Generalforsamling 06. december 2020
Fremmødte: ca. 25. Rigtig fint, Corona restriktionerne taget i betragtning.
Valg af dirigent.
Poul Jørgen Lyebalk, som kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt.
1. Beretning v/formand Klavs Krogh:
Jammerbugtens Golfklub Baneanlæg. Godkendt uden kommentar.
Jammerbugtens Golfklub. Endnu et år er gået, men et markant anderledes år. Som det
første måtte vi i december 2019 tage afsked med vores mangeårige greenkeeper Anders
Nielsen. Som bekendt så tænkte Anders på klubben, og også løsning når han ikke var her
mere, og han anbefalede at vi ansatte Mads Werner. Og det har vi ikke fortrudt. Mads
og Lars, som vi ansatte i foråret, skal have stor ros, som ikke golfere, at have forståelse
for hvordan de gør golfere glade. Tak, til de mange frivillige. Desuden er der stor ros fra
greenfeespillere for greens. Den ros vil vi jo gerne bibeholde, så husk nu at rette
nedslagsmærker op. Der er altid et mærke på green, også selvom det ikke er dit.
Arbejdet i bestyrelse gik i gang, alle planer var på plads, 12. marts gik landet i stå, vi lærte
et nyt ord Corona/Covid19. I bestyrelsen valgte vi at følge DGU`s anbefalinger og lukke
bane og klubhus i en periode. Dette betød udskydelse af sæsonstart, golfskole,
turneringer. Men vi kom i gang, og der kom greenfeegæster, så budgettet på dette
område næsten kom i mål. Vores årlige tilløbsstykke Lille åbne damedag måtte aflyses,
men kommer stærkt igen i 2021. Ligesom vores andet fyrtårn Mixed greensome måtte
spilles med reduceret antal deltagere.
Restaurant Golfen har været delvis lukket i år. Delvis pga. Corona og Hildas sygdom.
Heldigvis faldt det sammen når det nu skulle være.
Shoppens omsætning har været ok i år, men Backtee har meddelt, at i forbindelse med
deres ændrede ejerskab, vil de ikke længere sælge varer i kommission. Så vi arbejder på
en ny løsning.
Så skal der lyde en stor tak til Kenny og Co, som har taget initiativ til en overdækket
udslagsbane både med finansiering og bygning, så klubbens regnskab belastes ikke af
dette. Tak.
Ny hjemmeside, sig til hvis I oplever problemer.
Greenfee aftaler deltager vi i Golfring Limfjorden, som giver os ca. 60.000 kr. i kassen.
Husk at melde dig ind her til næste år. Spil 9 baner, alle de gange du vil for kun 900 kr.
Ligeledes er vi medlem af GNG, hvor vi gensidigt spiller til halv greenfee i 21 klubber. Dog
er Løgstør, Års, Morsø og Hvalpsund ikke en del af GNG, her anbefaler vi at du tilmelder
dig fritspilsordningen. Husk når du kommer rundt til fremmede baner at skamrose
klubben. Det er nemlig helt ok hvis vi får endnu flere greenfeespillere.
Sportsligt har vi har deltaget i regionsgolf og Golfring Nords hulspilsturnering. Deltagerne
har hygget sig og gjort deres bedste. Hold øje med opslag om tilmelding til 2021.
Klubmesterskab blev afviklet i nyt format, styret af Klubber i klubben. Godt initiativ som vi
håber I vil fortsætte med.
Klubmester Herre: Ulrik Knudsen
Damer: Annemarie Hassing --- efter 4 hullers omspil, og omspil 3 gange på hul 18.

Kontoret har i år været passet af frivillige, Det er af stor betydning for modtagelse af vores
gæster. Har du lyst til at give et nap med, så tag fat i Bente, som vil være den
ansvarshavende næste år.
Vi har i år haft ca. 20 gennem golfskolen. Jeres opgave er herefter at hjælpe dem godt til
rette i klubben. Alex vil gerne have hjælp til at føre dem ind i klubben. Ligeledes vil vi
tilstræbe, at der på golfskolen vil være tilstedeværelse af mindst én fra hver af klubberne i
klubben.
Vi har haft indbrud i efteråret. Det medførte nogle udgifter selvom vi er rimeligt forsikrings
dækket. Udbyttet var minimalt så de kommer nok ikke her igen.
Pr. 01. januar 21 kommer der et nyt hcp. system, hvis formål er at det skal vise din
aktuelle form og ikke været baseret på den drømmerunde du gik engang for år tilbage.
Reglerne findes på DGU´s hjemmeside. Ellers svarer Klavs og Bente gerne på jeres
spørgsmål.
Hjertestien på vores bane er populær blandt motionister og hundeluftere. Desværre kniber
det for dem at holde sig på stierne, hvilket bringer dem i stor fare. Så møder i nogen som
er kommet lidt på afveje, så forklar dem hvor farligt det er for dem hvis der kommer en
bold.
Vi ser fremad, men vi skal have stoppet faldet i medlemstallet, ellers kan vi ikke se ret
lang frem. Så HUSK…
DEN BEDSTE TIL AT SKAFFE NYE MEDLEMMER ER DIG.
Til slut. Stor tak til vores sponsorer, uden deres støtte ingen JBG. Støt vores sponsorer, og
stil op når de sponserer turneringer. OG til alle frivillige, hvis hjælp klubben ikke kan
undvære.
Kommentarer til beretning:
Arne: Foreslog at der bliver betalt for golfskole og evt. kontingent inden start.
Lene: Betaling af skole, og evt. refusion ved medlemskab.
Arne: Foreslog at genoptage Kaninmatcher. Klavs henviser til søndagsmatcher Golf for
alle, men undersøger muligheden.
2, Fremlæggelse af revideret regnskab.
Evan er en forholdsvis glad mand. Dette til trods for nedadgående medlemstal. Indtægter
på greenfee er tilfredsstillende, covid19 taget i betragtning. Vi ender med et flot resultat
på Golfklubben på +166.000 kr., på Baneanlæg -11.000 kr. samlet + 155.000 kr.
Vi har ca. 55 udmeldte og 35 indmeldte pr. 30/9 2020 Så nu er vi totalt 265 (i 2010 var vi
450 medlemmer).
Vigtigst af alt, vi SKAL have flere medlemmer.
I forbindelse med fritspilsordningen har vi pr. 30.nov haft gæster der har spillet 915
runder. Det er +200 ift. 2019. Og 54 JBG-medlemmer har været ude ca. 450 runder.
3. Budget 2020/2021
viser et overskud på 14.000 kr.
Budgettet er baseret på en kontingentstigning på 150 kr. på alle kontingentsatser.
Eks. Fra 01/10 til 6/12 er 19 udmeldt og 10 indmeldt.
Kommentarer til Regnskab/budget

Arne: hvor mange elever er blevet medlemmer…
Evan: 15 – 18 stykker
Arne: Foreslog at vi prøver at genoptage Firma Golf, som vi havde for år tilbage. Det gav
medlemmer til klubben.
Evan: Alt kan prøves, så efterlyser nogen der vil få dette sat i gang.
Børge J: Hvorfor udmeldinger.
Evan: Spiller ikke nok / Flyttet / Helbred.
Børge J: Foreslår at elever og nybegyndere får gratis trænings bolde.
Klavs og Evan: Undersøger dette
Regnskab blev godkendt.
Men for de medlemmer der ikke var til stede, kan man henvende sig til Evan eller et andet
bestyrelsesmedlem og få udleveret et regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen

5. Forslag fra medlemmer Ingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelse: Jørgen Hasager udgår. Nyvalgt Kasper Mølbæk
Suppleanter: Anders Overgård udgår. Kenny Lundtoft nyvalgt. Freddy Larsen genvalgt.
7. Valg af Revisor og revisorsuppleant
Revisor: Jens Jakobsen.

Revisorsuppleant: Svend Åge Friis

8. Eventuelt
Årets golfer ... Blev i år tildelt Hans Carstensen for hans altid beredvillige, smilende
tilgang til hvad han bliver bedt om.
Kenny: Vedr. udslagshus så er der søgt om 20.000 fra Nordea fonden. Venter besked den
18.dec. --- Og han retter en stor tak til de hjælpende hænder i byggeriet.
Arne: Vil gerne have sat flag op på udslagsbanen, så der er noget at sigte efter.
Kenny: søger også dette.
Evan: Nybegyndere. Lave små grupper når de er færdige på skolen. Evt. mentor.
Kasper: Tilmelding til regionsgolf.
Mads: Tak til både bestyrelse og alle de frivillige. Han vil forsøge, når der er specielle
opgaver der skal løses at oprette det på Golfbox. Her melder man sig så til, så hører i
nærmere fra Mads.
Lene: Mener at klubben trænger til fornyelse. Synes her er ”røvkedeligt” (Lenes ord).
Roste alle andre klubber for at være hyggelige. Ingen jul.
Så er der lidt efterlysninger for hjælpere til:
Sponsor udvalg
Att.: Finn Hosbond
Kontorhjælp:
Att.: Bente
Åbne-lukke team: Att.: AG
Som det sidste en tak til Hilda. Vi håber på bedre tider.

