
Generalforsamling  20. nov. 2022 

JAMMERBUGTENS GOLFKLUB 

 

1. Valg af dirigent:   

        Poul Jørgen Lyebalk valgt, og konstaterede at der var indkaldt rettidigt.  

2. Formandens beretning:  
Så gik det første år med Kenny Lundtoft som ny formand.  
Det har været et spændende år med mange gode oplevelser og store 
udfordringer.  
De gode oplevelser: 

 Der er en rigtig god stemning og sammenhold i vores klub. Flere 
udefrakommende spillere har sagt at det er  

Rigtig hyggeligt at kommer her, så bliv ved med at tage godt imod 
dem. Dette skyldes ikke mindst at kontoret 
Har været bemandet efter hvor mange Greenfee spillere der har meldt 
deres ankomst. I har været rigtig gode 
Til at yde hjælp og servicere.  

 Trods de strenge tider har vi formået at lave et lille overskud 
både på baneanlæg og Golfklub. Godt gået.  

 Uge 29 var en succes med jubilæums greenfee inkl. Mad til kr. 
135,-. Aldrig har der været fabrikeret så mange  
frikadeller og kartoffelsalat.  

 Vores klubmesterskab i år blev en betydelig mere festlig affære.  
Spillere på banen fra morgen til aften. Let frokost.  
Jo,Jow det går fremad.  
Vindere: Herre A og Klubmester: Kenny Lundtoft. Dame A : 
Kirsten Thorhauge,  

Senior Dame: Vibeke Thomsen, Senior Herre: Peter 
Mortensen.  

Herre B: Jesper Veng.  ( ingen Dame B:   Kom frit frem 
de damer ) 

 Shoppen har været mere åben i forbindelse med bemanding på 
kontoret. Ligeledes har der været 4 Fitting dage.  



 Vores nye ”Træmand” er blevet et værdsat medlem.  Mange 
selfies et taget med ham.  

       Så til de udfordringer vi har haft i den forløbne år.  

 Vi har haft svamp i vores greens så vi først kunne åbne disse 
midt i marts.  Vi har foretaget nogle tiltag vedr. greens 
Og fairway. Greens bliver klippet ned til  4 mm næste år. Så 
forhåbentlig vil disse tiltag tiltrække endnu flere gæster.  

 Hilda ophørte jo som forpagter 01. april 22. Selv om vi søgte 
ny forpagter ( og var tæt på) er det ikke lykkedes. Vi har dog 
ikke opgivet.  
Vi har mht. udskænkning prøvet med høflig selvbetjening. 
Det var vist sig at være en god forretning.  
Men den største udfordring  … Er rengøring.  
Lukkeholdet har påtaget sig at aftørre vask og toilet i de 3 
”offentlige”, samt tømme papirkurven. De er her jo hver 
aften.  
Hver har 4 til 6 uger om året.  
En drøm ville være hvis den største klub i klubben ville 
påtage sig én rengøring  om ugen. Meget mindre i 
vinterperioden.  

 Vi må desværre sige farvel til vores chefgreenkeeper Mads 
Werner den 31. december 2022. 
Mads har søgt nye udfordringer. Jeg vil gerne takke Mads for 
et godt samarbejde.  
Derefter vil jeg gerne byde velkommen til vores nye 
chefgreenkeeper Renè Juul Andersen fra 01. december 2022 

       Til sidst vil jeg gerne takke klubbens medlemmer.  I er alle GULD 
VÆRD…  Tak til … 

 Alle sponsorer, Træner Mads Albrechtsen og Alex, 
Husudvalg, Låseudvalg, Kontorudvalg, Grøn tirsdag, 
Skovhold, Kontor/Bogholderi,  

 Udvalget til søgning af fondsmidler bestående af Jens, Evan 
og Allan.   Samt ALLE frivillige. Uden jer kunne vi intet.  

 Ligeledes takker jeg bestyrelsen for godt samarbejde.  
 



3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse: 
Regnskabet blev fremlagt, og godkendt. Nogle få kommentarer.   
Vi har endnu engang nedgang i medlemstallet. Det skal vi 
simpelthen have vendt. Forvent indkaldelse til medlemsmøde først 
i det nye år.  
Krolf afdeling er i fremgang. Greenfee gæster er også i 
tilbagegang. Igen i år fik vi jo en sen start. Fremgang forventes i 
2023.   
Fritspils ordning gav flere gæster, og flere egne medlemmer.  
Sponsorer er sværere at få fat på, som nok skyldes den tiltagende 
inflation.  
Baneudgifter er stigende, gødning er dyrere ligesom el og benzin. 
SÅ vores likviditet er skrumpet.  Regnskab kan hentes på kontoret. 
  

4. Fremlæggelse af budget 2022/23 til godkendelse: 
      Budget godkendt af generalforsamlingen.  
 

5. Forslag fra bestyrelsen:   Ingen 
 

6. Forslag fra medlemmer:   Ingen 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:   
       På valg var: Alex Pedersen, Bente Hjortkær, ( Anne Grete Frisk ), 
Steffen S. Christensen udtræder udenfor tur.  

Alex, Bente og AG modtog ikke valg. Men AG indvilger i at blive et 
år mere.   Så 3 nye medlemmer indtræder i bestyrelsen  
Jan Bredgård, Otto Kjær og Brian Odde. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv på et snarligt møde.  
 

8. Valg af revisor og revisor suppleant: 
Jens Jacobsen genvalgt til revisor, Svend Aage Friis suppleant.  
 

9. Eventuelt: 
Årets Golfer:  



I år er valgt Jytte Pedersen. Jytte kører de 6 ugers tirsdags 
sommergolf med bravur, til stor glæde for turister og klubbens 
egne medlemmer.  
I Jyttes ordforråd findes ikke ordet NEJ. Er der brug for kaffe 
lavning, og hvad dertil hører så er hun der.  Stort TAK for dig.  
 
AB: Vil gerne have et rengøringsudvalg.  
EH: Vigtigste opgave for bestyrelsen: Nye medlemmer ! Nye 
initiativer.  Mere skriveri i den lokale presse.  
AH: Flere sommerhus medlemmer/ Long distance.  
AC: Vi skal have fat i flere kvinder.  
AS: Mht. kvinder nævnte Golf og Strik.  
LA: Golfklubben bør nævnes som mulighed i forbindelse med 
sommerhusformidling.  
MW: I ovenstående forbindelse også nævne Krolf og Par-3 banen. 
Noget for uøvede familier.  
AO: Rabat i forbindelse med golfskole og indmeldelse for næste år 
i klubben.  
ER: Gjorde opmærksom på et lille værktøj der skal bruges på 
green = Pitchfork. Kan du ikke se dit eget mærke 
      Er der nok en 3 – 4 andre du kan rette op.  
AC: Efterlyste en evt. indtægt ved Trackman. Der arbejdes på en 
model, så vi kan få udnyttet denne.  
MW: Vintergreen = Blå Flag / Sommergreen = Røde Flag. 
KL: Gjorde opmærksom på Klubbens Juletræssalg.   
KL: Nævnte en yderligere (nem) indtægt. Vi har holdt en 
begravelses kaffe. Det gør vi gerne igen. 
(AB/Annette Boelsmann, EH/Evan Helledie, AH/Anni Holmskov, 
AC/Arne Christensen, AS/Alice Sørensen, LA/Lisbeth Anthon, 
MW/Mads Werner,  
AO/Anders Overgaard, ER/Erik Rasmussen) 
 
Mads Werner: Takkede alle medlemmer for godt samarbejde. Har 
været glad for at være her. Men et nyt spændende job venter.  
Renè Juul:  Har været Greenkeeper siden 2008. Er selv golfspiller . 
Her i klubben. René glæder sig til at komme i gang.  



 
Jens Sørensen: Fortalte om den nye bro mellem 4 og 5. Herunder 
søgning af midler. Dansk Naturfredning har været ind over,  
Og derfor er platformen kommet på. Dermed har man større 
udsyn. Ligeledes har hjerteforeningen været med.  
Dette har også betydning for fondsmidler. Lige nu ligger broen på 
gamle sveller, som ikke er bæredygtigt.   
Jens beretter at der har været tale om utallige møder med 
kommunen. I pris tilbuddet er der budgetteret med en arbejdsløn 
på 300.000. 
Det skal vi gerne have reduceret betragteligt. Hvordan. ?  Som vi 
plejer at gøre her i klubben, Frivilligt arbejde. Det gælder bl.a. 
nedrivning.  
Spændende projekt.  
 
Og sådan fik vi afsluttet generalforsamlingen.  
Da vores formand jo synes alle er GULD VÆRD, var der lige en 
Guld Barre til bilturen hjem.  
 
Pbv.  
Referent 
Anne Grete Frisk 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

   

 
      

 
 


