
Referat fra 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30 

i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. 

DAGSORDEN: 

1: Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen foreslår Ole H. Clausen 

 Ole H. Clausen blev valgt 

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der er ikke udsendt budget for 2017, som det kræves iflg. 

vedtægterne. Generalforsamlingen gennemføres og en ekstraordinær generalforsamling vedr. budget 

gennemføres senere. 

2: Beretninger. 

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

2016 har været et udfordrende år for Randers Fjord Golfklub. 

Der var budgettet med et overskud på 108.000 kr. Resultatet for 2016 blev et overskud på 168.000 kr. På 

papiret et rigtig flot resultat, men det er kun på papiret. Vores revisor vil forklare nærmere under 

gennemgangen af regnskabet senere. 

Vi har et underskud på driften på næsten 200.000 kr. Vi har ikke øget omkostningerne, de er lig med 

forbruget i 2015. Årsagen skal findes i manglende indtægter. 

Fald i sponsorindtægter på 50.000 kr. og fald i greenfee-indtægter, men  årsagen er manglende 

medlemmer. 

I 2013, på samme tid som nu, var der 761 medlemmer i klubben i alle kategorier, mod nu 652. 493 

medlemmer betalte fuldt kontingent, nogle lidt mere da de stadig betalte indskud med et forhøjet 

kontingent. I december 2016 var der 404 medlemmer. En forskel på 89 medlemmer mindre, der betaler 

5700 kr. hver,  mere end en halv million kr. samlet. 

Bestyrelsen finder denne udvikling meget alarmerende, og der skal gøres alt for at rette op på dette, og 

dertil er der brug for medlemmerne. 

Positivt på indtægtssiden er aftalen om Golfringen, som har bidraget med en indtægt på 76.000 kr. Denne 

aftale kører videre i 2017, med en klub mere som medlem, og der er allerede nu solgt flere medlemskaber 

til ordningen end i hele 2016. 

Resten af den økonomiske beretning overlades til revisoren om lidt. 

Pga. de manglende indtægter, valgte bestyrelsen at lukke sommerbanen ned i november, da det ikke var 

økonomisk forsvarligt at forlænge aftalen med de sæsonansatte medarbejdere på banen. Pengene var ikke 

i kassen til at betale deres løn. På den måde gik klubben glip af nogle indtægter, men vurderingen var, at de 



2 ting ikke ville gå lige op. Var dette den rigtige beslutning? Måske ikke, men bestyrelsen mener, at det var 

den økonomisk ansvarlige.  

Planen for den kommende vinter er, at sommerbanen skal holdes åben, og at banen ikke vendes.  

2016 ellers. 

 Vi anskaffede orange teesteder, som gerne skal gøre det sjovere for vores begyndere at spille den 

store bane. 

 Driving range overbygning 

 Igangsætning af KROLF tankegangen 

 Scootere (med sponsor) 

 Nye muligheder for sponsorater (skærme i klubhus) 

 Ny hjemmeside 

 Forsøg på indsamling af økonomisk kapital 

Fremtiden 

Klubben skal fra 2017 afdrage en endnu større del af vores gæld, da Randers Kommune fra nu af trapper 

ned på værdien af den garanti, de gav i forbindelse med etableringen af klubben. De penge har klubben 

ikke. 

Maskinparken er nu så nedslidt, at der skal indkøbes nye/nyere maskiner. Pga. økonomien har vi ikke købt 

de sidste 2 år, fordi vi har ønsket sammenhæng mellem indtægter og udgifter, hvorfor vi ikke har ønsket at 

sætte os i yderligere udgifter, før vi havde styr på vores omkostninger – de seneste 3 år er omkostningerne 

reduceret med ca. 250.000 kr.  

Klubben skal bruge maskiner for 1,2 millioner i år, og for godt 3 millioner i alt over de næste år. Alt sammen 

via leasing. Pengene til maskiner har klubben ikke, hvis den skal leve op til sine gældsforpligtigelser. 

Bestyrelsen har meddelt de 3 banker, som klubben er kunder hos, at findes pengene til nye maskiner ikke, 

kan klubben ikke køre videre. Uden en bane der bliver klippet, ingen golfklub. Det er bestyrelsens holdning, 

og bankerne har anerkendt bestyrelsen indstilling til økonomien og indtil nu samarbejdet positivt for at 

forsøge at finde en løsning. 

Løsningen har vi sammen med bankerne arbejdet på i snart 3 måneder, men er desværre ikke helt i mål 

endnu, og derfor kan vi ikke fremlægge et færdigt budget på denne generalforsamling. 

Leasing er svært, da klubben har en negativ egenkapital, men der skal lægges 30% af købesummen inden 

købet. Det arbejdes der i øjeblikket på og forhandles om med bankerne. En løsning kunne være et 

engangsindskud fra medlemmerne. Hvis ikke banen kan passes, vil det ikke være muligt at have 

medlemmer og få gæster på banen. 

Hvilke tiltag har vi selv gjort for at forbedre vores økonomi? 

• Flere nye tiltag for at skaffe flere medlemmer. At inddrage vores sponsorer i et Loyalitets 

sponsorat. Tilbud om medlemskab er sendt til udvalgte personaleforeninger. 

Medlemskonkurrence. 



• Vi laver en krolfbane med støtte fra Nordea fonden. Her er mulighed for en helt ny 

medlemsgruppe, og at holde på de gamle medlemmer lidt længere. 

• Vi starter et golfmakker program op, som skal hjælpe med fastholdelse af medlemmer. 

• Vi udvider antallet af åbent hus arrangementer. Vi skal have flere ind i butikken.  

• Vi har skiftet markedsføringsstrategi. 

• Vi er opsøgende på nye sponsorer. 

Vigtigst er det dog at gentage, at der skal laves en aftale med bankerne for at fremtiden kan sikres. 

Afslutning 

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 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…      Tak…. 

Formand Thomas Just 

Medlemmerne stillede spørgsmål om eks. en redningsplan kunne være en sammenlægning med Randers 

Golfklub, om der er mulighed for nedsættelse af forpagtning, om det er muligt at reparere maskinerne, om 

fremmed arbejdskraft på banen var en løsning, om søgning af fondsmidler, udlejning af klublokaler og om 

det var muligt at forhandle bedre aftaler med bankerne og leasingfirmaer? 

Formand Thomas Just besvarede disse og forslagene blev noteret til videre gennemgang.  

Beretningen tages til efterretning. 

 B:  Beretning i kort form - v. udvalgsformænd. 

 Baneudvalget v. Henrik Jacobsen 

Vi har i år haft ansat Michael, Richard, Morten og Jacob, samt Poul til at slå fairways. Vi har også haft 2 

personer, som har ydet en kæmpe indsats helt frivilligt. Det er Jens og Carl og de skal have en kæmpe tak 

herfra, uden dem skulle vi løbe noget hurtigere. Carl og Jens har i år valgt at træde ud af baneudvalget, for 

at blive en del af greenkeeperstaben og lave en fantastisk indsats der. Ind i udvalget er kommet Kaj Nielsen 

og Verner Andersen. 

Det har været en rigtig hård sæson, både økonomisk og at vores maskinpark har ikke haft den stand, som vi 

måske havde håbet. Vi har brugt mange timer på at reparere maskiner, hvor vi burde have været ude at slå 

græs. 

Vi har i 2016 fået en del kritik for de valg. som vi har taget, det har vi ikke noget imod, så længe det foregår 

på en saglig og ordentlig måde. Vi har sandelig også fået meget ros, og tusinde tak for det. DET VARMER OG 

GIVER ENERGI… 

Det har været en mild vinter og da nogle af vores greenkeepere er sæsonansat og var sat til at stoppe sidst 

på sæsonen, så kunne vi pga. økonomi en ikke forlænge deres aftale. Resten af mandskabet var nødt til at 

afspadsere, da vi ikke havde midlerne til at udbetale deres overarbejde. Vi havde også fået indtryk af, at det 

var en god oplevelse og at folk glædede sig til at spille banen baglæns. Banen har meget godt af at blive 



skånet på udsatte områder, ligesom at vi sparer en del penge i opstarten af sæsonen ved at vende banen. 

Grunden til, at vi vælger ikke at vende banen før 1. april, er bl.a., at vi ikke har vinter greens. Så vil vi skullei 

lukke banen helt, plus at vores greenkeeper har travlt med at klippe rough og lave bunkers. 

Rough 

Det er vores plan, at roughen skal være tynd som strå, der står og svajer med vinden og nede i bunder skal 

der være meget lavt græs. Så kan man altid 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 det bliver vi ved med 

nogle år, det er en lang og dyr proces, men det en måde at gøre det på. 

Vi skulle gerne være færdige med at klippe rough her ca. 1. april. Så vil vi klippe igen omkring uge 26 – 28. 

Så igen sidst i sept., måske først okt. klippe al rough væk igen. 

Greens 

Vi har i denne sæson kæmpet med at gøre vores greens bedre, Dette er en lang proces, som vi er i gang 

med. Vi skal have skiftet græs typen ud med en anden type, men det skulle man kunne se resultatet af 

allerede sidst i denne sæson. Selve filt laget på vores greens er blevet alt for tykt, det betyder, at den 

gødning vi spreder, ikke når ordentligt ned til rødderne. Derfor vil I opleve, at vi prikker greens meget 

denne sæson. 

Vi skal nok blive bedre til at informere jer om de tiltag, som vi laver på banen, det har vi måske ikke gjort 

godt nok og vi vil bruge både Facebook, nyhedsbreve og hjemmesiden. 

I året der kommer vil fokus stadig være rough og greens…… 

Næste vinter vil vi ikke vende banen, men spille sommer bane, med mindre der er frost på greens, men så 

vil der stå et flag på forgreen, som der kan spilles til.  

Medlemmerne stillede spørgsmål til vandingsanlægget og Henrik Jacobsen forventer, at det holder endnu 

en sæson.  

 Begynderudvalget v. Peter Ulsøe: 

3 Prøv Golf arrangement 

Golfmakker – nyt tiltag for at undgå at de statistiske 60% af alle medlemmer, der stopper  

indenfor de første 2 år 

Vigtigt at etablerede medlemmer tager godt imod nye medlemmer og begyndere. 

Der kommer en konkurrence blandt medlemmerne for at skaffe nye medlemmer. 

Juniorudvalget v. Henrik Jacobsen:  

Nicklas Wass Holm er ny frivillig træner for juniorerne. 

Forslag fra medlem om anden træningsdag end fredag, men desværre ikke muligt pga. nødvendigheden i at 

nedskære i trænerens løn og timer. 

Seniorudvalget v. Emmy B Madsen:  

Jørgen Pedersen har afløst Allan Bentsen i udvalget og John Jensen hjælper Jørgen med Golfbox. 

Sponsorudvalg v. Paul Erik Andersen:  

Der søges forskellige fonde for eks. at renovere parkeringspladsen og lign. nye projekter i klubben. 

Der er lavet loyalitetssponsorater til eksisterende sponsorer, hvor de kan købe et antal prøvemedlemskaber 

til meget favorabel pris. 

 



Sportsudvalget v. Jesper Knapp: 

Turnering, Elite og Regionsgolf er slået sammen til sportsudvalget. 

Alle turneringer i 2017 er planlagt og er i Golfbox. Regionsgolf er Rikke Moesgaard ansvarlig for. 

Et medlem fremfører, at det er ærgerligt, at undervisningen til Eliten er sparet væk. 

Serviceudvalget v. Herluf Skjøtt:  

Der er lavet en aftale om pasning af blomster i klubhuset. Udvalget håber, der stadig vil være frivillige til 

hjælp til grill og gæster. 

Jesper Knapp: Arbejder i øjeblikket på at lave et baneserviceteam, der kan hjælpe på banen og ved 

arrangementer. 

Forslag fra medlem om lås på dørene ind til bagrummene for at undgå tyveri, men dette er ikke muligt da 

det vil være en investering at skulle lave et låsesystem. 

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Se Årsrapport 2016 fra ECO Revision på hjemmesiden snarest muligt. 

Redegørelsen tages til efterretning med henblik på en ekstraordinær generalforsamling 

 

4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2017. 

 Se Budget 2017 på hjemmesiden snarest muligt. 

 Det er desværre ikke muligt at fremlægge pga. uvished med betaling til leasing. 

 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger. 

5: Forslag fra bestyrelsen 

    Ændringer i vedtægter – se vedtægtsændringer på hjemmesiden snarest muligt     

    Ændringerne blev godkendt  

6: Forslag fra medlemmer. 

Forslag fra 2 medlemmer om, at referater fra bestyrelsesmøder fremlægges til medlemmerne. 

Bestyrelsen undersøger mulighederne og sætter dette i gang. 

Forslag fra 1 medlem vedr. sikkerhed på banen. 

TJ: Tilladelser er indhentet hos Randers Kommune og træerne skæres til. Broerne udskiftes og/eller 

renoveres. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg til bestyrelsen:  

Jesper Knapp – villig til genvalg 

 

Henrik Jacobsen – villig til genvalg 

 

Kaj Nielsen  -  villig til genvalg 



Er alle genvalgt 

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

Suppleanter:  Michael Bartholin – er villig til genvalg som 1. suppleant 

                          John Grejsen -  ikke til stede 

Christian Moesgaard er foreslået som 2. suppleant og modtager valget. 

8: Valg af revisorer.  

Bestyrelsen foreslår ECO Revison. 

ECO Revision er valgt. 

9: Eventuelt. 

Forslag om tovholder til at uddelegere opgaver, så opgaver bliver sat i værk men ikke fuldført.  

Forslag om at hjertestarteren sættes udenfor. 

 

TJ: Vi har fået ny kasserer, som er Niels Buhl. Erland Raadshøj var kasserer i 11 år og det siger vi tak for. 

Medlemmer bedes afhente bagmærker. 

Der er regelændringer undervejs, der skal gøre golfspillet hurtigere. Det er muligt at kommentere og 

komme med forslag på Dansk Golfunions hjemmeside. 

Kenneth Sand er træner hos RFGK i 2017 og er her 3 dage om ugen med fokus på begyndere. 

 

Ref. Klubsekretær Hanne Andersen 

21.03.17 

 

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

Just er formand og Jesper Knapp næstformand. 

Bestyrelsen vælger, at Jesper Knapp er valgt for 3 år, Henrik Jacobsen for 2 år og Kaj Nielsen 

for 3 år. 

Den nye bestyrelse holder møde snarest muligt. Thomas Just indkalder. 

 


