
Referat fra 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 18.30 

i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. 

DAGSORDEN: 

1: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Kristen Kragh, som blev valgt. Indkaldelse til generalforsamling sket iflg. vedtægter og 

dagsorden er godkendt. 

2: Beretninger. 

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

Thomas Just: 2018 har været et udfordrende år for Randers Fjord Golfklub. 

Vi havde budgetteret med et overskud på 66.000 kr. Resultatet for 2018 endte med et overskud på 20.000 

kr. Men det er flot, når man kigger på de udfordringer, vi har været udsat for. 

Vores indtægter er lidt højere end budgetteret med et plus på 70.000 kr. Men det er 500.000 kr. højere end 

i 2017, hvilket er meget positivt. 

Vi har fået lidt mere i sponsorindtægter og så har der været nogle indtægter i forbindelse med vores 

nystartede Erhvervsnetværk, men her er der dog også udgifter, som ikke fandtes i 2017. 

Vi har fået lidt mere ind i kontingenter i 2018 end i 2017. I årene fra 2013 til 2017 oplevede vi et fald i 

medlemmer på hele 27 %. 

I januar 2017 var vi 597 medlemmer. Lige nu er vi 610. Altså en stigning.  

Bestyrelsen finder denne udvikling meget glædelig, men vi stadig skal gøre alt for at forsætte denne 

udvikling. For selvom vi fik 124 nye medlemmer sidste år, så er der stadig rigtigt mange, der melder sig ud. 

Så brug jeres netværk til at blive ved med at skaffe klubben nye medlemmer, og husk også at tage rigtigt 

godt imod alle nye, så vi kan forsætte den gode trend. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til denne udvikling. 

Det er glædeligt, at det er lykkedes at øge vores salg med 35.000 kr. fra diverse automater, uden at vi har 

sat priserne op. Vi fik i løbet af sæsonen lavet en aftale med Carlsberg om et fadølsanlæg, som I har taget 

godt imod.  

Den største post i vores forøgelse er dog salg af maskiner. I forbindelse med den plan vi lavede for et par år 

siden, omkring udskiftningen af vores greenkeeper maskiner, har vi i 2018 solgt maskiner for 237.000 kr. 

Ikke hele dette beløb er brugt på at lease nye.  

Bestyrelsen var klar over, at vi i 2018 ville få et engangsoverskud på maskindelen, og vi besluttede derfor at 

bruge en del af disse penge på, at ansætte en salgs- og eventmedarbejder, Steen Claudi. Vi havde en stor 

tiltro til, at vi på den måde kunne øge vores indtægter på sponsorater, greenfee, erhvervsnetværk og 

events. Det betød, at vores omkostninger til løn steg med næsten 200.000 kr. Dog ikke alt sammen pga. 

Steen, da vi fik tilskud fra kommunen til en del af hans løn. Desværre lykkedes det ikke for Steen at øge 

vores indtægter nok til, at vi kunne beholde ham, og derfor stoppede vi samarbejdet pr. 1. oktober. Men 

Steen kendte præmisserne fra starten af.  

Den varme og ikke mindst tørre sommer betød, at vi måtte træffe nogle hårde valg på vores 

baneplejeområde. Vi vidste godt, at vi ikke havde penge i budgettet til at forsætte med at vande, men vi 

valgte at forsætte, da vores vurdering var, at hvis vi stoppede, ville konsekvensen have været langt større. 

Beslutningen blev, at vi fortsatte med at vande greens, men ikke teesteder. Den beslutning betød, at vi 

brugte, inkl. reparationer, 170.000 kr. på området, hvilket er over det dobbelte af, hvad der blev brugt i 



2017.  

Vores Chefgreenkeeper og Baneudvalget har ved hjælp af hårdt arbejde, formået at bruge færre penge, 

primært på reparationer, end vi havde forventet på andre konti. Det er rigtigt godt arbejde og det fortjener 

de ros for. 

En anden stor udfordring for os i 2018, var, at tyveri af batterier fra køretøjer blev meget populært, hvis 

man da kan tillade sig at kalde det det. Af flere omgange fik vi stjålet batterierne fra vores egne 2 buggyer, 

samt fra de 2 vi har til rådighed i samarbejde med i-charge. Derudover fik vi stjålet batteriet fra traktoren 

på driving-rangen. I forbindelse med tyverier som disse, går vi i gang med at få forsikringen til at dække. Det 

gør de også, men da der er en selvrisiko på hvert køretøj, er det langt fra alt, vi fik dækket. Efterfølgende 

meddelte vores forsikringsselskab, at forsikringen fremover ikke ville dække tyverier, hvis buggyerne ikke 

var sikret bedre. Det betød, at vi måtte investere i en stor jernlåge med store låse på. Leveringen på den var 

8 uger, og sammen med selve behandlingstiden fra forsikringen, betød det, at vi ikke var i stand til udleje 

buggyer hele sommeren. Så alt i alt har tyveriet kostet os en stor sum penge, som ingen kunne forudse og 

have budgetteret med. 

Tidligere nævnte jeg en indtægt omkring vores nye Erhvervsnetværk. Hertil er ikke kun indtægter, der er 

også udgifter. Vi har investeret nogle penge i at få det i gang. Heldigvis har vi LAG med på projektet, så de 

betaler en del af det, når projektet er bragt til ende, i samme stil, som da vi byggede klubhus.  

 

2018 ellers. 

• Startet op med medlemsaftner som f.eks. julebanko og besøg af Challenge Tour spilleren 

Martin Leth Simonsen. 

• Startet en ny og spændende turnering op i samarbejde med GBB Business Butler. 

• Facebook konkurrencer vha. vores sponsorer. 

• Frivillig turnering i Hammel 

• 35.000 fra DIF & DGI’s Brede midler til nyt udstyr. 

• Personlige træer. 

• Klubtrøjer. 

• Fået renoveret vores bunkers.  

Fremtiden 

Vi har brug for at medlemsstigningen forsætter. 

Vi har stadig brug for flere sponsorindtægter. 

Vi har brug for flere greenfee-gæster. 

Vi har henover vinteren udarbejdet, i samarbejde med i-charge, en boks til brug af udlejning af buggies. Her 

vil nøglerne til buggyerne fremover være at finde. Fra sæsonstart kan I leje direkte ved boksen, men også 

via vores hjemmeside. 

Ligeledes fra sæsonstarten ændres indekseringen på de enkelte golfhuller på banen. Vi har via statistik på 

alle turneringer der har været tastet i golfbox de sidste 2 sæsoner, fået data på hvilke huller er de sværeste 

og hvilke er de letteste. Data som vi har valgt at bruge til at rette indekseringen til. Det bliver ændret 

direkte på jeres scorekort, så snart I udskriver det fra golfbox. 

Vi har startet et samarbejde med Randers Golfklub omkring fælles trænere i 2019. De har behov for mere 

end en træner, men ikke to. Vi har ikke råd til mere end en halv og på den måde opstod der en mulighed 

som begge parter kunne se en fordel i. Efter vi indgik aftalen, har Randers valgt at ansætte Kenneth Sand i 



deres ledige stilling. Som en konsekvens af aftalen, bliver det nu direkte til klubben man betaler. Det sker 

elektronisk via golfbox. Aftalen betyder, at vi kan spare nogle penge. 

Vi laver i uge 33 en ”billig greenfee uge” i lighed med, hvad andre klubber gør. De gør det dog primært i juli. 

Vi har valgt uge 33, da det kan give nogle synergier sammen med Randers Festuge. Vi kommer til at lave 

forskellige tiltag ved siden af golfen, for de forhåbentligt mange gæster, der kommer. Mange af disse tiltag 

er stadig på tegnebrættet, men sikkert er det, at vi får brug for mange frivillige til at hjælpe i klubben i den 

uge. 

Når jeg nævner frivillige, er det værd at nævne vores nye frivillige koordinator Frank Dam. Franks rolle er 

ikke at bestemme og styre alle de udvalg, grupper og teams, vi allerede har. Ideen med Franks rolle er at 

sætte mere fokus på det frivillige arbejde, der udføres i klubben, og at han skal være bindeled til 

bestyrelsen. Han kommer til at arbejde med at skaffe flere frivillige, plus at tage sig af alle jer, vi har i 

forvejen. Han kommer også til at lavet et arrangement eller 2 for de frivillige. Frank og jeg vil i løbet af 

foråret komme på besøg hos de forskellige klubber-i-klubben og fortælle meget mere. 

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.  

Afslutning 

I 2018 mistede vi et af vores æresmedlemmer Ole Clausen. I den forbindelse, har bestyrelsen besluttet at 

indføre en vandrepokal til åres frivillige. Ole Clausens Mindepokal. Den vil blive uddelt hvert år i forbindelse 

med vores turnering for de frivillige. Æret være hans minde og andres, som vi mistede i 2018. 

 B:  Beretning i kort form - v. udvalgsformænd. 

Baneudvalgsformand Henrik Jacobsen: 

Vi har i 2018 haft ansat chefgreenkeeper Michael Jensen, Richard Domino, vores elev Morten Quist og 

Jacob Schön. De skal have stor ros for deres indsats og indstilling, ellers havde det været en utrolig svær 

sæson at komme igennem. 

Der var en fantastisk start på golfsæsonen i 2017 med masser af sol. Så blev det sommer og så væltede 

regnen ned resten at sæsonen. Så da vi skulle planlægge sæsonen 2018,  hvordan bliver vejret ??? 

Og nu har vi fået nedbørs rekord de første par måneder i 2019…… 

Tilbage til 2018 

Vi havde ikke regnet med, at det blev et rekordår med solskins timer i Danmark, men det blev det. Der blev 

spillet masser af golf i solskin og i starten vandede vi både greens og teesteder, men ret hurtigt kunne vi 

godt se, at det ville blive en ret bekostelig affære, så vi gik over til kun at vande greens. Der blev indkøbt en 

føler, som kunne måle fugtigheden i græsset, så vi kun vandede det nødvendigste. Da vi nu vandede så 

meget, blev vores vandingsanlæg og dyser helt naturligt også slidt og der kom en del udskiftninger af dyser 

på banen. Det kostede naturligvis også en del penge. Så sammen med ekstra udgifter til vand samt 

reparationer på vandingsanlægget, var vi klar over, at vi måtte prøve at spare alle de steder, vi kunne. Der 

skulle ikke slås så meget græs, så vi sparede på diesel, vi valgte ikke at klippe vores rough i efter året og på 

den måde prøvede vi at spare, hvor vi kunne. Her må jeg igen rose vores mandskab.  

Vi fik også i året, der er gået, renoveret de fleste af vores bunkers, og green bunker på hul 1 og 15 blev 

ændret en lille smule. 

I 2018 fik vi vores selvkørende fairway klipper i gang. Der var nogle justeringer, som i løbet af året blev 

rettet til.  

Rough 

Jeg vil igen i år fortælle, hvorfor vi klipper roughen, som vi gør. Der er vores plan, at roughen skal være tynd 

strå, som står og svajer med vinden og nede i bunden skal der være meget lavt græs. Så kan man finde sin 

bold, men bliver straffet af de tynde strå. Det gør vi ved at klippe roughen i bund og fjerne græsset, så det 



ikke ligger og formulder og kommer til at virke som gødning. Det bliver vi ved med et par år mere, det er en 

lang og dyr proces, men det er måden at gøre det på, det virker og vi er snart i mål. 

Vores plan er at klippe roughen en gang i foråret og en gang i efter året, MEN lad os se hvordan sommeren 

bliver. 

Til slut vil jeg gerne takke alle dem som hjælper på banen, Det gælder dem som hjælper på vores 

arbejdsdag, TAK. Vores fantastiske bunker teams, TAK TIL JER. Men også til dem som har deres daglige gang 

ovre ved Michael på hver jeres måde. 

I 2019 kommer der nye pæle i strafområder. Der bliver skiftet fra farver på teesteder til numre. Der 

kommer nye skilte på banen. Der vil være fokus på rough og greens. 

Der søges en ny greenkeeperelev, da Morten er udlært til oktober 2019. 

Der er arbejdsdag i klubben 30.03.2019. 

Begynderudvalgsformand Peter Ulsøe:     

Spændende år, meget at se til, mange nye medlemmer, ca. 70 prøvemedlemmer og 52 er fortsat som 

medlem. Håber på endnu flere i år.  Start nye medlemmer 04.04. med træning osv. 

Torsdagsklubben har haft et forrygende år og der har været 30-35 personer ude at spille hver torsdag.  

Golfmakkersystemet fortsætter i 2019. Det er en succes, at garvede spillere tager nybegyndere med på 

banen. 

I 2019 afholdes Prøv Golf 28.04. og 12.05. Der bliver et særligt Prøv Golf arrangement ifm. Mors Dag. 

Kim Jacobsen, hjemmesideudvalget: Hjemmesiden fungerer godt og der er mange opdateringer, der er på 

plads.  

Sportsudvalg Jesper Knapp: Sportsudvalget fortsætter som tidligere år. Det er ikke et eliteudvalg, men 

sportsudvalg for at gøre det bredere og mere socialt. Det forventes, at der også kan blive startet et 

damehold. 

Rikke Moesgaard: Der er 4 tilmeldte hold til Regionsgolf. 

 

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Fremlægges af kasserer Niels Buhl 

Regnskab godkendt. 

4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2019. 

Gennemgås til orientering af kasserer Niels Buhl. 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for seniormedlemmer fra kr. 2.975,- pr. ½ år til kr. 3.050,- fra 

1. halvår 2020. 

Generalforsamlingen stemmer om forslaget og det godkendes. 

Der debatteres om fordele og ulemper ved en kontingentforhøjelse og muligheden for evt. at sætte 

kontingentet ned for på den måde at tiltrække flere medlemmer. 

 

5: Forslag fra bestyrelsen  

Ingen forslag 



6: Forslag fra medlemmer. 

Ingen forslag 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg til bestyrelsen:  

Karsten Andersen – ønsker ikke genvalg 

Thomas Just – villig til genvalg 

2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 3 år. 

Forslag til bestyrelsen Søren Johnsen 

Forslag til bestyrelsen Kent Tonnesen 

Der afholdes skriftlig afstemning om de 2 kandidater. 

Afstemningsresultat: 

Thomas Just – 63 stemmer 

Søren Johnsen – 38 stemmer 

Kent Tonnesen – 28 stemmer 

Thomas Just og Søren Johnsen vælges til bestyrelsen. 

Suppleanter:   

2 suppleanter skal vælges for 1 år ad gangen: 

Forslag Kent Tonnesen 

Forslag René Vestergaard Aakjær 

Godkendt med Kent Tonnesen som 1. suppleant og René Vestergard Aakjær som 2. suppleant. 

8: Valg af revisorer.  

ECOR er valgt. 

9: Eventuelt. 

Thomas Just præsenterer et forslag om en ansøgning om at få godtgjort dele af vores udgifter til moms, 

såkaldt momskompensation. 

Hertil skal klubben godkendes som en almennyttig forening og medlemmerne skal som gavegivere 

indbetale et beløn på min. kr. 200,-. Navne på gavegivere skal indberettes til Skat og beløbet er 

fradragsberettiget. 

Thomas Just: Ved jubilæet for 5 år siden blev der udnævnt 3 æresmedlemmer. Bestyrelsen har nu valgt at 

udnævne endnu et æresmedlem i klubben – Carl Søgaard, som gennem årene har ydet en stor indsats i 

klubbens bestyrelse, Tirsdagsherreklubben, i baneudvalget og på krolfbanen. 

Thomas Just: Tak til dirigenten og til afgående bestyrelsesmedlem. 

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsens medlemmer møde. 

Thomas Just og Jesper Knapp lavede en kort opsummering af hhv. formand og næstformands 

opgaver. Eftf. konstituerede bestyrelsen sig således, at Thomas Just er formand og Jesper 

Knapp næstformand. 

Næste bestyrelsesmøde 27.03.2019. 

 

Ref. 20.03.2019 

Hanne Andersen/klubsekretær 


