
 

 

Referat fra: 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18.30 

i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. 

DAGSORDEN: 

1: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Carl Søgaard. Carl Søgaard valgt. 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Dagsorden godkendt. 

2: Beretninger. 

 A:  Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

2017 har været et udfordrende år for Randers Fjord Golfklub. 

Vi havde budgetteret med et underskud på 143.000 kr. Resultatet for 2017 endte med et underskud på 

88.000 kr. Flot at det er lykkedes at skabe et mindre underskud end forventet, men selvfølgelig er et 

underskud aldrig godt. 

 

Vores indtægter er stort set som budgetteret, men 300.000 kr. mindre end i 2016. 

Udover et fald i sponsorindtægter på 50.000 kr., og et fald i greenfee indtægter, så skal årsagen findes i 

manglende medlemmer. Vi har fået 200.000 kr. mindre ind i kontingenter i 2017 end i 2016. 

I januar 2016 var vi 652 medlemmer i alle kategorier. Januar 2017 var vi 597 medlemmer. Et fald på over 9 

% og et fald på 27 % siden 2013, hvor vi var flest. Det er en mindre indtægt på omkring 750.000 kr. 

 

Bestyrelsen finder denne udvikling meget alarmerende, og vi skal gøre alt for at rette op på dette, og til det 

har vi absolut brug for jer. For selvom vi fik 112 nye medlemmer sidste år, så falder det samlede antal 

medlemmer stadig. 

Aftalen med Golfringen har bidraget med en indtægt på 80.000 kr. Denne aftale kører videre i 2018, med 

samme pris for jer medlemmer som de sidste 2 år. 189 medlemmer i Randers Fjord Golfklub købte denne 

ordning i 2017 og de har til sammen spillet 2045 runder på de andre baner, hvilket svarer til næsten 11 

runder hver. Hos os har de andre klubbers medlemmer af Golfringen spillet 674 runder, og det er et tal, vi 

meget gerne vil have til at stige i 2018. 

Når vi kigger på udgiftssiden skal vi finde forklaringen på, at vores regnskab trods alt endte med et bedre 

resultat end forventet. 

Vi har brugt omkring 100.000 kr. mindre på lønomkostninger end i 2016, og derudover har vores 

Chefgreenkeeper og Baneudvalget formået at bruge færre penge, primært på reparationer, end vi havde 

forventet. Det skal siges, at det bliver sværere og sværere at finde steder at spare, så derfor skal der ske 

noget nu.  

I foråret 2017 lykkedes det at få lavet en økonomisk aftale med vores 3 pengeinstitutter og Randers 

Kommune, der kort fortalt betyder, at vi har en økonomisk plan for de næste 3 år, som alle er enige om. I 

starten af juli måned holdt bestyrelsen et informationsmøde for alle medlemmer, hvor aftalen blev 



 

 

gennemgået i detaljer, så det vil jeg ikke gøre her. Jeg kan dog kort fortælle, at afdrag på vores lån er sat i 

bero. Vi betaler ikke rente af alt, hvad vi skylder og Randers Kommune har indfriet den garanti på 1,5 mill. 

kr., der lå fra klubbens opstart. Det vi som klub selv har måttet bidrage med, er den kontingentstigning, der 

blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Aftalen gør, at vi kan begynde udskiftningen af vores 

maskinpark, som vil ske løbende fra 2017 til 2020. En aftale som bestyrelsen er meget glad for, det er 

lykkedes at få lavet.  

Resten af den økonomiske beretning vil jeg overlade til kassereren om lidt, men inden da vil jeg gerne takke 

vores ansatte. Jeg ved godt, det har været svært i en periode ikke at vide, hvor vi endte og specielt når 

medierne begynder at skrive negativt om os. Jeg er rigtigt glad for, at I hele tiden gjorde og gør jeres bedste 

for vores golfklub. 

2017 ellers. 

 Investeret i en tromle til greens. 

 Fået færdiggjort de nye bagrum ved rangen. 

 Etableret et boldopsamlingsteam. 

 Opstart af et Golfmakker program. 

 Nye afstandspæle på banen. 

 Infoskærmen som giver klubben en ekstra indtægt. 

 Krolfbanen er for alvor kommet i brug. 

 Fået ny kompressor. 

 Fået startet renoveringen af vores bunkers.  

Fremtiden 

Vi har brug for en medlemsstigning, eller i det mindste at faldet bliver stoppet. 

Vi har brug for flere sponsorindtægter. 

Vi har brug for flere greenfee gæster. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at for at komme ud af den medlems- og sponsorkrise vi er i, er vi nødt til 

at investere nogle penge, også selvom de penge kan være svære at finde. Vi har derfor valgt at ansætte 

Steen Claudi. I første omgang med tilskud fra kommunen i 6 måneder og derefter på deltid, hvis det altså 

lykkes med en stigning i sponsorkroner og medlemmer. Steen ved, at det er vilkårene og arbejder benhårdt 

for at nå i mål med dette. 

Vi starter et erhvervsnetværk for erhvervsdrivende op med fokus på det faglige og ikke på golfen. Dog med 

den bagtanke, at når de kommer herud kan det føre mere med sig. Vi har opstart på dette på fredag. 

Netværket laves i samarbejde med professionelle folk. Det er altså ikke klubben, der som sådan står for det, 

men blot os der ligger lokaler til. Vi har ansøgt LAG om midler til at starte op med, og jeg har hørt på 

vandrørene, at dette er blevet godkendt.  

Vi starter et greenfee tilbud op hver onsdag, som vi kalder ”Golf og deller”. Her kan du som gæst få 

greenfee og 3 deller med kartoffelsalat fra Heidis Kro for 175 kr. Medlemmer af Golfringen kan købe 

dellerne for 50 kr. og det kan I som medlemmer selvfølgelig også. De skal dog bestilles i forvejen hos Steen. 

Vi har valgt onsdag, fordi det er den dag, der er mindst indtægt på banen. Vi har ikke valgt onsdagen for at 

genere vores Onsdagstøser. De kan spille helt, som de plejer. 



 

 

Vi kommer til at afholde nogle medlemsaftener hen over året. Vi startede allerede i december sidste år 

med vinsmagning og første gang i år, bliver torsdag d. 12. april. Vi håber meget på, at I vil støtte op omkring 

disse aftener. Jeg kan også love jer, at der kommer aftener, hvor indholdet bliver de nye golfregler, der 

træder i kraft næste år. 

I starten af april kommer der nye maskiner på banen, bl.a. en selvkørende fairwayklipper.  

 

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

klub med sjæl og fællesskab. For at fremtiden for denne klub kan sikres, har vi brug for alle jer frivillige. Jeg 

vil minde jer om, at bestyrelsen også består af frivillige. Selvfølgelig har de selv valgt at stille op, men tænk 

lige over det næste gang du er utilfreds med et eller andet i klubben. Lad dem nu spille golf, når de er her 

for det. Tag tingene med mig, jeg er alligevel skolet i at håndtere det fra mit civile job. 

Til sidst synes jeg vi skal bruge et øjeblik på at mindes de, der ikke er her mere… 

Beretning godkendt. 

 B:  Beretning i kort form - v. udvalgsformænd. 

Baneudvalgsformand Henrik Jacobsen: De ansatte, som har arbejdet på banen denne sæson har været Chef 

greenkeeper Michael Jensen, greenkeeper Richard Domino, vores elev Morten Quist samt Jacob Schön. 

Poul Kristensen som plejer at hjælpe os i højsæsonen, har vi sagt farvel til. Både på grund af økonomiske 

men også af helbred smæssige årsager. 

Udover de ansatte vil jeg gerne takke alle de frivillige som hjælper på banen, nogle hjælper flere dage om 

ugen, andre hjælper så meget tiden tillader. Uanset hvor mange timer man hver især byder ind med, så er 

jeg meget taknemmelig – Tusind tak alle sammen – det betyder rigtig meget. 

Som jeg lovede jer på sidste generalforsamling, så ville vi prøve at blive bedre til at infomere jer om, hvad vi 

laver på banen og hvornår, det håber jeg I har bemærket. Vi kan helt sikkert blive bedre til dette, og det vil 

vi også prøve på.  

Reparationsmæssigt har det været en hård sæson, vi kom jo et år bagefter med udskiftning af vores 

maskiner, så vi har igen haft et år, hvor der er blevet skruet meget ovre på greenkeepergården, men vi kom 

godt igennem. 

Efter den milde vinter vi havde sidste år, startede vi med fuld damp 1. april. Vi havde arrangeret en 

arbejdsdag og der var super fint fremmøde, MANGE TAK. 

Green keeperne var fra start fuldt opmærksomme på, at vores greens skulle blive bedre og de kæmpede, 

men det våde sommer vejr var en lille modstander, vi syntes dog, at vi fik dem op på et godt niveau.  

Vi fik også klippet vores rough væk igen, og vi kan se, at det nu begynder at give mening, men der er stadig 

et stykke til, hvor vi vil ende. Jeg ved godt, at nogle mener, at vi klipper på nogle sjove tidspunkter eller lige 

før en turnering, men vi klipper, når det giver mest mening, både økonomisk men også tidsmæssigt i 

forhold til græsset.  

Så var det også sæsonen, hvor vi ville forbedre vores bunkers og der blev etableret bunker teams, som har 

hver deres område. Tusind tak til vores bunkerteams. Det er et helt fantastisk arbejde, I laver. Vi fik 



 

 

renoveret enkelte bunkers i løbet af sæsonen, men sidst på efteråret fik vi taget virkelig fat og vi er næsten 

færdige med alle bunkers. Vi mangler et par stykker, men det er fordi, de skal have en lidt større omgang. 

Og det bliver her i foråret. 

Til denne sæson vil vores fokus stadig ligge på greens, de skal blive bedre. Der vil blive tromlet greens ca. 2 

gange om ugen. 

Vi vil også få klippet vores rough; planen er, at vi ca. i maj og til efteråret vil få den samme klipper som 

sidste år til at komme. 

Vi vil også færdiggøre vores bunker planer, så vores bunker teams har nogle dejlige bunkers at hygge med. 

Vi vil så små begynde at kikke på nye broer til banen, men jeg lover ikke, at det er noget, vi når i år. 

Vi har lavet aftale med Jørgen Gammelby om, at han tømmer skralde spande hvert torsdag og hvis det er 

nødvendigt om mandagen. Stor tak til Jørgen. 

Vi får i år disse nye maskiner : 

John Deere 2500 BE (greenklipper med elektrisk klippeled) 

John Deere 1200A (bunker rive med dozerblad) skulle vi ha haft i 2017 men blev forsinket 

John Deere 8800 (semirough klipper) 

John Deere 8700 (fairway robotklipper)  GPS 

John Deere 3235C (brugt fairway klipper) 

Maskinerne vil blive leveret i april måned 

 

Jeg er stolt af vores bane, jeg synes, at vi løfter standarden år efter år, selv når man tænker på, hvilken 

økonomi vi har her i klubben i forhold til så mange andre. 

Jeg vil bede jer om at behandle og passe på vores bane, både i bunkers og på green. Ser man et nedslags 

mærke, så ret det op, også selv om det ikke lige var en selv, som havde lavet det, er der fod aftryk i 

bunkeren, så riv lige en gang, på den måde vil vores bane altid stå fin og flot. 

Begynderudvalg: 

Begynderudvalget havde sidste år 3 Prøv Golf arr. og arrangement i festugen. 

Det gav ca. 70 nye prøvemedlemmer. 

Vi startede golfmakkersystemet op med god succes og vi fik mange flere golfmakkere, end der var behov 

for i forhold til nye spillere, men tak til alle der meldte sig. 

Vi vil i den kommende sæson også lave 3 Prøv Golf arr. I april, maj og juni, og vi vil selvfølgelig også være en 

del af Randers Festuge. 

Vores golfmakkerordning bliver lidt anderledes i år, da vi vil prøve at fange de nye medlemmer tidligere. 

Når de melder sig ind, får de tilbuddet om at blive kontaktet af klubben og klubberne i klubben. Det skal ske 

ved en underskrift på indmeldelsesblanketten og det skal vi gøre af hensyn til den nye persondata-lov. 

Her til sidst har jeg en opfordring eller en bøn til alle medlemmer i klubben. 



 

 

Prøv lige at ryste posen derhjemme og se, om der ikke er en eller flere man kender, der kunne tænke sig at 

komme til at spille golf, så tag dem med til en Prøv Golf dag, og dernæst tag nu godt imod alle de nye 

medlemmer, der kommer til vores klub, vi ser desværre for mange, der holder igen indenfor de første 2 år. 

Juniorudvalg – Christian Moesgaard: 

Vil gerne have flere juniormedlemmer. Der er reklame på forskellige infoskærme om pris m.m. for golf for 

juniorer hos RFGK. 

Sponsorudvalg – Paul Erik Andersen (repræsentant for) – sponsorudvalget er ændret, da Steen Claudi er 

ansat. Der er flere frivillige medlemmer i udvalget, men der må gerne komme flere hjælpere. 

Sportsudvalget – Jesper Knapp: Der er større støtte til klubbens turneringer fra klubbens medlemmer. 

Rikke Moesgaard: Der er 5 regionshold i år. 

Kent Tonnesen: Der ser ud til at blive et godt år for eliteholdet. 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

 Årsrapport 2017 fra ECO Revision. 

Gennemgået af kasserer Niels Buhl. 

Regnskabet godkendt. 

4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2018. 

 Budget 2018. 

Gennemgået til orientering af kasserer Niels Buhl. 

5: Forslag fra bestyrelsen  

Ingen forslag 

6: Forslag fra medlemmer. 

Ingen forslag modtaget. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg til bestyrelsen:  

Paul Erik Andersen – ønsker ikke genvalg 

Kaj Nielsen – ønsker at stoppe 

 

Peter Ulsøe – villig til genvalg 

2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 3 år og 1 medlem for 2 år. 

Kalle Sønderup foreslår Allan Dankvardt Nielsen til bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår: Peter Ulsøe, Søren Johnsen, Helle Kjær Videriksen 

Efter afstemning er resultatet således: 

Peter Ulsøe valgt for 3 år 

Allan Dankvardt Nielsen valgt for 3 år 

Helle Kjær Videriksen valgt for 2 år 



 

 

Suppleanter: 

1. Søren Johnsen 

2. Egon Dahl   

 

8: Valg af revisorer.  

ECO Revision er valgt 

9: Eventuelt. 

Opfordring om, at klubbens medlemmer melder sig ind i Facebook gruppen Golfmakker Randers Fjord 

Golfklub og lægger op, hvornår man går ud og tilbyder at andre kan komme med. 

En idé kunne være at Golfmakkerne finder et tidspunkt, eks. hver uge, hvor det er et godt tidspunkt at 

spille. 

Forslag om at Golfmakkerne møder op ved træning og lærer de nye at kende. 

Forslag om 9 hullers medlemskab og 9 hullers turneringer. Bestyrelsen anmodes om at undersøge 

muligheden. 

Der er lavet en folder om klubbens klub-i-klubben, som kan udleveres til nye medlemmer. 

Opfordring til at melde sig til arbejdsdag d. 24.03.18. 

Hjertestarteren bliver hængt op udenfor inden 1. april og der bliver lavet førstehjælpskurser i klubben. 

Thomas Just: Nye golfreglerne gælder først fra 2019 og der vil blive afholdt kurser i løbet af efteråret 2018. 

Vindere i konkurrence om nye medlemmer. Gavekort Kronjysk Golf kr. 500,- , Henrik Madsen, Gavekort 

Golfexperten kr. .1000,- Ingelise Rasmussen, Gavekort golf og ophold kr. 2.500,- Alfred Storm. 

Thomas Just: Tak til dirigenten og til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ref. Klubsekretær Hanne Andersen 

20.03.18 

 

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

Just er formand og Jesper Knapp næstformand. 

Den nye bestyrelse holder møde 26.03.2018. 

 


