
Generalforsamling i Jammerbugtens Golfklub    

21. november 2021. 

Valg af dirigent: Poul Jørn Lyebalk. 

Fremmødte ca. 55 medlemmer. 

1. Formandens beretning v/Klavs Krogh: Dette er generalforsamling nr. 35 i klubbens 

historie, og endnu engang er det lykkedes at komme ud med overskud, om end lille 

bitte, så dog et plus. Det er rigtig svært at få driften til at hænge sammen med 

under 300 medlemmer. Eksempelvis, så skal der bruges ca. 5000 mandetimer, for 

at holde banen i en stand, så vi kan tiltrække greenfeegæster. Vi har Mads og Lars 

ansat, de bidrager med ca. 3000 timer. Det giver en mangel på 2000 timer. Der har 

været ydet 600 frivillige timer, så derfor mangler vi 1400 timer. Det har givet 

overarbejdstimer, OG manglende afholdelse af ferie. Det går bare ikke. Vores ønske 

er en deltidsansat greenkeeper eller en voksen lærling. Det vil koste penge, for 

kvalitet koster, og det er jo kvalitet vi stræber efter. Det kan forhåbentlig tiltrække 

nye medlemmer og flere greenfee gæster.    Svampeangrebet på greens kan måske 

skyldes at der ikke har været nok ressourcer til at prikle og dresse greens. Dertil 

kommer de mange timer der skal bruges på dokumentation om brug af diverse til 

DGU.  

Banen er blevet ratet. Det sker ca. hvert 10. år, da banen ved vækst ændrer sig. 

Her fik vi en lidt sværere bane som vil kunne ses i konverteringstabellerne.  Med 

det følger også en ny Hcp. nøgle.                                                                                                                                                                                          

Desværre har vi fået en opsigelse fra Hilda. Hilda har været hårdt ramt af Corona 

restriktionerne, og har ligeledes været ramt af et svigtende helbred. Vi siger Hilda 

tak for det gode samarbejde vi har haft, og ønsker hende et godt Otium.                                                                                                                                             

Så har vi fået en ny flot bygning. Overdækket driving range. Herfra skal lyde en 

stor tak til Lene og Kenny, som var primusmotorer i opførelses af denne. Klubben 

har ikke puttet én krone i dette. Kenny har fremskaffet sponsorer og byggefolk. Så 

vi kan slet ikke få hænderne ned. Stor tak til Kenny.                                                                                   

Årets turneringer har bestemt ikke været overrendte. Vi kan ikke være bekendt, 

overfor vores Match sponsorer kun at møde 20 – 30 deltagere op. Overvej lige om i 

ikke skal deltage næste år. Det er rigtig hyggelige dage, og du kan jo risikere at få 

en dejlig præmie med hjem.                                                                                     

Årets kæmpe matcher, Lille åbne damedag og Mixed Greensome har selvfølgelig 

også været Corona ramt og afholdt i miniformater. Med heraf manglende 

indtægter, både til klubben og Shoppen.                                                                                                                                                                                           

Klubmesterskabet, blev også afviklet med for få deltagere. Samlet klubmester blev 

Claus Hjardemål Christensen. Herre B blev vundet af Jan Bredgård. Seniorrækken 

blev vundet af Hans Jørgen Bruun, og dame række A/Senior af Lene Tonnisen.  

2. Regnskabet for 2020/2021 blev gennemgået af Evan Helledie. Samlet set for 

golfklubben og baneanlægget viser det er overskud på kr. 19.680 efter 

afskrivninger på 17.463.                                                                                                                                                                                                                       



Regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen, kan rekvireres ved 

henvendelse til kassereren.                                                                                                  

3. Fremlæggelse af budget v/Evan Helledie: (herunder fastlæggelse af kontingent for 

det kommende år) Bestyrelsen foreslår en forhøjelse på 350,- kr. i kontingent, dette 

for at imødegå de voldsomt stigende priser på el, vand, benzin og gødning. 

Desuden 50,- kr. i greenfee forhøjelse, det matcher de omkringliggende klubber. 

Stigning godkendt af generalforsamlingen.  

4. Ingen forslag fra bestyrelsen.  

5. Ingen forslag fra medlemmerne.  

6. Valg til bestyrelsen.  Finn Hosbond, modtog genvalg.                                                                                                                                                                                                          

Klavs Krogh og Evan Helledie, modtog ikke genvalg og udgår af bestyrelsen.                                                                                                                                                                     

Nyvalgt til bestyrelsen er: Kenny Lundtoft og Steffen Suwan Christensen.  

7. Valg af revisor og revisor suppleant: Jens Jacobsen modtog genvalg til revisor. 

Svend Åge Friis udgår som suppleant og erstattes af Jan Bredgård. 

8. Eventuelt: Som det første emne fik vi udnævnt Årets Golfer, i år, golfere. Æren gik 

til Lene og Kenny, for deres store arbejde i og omkring vores nye udslagshus.                                                   

En del bekymring omkring kontingentforhøjelsen. Vil vi miste medlemmer på den 

bekostning? KK: kunne oplyse at gennemsnitsprisen i Danmark er 6400,-.                                                           

Der Var dog enighed om at i svære tider, må man rykke sammen i bussen. Der er 

jo ingen der forbyder os at nedsætte kontingentet igen hvis der kommer 

opgangstider. Ligeledes enighed om at vores stærkeste kort er banen, og den må 

der ikke slækkes på. Indtil 2019 var det også et stort plus at vi havde restaurant 

Golfen, som en af de meget få i omegnen. Lad os håbe vi kan få den op at stå igen.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Så fik vi en snak om de nye regler. OB-reglerne var lidt diffuse. Forslag om 

droppezoner, evt. regelaften. Klavs foreslog en regel-banevandring.  

Til slut:  En KÆMPE TAK til Klavs for i alt at have været en del af bestyrelsen 

gennem de sidste 30 år, heraf de fleste som formand.  Klavs blev ÆRESMEDLEM.                                                  

Ligeledes en KÆMPE TAK til Evan for at have holdt vores kroner i stram snor.                                                                                                                                                                       

Håber i nyder at få frie tøjler. Karen og Annette får jer jo hængende derhjemme 

noget mere. Endnu engang TAK.  

Hermed kunne vi afslutte Generalforsamlingen 2021.  

 

Herefter holdt den nye bestyrelse et konstituerende bestyrelsesmøde. 

Den nye bestyrelse ser ud som følger: 

Formand: Kenny Lundtoft                 Næstformand:   Kasper 

Mølbæk                  Kasserer: Steffen Suwan 

Christensen 

Sekretær: Anne Grete Frisk                Sponsor udvalg: Finn 

Hosbond                  Turneringsudvalg: Kasper 

Mølbæk 

Herunder Husudvalg                 Golfskole/begynder: Alex 

Pedersen                  Kontor: Bente Hjortkjær 



       

                                                       Herunder bemanding af dette og tilsyn 

       

                                      Af Hjertestarter 

Desuden udgør Kenny, Kasper og Steffen forretningsudvalg.  

 

PBV. 

Anne Grete Frisk  

23 november 2021 


