
 

Referat af generalforsamling i Jelling Golfklub        2019 
 
Dato og tid:   Onsdag den 20. Februar 2019 kl. 17.30 
Sted:   I Auditoriet på UCL Seminarium 
Referent:   Rasmus Baun Norup 
 
 
 
 
 
 
   

Valg af dirigent  Formand John Sahlertz (JS) [medl. nr. 959] bød velkommen til 79 fremmødte 
medlemmer. JS foreslog Frans T. Andersen (FTA) [medl. nr 4011] som dirigent. 
FTA blev valgt med akklamation. FTA konstaterede at generalforsamlingen var 
indkaldt korrekt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ove Holm 
[medl. nr 118] og Jan Frandsen [medl. nr 1078] blev foreslået til 
”stemmekontrollører” i tilfælde af afstemning. Herefter blev ordet givet til 
formanden 

 

Beretning om klubbens 
virksomhed i det 
forløbne år. 

 
Kære alle 
 
Velkommen til generalforsamling i Jelling Golfklub 2019. 
 
2018 var vejrmæssigt modsætningen til 2017. Den var tør – knastør. 
Var det så bedre eller dårligere end den våde 2017? Boldene løb i hvert fald længere, 
men for banen var det ikke bedre. 
Når man kigger på banen i dag, er der stadig pletter, hvor græsset skal arbejde for at 
få fat. Vi har heldigvis gode folk til at tage sig af banen, så det skal de nok få styr på. 
Det kommer jeg tilbage til senere. 
 
Kigger vi på målsætningerne for 2018, så de ud som følger: 
 

1. Generere et overskud på DKK 300.000. 
Det lykkedes desværre ikke, da overskuddet ”kun” blev på 153.000 DKK. Det er der et 
par forklaringer på, som Grethe vil komme ind på senere. Jeg vender også tilbage til 
økonomi senere i beretningen. 
 

2. Have 800 aktive medlemmer i alt ved generalforsamlingen i 2019. (fratrukket 
passive og langdistance) 

Det lykkedes desværre heller ikke, da vi er 763 medlemmer den 18. februar 2019, så 
rekruttering bliver fokusområdet i 2019. Vi skal højre op, da flere medlemmer lægger 
færre kontingentkroner. Det er ikke for at sige at det ene medlemskab er bedre end 



 

det andet, men kan vi ikke øge kontingentkroner pr medlem, må vi nødvendigvis øge 
antal medlemmer. Det er stadig vores hovedindtægt. 
 

3. Øge indtægterne 
De er steget med 72.000 DKK, så det er lykkedes. 
 

4.  Have en god bane, der tilgodeser alle 
Det er vigtigt, at alle syntes vi har en god bane set med deres øjne. Ellers fjerner vi os 
fra ”Vores klub”. 
Det er også et område, der er svært at vurdere, da man på én golfbane ikke kan 
tilfredsstille alle, men vi forsøger at imødekomme så mange som muligt. 
 

5. Arbejde med tilbygning til Keepergården 
Der er arbejdet med tilbygningen, og der er også kommet et par ekstra lag på. Det er 
dog ikke altid lige nemt at få de tilladelser, der er nødvendige, så vi fortsætter i 2019. 
 
Eliteafdelingen  
2. division forbliver i 2. division efter en sæson hvor de var placeret i en ellers meget 
stærk gruppe. 
4. division bliver i 4. division 
Kval rækken forbliver i kvalrækken 
Damerne forbliver i kvalrækken. 
 
Individuelle resultater. 
Jonathan Stræde Dyrberg vinder Jelling Junior Classic 
Nicki Rye Schou vinder Langesø Open 
Mark Følbæk Vinder College turnering i USA og har opnået nyt scholarship i Nebraska 
fra August 2019.02.18  
Vores Junior spillere har været dominerende i diverse kredsturneringer. 
 
 
2019 
 
Retter vi blikket mod sæsonen 2019, vil vi arbejde med følgende fokusområde, og ja 
de ser bekendte ud, med den ændring, at rekruttering er rykket en plads op, og 
målsætningen er øget. 
 

1. Have 850 aktive medlemmer i alt ved generalforsamlingen i 2019. (fratrukket 
passive og langdistance) – Rekruttering 

Vi må erkende, at fleks medlemskabet er kommet for at blive, hvilket ikke er en 
dårlig ting, da denne medlemsform passer til mange. Det betyder bare, at vi skal 
være flere medlemmer, ellers skal vi finde besparelser, og det kan efterhånden 
kun gå ud over banen. Det vil være en negativ spiral, der kan vise sig vanskelig at 
vende, så den skal undgås. 



 

 
2. Generere et overskud på DKK 300.000. 
Der er medlems lån, der skal være tilbagebetalt i 2022, så derfor at vi stadig nødt 
til, at nå dette overskud, så vi har pengene klar til betaling. 
 
3. Øge indtægterne 
Det hænger primært sammen med det øgede antal medlemmer, men vi er også 
nødt til, at kigge i andre retninger, så vi er klar til at møde fremtiden som en sund 
og god forening/forretning med sund og god økonomi. 
 
4. Have en god bane, der tilgodeser alle 
Banen er vores vigtigste aktiv, så vi skal sikre, at vores medlemmer får den bedst 
mulige oplevelse, hvad enten vi taler unge eller ældre, herre eller dame, ny eller 
erfaren golfer. Gæster skal have den samme gode oplevelse. 
 
5. Arbejde med tilbygning til Keepergården 
At få den tilbygning, vil betyde, at vi vil være i stand til at forlænge sæsonen, og 
fastholde vores medlemmer aktive hele året 

 
Økonomien bliver igen noget, der vil tage en god del af bestyrelses tid, og jeg vil gerne 
kommen med noget baggrund. 
Vi har en sund forretning lige nu, men kigger vi på udviklingen siden 2013, hvor 
aktieselskabet blev lukket ned, er der følgende bekymrende fakta: 
 

• Vi har samme kontingentindtægt på trods af forhøjelser i kontingentet siden 
2013. Havde vi fortsat med samme antal medlemmer og kontingenttyper fra 
2018 til 2019 ville det have givet en øget indtægt på 185.000 DKK 

• Renteudgifterne er reduceret med ca. 300.000 DKK om året siden 2013 

• Lønudgifter i greenkeeper staben reduceret med ca. 100.000 via 
omstrukturering 

• Besparelsen på lønudgiften til træner er ca. 75.000 DKK siden 2013 

• Der er reduceret revisoromkostninger for ca. 20.000 DKK 

• Telefonregningen er reduceret med ca. 10.000 DKK 

• Annonce er omstruktureret, så de er mere målrettet de enkelte segmenter. 

• Der er skaffet sponsorer til de fleste klubmatcher, hvilket har betydet at 
udgifter til matcher er reduceret med ca. 50.000 DKK over de sidste 5 år. 

 
Der er også et par andre forhold, der spiller ind: 

• Vores alders gennemsnit er steget, så vi skal finde ud af, hvad vi kan gøre for at 
gøre Jelling Golfklub mere attraktiv for yngre medlemmer, da det stigende 
gennemsnit øger det naturlige frafald. 

• Faldende deltagelse i matcher. 
 



 

Disse fakta viser, at havde vi ikke gjort noget, så er det ikke sikkert, vi var her i dag. De 
viser også, at vi ikke kan gøre det igen, så jeg vil bede alle støtte og bakke op alt, hvad 
I kan, samt sprede budskabet til de medlemmer, der ikke er her. 

 
Når vi er ved økonomi, vil jeg bede om generalforsamlingens tilladelse til 3 ting: 
 

• Tilladelse til at søge om låneomlægning af eksisterende lån måske med udsigt 
til lavere renter. 

• Tilladelse til at søge om nye byggelån i forbindelse med tilbygningen til 
keepergården. 

• Udvidelse af kassekreditten til 1 million, da vi kan få brug for at trække på den i 
forbindelse med afvikling af medlems lån, så vi VED vi kan svare enhver sit. 

 
Intet år uden nye tiltag: 
Lars Gilje, der startede som greenkeeper elev, er blevet chef for greenkeeperne, 
samtidig med hans uddannelse forsætter. 
Vi ansætter yderligere en greenkeeper elev midt på året. 
Rasmus overtager udover træningen også kontoret sammen med Robert, hvilket giver 
større fleksibilitet. 
Parkeringspladsen vil blive opdateret med hækken og sponsorskilte 
Ny bro mellem hul 15 og 16. 
Nye teesteder på 7 og 15. 
Prikling af fairways. 
 
Firkløverordningen fortsætter uændret i 2019. 
 
Personalet i 2019 ser ud som følger: 
Sekretariatet: Rasmus og Robert 
Træner: Rasmus og Robert 
Greenkeepere: Lars, Allan, Anette, og Robert. Fra 01. juli vil Marcus Frandsen starte 
som greenkeeper elev hos os. 
 
Mine ønsker for 2019 er at vi husker at nyde de gode oplevelser, lære af de mindre 
gode og behandler hinanden som de dejlige individer vi er med vores styrker og 
svagheder.  
 
Igen i år en kæmpestor TAK til alle jer, der lægger timer i at hjælpe klubben, hvor I 
kan. Det er af altafgørende betydning for Jelling Golfklub, at vi bidrager, hvor vi kan. 
Der er heldigvis plads til flere hænder. 
En stor tak skal også lyde til sponsorer, personale og bestyrelse for indsatsen i 2018. 
Uden alle jer ingen klub og det er dejligt sted at være. 
 
TAK 
 



 

Beretningen blev taget til efterretning med akklamation 
 
Medlem Ole Lykke Sørensen [medl. nr. 223] foreslog at der på tværs at de 
omkringliggende klubber blev lavet et tilbud, om spil af baner samt fælles 
markedsføring i f.eks. Tyskland. 
 
Medlem Ivan Justesen [medl. nr. 959] kommenterede at han syntes klubben skal have 
fokus på at gøre opmærksom på at klubmatcher er for alle. 
 
Jan Frandsen [medl. nr. 1078] kommenterede Ivans kommentar med at matchudvalge 
til kommende sæson har nedsat matchfee til 80 uden mad. Der vil dog stadig være 
mulighed for at købe pølser i klubben efter matchen. 
 
Viggo Steffensen [medl. nr. 534] Opfordrer til at medlemmerne støtter op om de 
sociale værdier i klubben, og at de ikke er forbudt at komme i klubben og hygge sig 
med en kold øl på terrassen selvom man ikke har været på banen. 
 
Hans Peder Olesen [medl. nr. 877] opfordrede bestyrelsen til at lægge forslag fra 
generalforsamlingen op på hjemmeside og facebook, så medlemmerne har mulighed 
for at følge med i om forslagene bliver behandlet. 
 
Henrik Juul Andreasen [medl. nr. 2848] foreslog at man annoncerede med 
klubturnering på de andre klubber facebook sider. 
Henrik foreslog også at der blev lavet samarbejder med  de omkringliggende skolen i 
et forsøg på at få flere juniorer samt forældre. 
 
Lisbet Reinau [medl. nr. 2107] nævnte tiltag fra anden klub, hvor alle konfirmander fik 
et medlemskab i konfirmationsgave. 
 
Jan Bo Andersen [medl. nr. 1020] foreslog at man udbyder et golfophold i samarbejde 
med nærliggende hoteller samt Kongernes Jelling. 
 
 

 
 

 
Rekruttering: 
- medlemsstatus 
- medlemsformer 
 

   Michael Vibe [medl. nr. 5028] Nævnte at han var ny i klubben, og at han nød at 
komme her og at vi ikke måtte gå på komropis med banen stand. Udover dette 
nævnte han også at personalet på banen var dejlig imødekomne når man mødte dem 
under runden. 



 

 
 

Jan Bo Andersen [medl. nr. 1020] nævnte også at de er en god dialog med 
greenkeeper staben. 
 
Flemming Hove Nielsen 1234 Kommenterede at de alternative teesteder i efteråret 
ikke havde været tilfredstillende, hvilket bestyrelsen kunne give ham ret i, det skal 
dog siges at bestyrelsen samt greenkeeper staben ikke havde haft erfaringer for at 
lave disse typer teesteder fra før. Men der blev fra greenkeepernes side lovet at der 
vil blive kigget på en anden løsning næste sæson.  
 
Niels Søby Løvendahl [medl. nr. 1638] Nævnte at man kunne kigge på nye måder at 
sætte banen op for at fremme spillet. Der opfordres fra bestyrelsen til at deltage i 
regelmøder  d. 7 og 12 marts, hvor de nye lokalregler vil blive gennemgået. 
 
John Sahlertz (JS) [medl. nr. 959] anbefaler alle til at bruge golfsporet app’en som 
hjælper keeperne til at få et overblik over hvilke dele af banen der er mest trafik på. 

 
 
Tilbygning / Vintertræning 
Niels Søby Løvendahl [medl. nr. 1638] spurgte ind til hvor langt man var i planerne 
omkring tilbygning af keepergården. Rasmus Baun Norup kommenterede at man 
stadig afventer byggetilladelse, men at planerne var at der skal etableres mulighed 
for 3-4 udslagssteder, Simulator, Puttinggreen og fitness faciliteter. Alt sammen for 
at skabe rammer for flere nye medlemmer samt fastholdelse af eksisterende 
medlemmer. Derudover ønsker klubben at have et større samarbejde med de andre 
foreninger i Jelling via disse faciliteter. 
 

 

Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab til 
godkendelse. 

Kassereren Grethe Espesen [medl. nr 973 ] fremlagde og gennemgik det reviderede 
regnskab. 
 
 
Flemming Hove Nielsen [medl. nr 1234 ]  spurgte efter en opgørelse over afskaffelse 
af hverdagsmedlemmerne. Dette havde bestyrelsen ikke på stående fod, men det vil 
blive lavet og sendes ud i næste mail fra klubben. 
Michael Vibe [medl. nr. 5028] spurgte ind til om bestyrelsen havde overvejet robot 
klippere. Hertil svarede bestyrelsen at det var noget der var blevet kigget på. Vores 
bane er dog ikke optimal for denne løsning. Det er dog noget der stadig holdes øje 
med. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 



 

Fremlæggelse af 
budget 2019 og 
fastlæggelse af 
medlemskontingent 
hvis stigningen af 
medlemskontingentet 
er ud over 3 % årligt og 
eventuelt indskud. 

Niels Søby Løvendahl [medl. nr. 1638] stillede spørgsmål til  uoverensstemmelser 
mellem budget og mål? Hertil blev der fra bestyrelsens side svaret at Budget er lavet 
efter hvad der har været realistisk, og at målene er hvad vi stræber efter.  

Forslag fra bestyrelsen. 
Se forslag til 
vedtægtsændringer 
nedenfor. 

Ingen kommentar 
Vedtaget 

Forslag fra 
medlemmer. Se forslag 
fra Niels Søby 
Løvendahl til 
vedtægtsændringer 
nedenfor. 

Hans Peder Olesen [medl. nr. 877] stillede spørgsmålstegn til ændring, da han var 
bekymret for manglende indtægt ved at prøvemedlmmer udskød indmeldelse i 
klubben.  
Preben Schou [medl. nr. 1122] vil gerne have ”indtil” 6 måneder til ført 
Bjarne Gunner Bagge [medl. nr. 277] bakker op omkring de 6 måneder. 
Efter Hans Peter Olesens forslag blev drøftet, førte dialogen til at forslaget blev 
stemt igennem med den præcisering af “indtil”. Forslaget bliver ændret pr. dags 
dato. 
 

Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
samt 2 
bestyrelsessuppleanter. 
Følgende er på valg 
efter valgperioden: 
Ivan Thorsen 
(modtager ikke 
genvalg). Bestyrelsen 
indstiller Henrik Juul 
Andreasen Claus 
Kristiansen (modtager 
genvalg). Bestyrelsen 
indstiller genvalg John 
Sahlertz (modtager 
genvalg). Bestyrelsen 
indstiller genvalg. Valg 
af 2 
bestyrelsessuppleanter.  

Der var ingen andre der stillede op så de 3 opstillede blev valgt. 
 
Tove Vestergaard Christoffersen [medl. nr. 2208] og Keld Sparvath Sørensen 
[medl. nr. 1619] blev begge valgt som suppleanter. 
 
 
 

 

Valg af revisor BDO bliver genvalgt. 

Eventuelt  



 

Erling Pedersen [medl. nr. 2469] spurgte ind til klubben plan omkring Rough 
klipning. Kenneth Ringmann Pedersen svarede at der i år var lavet aftale med en 
landmand som klipper og fjerne roughen til et beløb omkring de 20-25.000,- 
Der vil koste klubben 12-15.000 alen i diesel samt en masse mandetimer, så det 
vurderes at være den bedste løsning. 
Bestyrelsen og keeperne arbejder selvfølgelig for at det kommer til at være til lidt 
gene som muligt for spillerne. 
 
Erling spurgte også ind til hvorfor klubbens rendegraver står udenfor hele 
sæsonen. Det simple svar til dette er er der ikke er plads inden døres i 
keepergården. Rendegraveren er desuden færdig efter mange år tro tjeneste.  
 
 
Søren Porsbøl og Finn Helveg rejste sig og havde et oplæg omkring de frivillige i 
klubben og at der opfordredes til at skrive sig på listen efter generalforsamlingen, 
hvis man ikke allerede havde meldt sig. Alle frivillige ville blive kontaktet ang. Et 
infomøde inden sæson start. 
 
Flemming Hove Nielsen [medl. nr 1234 ] Opfordrede bestyrelsen til at være mere 
synlige i Senior klubben. 
 
Til sidst nævnte Grethe Espesen [medl. nr 973 ] at der var muligt for klubben at 
opnå en momsrefusion i omfanget af 50-125.000 hvis klubben kunne opnå 100 
gavegivere på hver minimum 200,- kr. Det blev der selvfølgelig opfordret til at 
gøre. For nærmere info kontakt sekretariatet.  
 
John Sahlertz præsenterede herefter årets Hole in One, samt klubmestre. 
 
Der var ikke flere kommentarer, Frans T. Andersen takkede bestyrelsen og alle 
frivillige i klubben og takkede for god ro og orden. John Sahlertz takkede Frans T. 
Andersen for god ledelse af generalforsamlingen og for det fine fremmøde.  
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand: John Sahlertz Næstformand: Claus Kristiansen (junior og elite) Kasserer: 
Grethe Espesen Bestyrelsesmedlem: Henrik Juul Andreasen (rekruttering og 
fastholdelse) Bestyrelsesmedlem: Maja Vistesen Andersen (klubhusudvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Leif Bo Geisler (begynderudvalg) Bestyrelsesmedlem: 
Kenneth R. Pedersen (baneudvalg) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


