flere medlemmer mødte op og gennemførte Jens 

Peters program. Alt sammen noget der gav et godt indtryk sæsonen igennem.  
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Banen kom sent i gang grundet vejret, og efter en lidt træg start, med nogle udfordringer, udviklede den sig hen 

over sommeren til en god bane, som mange gæster roser igen i år. Særlig greens blev særdeles gode til sidst. 

Gåsebiller er nok kommet for at blive, men der gøres, hvad der er muligt for at begrænse dem og udbedre 

skaderne. Vi fik foræret en ny klokke til hul 15 af Morgenfruerne, Veteranerne og Parmatchklubben, og her i 

vinterperioden har den fået den rigtige placering, så den kommer til at virke efter hensigten. Der er mange 

meninger om banen og dens stand, men noget der ikke burde være forskellige meninger om er hvordan man som 

medlem og gæst behandler banen. Her har nogle medlemmer noget at lære. Læg tørv på plads, kør på de 

områder der er beregnet til det, ret nedslagsmærker og riv i bunkerne efter jer. TRÆLS det skal siges gang på 

gang, men det er ikke tilfredsstillende. Gør det nu og let keepernes arbejde, du er med til at betale deres løn! 

Klubberne i klubben har igen haft stor aktivitet til stor glæde for medlemmerne. Der er afholdt mange aktiviteter, 

både socialt og sportslig. Aktiviteter der har stor værdi for klubben og en god mulighed for nye golfere at komme 

hurtigt ind i klublivet. Stor tak til alle klubber i klubben og vi ser frem til vores to årlige evalueringsmøder, der 

har udviklet sig i en god retning til stor glæde for klubben. Vi i bestyrelsen sætter stor pris på dette. 

På det sportslige område har klubben i egne turneringer haft god deltagelse, og mulighed for at uddele pæne 

præmier. Alt sammen takket være vores trofaste sponsorer.  

På eliteplan har klubben i 2013 haft et lidt blandet år. Målsætningen på herresiden var en plads i oprykningsspillet 

i Holstebro, det blev indfriet, men der blev brugt 7 slag for meget til at få en oprykning. Målsætningen for 

damerne var at blive i den svære 2. division. Det blev klaret ganske flot, ved at vinde halvdelen af kampene. 

Sæsonen var desværre præget af mange afbud af forskellig karakter, hvorfor der burde være basis for en bedre 

sæson 2014.  

Ingen beretning uden tak til begynderudvalget og vores altid trofaste faddere. Det er i betydelig grad jeres indsats 

der gør, at de nye vi får til klubben, får en god start, og fortsætter som medlem. Her tror vi også det store sociale 

tiltag i gør, adskiller os fra flere andre klubber. 

For at fastholde klubbens høje niveau og den gode økonomi, vil vi i fremtiden også være afhængig af det frivillige 

arbejde. Vi skal som klub løfte i flok, så ser vi en lys fremtid foran os, også selv om vi nok ikke skal se store 

medlemstilgange. Vores geografiske placering er en udfordring i sig selv, men vi vil gøre alt hvad vi kan. 

Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen 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. Vi fra bestyrelsen vil bestræbe os på at gøre alt vi kan. 

Tre nye skal vælges til bestyrelsen. Jens Peter Thomsen, da han er indvalgt for det sidste år af Jørgen Laursens 

periode, da Jørgen trak sig sidste år. Jan Christiansen og Jette Petersen efter rotationsprincippet. Jens Peter 

Thomsen og Jan Christiansen ønsker gerne genvalg. Jette Petersen stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsen vil 

sædvanen tro komme med forslag til nye emner. 

 

Hermed overgiver bestyrelsen beretningen for året 2013 til forsamlingens videre behandling. 

p.v.a. 

Bestyrelsen for Hirtshals Golfklub 

Jan Christiansen 

Formand 
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