
Referat fra 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 18.00 

i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. 

DAGSORDEN: 

Velkomst af Thomas Just. Rettelse til dagsorden: Michael Bartholin – valget er kun for 2 år. 

1: Valg af dirigent. 

Kristen Kragh blev valgt. Generalforsamling er indkaldt rettidigt. 

2: Beretninger. 

 A:  Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
2015 har været et udfordrende år for Randers Fjord Golfklub. 

På trods af dette er golfklubben kommet ud med sorte tal på bundlinjen. Det finder bestyrelsen meget tilfredsstillende.  

Vi havde budgetteret med et underskud på 108.000 kr., men har formået at ændre dette til et overskud på knap 

39.000 kr. Det skal vi være stolte af… 

Og hvordan er det så endt sådan? 

Vi valgte i slutningen af januar 2015 at stoppe samarbejde med Chefgreenkeeper Torben Pedersen. Det skete på 

baggrund af de udfordringer, der havde været omkring samarbejdet generelt og fordi bestyrelsen mente, at det ville 

være det rigtige for klubben i fremtiden. Torbens kontrakt betød, at vi skulle betale ham løn i 6 mdr. 

Efterfølgende ansatte vi Gert Mikkelsen, som sammen med daværende baneudvalgsformand Klaus Lambæk, formåede 

at skære en del i de udgifter, vi har til baneplejen. Vi har her brugt 140.000 kr. mindre end i 2014. Da samtidig Gert 

havde en mekaniker baggrund, sparede vi 100.000 kr. på vedligeholdelse af maskiner. Ligger vi hertil et fald i 

brændstofpriserne, kan man sige, at vi har brugt 275.000 kr. mindre på vores golfbane og blev produktet så meget 

ringere? Nej, det mener jeg ikke. Jeg vil faktisk påstå, at produktet blev bedre end i 2014. Godt arbejde synes jeg! 

Desværre valgte både Gert og Klaus at stoppe i efteråret, af forskellige årsager. Der er ingen tvivl om, at bestyrelsen 

gerne ville have forsat samarbejdet med Gert, men Gert havde en mavefornemmelse, der sagde ham, at jobbet som 

Chefgreenkeeper ikke var det rigtige. Det betød for os, at vi kom til at afregne hans overarbejdstimer og feriepenge. 

Penge vi ikke havde regnet med at skulle bruge, da det er normalt, at man afspadsere og afvikler ferie i 

vinterperioden. Sammenholdt med den løn vi endte med at betale Torben, betyder det, at vi har brugt 270.000 kr. 

mere på personale-omkostninger end i 2014. 

Af andre omkostninger bør udgiften til Golfbox nævnes. De er blevet meget dyrere og sådan ser det ud til at fortsætte. 

Dansk Golf Union og rigtig mange klubber, heraf også os, er meget trætte af måden Golfbox agerer på, nu de sidder 

på hele markedet. De skruer priserne op, og den service man får, er langtfra god nok. DGU forhandler derfor lige nu 

med Golfbox på vegne af hele Golfdanmark. Jeg håber, det fører til bedre vilkår, men man ved aldrig. 

Bestyrelsen må desværre igen konstatere, at vi har haft en tilbagegang i antallet af medlemmer. Selvom det er en 

svær tid for golfklubber i hele landet, havde vi forventet at bibeholde antallet af medlemmer. Vi oplever stadig en 

forholdsvis stor udskiftning hvert år, hvilket også gjorde sig gældende i 2015. 

Resten af den økonomiske beretning vil jeg overlade til revisoren om lidt. 

2015 ellers. 

 Vi fik 475.000 kr. af Elrofonden til renovering af vores drivingrange. Et arbejde som lige nu er i gang. Jeg 

glæder mig utrolig meget til, det er færdigt. Hertil skal nævnes, at vi netop har modtaget yderligere 100.000 

kr. fra Jutlander Bank, som skal bruges på de sidste detaljer. 

 Golfspilleren i centrum, er et projekt som Dansk Golf Union satte i søen i 2014. Vi blev fra 1. april en del af 

dette. Vi har nu svar fra medlemmer og greenfeegæster, som bestyrelsen og flere udvalg bruger i det videre 

arbejde for at skabe en bedre golfklub. 

 Vi skiftede revisionsfirma til ECORevision, og de fandt en momsfejl som ikke var fundet før. Det betyder, at 

de allerede har tjent deres gage ind på dette. 



 Vi lavede et tilbud til andre golfklubbers ”Klubber i klubben”, hvilket betød, at vi havde flere af disse på 

besøg. Et tilbud vi har gentaget her i 2016.  

 Vi fandt penge til nye måtter på drivingrangen. Ligeledes besluttede vi at købe en ny hjemmeside, som vil 

være klar indenfor kort tid. 

Fremtiden 

Vi har ansat ny Chefgreenkeeper Michael Jensen. Michael kommer fra en lignende stilling i Års Golfklub. Michael har 

ansat Richard Domino, som mange af jer nok kender, som førstemand. 

Vi har skåret vores budget helt ind til benet. Det betyder, at der ikke er mange penge tilbage til uforudsete 

omkostninger, eller for den sags skyld til investeringer. Vores budget hænger sammen fordi vi, i samarbejde med 

Michael, har vurderet, at vi ikke skal ud og lease nye maskiner, men at dem vi har, godt kan holde nogle sæsoner 

endnu. Lige nu forhandler vi med vores banker om nogle bedre vilkår, der skal hjælpe os med at skabe luft i 

budgettet. Vi skal, som de fleste af jer ved, afdrage endnu mere af vores gæld i 2017. Vi vil gerne betale, hvad vi 

skylder, det skal bare være på den rigtige måde. Vores budgetter fortæller os, at dette kan lade sig gøre. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal gøre mere for at blive attraktive. Vi er nødt til at bliver flere medlemmer. Vi er 

over de sidste 3 år blevet 100 medlemmer færre, og den udvikling går ikke. Vores fokus vil derfor være mere på vores 

egne medlemmer end på greenfeegæster. Et forbedret træningsmiljø er en af de ting, altså en forbedring af 

drivingrangen, som allerede er i gang. 

Et andet er Golfringen. Fritspilsordningen med Mollerup, Aarhus Ådal, Grenaa, Markusminde, Hobro og Mariager. I år 

koster det kun 800 kr. ekstra, at få fri adgang til disse baner. Et tiltag vi allerede nu kan se er populært blandt jer, da 

vi pt. har 111 tilmeldte til ordningen. Aftalen er ikke lavet for at få flere gæster, men for at give jer medlemmer en 

ekstra grund til at vælge Randers Fjord Golfklub. 

Vi starter et udviklingsforløb op med DGU, som skal hjælpe os med sparring, så vi kan få flere medlemmer og holde på 

endnu flere af dem, vi allerede har. Jeg tror på, at vi kan få rigtigt meget ud af dette samarbejde, men uanset hvor 

gode ideer vi kommer med, er den bedste dog i jeres hænder… Tag en ven med herud. Det er klart det, der virker 

allerbedst, så det håber jeg, I vil gøre. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle jer frivillige, der er med til at gøre denne klub til det den er, nemlig en klub med sjæl. 

For at fremtiden for denne klub kan sikres, har vi brug alle jer frivillige.  

En ekstra tak skal det lyde til Jens og Carl, som har hjulpet med pleje af banen, mens vi var uden greenkeeper og som 

stadig hjælper til, og til de 45 af jer der hjalp sidste lørdag, da banen skulle gøres forårsklar. Fantastisk at så mange 

hjalp til. 

Sidst en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet det sidste år. 

Beretning godkendt 

 B:  Beretning i kort form - v. udvalgsformænd. 

Baneudvalget v. Henrik Jacobsen: Ny chefgreenkeeper Michael Jensen er ansat. Richard Domino er 

genansat. Forventet ansættelse af lærling. Det har været godt for banen at lave vinterbane. Arbejdet med 

at optimere banen fortsættes. Der laves nyt teested til begyndere o.lign. længere fremme på banen. 

Begynderudvalget v. Peter Ulsøe: 3 Prøv Golf arrangementer i 2015 og det fortsættes i 2016. Det er 

nødvendigt at alle tager godt/bedre imod nye spillere/begyndere. Der laves arrangementer sammen med 

Torsdagsklubben og på Play & Play banen. Det er vigtigt at integrere de nye medlemmer i klubben og 

klublivet. 

Carl Søgaard: Herreklubben har i år lavet 2 nye rækker, bl.a. m. 9 huller. 

Sponsorudvalget v. Paul Erik Andersen: Først tak til Reeholm & Bredahl for hjælp ifm. ansøgninger om 

støtte og Erik G. Hansen for hjælp ifm. byggeriet v. Driving Range. 

Der mgl. 2 repræsentanter i udvalget. 

Turneringsudvalg v. Jesper Knapp: 3 udvalg er lagt sammen Turnering-, Handicap- og Eliteudvalg er lagt 

sammen til Sportsudvalget. 



Serviceudvalget v. Herluf Skøtt:  Godt initiativ at lave tilbud til andre klubbers klub-i-klubben. Der må gerne 

komme flere hjælpere til servicering af gæster, grillpølser o.lign. 

 

Hjemmesideudvalget v. Kim Jacobsen: Forberedelse af ny hjemmeside siden 2013, men økonomien har 

ikke været til det. Der er nu lavet kontrakt og kravspecifikationen er opfyldt. Hjemmesiden er up to date 

med et CMS-system og en responsive hjemmeside. 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

 Regnskab godkendt. 

4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2016. 

Budget forelagt af Thomas Just. 

Kontingent fastlægges som nuværende. 

5: Forslag fra bestyrelsen. 

Der er ingen forslag. 

6: Forslag fra medlemmer. 

Der er kommet forslag fra medlemmer, bl.a.  vedr. idéer til bl.a. begynderudvalget, som for nogens 

vedkommende allerede er vedtaget og andre forslag arbejdes der videre med. 

Det er ikke forslag som skal tages stilling til fra generalforsamlingen, men forslag som der arbejdes videre 

med i udvalgene. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg til bestyrelsen:  

Thomas Just – valget er for 3 år – villig til genvalg 

Karsten Andersen – valget er for 3 år – villig til genvalg 

Michael Bartholin  -  valget er for 3 år - villig til genvalg – rettelse valget er for 2 år 

Forslag fra generalforsamlingen: Peter Ulsøe 

John Møller Kjeldsen foreslået, men ønsker ikke valg 

 Afstemning: 

Iflg. Kristen Kragh vil de 2 med flest stemmer blive valgt for 3 år, 3 flest stemmer vælges for 2 år, 4 flest 

stemmer, evt. suppleant. 

Der er 72 stemmeberettigede. 

Thomas Just – 68 stemmer, Karsten Andersen – 64 stemmer, Peter Ulsøe 58 stemmer, Michael Bartholin – 

18 stemmer. 

Thomas Just, Karsten Andersen blev valgt til bestyrelsen for 3 år og Peter Ulsøe blev valgt til bestyrelsen for 

2 år. Michael Bartholin genopstiller som suppleant. 

Nye suppleanter: 

1. Michael Bartholin 

2. John Grejsen  

Begge vælges. 



8: Valg af revisorer.  

Forslag ECO revision - genvalgt 

9: Eventuelt. 

Ny hjemmeside fremvises af Kim Jacobsen. Der mgl. endnu en vis finpudsning og opdatering fra udvalg 

m.m. 

Herluf Skjøtt takker nuværende formand Thomas Just og bestyrelsen for deres store arbejde og indsats 

mht. klubben og den s økonomi. 

Thomas Just afslutning: Målet er i 2016 150 nye medlemmer. 

Frivillig hjælp til Åbent Hus både d. 9. og 17. april efterspørges. 

Fordelingen af kontingent for Golfringen klubberne imellem gennemgås. 

Generalforsamlingen afsluttes. 

 

 

Efterfølgende holdt bestyrelsens medlemmer møde og konstituerede sig således, at Thomas 

Just er formand og Jesper Knapp næstformand. 

Den nye bestyrelse holder 1. møde tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17.30. 

 

Ref. 29.03.2016 

Hanne Andersen 

Klubsekretær 

 

 

 

 


