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Nogen, der vandt!
Efterår er lig med sæsonafslutning i mange af klubbens
klubber-i-klubben. Alle afdelinger har haft forrygende
afslutninger, bl.a. seniordamer og tirsdagspiger har holdt
et par mindeværdige fester, hvorfra dette forsidefoto er hentet.
”Et foto af nogen, der vandt” som de skriver.
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Opslagstavlen
S e k r e ta r i at e t i n f o r m e r e r

Glemte sager
Vores depot for glemte sager ”bugner” med jern, paraplyer,
headcovers m.m.
Pr. 31. december 2009 vil depotet blive ryddet og alle glemte
sager vil blive smidt ud.

Bagmærker 2010
Alle medlemmer, der betaler kontingent rettidigt (1. februar
2010), vil få tilsendt bagmærker, træningskuponer og turneringskalender med posten. Alle, der betaler senere, må selv
hente det i sekretariatet.

Klubhus
Vores klubhus og bagrum i kælderen åbnes automatisk kl.
06.00 og låses de aftener, hvor der ikke er aktiviteter i klubhuset, kl. 18.00. Øvrige bagrum åbnes af den første person,
der har ærinde i bagrummet og låses kl. 18.00. Nøgle til
bagrum kan købes i sekretariatet.
Har du behov for klubhuset til møder eller andet efter 18.00,
så henvend dig til sekretariatet.

Ændring af
medlemskategori
Det er en stor hjælp for os i sekretariatet (læs: sparer meget tid), hvis du inden 31. december 2009 giver os besked
(gerne på info@herninggolfklub.dk) om adresseændring
eller, hvis du har planer om, at du for 2009 vil ændre din
medlemskategori.
Ved udmeldelse skal DGU-kortet afleveres til sekretariatet.
Der kan være mange gode grunde til at ændre medlemskategori eller overgå til passivt medlemskab som f. eks.
sygdom, brækket ben, udenlandsrejser, flytning, studiestart
o.s.v.!
Uanset grunden gøres opmærksom på, at passive medlemmer naturligvis ikke kan benytte klubbens træningsfaciliteter eller bane, ligesom man heller ikke kan spille greenfee
på andre baner!
Ønsker du at være passiv og alligevel fortsat bruge vore
træningsfaciliteter, er der mulighed for at tegne et ”Driving
Range” medlemskab, som også giver spilletilladelse til vores Pitch & Putt Bane.

Tilmelding til
betalingsservice
Det er en stor hjælp for os i sekretariatet (læs: sparer meget
tid), hvis du tilmelder din kontingentbetaling til betalingsservice.

Skabe
Har du et skab, som du ikke ønsker at bruge i den kommende sæson, skal vi vide dette senest den 31. december.
Det er ikke nok, at undlade at betale for et skab, hvis man
ikke ønsker at beholde det, så giv os venligst besked.
Med den nye udbygning af bagrum har vi mulighed for at
opfylde alle ønsker til skabe, så har du behov for et andet
skab, bedes du snarest rette henvendelse til sekretariatet.
Vi har stadigvæk ledige skoskabe i dame- og herreomklædning.
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Herning Golf Klub indkalder hermed til

Klub NYT
Medlemsblad for Herning Golf klub.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag 1.150 stk.

ordinær
generalforsamling
Torsdag 26. november 2009 kl. 19.00
på Østergaards Hotel
Silkeborgvej, Herning

REDAKTION

Søren Nørgaard ......... 97 12 73 92
Jørgen Munk . ........... 40 54 06 70
INDLÆG TIL KLUBNYT

Mailes til info@herninggolfklub.dk
eller sno@herningfolkeblad.dk - eller
afleveres i postkassen i klubhuset.
NÆSTE NUMMER

Udkommer foråret 2010. Deadline for materialer oplyses på klubbens hjemmeside.
BESTYRELSE

Hans Bundgaard, fmd........ 97 21 49 94
Storårvej 22 ......................... 20 22 49 94
Carsten Jensen ................... 97 12 91 49
Østertoften 111
Carsten Bach ...................... 97 20 93 93
Nørretorp 8
Jonna Nielsen . .................... 97 11 82 01
Grønnegade 12, 1. tv
Jan Kjeldsen ........................ 97 21 02 91
Th. Nielsensgade 69 .......... 40 31 88 01
Kenn R. Christensen ......... 97 12 00 83
Knudmoseparken 19
Steen Pedersen.................... 97 21 59 18
Kousteupparken 25
HERNING GOLF KLUB

Sekretariatet ........................
Jørgen Munk,
forretningsfører ..................
Restaurant . ..........................
Træner-Proshop .................
www.herninggolfklub.dk
KLUB-SPONSORER

97 21 00 33
40 54 06 70
97 21 34 84
97 22 59 83

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder
vedtagelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
• Forslag fra bestyrelsen til ændringer i klubbens vedtægter:
I § 8 ønskes afsnittet: Ethvert i klubben registreret medlem over
18 år, der har betalt kontingent som ovenfor angivet, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.
Ændret til: Ethvert i klubben registreret aktivt medlem, der har
betaltindskud og kontingent som ovenfor angivet, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.
I § 10 ønskes afsnittet: Regnskabet føres af kassereren eller efter
dennes bemyndigelse. Bestyrelsen ansætter en statsautoriseret eller registreret revisor til foretagelse af revision og udarbejdelse af
regnskab.
Ændret til: Den valgte revisor foretager revision af regnskabet.                                                                                   
• Forslag fra Claus Madsen:
	Anlæg af korte stier, samt renovering af eksisterende veje og stier.
Se den fulde ordlyd af forslaget på www.herninggolfklub.dk
• Forslag fra Erik Tilly:
	Hul 8 skal bevares som par-4 hul og banen derfor som par-72.
Se den fulde ordlyd af forslaget på www.herninggolfklub.dk
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen er: Steen Pedersen (modtager genvalg) ·
Carsten Bach (modtager genvalg) · Jonna Nielsen (modtager ikke
genvalg) · Suppleanter: Michael Handberg (modtager genvalg) ·
Roald Petersen (modtager genvalg)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen
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Spar Gjellerups Andeturnering

På den første dag i November, afholdt Herning Golf Klub
sin sidste officielle turnering, nemlig SPAR i Gjellerup`s Andeturnering. 72 deltagere fordelt på 3 rækker, dystede på 9
huller om dejlige juleænder og rødvin. Som altid havde Golf
Cafeen v/Steen et par flasker med de altid gyldne dråber udsat som præmie for nærmest hullet på 3 og 6. De to præmier
tog Connie Fjord og Gerda Engelbrect sig af.

Resultaterne blev som følger
A-Rækken:
Jesper Skovbo Kjeldsen����������������������������������������������� 22 point
Lissi B. Lassen�������������������������������������������������������������� 21 point
Benny Nielsen��������������������������������������������������������������� 20 point
Eva Bachausen�������������������������������������������������������������� 19 point
B-Rækken:
Kjersti Thomsen����������������������������������������������������������� 17 point

Erik Dalgas Knudsen��������������������������������������������������� 17 point
Gerda Engelbrect��������������������������������������������������������� 15 point
Conni Fjord�������������������������������������������������������������������� 15 point
C-Rækken:
Jacob Merrild���������������������������������������������������������������� 21 point
Jane Platz Netterman��������������������������������������������������� 20 point
Henning Boel���������������������������������������������������������������� 19 point
Ole Vagn Christensen�������������������������������������������������� 19 point
Jeg er sikke på at vi igen til næste år også tager denne
match med på programmet, der var venteliste så interessen
fejler bestemt ikke noget mht at komme ud at spille, på selv
så sent i tidspunkt på året. Nu venter Julen og Nytåret på os
alle sammen, og med ønsket om at Jeres ”putts” må være
med Jer i 2010 siger vi fra Turneringsudvalget tak for 2009.
Med sportslige hilsner Ole Slumstrup, Turneringsleder

Herning Golf Klub
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C. C. Contractor Ægteskabsturnering

I Herning Golf Klub holder vi fast
ved traditionerne og C. C. Contractor
Ægteskabsturnering er en af golfefterårets sikre ”hits”.
Turneringen den 27. september er en
åben turnering og deltagerlisten viste
48 ægtepar fra Herning Golf Klub og 5
ægtepar fra andre klubber.
De havde alle en dejlig turnering med
godt vejr, en pragtfuld buffet efter
spillet og fantastiske præmier, som
Laurits Pedersen kunne uddele i de
tre rækker:

A-rækken:
1. plads: Randi Nyby/
Jesper Skoubo Kjeldsen����������������������-1
2. plads: Lise Astorp/
Jesper Aagaard������������������������������������+3
3. plads: Martha Rams Quistgaard/
Morten Rams Quistgaard������������������+3
B-rækken:
1. plads: Ella Tolstrup/
Erik Dinesen�����������������������������40 point
2. plads: Judith Skelkjær/
Kristian Skelkjær����������������������38 point
3. plads: Linda Jensen/

Poul Verner Jensen�������������������38 point
4. plads: Rita Andersen/
Svend Herold Andersen�����������35 point
5. plads: Birthe Bundgaard/
Hans Bundgaard�����������������������34 point
C-rækken:
1. plads: Lis Wichmann/
Jørgen Wichmann��������������������30 point
2. plads: Eva Neumann/
Ole Vagn Christensen��������������28 point
Der blev heller ikke brug for skilsmisseadvokater i år.

Advokatfirmaet Claus Kiær
Advokat

Claus Kiær
Auktionsleder

Andersen & Leidorf A/S
BRYGGERGÅRDEN • BREDGADE 15
7400 HERNING • TELEFON 97 21 20 22

lf. 9712 8600
E-mail:T
øllegade 1C
lawcare@mail.dkM
7400 Herning
5381
9712
Fax
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Proshop / Golf Café turnering
Søndag den 4.oktober var der ny rekord i antal deltagere i proshop/Golf
Cafe turneringen, idet 93 håbefulde
medlemmer stod klar til start da gunstarten gik kl. 10.00. På trods af store
mængder nedbør og kraftig vind hele
lørdagen, formåede banen alligevel at
presse vandet væk så banen var spilbar. Modsat tidligere var der i år gunstart, da Steen gerne ville servere varm
og lækker mad til alle, og der kan ikke
være nogen, der gik sultne hjem, da
var arrangeret en stor buffet. Alle rækker spillede 18 huller, og der blev trods
vind og vejr lavet rigtig fine scores.
A-gruppens første plads gik til Egon
Østergaard med en score i 0. Bjarne
Stegger havde samme score, bare med
knap så mange +’er på scorekortet.
B-gruppen fik en suveræn vinder i
Jesper Bjerre med en score i +2, og Cgruppen blev vundet af Mogens Trier

Pedersen fra Haunstrup i +2, med
Jacob Merrild i samme score, men
han måtte ligesom Bjarne Stegger se
sig slået fordi, der var for få +’er på
kortet.
Turneringen var årets sidste tællende

turnering til Royal Player, og hele toppen havde da også tilmeldt sig, så der
var nerver på inden starten gik, og
efter turneringen skulle det vise sig at
årets Player of the year blev en sikker
vinder, da den nærmeste forfølger ikke
havde en alt for god dag.
Fra Steen og Jesper skal der lyde en
stor tak til alle deltagerne, og begge
ser allerede frem til at arrangere næste
års turnering.

Industrivej Nord 15 · Birk
7400 Herning

Tlf.: 9712 5022
Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

www.partner-revision.dk

 



Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82

Herning Golf Klub
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Witt Lyngturnering
I weekenden den 19.-20. September
blev der afholdt Witt Lyngturnering.
Som noget nyt blev turneringen i år
afholdt over to dage med cut efter
lørdagens runde. I A-rækken, der spillede slagspil, var der 39 deltagere og
i B-rækken deltog 25. Der var kun 18
spillere i hver række, der fik adgang til
søndagens finalerunde.
Da både bane og vejret viste sig fra
sin fineste side var der basis for gode
scores og der blev også scoret flot af
mange af deltagerne. Specielt Laurids
Andersen havde en fantomweekend,
hvor han, på trods af et enkelt ”katastrofe hul”, alligevel gik rundt i totalt
9 under handicap. Det er også værd at
bemærke at 5 af de 6 vindere gik bedre
end handicap.
Vinder i A-rækken
1. Laurids Andersen -9 netto
2. Hans Ole Carl -3 netto
3. Jeanette Andersen -1 netto

Vinder B-rækken
1. Allan Laursen 80 point
2. Victor Jensen 76 point
3. Lis Frandsen 68 point

Vi siger tillykke til vinderne, og takker
sponser Witt mange gange for de flotte
præmier.
Anders Zacho
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God deltagelse i alle årets
carsten
jensen

Turneringer

Siden sidste nummer af klubbladet
er der sket store
ting i klubben,
idet vi har fået vedtaget en udvidelse af
klubhus og restaurant, der betyder at
der altid vil være god plads til at huse
deltagerne i vore turneringer. Det kan
der også blive god brug for, idet vi i år
har oplevet flere turneringer med en
deltagelse tæt på (og i nogle tilfælde
over) det fastsatte maksimum antal
deltagere – herom senere.
Vi har afholdt 3 turneringer siden
sidst, WITT Lyngturnerng, C. C. Con-

tractor ægteparturnering og Proshop/
Golf Cafe turnering. Du kan læse referat af disse turneringer andetsteds
i bladet.
Der har til alle årets turneringer været en god deltagelse og dermed har
vi fortsat trenden som blev startet i
foråret. SUPER SPAR Andeturnering,
der skal afholdes den 1. november
er i skrivende stund fuldttegnet og
dermed har deltagerantallet til vore
turneringer sat nye rekorder.
I alt 1171 har deltaget i turneringer i
2009, hvilket er en stigning på 6,5% i
forhold til 2008.
Der har selvfølgelig været udsving
i deltagerantallet i de enkelte turneringer og selvom nogle turneringer
oplever et faldende antal deltagere er
det ikke i sig selv ensbetydende med

at den pågældende turnering ikke er
interessant at deltage i. Det kan være
en uheldig placering i forhold til andre
ting der sker i samfundet (eks. konfirmation, koncerter o.a.).
Der er dog en turnering, der har vist
vigende deltagelse de sidste 3 år, nemlig Generationsturneringen. Den har
ligget i foråret, ofte lige i konfirmationstiden, så næste år vil den få en
placering i efteråret. Hvis det så ikke
rykker, så må se på om den har sin
berettigelse. Nedgangen i deltagere på
de øvrige turneringer skyldes alene tilfældige udsving, som nævnt ovenfor.

ROYAL Player of the year
Inden de sidste turneringer var der
stor spænding i toppen, det både Marianne Carl og Bjarne Stegger lå lige

vi kan el, vvs og
ventilation

Sandvigvej 1, DK-7400 Herning
Tlf. 9627 7500

HTH KøKKenforum Herning
engdahlsvej 2C • 7400 Herning
Tlf. 9712 6533
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matcher
med 112 point. Nu er alle de turneringer, der tæller med i resultatet spillet
og resultatet kan gøres op.
Der har deltaget i alt 365 personer,
hvilket er et lille fald i forhold til
2008 på 2,9%. Af disse har mere end
173 deltaget i mere end en turnering,
hvilket er en stigning på 1 i forhold til
sidste år.

Hvad blev så resultatet?
Resultatet fremgår af skemaet på modståene side. De første 6 kan du møde/
gense på generalforsamlingen, hvor
der får deres præmier, som er sponsoreret af ROYAL Unibrew. Vi glæder os
til at ønske dem tillykke.

Næste sæson
Udvalget er allerede i gang med at
planlægge sæsonen 2010, hvor planen lige nu er, at åbningsturneringen
afsluttes med en fest, ligesom den
forhåbentlig kan danne rammen om
indvielsen af vore nye huller og nye
klublokaler, men derom senere, når
frosten er af jorden.
I udvalget, som er udvidet med Hans
Ole Carl, glæder vi os til 2010, hvor der
forhåbentlig igen sættes nye rekorder,
nu hvor det ikke længere er klublokalerne, der reelt sætter grænsen for
hvor mange der kan deltage til turneringer med spisning.
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Backspin & Selvværd
Herning Golf Klub har indgået et samarbejde med Backspin & Selvværd,
der er støttet af Herning Kommune og
Kulturministeriet.
Der er tilknyttet op til 8 unge mennesker, der sammen med projektmedarbejder Kim Musgaard Jakobsen dagligt har deres gang i klubben, hvor
Jesper og Søren prøver at føre dem ind
i golfens verden.
Backspin & Selvværd er et privat socialpædagogisk tilbud, der med golf
som udviklingsværktøj har til formål
at forbedre vanskeligt stillede børn
og unges selvværd, selvtillid og selvindsigt. Dansk Golfunion og DIF har
siden starten af projektet været tilknyttet som sparringspartnere. Backspin
blev startet af tidligere lærer Michael
Løhde Rasmussen og har fungeret på
Sjælland siden 1999, hvor vi har vi en
afdeling på Smørum Golfcenter. Vi har
aftale med flere af de Københavnske
kommuner og er i øjeblikket også ved
at udvide samarbejdet til nye kommuner. Vi startede vores første afdeling
af Backspin i Jylland i Herning i september 2009. I Herning har vi tilknyttet en medarbejder – Kim Musgaard
Jakobsen, som varetager de daglige
opgaver.
Vi er blevet særdeles godt modtaget i
Herning Golf Klub og er nu kommet
i gang. Vi har pt. 2 hold unge mennesker, 3 piger (kommer op på 4) og 4
drenge, som dagligt er tilknyttet Backspin og færdes i Herning Golf Klub.

Når vi ikke er ude og spille golf eller få
undervisning holder vi indtil videre til
i klubbens mødelokale på 1.sal.
Indtil videre har Backspin tegnet kontrakt med Herning kommune i 1 et år,
hvorefter tilbuddet evalueres.
Vi ser frem til et godt samarbejde med
jer alle i Herning Golf Klub. Skulle der
være nogle spørgsmål er i mere end
velkommen til komme til mig.

nnonce til golfnyt 02/04/08 10:04 Side 1

Platanvej 8 - 10 · 7400 Herning
Tlf. 96 42 11 00 · Grc.dk

Kim Musgaard Jakobsen
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531 kilometer golfbane
Der er op til 30 kilometer mellem hullerne på verdens længste golfbane, der
ligger i Australien.
Golfspillerne skal sætte god tid af, hvis
de ønsker at gå 18 huller på en nyanlagt golfbane i den australske outback.
Der er nemlig op til 30 km. mellem
hullerne og det samlede anlæg er på

531 km., skriver business.dk.
Det er dog ikke meningen, at golfspillerne skal gå hele turen eller for
den sags skyld køre den i golfvogn.
Tanken er, at golfentusiaster kører i
bil fra roadhouse til roadhouse, hvor
der så spilles et enkelt hul ved hvert
stop. Alligevel vil det vare fire dage at

Kaj Munks Vej 4 · 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00
her@dahllaw.dk · www.dahllaw.dk

’gå’ alle 18 huller, forlyder det fra The
Telegraph.
Ejerne regner med, at den nye bane –
Nullarbor Links - bliver en eftertragtet
turistattraktion og hævder, at interessen fra udlandet allerede er betydelig.
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Kære medlemmer …
Vi fra shoppen side vil gerne benytte
dette klubblad til at takke alle medlemmer for sæsonen, som så småt er ved
at rende ud. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi var meget spændte
på hvordan alle de nye banetiltag ville
tage sig ud, og selvfølgelig specielt
driving range som vi måtte åbne oppe
på græsset. Det skulle dog vise sig at
spænding hurtigt blev til gælde, da
vi hurtigt var tilbage på måtterne, og
gennem hele sæsonen har der været et
højt aktivitets niveau på driving range.
2009 var også det første år for Søren, og det viste sig hurtigt at være
en god disponering med en træner
mere. Efterspørgelsen var stor både
efter individuelle lektioner, men så
sandelig også til vores kurser, som vi
til næste år vil forsøge at udbygge. Vi
havde i foråret meget få dage/uger
med deciderede ventetid, så vi er af
den opfattelse at det nuværende niveau
er passende.
2010 byder først og fremmest på en ny
shop, som vi gælder os rigtig meget til
at indrette her hen over vinteren, med
Randi som den store indretningsarkitekt, således vi kan slå dørene op til
påske i de nye lokaler.
Tak for en god og lang sæson!
Søren, Randi og Jesper

DANMARKS LANDSDÆKKENDE PRIVATHOSPITAL TILBYDER

UNDERSØGELSE OG BEHANDLING
INDENFOR MERE END 30 SPECIALER
Har du en sundhedsforsikring kan du bruge den hos os.
Du kan læse mere om de enkelte behandlinger
på vores hjemmeside www.daph.dk
For nærmere information er du velkommen til at
kontakte os på telefon 3637 2600.
AALBORG

ESBJERG

HERNING

HØRSHOLM

ÅRHUS

WWW.DAPH.DK

Herning Golf Klub
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STORT JULESALG I SHOPPEN
Callaway
Big Bertha grafitsæt
Til herrer, 5-AW
Før 5999,-

300000

Callaway
Big Bertha grafitsæt
Til damer, 5-SW
Før 5999,-

Wilson Ci7
herre stålsæt

300000

Yes puttere

Ben Ross
grafitsæt

Alle bags

Alle modeller i
shoppen
Før 1650,-

Til både damer
og herrer
Før 3899,-

250000

4-PW
Før 4450,-

÷25%

120000

1500

00

Powa Kaddy
elvogn
Før 7500,-

550000

Udsalget gælder
kun lagervarer
og så længe
lager haves

TIDER
ÅBNINGR S
- DECEMBER
I NOVEMBE

0 - 18.00
Torsdag kl. 10.0
10.00 - 15.00
l.
k
g
a
d
n
ø
s
g
o
Lørdag

Proshoppen
97 22 59 83
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Tirsdagsdamer har haft
en fantastisk sæson
Vi var spændte på,
hvordan det skulle
gå med alle gravemaskinerne, jordbunkerne, diverse blå
pæle, afkortede huller, provisoriske
greens, nysået græs, og hvad der ellers
har været gang i på vores grønne oase.
Vi er blevet positivt overraskede.
Banen klarer nu vand fra oven som aldrig tidligere. Banen har været i “flot”
stand og “reservehullernen” har været
absolut spilbare.
De reparerede fairway´s er allerede i
brug på nogle af hullerne , og når vi
går forbi de nye anlagte green`s , som
ser sunde og særdeles spændende ud,
glæder vi os allered til næste sæson
med en “rigtig” golfbane igen.
Vi har haft vores afslutningsturnering,
en skøn efterårsdag i oktober hvor 46
piger afsluttede sæson 2009.
Vi spillede en lidt utraditionel turnering over 9 huller, hvor bolden skulle
kastes een gang pr. hul. Der var også
nærmest flaget, plus nærmest flaget
udenfor greens. Vi havde gode præmier, med Facet som hovedsponsor,
flagsponsor med dejlige flasker vin, var
som over hele sæsonen Jørgen Kamp.
Vi havde tillige ryddet op i skabet, så
der var rigtig mange præmier til uddeling. Vindere: gr A: Lissi Bank Lassen,
Ella Tolstrup, Lene Søgård-Andersen.
Gr B: Jonna Vester, Ester Simonsen,
Kirsten Christensen. Årets spiller: Birgit Thomsen. Årets scorekort bruto: nr
1:Birgit Thomsen, nr 2: Hanne Zacho,
netto: nr 1:Lis Frandsen, nr 2: Kjersti
Thomsen. Hadegaver var som sidste
år en stor succes, der var udvist stor
opfindsomhed, til morskab for deltagerne. Inden undertegnede kunne
trække mig tilbage var der generalforsamling incl. en kort

tirsdagsdamer

Årsberetning
Vi har spillet 23 tirsdage, der har været
99 forskellige damer på banen, heraf
har 59 været “stjernespillere”.

Der er rigtig mange, som har fået et
nyt handicap, andre har stridt med
deres eksisternde, men hver tirsdag
har der været præsteret god golf, og
humøret og sammenholdet har været
i top.
Månedsmatcher: har vi haft 5 gange
med gunstart og spisning i restauranten , hvor vi har nydt vores dygtige
restauratør´s dejlige mad.
Vi har haft Pink cup, til støtte for
kampen mod brystkræft. Vi indsamlede knap 12 000 kroner ind, men det
var ikke tilstrækkelig til en landsfinaleplads, men vi syntes det var et stort
beløb, og vi havde en fin turnering og
fælles aften. På trods støtter vi op om
den fortsatte kamp mod brystkræft,
som rammer så mange, også blandt
golfspillere.
Byturneringer: Holstebro måtte melde afbud, derfor havde vi kun udebane
kampen mod Ikast tilbage, det var en
fin dag, men desværre fik vi endnu engang ikke pokalen med til Herning, vi
må gøre det bedre til næste år-- forhåbentlig- hvor svært kan det være ???.
Sommerudflugt: I år tog bussen os
med til Struer, og den dag fik vi vestenvinden at mærke, det var nærmest
orkan. Vi havde alligevel en festlig dag,

turnering, sandwich, fælles spisning,
bustur med sange og anden underholdning samt afslutning i runddellen.
Økonomi: Brita holder styr på finanserne, og derfor ingen krise, afslutningmatchen incl. fest fik vi til spotpris.
Vedtægter: Handicapgrænserne besluttedes tilrettet så gr A og B kunne
blive lige store, samt at tilmelding
foregår på golfbox. Vi vedtog at EDS
regulere tirsdagsturneringerne.
(se hjemmeside).
Visioner: At udmelde et fast spisetidspunkt til månedsmatcherne, for på den
måde at minimere ventetid til spisning
og præmieuddeling.
Komiteen: På valg var Lissi Bank
Lassen, Ester Simonsen og Brita Jørgensen, Brita modtog genvalg. Lissi og
Ester ønskede ikke genvalg. Nyvalgte
blev Eva Backhausen og Susanne Nellemann, nyvalg som suppleant Hanne
Zacho. Der var blomster, tak og ros til
de afgående.
Jeg vil gerne sige tak til alle tirsdagspigerne, og især de komiteer jeg har
været del af,
Jeg ønsker held og lykke til den nye
komite` og på gensyn til næste år.
Lissi Bank Lassen
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En vellykket seniordame-sæson
En fantastisk sommer med masser af
dejligt solskinsvejr
er gået, og mange gode torsdagsturneringer er blevet afviklet. Vi har nydt
at spille på vores velholdte bane, som
heldigvis også viste sig at kunne modstå en regnvejrsperiode her i sensommeren.
Hver torsdag har der været god tilslutning, og der er kommet mange nye
medlemmer til. Hen over sommeren
har 70 forskellige seniordamer deltaget i klubben. Nogle spillere har været
med de fleste gange – mens andre
ikke har deltaget så ofte, men alle har
bidraget til en god stemning, og der
har været glæde og godt humør.
Samarbejdet med seniorherrerne er
forløbet helt perfekt. Ofte har vi været
100 spillere – eller mere på banen
om torsdagen, men trods det er spillet ”gledet”, så vi kunne nå rundt på
rimelig tid.
Vi har haft et afvekslende program
med mange forskellige spilleformer –
hjemme og ude på fremmede baner.
Alt er forløbet som planlagt, og der har
været masser af gode oplevelser.
Den 24. september havde vi ”Damer
mod herrer turnering”. Der var 99
deltagere. Det var damernes tur til at
tilrettelægge, og vi havde håbet på at
vinde pokalen. Desværre lykkedes det
ikke denne gang, men vi kommer helt
sikkert stærkt tilbage!
Efter turneringen nød vi en dejlig frokost. Lækkert - som sædvanligt!
Sydbank var sponsor, og der var mange flotte præmier. Tak til Sydbank!
Det var endnu en af de gode fælles
arrangementer, som var meget vellykket.
Den 8.oktober havde seniordamerne
afslutningsturnering. Her deltog 35 seniordamer. Efter turneringen afholdtes
generalforsamling.

seniordamer

Referat af
generalforsamlingen
Årets gang: Kort gennemgang af sæsonens aktiviteter. Afviklingen af vores

Vinderne fra afslutningsturneringen - iført de vundne præmier.
turneringer er forløbet tilfredsstillende
efter tilmelding på golfbox.
Tak til vores sponsorer: Proshoppen,
Bravo Tour, Wagner, Midtbo, Sydbank
og Vogue!
Tak til Steen og Dorete, som altid er
venlige og hjælpsomme!
Tak til udvalgsmedlemmerne for et
godt samarbejde!
Stor tak til alle deltagere for en vellykket sæson! Det har været en stor fornøjelse at møde jer om torsdagen!
Regnskab: Økonomien ser godt ud
– takket være mange
medlemmer og sponsorer.
Udvalg: Ella og Marie
var på valg, og modtog
genvalg.
HCP - regulering. Et
klart flertal (25 af de 35
deltagere) ønskede, at
der skal reguleres fra
næste sæson.
Vintergolf: Vi spiller
ikke turnering i vinter,
men fortsætter med at
spille torsdag. Derfor
tilmelder man sig som

sædvanligt på golfbox, så holdene kan
indpasses med herrernes hold.
Husk juleturneringen den 3. december!
Efter generalforsamlingen spiste vi en
meget lækker gourmet-middag, som
seniordame-klubben betalte. Vogue
havde sponsoreret flotte præmier på
dagen. Stemningen var høj, og vi hyggede os - i lang tid. Det var en flot afslutning på en meget vellykket sæson!
Tak for i år!
Marie Damgaard
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Følg byggeriet på hjemme-

Den 2. november gik ombygningen af vores
klubhus i gang. Første skridt var nedrivning
af bygningen med shoppens baglokale,
turneringskontor og en del af bagrummet.
Udgravning til og støbning af fundament går
omgående i gang, så det er færdigt inden
frosten sætter ind.
Målet for byggeriet er, at den nye ombygning
kan tages i brug, når den nye sæson går i
gang til april 2010.
Følg byggeriet på vores hjemmeside
www.herninggolfklub.dk
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2008/09 for Herning Golf Klub.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Herning, den

/

2009

Hans Bundgaard (Formand) · Kenn R. Christensen · Steen Pedersen · Jonna Nielsen · Carsten Bach · Carsten Jensen ·
Jan Kjeldsen
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til medlemmerne i Herning Golf Klub
Vi har revideret årsregnskabet for Herning Golf Klub for regnskabsåret 1. oktober 2008 - 30. september 2009, omfattende
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet
aflægges efter god regnskabsskik.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet.
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede,
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
30. september 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2008 - 30. september 2009 i
overensstemmelse med god regnskabsskik.
Supplerende oplysninger
Vi skal gøre opmærksom på, at de opstillede budgetter er udarbejdet af ledelsen uden vor medvirken, og vi kan således
ikke udtale os om de budgetmæssige sammenhænge.
Herning, den

/

2009

Partner Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Allan Bjørn
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING 2008/2009
Det forgangne år har været lidt af et specielt år for klubben.
De store jordflytninger og omlægninger har gjort, at det
var en noget amputeret bane, der kunne spilles på. Det har
for bestyrelsen, været en fornøjelse at mærke den meget
positive holdning medlemmerne har udvist, trods de dårlige baneforhold. Dejligt at medlemmer har troet på klubbens beslutning om, i samarbejde med Herning Kommune,
at gøre noget for at dæmme op for de vandproblemer der
har plaget banen de sidste mange år. En medlemsnedgang
var frygtet, men heldigvis uden grund, da det tegner til en
medlemsfremgang til næste sæson. Vi kan alle glæde os til
den kommende sæson, med en ’hel’ bane i fuldt omfang og
i en mere driftsikker form.
Banen
Sæson 2008-2009 vil nok blive husket som året, hvor banen
gennemgik de største ændringer i mange år. Allerede i foregående sæson etablerede kommunen det nye regnvandsbassin bag hul 16 og i foråret startede så udgravningen til
et regnvandsbassin samt tilhørende vandløb mellem hul 1
og 11. Det medførte det glædelige, at vi nu endelig kunne
slippe af med den uhumske sø ved greenen på hul 11.
Der var mange ideer fremme om udformningen af den nye
sø, heraf en del, der nærmest ville umuliggøre at spille såvel hul 1 som 11. Derfor kontaktede klubben banearkitekt
Poul Erik Hingebjerg, der fremkom med forslag til søens
endelige udformning. Han udarbejdede ligeledes forslag
til anlæggelse af nye greens på hul 1 og 11. Den gamle 11.
green, som i flere år har været særdeles fugtig og meget
svær at holde, ville under alle omstændigheder blive ødelagt i forbindelse med gravearbejdet. Derfor blev der anlagt
en helt ny green på hul 11, og da entreprenørmaskinerne
alligevel var på området, blev det besluttet ligeledes at anlægge en ny green på hul 1. Det har været et stort ønske i
flere år, da denne green er en af de gamle greens, som har
svært ved at klare den mindste smule regn.
Det opgravede jord fra søerne blev som bekendt udlagt
på hul 13, 15, 18 samt driving range, der så efterfølgende
blev tilsået. Herning Kommune nedlagde derudover spildevands- og kloakrør fra ”bygværket” ved hul 11, forbi
kolonihaverne og i hele højre side af hul 16 frem til det nye
regnvandsbassin bag hul 16.
Desværre måtte vi konstatere, at hovedledningerne til vort,
efterhånden gamle, vandingsanlæg gik gennem området,
hvor søen mellem hul 1 og 11 blev udgravet. Det medførte
at der skulle etableres nye hovedledninger og forbindelsesrør, ligesom der naturligvis skulle etableres vanding til de
2 nye greens. Der blev ligeledes nedlagt nye sprinklere til
greens på hul 13 og 15, hvor det gamle system var blevet
ødelagt af jordarbejdet på disse huller.
Endelig blev anlagt nye teesteder på hullerne 8, 11, 13, 15
og 16.
De mange ændringer på banen kunne ikke undgå at medføre gener for medlemmerne. Hul 13 og 15 måtte spilles

som par 3-huller, og specielt hul 15 har en hel del medlemmer ikke været specielt glade for.
Udgravningerne på banen medførte også, at en hel del
træer måtte fældes. Efterfølgende er dog blevet nyplantet
mellem hul 1 og 11, ligesom der er plantet 100 æbletræer
på banen. Det er derudover planen, at der skal plantes en
række træer til at markere grænsen mellem hul 13 og 16,
ligesom der også er planer om beplantning langs åen på hul
13 (på hul-4 siden).
De mange forbedringer på banen virker tilsyneladende
efter hensigten. Det er i hvert fald mange år siden banen
har været så tør og spilbar som i denne sæson. Vi valgte i
forbindelse med påfyldning af muld ikke at nedlægge dræn,
men se hvor behovet opstod. Det viste sig nødvendigt her i
efteråret at dræne driving range og der er andre steder på
banen, som skal ses nærmere efter.
Vi mangler de sidste færdiggørelser, som vil blive udført,
når sæsonen går på hæld. Entreprenøren vil åbne åen fra
den nye sø mellem hul 1 og 11 til den lille å foran herreteested på hul 18. Regnvandsledningen, der kommer fra Herning Centret, skal tilsluttes den nye kanal ved dameteested
på hul 10 og rørledningen på tværs af hul 18 skal fjernes
Klubhus
Der er i flere år arbejdet med at finde en løsning på af få
taget på klubhusets kuppel gjort tæt. Opgaven er nu løst,
selv om det blev en omfattende og meget bekostelig sag,
men resultatet er blevet godt og har pyntet på klubhuset.
Der er i årets løb arbejdet på planer for en ud- og ombygning af klubhuset. Planerne er, på ekstraordinære generalforsamlinger her i efteråret, blevet godkendt af klubbens
medlemmer til igangsætning. Arbejdet er nu påbegyndt
og udbygningen forventes klar til ibrugtagning ved sæsonstart næste år. Dog må den indvendige renovering af
kuplen formentlig vente til næste vinter, for at huset også
kan fungere mens der bygges ud.
Personale
For at prøve at få banen og klubben til at fungere så godt
som muligt under de specielle forhold, har medarbejderne
ydet en hel ekstraordinær indsat i den forgangne sæson.
Det er lykkedes flot, så derfor en stor tak til klubbens ansatte. Jonna Vester afløste Jørgen Fjord som klubsekretær
først på året, men desværre måtte Jonna, af helbredsmæssige grunde, melde fra igen sidst på sommeren. Fra 1.
november starter Anny Risager som klubsekretær. I den
mellemliggende tid har Jørgen Fjord været så venlig at
passe jobbet. Tak for det Jørgen.
For at styrke trænerkapaciteten blev Søren Kjeldsen ansat
som elev hos Jesper først på året.
Restaurant
Steen Leth tiltrådte ved sæsonstart jobbet som restauratør
i klubben. Det har for bestyrelsen og de mange medlemmer, der jævnligt kommer i restauranten, været en meget
stor fornøjelse at få Steen i huset. Restauranten har virkelig
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fået et løft, hvilket også har været medvirkende til at højne
klublivet. Stor tak til Steen! Vi glæder os til at fortsætte
samarbejdet med dig.
Backspin & Selvværd
Herning Golf Klub har indgået et samarbejde med Backspin & Selvværd, som er et privat socialpædagogisk tilbud,
støttet af Herning Kommune og Kulturministeriet, der
med golf som udviklingsværktøj, har til formål at forbedre
vanskeligt stillede børn og unges selvværd, selvtillid og
selvindsigt. Backspin blev startet i 1999 og fungerer allerede nu i Smørum Golfklub.
Der er tilknyttet 8 unge mennesker, der sammen med
projektmedarbejder Kim Musgaard Jacobsen dagligt har
deres gang i klubben, hvor Jesper og Søren prøver at føre
ind i golfens verden.
Turneringer
Der er i år gennemført 12 klubturneringer, 2 klubmesterskaber, 1 udvalgsturnering og en sponsorturnering i turneringsudvalgsregi. Dertil kommer de danmarksturneringen
og de turneringer, som klubber-i-klubben har gennemført.
Alt i alt en travl sæson, på en bane, som har vist sig bedre
end frygtet.
Som et nyt tiltag har vi i år gennemført et klubmesterskab
i hulspil, med indledende runder i sommer og finaleweekend ultimo august. Der har deltaget 48 spillere, men ambitionen er, at mindst det dobbelte skal deltage til næste år.
Vi har også deltaget i en trekantsturnering - 3H turnering
sponsoreret af Dansk Vinhandel - med Holstebro og Harre
Vig. Der har ikke været det forventede antal deltagere fra
nogen af klubberne, men turneringen får chancen også
i 2010 og så håber vi konceptet er bedre kendt. Der blev
kæmpet om en bypokal, som Holstebro løb med, mens
Jonna Vester blev bedste Herning spiller.
Deltagelsen i de øvrige klubturneringer har igen i år sat
nye rekorder. Der har deltaget i alt 1171 personer i klubbens turneringer. Det svarer til en stigning på 6,5% i forhold
til sidste sæson. Disse personer har deltaget i turneringer,
der har været sponsoreret af eksterne sponsorer og vi er
meget glade for deres engagement. Det er ikke muligt at
gennemføre et sådant omfattende program, uden deltagelse af velvillige sponsorer og sådanne er vi i den heldige
situation at have i Herning Golf Klub. Der skal derfor lyde
en stor tak til sponsorerne for deres deltagelse.
I jyske klubbers samarbejde, også kendt som Royal Unibrew Golf eller Regionsgolf, har vi i år haft hold med i alle
4 rækker. C-rækken spillede sig frem til 1/8 finalerne, hvor
de måtte forlade turneringen. Der har ligeledes deltaget to
hold i jysk/fynsk holdturnering for seniorer og veteraner,
hvor det ene hold vandt oprykning fra Veteran-C til VeteranB rækken fra næste sæson.
Udvalget er i årets løb forstærket med Ole Slumstrup og
Marianne Carl, ligesom Birgit Christensen har deltaget
som turneringsleder. Der har været en god stor stab af
hjælpere (ingen nævnt, ingen glemt) og der skal lyde en

stor tak til alle der har været involveret i turneringsafvikling i 2009.
Begyndere og kaniner
Vores begynderudvalg har i denne sæson gennemført 3
begynderforløb og i alt 86 nye medlemmer har haft fornøjelsen af Michael Handberg og hans udvalg. De har også
alle sammen spillet kaninturneringer og derved fået lov til
at benytte parkbanen på egen hånd.
Kaninudvalget har afviklet turneringer hver torsdag aften,
fra medio april til udgangen af september, dog med en velfortjent pause i juli måned. Udvalgets nye tiltag, hvor man
havde mulighed for at tilmelde sig, uden at blive ”tvunget”
til at være markør, viste sig at være et godt tiltag. Mange
medlemmer har på denne måde haft mulighed for at spille
9 huller torsdag aften, uden at skulle føle sig forpligtet til at
”holde kaniner i ørerne”.
Elite og juniorer
Vores eliteafdeling venter på, at de nye talenter fra juniorafdelingen kan stå på egne ben. Flere af vore bedste juniorer
har i denne sæson spillet på vores 3. divisionshold og
danmarksseriehold, samt deltaget i en række ranglisteturneringer over hele landet.
I juniorafdelingen hygger godt 85 drenge og piger sig med
træning, turneringer og hyggearrangementer som juniorudvalget, sammen med Jesper og Søren, står for.
Resultatet for vores elitehold blev, at 3. division også i 2010
spiller i 3. division, mens vores danmarksseriehold sikrede
oprykning til 4. division.
Det bedste resultat i sæson 2009 stod Cathrine Orloff
Madsen dog for, da hun i juli måned vandt det danske mesterskab i slagspil på Furesø Golfklubs bane (par 71) med
runder i 73, 69, 70 og 75 foran hele den danske amatørelite.
Cathrine er i gang med sin sidste sæson på Geogia State
University og kommer forhåbentlig hjem og begynder sin
nye tilværelse som playing pro.
Vi har p.t. ikke juniorspillere på landholdet, men med Martin Hornshøj, Laurids Lynge Andersen og Jacob Hornshøj
på Dansk Junior Golf Akademi Landsdækkende hold,
Anders Hornshøj, Anne Hornshøj og Rasmus Fredensborg
på Dansk Junior Golf Akademi Regionshold, mens både
Anne Sofie Johannesen og Kirstine Voetmann er optaget på
DGU’s Talent Piger Syd 2009/2010, ser fremtiden lys ud for
elitegolf i Herning Golf Klub.
Økonomi
Regnskabet for 2008/09 udviser et underskud på 282 tkr.
mod et budgetteret overskud på 74 tkr., dvs. en negativ
budgetafvigelse på 356 tkr.
Den negative budgetafvigelse skyldes i væsentligt omfang
følgende forhold:
FinaFinanskrisen medførte en nedgang
i sponsorindtægter med������������������������������������������������ 76 tkr.
Det Det blev nødvendigt at foretage
reparation af vandingsanlæg��������������������������������������� 236 tkr.
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I forI forbindelse med de store tiltag i relation til forbedring
af banen, blev det beslbesluttet samtidigt at få udarbejdet
nye greens på hul 1 og 11������������������������������������������� 324 tkr.
NegNegative afvigelser i alt���������������������������������������� 636 tkr.
Ovennævnte negative afvigelse er i løbet af regnskabsåret
formindsket bl.a. via forøgede medlemskontingenter og
indskud (117 tkr.) samt besparelser på banebudgettet (232
tkr.).
På investeringssiden blev der primo regnskabsåret anvendt
527 tkr. til udbedring af tag på klubhus. Denne investering
afskrives over 10 år. Dette var en absolut nødvendig investering, da taget var utæt flere steder.
Der er i regnskabsåret ligeledes investeret 625 tkr. i maskiner. Denne investering afskrives over 5 år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for Herning Golf Klub for 2008/09 er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:
Indtægtskriterium
Indtægter udgør de fakturerede kontingenter og andre
indtægter med fradrag af tillagt moms. Der foretages periodisering af indtægter og udgifter i øvrigt.
Materielle anlægsaktiver
Bygninger og maskiner måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.

Begge ovennævnte investeringer er finansieret af vores
likvide beholdning, hvorfor denne naturligvis er formindsket voldsomt i indeværende regnskabsår. Dette afhjælpes
via hjemtagning af forøget kreditforeningslån i forbindelse
med den kommende udbygning af klubhus.
For 2009/10 budgetteres med et overskud på 186 tkr.
På indtægtssiden budgetteres med en stigning i kontingentindtægter/indskud på ca. 575 tkr. Stigningen fremkommer via en kontingentstigning på 300 kr. for seniorer
samt en forøgelse af medlemsantallet.
På omkostningssiden påvirkes budgettet væsentlig af, den
på den ekstraordinære generalforsamling besluttede, ombygning af klubhus mv.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det
modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede
værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Der foretages afskrivninger baseret på følgende vurdering
af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger�������������������������������������������������������������������� 10-30 år
Maskiner������������������������������������������������������������������ 5 sæsoner

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der
for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets
underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet.

Maskiner med anskaffelsessum på under 100 tkr. afskrives
100% i anskaffelsesåret.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til
nominel værdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den
skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
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RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

Note

2008/09
kr.

2007/08
kr.

Budget
2008/09
tkr.

Budget
2009/10
tkr.

1

4.541.812
352.225
158.400
252.100
8.550
424.185
40.082
393.850
102.269
15.815

4.328.200
248.250
154.375
245.350
11.990
519.215
39.525
370.350
104.670
91.300

4.462
315
160
260
10
450
40
430
105
20

4.978
490
164
300
0
450
40
450
105
3

6.289.288

6.113.225

6.252

6.980

1.206.827
3.635.164
984.254
476.506
-1.257
2.146
29.843
92.810
38.718
34.713
71.366

1.254.342
3.147.503
1.102.446
374.905
-10.953
-5.175
-22.653
-929
53.687
28.797
83.650

1.185
3.307
991
479
-14
0
-5
90
50
35
60

1.227
3.514
1.257
515
-11
0
-5
73
124
30
70

Omkostninger i alt.......................

6.571.090

6.005.620

6.178

6.794

REGNSKABSMÆSSIGT
RESULTAT..................................

-281.802

107.605

74

186

Medlemskontingenter....................
Indskud nye medlemmer...............
Boldabonnement (netto)................
Leje af bagplads og -skabe (netto).
Driving range................................
Greenfee-indtægter........................
Pay & Play....................................
Sponsorindtægter..........................
Tilskud..........................................
Renteindtægter mv., netto..............
Indtægter i alt..............................
Administration mv.........................
Banedrift.......................................
Klubhus og restaurant...................
Træner...........................................
Turneringsudvalg..........................
Kaninudvalg..................................
Klubblad.......................................
Elite- og divisionsgolf...................
Juniorudvalg.................................
Udvalg for nye medlemmer...........
PR-, presse- og sponsorudvalg......

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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BALANCE 30. SEPTEMBER
AKTIVER

2009

2008

1.341.745
527.150
-210.000

1.658.895

1.341.745

317.314
-40.000

277.314

317.314

625.000
-125.000

500.000

0

720.000
-180.000

540.000

720.000

750.000
-250.000

500.000

750.000

ANLÆGSAKTIVER......................................................................

3.476.209

3.129.059

Beholdning af præmier......................................................................
Debitorer...........................................................................................
Periodisering.....................................................................................
Tilgodehavende moms......................................................................
Sydbank nr. 7118 185911 (jubilæumskonto).....................................
Nordea nr. 600-00-47005..................................................................
Handelsbanken nr. 243.437-7............................................................
Kassebeholdning...............................................................................

0
78.135
24.090
49.955
14.586
60.737
389.857
4.146

1.560
107.184
25.568
45.817
14.467
45.741
1.415.833
8.851

OMSÆTNINGSAKTIVER............................................................

621.506 1.665.021

AKTIVER.......................................................................................

4.097.715 4.794.080

Ejendom ekskl. grund:
Saldo 1. oktober.........................................................
Tilgang......................................................................
Afskrivning...............................................................
Maskinhus:
Saldo 1. oktober.........................................................
Afskrivning...............................................................
Maskiner, anskaffet i 2008/09:
Tilgang......................................................................
Afskrivning...............................................................
Maskiner, anskaffet i 2007/08:
Saldo 1. oktober.........................................................
Afskrivning...............................................................
Maskiner, anskaffet i 2006/07:
Saldo 1. oktober.........................................................
Afskrivning...............................................................
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BALANCE 30. SEPTEMBER
PASSIVER

2009

2008

Saldo 1. oktober..................................................................
Årets resultat.......................................................................

2.476.144
-281.802

2.368.539
107.605

EGENKAPITAL...............................................................

2.194.342

2.476.144

Nykredit..............................................................................
Nykredit..............................................................................
Langfristede gældsforpligtelser........................................

328.847
804.735
1.133.582

356.455
1.014.887
1.371.342

Hensat til jubilæumskonto...................................................
Skyldige omkostninger.......................................................
Skyldig A-skat, ATP mv......................................................
Feriepengeforpligtelse funktionærer og skyldige feriepenge mv..................................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser........................................

14.467
293.318
222.662

14.467
565.993
125.434

239.344
769.791

240.700
946.594

GÆLDSFORPLIGTELSER............................................

1.903.373

2.317.936

PASSIVER.........................................................................

4.097.715

4.794.080

Eventualforpligtelser

Note

11
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NOTER
Medlemmer
30/9 2009

2007/08
kr.

Budget
2008/09
tkr.

Budget
2009/10
tkr.

3.271.250

3.312

3.626

389.400

423

494

101.000
116.400
1.500
241.500
92.400
0

113
127
2
250
120
0

108
128
2
250
219
12

Passive........................................................
127
73.975
Longdistance...............................................
4
8.800
Nabomedlemmer.........................................
18
25.987
Driving range..............................................
33
23.250

67.650
20.900
26.200
0

67
21
27
0

78
5
20
36

1.357
4.541.812
I alt betalende............................................
Frimedlemmer.............................................
18

4.328.200

4.462

4.978

2008/09
kr.

2007/08
kr.

Budget
2008/09
kr.

Budget
2009/10
kr.

4.600
3.500

4.400
3.300

4.600
3.500

4.900
3.800

2.300
1.500
500
11.900
550
2.300
1.300

2.200
1.450
500
11.500
550
2.200
1.300

2.300
1.500
500
11.900
550
2.300
1.300

2.400
1.600
500
12.500
600
2.400
1.300

2008/09
kr.

MedlemsKontingenter
Seniorer.......................................................
776
3.408.050
Seniorer hverdagsmedlem.......................................................
129
453.250
Studerende og ungseniorer 19-24 år.........................................
53
105.800
Juniorer u/18 år...........................................
82
113.250
Microer.......................................................
5
2.500
Firmamedlemmer........................................
37
220.150
Startmedlemmer..........................................
87
100.800
Green Pass...................................................
6
6.000
I alt aktive..................................................
1.175

1

1.375

Kontingentsatser
Seniorer.........................................
Seniorer hverdagsmedlem.............
Studerende og ungseniorer 19-24
år...................................................
Juniorer u/18 år.............................
Microer.........................................
Firmamedlemmer..........................
Passive..........................................
Longdistance.................................
Nabomedlemmer...........................

Note
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NOTER

2008/09
kr.
Administration mv.
Gager sekretariat og administration................................................
Øvrige personaleomkostninger......
Telefon..........................................
Edb-anskaffelser............................
Edb-udgifter..................................
Porto og kontorartikler..................
Annoncer og tryksager..................
Baneguide.....................................
Lønkørsler og gebyrer...................
Regnskabsmæssig assistance og
revision.........................................
Fotokopiering................................
Møder/rejser bestyrelse og udvalg.
Generalforsamling.........................
Småanskaffelser og reparation.......
Bagmærker og greenfeebilletter....
Kontingent Dansk Golf Union.......
Scorekort.......................................
Sponsor- og andre skilte................
Klubarrangementer.......................
Øvrige administrations- og sekretariatsomkostninger.......................

2007/08
kr.

Budget
2008/09
tkr.

Budget
2009/10
tkr.

Note
2

526.660
62.535
32.046
6.250
88.074
29.113
13.037
0
15.893

536.679
79.717
30.335
15.901
73.602
28.262
27.307
22.188
15.904

555
91
30
0
75
27
18
25
18

588
69
32
6
85
27
10
10
15

10.000
5.240
23.133
23.652
2.361
17.849
171.931
78.135
34.562
37.458

25.000
1.299
27.944
17.913
19.078
15.576
164.383
57.112
46.957
13.114

15
2
26
20
2
16
160
30
30
12

10
5
24
20
12
16
180
50
20
15

28.898

36.071

33

33

1.206.827

1.254.342

1.185

1.227
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NOTER

Banedrift
Personaleudgifter..........................
Konsulentbistand...........................
Vedligeholdelse maskiner..............
Hjælpematerialer...........................
Drift af maskiner...........................
Afskrivninger af maskiner.............
Køb/salg af småmaskiner..............
Baneudstyr og håndværktøj...........
Forbrugsafgifter............................
Vandafgifter..................................
Kemikalier, frø og gødning mv......
Vedligeholdelse af vandingsanlæg.
Vedligeholdelse af maskin- og
mandskabshus...............................
Vedligeholdelse af bane og områder.................................................
Drivingrange inkl. driftsmateriel/udslagsskur................................
Baneforbedringer..........................
Baneadministration.......................
Diverse..........................................

2008/09
kr.

2007/08
kr.

Budget
2008/09
tkr.

Budget
2009/10
tkr.

1.481.263
0
92.008
8.144
150.544
555.000
2.200
138.617
35.885
23.141
206.356
335.646

1.506.842
0
223.395
21.134
154.424
430.000
-14.590
63.691
19.822
17.175
179.851
50.521

1.604
0
186
20
185
555
0
110
25
30
225
100

1.782
5
175
10
160
575
35
80
30
30
215
100

35.016

31.341

30

50

3.309

160.940

50

10

72.583
429.657
62.690
3.105

261.879
5.014
35.263
801

50
105
32
0

25
185
47
0

3.635.164

3.147.503

3.307

3.514

Note
3
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NOTER

Klubhus og restaurant
Prioritetsrenter...............................
Småanskaffelser............................
Forbedringer.................................
Reparation og vedligeholdelse......
Varme- og forbrugsafgifter............
Rengøringsartikler.........................
Rengøringsselskaber.....................
Lønninger.....................................
Vagttilsyn mv................................
Forsikringer...................................
Forpagtningsindtægt......................
Markedsføringstilskud...................
Tømning af containere..................
Øvrige omkostninger.....................
Afskrivning og renter klub- og
maskinhus.....................................

Træner
Retainer Fee..................................
Træningslektioner.........................
Diverse..........................................
Proelev..........................................
Indtægt fra idrætsskolerne.............

Turneringsudvalg
Turneringssponsorer......................
Turneringsfee................................
Præmier.........................................
Fortæring ved matcher..................
Diverse..........................................

2008/09
kr.

2007/08
kr.

Budget
2008/09
tkr.

Budget
2009/10
tkr.

72.479
56.428
5.801
86.974
207.902
13.192
115.471
61.183
43.631
32.214
-40.000
40.000
22.459
16.520
734.254
250.000

82.910
27.353
89.798
288.467
195.123
12.192
105.158
34.556
37.330
30.735
-40.000
0
24.785
14.039
902.446
200.000

75
30
25
110
200
12
120
50
40
35
0
0
25
19
791
250

0
20
60
50
250
8
110
50
45
35
-40
40
25
19
672
585

984.254

1.102.446

1.041

1.257

Note
4

5
343.821
92.900
15.925
62.500
-38.640

263.575
103.900
7.430
0
0

312
100
2
65
0

305
100
0
150
-40

476.506

374.905

479

515

-28.500
-106.785
48.457
58.970
26.601

-37.500
-65.390
35.788
42.241
13.908

-54
-56
43
23
30

-27
-97
50
30
33

-1.257

-10.953

-14

-11

6
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NOTER

Kaninudvalg
Match-feeindtægter.......................
Præmier, fortæring mv...................

Klubblad
Annonceindtægter.........................
Trykning og porto mv....................

Elite- og divisionsgolf
Sponsorindtægter..........................
Sponsorudgifter.............................
Herrer 1. hold................................
Herrer 2. hold................................
Damer 1. hold...............................
Elitematcher, kørsel og træning.....
Træningshal..................................

Juniorudvalg
Indtægter.......................................
Udvalgsmøder mv.........................
Matcher.........................................
Lejre mv........................................
Kurser...........................................
Diverse..........................................

Eventualforpligtelser
Ingen.

2008/09
kr.

2007/08
kr.

Budget
2008/09
tkr.

Budget
2009/10
tkr.

-20.580
22.726

-18.296
13.121

-21
21

-27
27

2.146

-5.175

0

0

-93.778
123.621

-139.582
116.929

-130
125

-130
125

29.843

-22.653

-5

-5

-41.000
0
20.226
9.546
1.505
102.533
0

-48.500
0
13.430
800
800
30.041
2.500

-48
29
10
10
1
83
5

-38
0
13
13
2
83
0

92.810

-929

90

73

-800
9.670
13.100
11.903
1.500
3.345

-2.000
1.905
19.464
21.855
3.895
8.568

0
0
0
0
0
50

-30
14
47
35
41
17

38.718

53.687

50

124

Note
7

8

9

10

11

Herning Golf Klub

Klub Nyt

17

......................................................................................

siden www.herninggolf.dk

18

Klub Nyt

Herning Golf Klub

......................................................................................

Årsberetning fra seniorherrer
jørn
ballisager

Seniorherrer

I lighed med tidligere år har vi
seniorherrer opstillet nogle visioner for året 2009. Efterfølgende har vi
opstillet en målsætning for året.
Har vi nået denne målsætning?
For sæsonen 2009 havde vi som målsætning, at medlemstallet fastholdes på
nuværende niveau evt. forøges. Dette
er i høj grad lykkedes, idet medlemstallet er forøget med 20 nye medlemmer, så vi nu er 122 medlemmer i
senior-herrerafdelingen. Hvor mange
kan vi være? Hvor mange vil vi være?
Vil vi stille krav om et bestemt HCP
for at blive medlem? Hvad siger vores
nuværende medlemmer til et forslag
herom? Vores generalforsamling vil
tage disse emner op.
Igen i år har vi lavet praktisk arbejde
på banen. Især oprydning omkring
nyanlæg.
Angående fællestræning er det dejligt at opleve, at så mange deltager
i denne. Jeg tror, at vi sammen med
Jesper og Søren her har fundet en
form, som seniormedlemmerne gerne
vil deltage i.

Kommunikationen mellem
komite og medlemmer
Dette er et meget væsentligt område.
Her benyttes vores hjemmeside, golfboks og mail-udsendelser. Vi prøver
hele tiden at leve op til et højt informationsniveau.
I tilknytning til vores målsætning har vi
opstillet en aktivitetsplan med angivelser af forskellige spilleformer, såsom
slagspil for alle grupper, stableford,
greensome, holdturnering, den gule
bold osv. Vi finder, at man som medlem i seniorafdelingen prøver forskellige turneringsformer, når der samtidig hermed er indbygget et socialt
element, som vi gerne vil fremme.

Elforsyning | fibErbrEdbånd
Elinstallation | EnErgirådgivning
nyE EnErgiformEr | EnErgitEknik

Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf. 7015 1560, Fax 8722 8711
info@energimidt.dk, www.energimidt.dk
Afdelinger i Silkeborg, Brædstrup, Skive og Herning
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Udover de hjemlige aktiviteter, har vi
som vanligt deltaget i Vestjysk – Old
Boy’s samarbejdet med 5 andre klubber. Interessen herfor ligger nu stabilt.
Vi skal vel derfor bibeholde dette samarbejde fremover?

Rejser til udlandet

NY RENAULT MEGANE
TID TIL FORANDRING
VELKOMMEN TIL EN PRØVETUR!

Der er gennemført en rejse til Tunesien for begge køn og ligeledes en god
tur til Tyskland for 20 herrer alene.

Renault Forsikring
fra 1.900 kr./halvår **
Bliv elitebilist på
6 måneder, hvis du
er fyldt 25 år!

Samarbejde
med seniordamer
Vi har samarbejdet omkring en række
turneringer hjemme og ud af ”huset”.
Vi har i år haft fælles starttidspunkt.
Det har været en stor fordel for ægtepar, som kan følges ad ud og hjem.

Næste år
Vi vil fastholde vores visioner og målsætninger, og sørger for, at der blive
mange aktiviteter både herhjemme og
udenbys/udenlands.

Sponsorer
Vores mange aktiviteter kunne ikke
lade sig gøre uden en række sponsorer.
Derfor skal der lyde en stor tak til
Hammerum El - vores hovedsponsor.
Ligeledes til Bravo-Tours og Vestjysk
BANK, som er sponsorer for den
gennemgående præmie på sommergreens.
Ligeledes tak til Sydbank, som er
sponsor ved vores juleturnering, til
Idemøbler for bolde og til Nordea, der
er sponsor ved en turneringsdag.

FRA

209.900 KR

FRA

224.900 KR

RENAULT MEGANE
Eks. 1.6 16v 100hk 5-dørs

Diesel
Eks. 1.5 dCi 90hk 5-dørs
www.renault.dk

Testet model:
Ny Renault Megane dCi 105 Man-6 Comfort

DEN SIKRESTE BIL NOGENSINDE.
37 POINT AF 37 MULIGE I EURO NCAP’S
SIKKERHEDSTEST.
Tid til forandring: Prøv Renault Megane
- så er du overbevist... helt sikkert.

5-dørs hatchback med aircondition og klassens største bagagerum: 405 liter. Brændstoføkonomi fra 14,9–22,2 km/l og dieselpartikelfilter på alle dieselmotorer. Den viste
bil er med ekstraudstyr. Lev.omk. 3.680 kr. Finansier dit bilkøb hos Renault Finans.
** Prisen gælder for Mégane 1.6. Indplacering som elitebilist forudsætter skadefri kørsel i det første halve år. Såfremt du er under 25 år, er prisen 3.800 kr./halvår.

VIBORGVEJ 103-107 · 7400 HERNING · TLF. 96 26 62 00
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Begynderudvalgets beretning
michael
handberg

Begynderudvalg

Beretning bliver
altså aldrig min
stærke side, så
selv om dette er
min 10. af slagsen, tror jeg aldrig det
bliver et hit. I en jubilæumssæson er
det vel på sin plads at kigge lidt tilbage. Gennem de 10 år jeg har været
formand har udvalget været med til at
indsluse ikke mindre end 680 medlemmer, og det er jo i sig selv en mindre
golfklub. I de 10 år har der været 22
forskellige medlemmer af det 13 mand
store udvalg, hvilket jo vidner om en
vis stabilitet. For mig er der ingen tvivl
om at drivkraften i vores udvalg er
de fantastisk spændende og positive
mennesker man møder hvert eneste
år, krydret med et godt kammeratskab
i udvalget, hvor ingen går af vejen for
at "mobbe" hinanden. Nå, men inden
jeg falder hen i total nostalgi, må jeg
hellere »berette« lidt.
2009 var nok et år som vi havde frygtet
lidt i udvalget, dels på grund af de mange omlægninger af banen, dels fordi
den uafbrudte strøm af golfspillere til
klubberne ligesom var vendt til afgang
fra selvsamme klubber. Klubbens mål
var 80 nye prøvemedlemmer, og det
frygtede vi lidt, vi ikke kunne levere.
Vi nåede 86 nybegyndere, og det er vi
faktisk temmelig stole af.

Begynderholdene
For en gangs skyld vil jeg tillade mig
at starte bagfra med efterårsholdet -

hold 3. I juni måned gik vi og talte på
knapper, skulle vi eller skulle vi ikke
have et efterårshold. Om det var tankeoverføring skal jeg lade være usagt,
men lige pludselig væltede det ind
med tilmeldinger, i en sådan grad at vi
måtte lukke for tilmelding. Med 30 deltagere var det det største efterårshold
nogensinde, og hvilket hold. Nogle
usædvanlig seje begyndere, der lige
sluttede af med 2 x 9 huller den 3. oktober. Hvis man ikke kan huske datoen,
så var det der Alfred Dunhill Links
Championship i Skotland blev aflyst og
i Holstebro krøb de i ly på Ecco Tour
Championship, men vore begyndere
kæmpede sig gennem regn og blæst
og en enkelt var så ubeskeden at lave
48 point, tør slet ikke tænke på hvor
mange det var blevet til i tørvejr. Efter
at være blevet gennemblødt til skindet, ventede belønningen i klubhuset i
form af dejlig mad, en skarp fra Steen
til at varme sig på og en lille præmie til
alle. Og helt ærligt, jeg nærer den dybeste respekt for såvel begyndere som
markører - det var vilje på et højt plan.
I den forbindelse skal der lyde en stor
tak til ProShoppen, Steen, en anonym
samt Modulex som sørgede for at alle
kunne gå hjem med en præmie.
Hold 2 startede op i weekenden den 9.
og 10. maj og kunne byde velkommen
til 21 nybegyndere. Målet for hold 2
er altid at blive færdig til sommerferien, derfor bliver de ofte presset lidt
hårdere, heldigvis lykkedes det at få
alle gjort klar, så vi kunne få alle ud og
spille 2 x 9 huller den 3. juli.
Hold 1 startede den 28. og 29. marts
og havde 35 deltagere, hvoraf vi havde
den fornøjelse at have to kinesere på

holdet, så nu kan vi også prale med at
konceptet er internationalt.
Ud over træningssamlingerne med
holdene blev der også i hele juli måned tilbudt "kaninmatcher", hvor man
kunne spille 9 huller med begynderudvalget, et tilbud der skal ses i lyset af,
at rigtig mange bliver færdige lige op
til ferien og gerne vil have lidt hjælp
i starten.

Lektionsindhold
Igen i år har kursusforløbet stort set
fulgt den samme skabelon, i samarbejde med Jesper og Søren er der
løbende blevet justeret såfremt der
har været behov for det. Som altid vil
vinterpausen blive brugt til at evaluere.
Med Golfbox og elektronisk tidsbestilling er mængden af informationer nybegynderne skal have temmelig stor,
så vi ser meget frem til at vi næste år
kan råde over et teorilokale til denne
form for undervisning.

Arbejdet i begynderudvalget
Med 86 begyndere fordelt på 3 hold
har der igen i år været trukket rigtig
store veksler på de enkelte udvalgsmedlemmer. Inden sæsonen blev udvalget udvidet med Githa Hansen og
Susanne Jensen så det i alt bestod af
13 medlemmer. Og selv om udvalget
er stort er arbejdsmængden, for hvert
enkelt medlem, alligevel ganske stor.
Jeg vil gerne takke hver enkelt medlem af udvalget, og ikke mindst de 2
nye, for en fantastisk indsats, I har på
bedste vis repræsenteret HGK og gjort
det til en god oplevelse at starte i klubben. Desværre har Jesper Aagaard
meddelt at han, efter denne sæson,
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ønsker at trække sig fra udvalget, så
en speciel stor tak til Jesper for hans
indsats i udvalget gennem årene. Når
vi har et overblik over sæson 2010 vil
vi vurdere om der skal tilføres udvalget
yderligere arbejdskraft. Der skal også
lyde en tak til Lars Klode som sæsonen
igennem har afviklet regelundervisning for begynderne. Igen i år har
udvalget haft kontrakt med 4 sponsorer, Camillas Hudpleje, PRO-Shoppen,
Designa Køkken samt Bravo Tours.
Der skal også lyde en stor tak til alle 4,
jeg ved at begynderne har sat stor pris
på sponsoratet.

Samarbejdet
med klubbens PROer
I årets løb har der været løbende
dialog med klubbens 2 PROer og de
få knaster der altid er, er blevet løst
løbende og i gensidig respekt for hinandens arbejde. 86 nybegyndere som
alle skal have planlagt 8 træningslektioner er ikke en let opgave, men der
har været stor fleksibilitet fra Jesper og
Sørens side. En stor tak til Jesper, Søren og ikke mindst til Randi - som vist
ikke bare holder styr på kaninkortene
men også de 2 PROer.

Samarbejdet
med Kaninudvalget
Som noget nyt har der om torsdagen
været mulighed for at alle har kunnet
spille uanset handicap, og man har

selv haft mulighed for at beslutte om
man ville være markør eller spille med
i A-rækken. Dette nye tiltag finder vi i
begynderudvalget særdeles positivt og
mener det indeholder gode elementer
der kan bygges videre på. Hold 2 og
3 rammer desværre lidt skævt ind i
torsdagsmatcherne, så her er vi nødt
til at give dem et alternativt tilbud. Det
betyder ikke, at vi ikke til enhver tid
vil opfordre alle til at spille så mange
torsdagsmatcher som muligt - for det
gør vi. Så Knud, vi ved godt at vi engang i mellem er irriterende, på trods
af det håber vi at vi kan fortsætte det
gode samarbejde. Stor tak til Knud og
hans tropper for mange gode torsdage
- og ikke mindst en forrygende afslutningsfest.

Nu kan det være at der er enkelte der
ligefrem gemmer beretningen fra år til
år (selv om jeg tvivler), men det er vel
helt i tidens ånd og i tråd med det kommende klimatopmøde at genbruge sidste års afslutning (jeg kan faktisk ikke
finde på noget bedre) så med håbet
om at alle vil bakke op omkring, ikke

Fremtiden
Sæson 2010 er vel en sæson alle i HGK
har set frem til, forhåbentlig får vi en
bane der står i lak og fernis og et klubhus der lever op til nutidens standard
med muligheder for at afvikle teori og
regelundervisning i klubben. Det ser
ud til at de lyse fremtidsudsigter har
lokket mange nye medlemmer til, så
lige nu ser det ud som om at der "kun"
skal 60 nybegyndere igennem. Vi håber, at vi kan starte alle op på én gang
på et stort forårshold. Pt. er de første
16 pladser taget, så kender du en som
påtænker at kaste sig over golfen, ja, så
er det bare at få skubbet til dem.

bare begynderarbejdet, men hele klubben i 2010 vil jeg takke alle for sæson
2009, det har været spændende og
inspirerende at arbejde i klubben. Den
største tak skal dog lyde til hver enkelt
nybegynder, DU har kæmpet, grinet,
bandet, skældt ud, været glad, været
hjælpsom - kort sagt DU har gjort det
sjovt at være en del af begynderarbejdet og det har været rigtig dejligt at
lære DIG at kende.
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Kanon Kaninafslutning
knud
pilgaard

Kaninudvalget

Så er sæsonen
desværre over for
denne gang og vi
må vente 5- 6 måneder inden vi starter til foråret 2010.
Vi har i år spillet 20 turneringer inkl.
afslutningen.
Lørdag den 26. september holdt vi
vores afslutning. Til denne ”store begivenhed” var vi desværre kun 60
deltagere.
Der var ellers plads til 80, men det
var en dejlig dag alligevel. Dejligt vejr
og god stemning. Dog var der en del,
som gik tidligt hjem for at være friske
til søndagens turnering. Næste år er
der ikke klubturnering dagen efter,
så der kan drikkes igennem. Takket
være gode sponsorer var der præmie
til alle.
En stor tak til: Bodil Ibsen design, Cassøe, Center guld, Derma, Elgiganten,
Femilet, Harald Nyborg, Hårkunsten i
Sunds, Jørgen Kamp, Kvickly, Midtbo,
Punkt 1, Q8 Silkeborgvej, Rema 1000,
Skousen, Super Best, XL byg, Kiwi,
samt vores 2 hovedsponsorer Designa
og Sweedor.Dagens vindere blev Peter Laugesen og Susanne Jensen med
39 point, og præmien var en Weber
bordgrill.
Vi kan allerede nu oplyse at turneringen mod Trehøje i Herning er torsdag den 10. juni 2010, samt at vores
afslutningsturnering er lørdag den 2.
oktober 2010. Husk at du kan spille
med om torsdagen uanset dit hcp. Vi
spiller 9 huller hver torsdag aften i
sæsonen, så kom og vær med sammen
med glade golfere.
Læg nu ikke alt golfudstyret i vinterhi.
Brug vores gode vinterbane, så du kan
holde dine slag ved lige og være klar til
næste sæson.
Udvalget vil hermed gerne sige kaniner og markører tak for denne sæson
og på gensyn næste år.

Resultater
Den 27. august
C. rækken: hcp. 49-54
1. Kurt Grauballe 19 pt.
2. Anny Nørskov Sørensen 18 pt.
B. rækken: hcp 37-48
1. Allain Bøge 21 pt.
2. Gitte Bagge 21 pt.
A. rækken: hcp. 0-36
1. Tobias Woller 22 pt.
2. Ivan Sams 19 pt.
Nærmest flaget: hul 3 Troels Nørskov Sørensen
3,39m – hul 6 Troels Nørskov Sørensen 0,38m
– hul 10 ingen – hul 12 Egon Kjærgaard Christensen 1,60m
Den 3. september
C. rækken: hcp. 49-54
1. Troels Nørskov Sørensen 21 pt.
2. Olga Dahl Hansen 20 pt.
B. rækken: hcp. 37-48
1. Viggo Ibsen 19 pt.
2. Lisbeth Møldrup 15 pt.
3. Grethe Buus Poulsen 15 pt.
A. rækken: hcp. 0-36
1. Allain Bøge 17 pt.
2. Bjarne Johnsen 16 pt.
Nærmest flaget: hul 3 ingen – hul 6 Preben
Pajbjerg 5,12m – hul 10 Troels Nørskov Sørensen 12,64m – hul 12 Troels Nørskov Sørensen
4,93m.
Den 10. september
C. rækken: hcp. 49-54
1. Gabriele Fleischer 18 pt.
2. Jack Bøje 17 pt.
B. rækken: hcp. 37-48
1. Jytte Nielsen 18 pt.
2. Egon Kjærgaard Christensen 18 pt.
A. rækken: hcp. 0-36
1. Tobias Woller 23 pt.
2. Hanne Kirkegaard 19 pt.

Nærmest flaget: hul 3 Harry Kousgaard 7,10m
– hul 6 Janus Nettermann 3,30m – hul 10 ingen –
hul 12 Gabriele Fleischer 3,00m
Den 17. september
C. rækken: hcp. 49-54
1. John Brandt 27 pt.
2. Ole Juul 21 pt.
3. Cllaus Christiansen 19 pt.
B. rækken: hcp. 37-48
1.Gitte Bagge 24 pt.
2. Birgitte Bondrup 19 pt.
3. Grethe Buus Poulsen 19 pt.
A. rækken: hcp. 0-36
1. Allain Bøge 23 pt.
2. Lone Hauge 21 pt.
Nærmest Flaget: hul 3 John Brandt 0,13m – hul 6
Claus Christiansen 0,74m – hul 10 Jens Ole Bondrup 1,98m – hul 12 Jens Ole Bondrup 2.54m
Den 24. september
C. rækken: hcp. 49-54
1. Claus Christiansen 27 pt.
2. Ole Juul 25 pt.
3. Michael Poulsen 23 pt.
B. rækken: hcp 37-48
1. Egon Kjærgaard Christensen 19 pt.
2. Viggo Ibsen 17 pt.
3. Erik Andersen 17 pt.
A. rækken: hcp. 0-36
1. Ivan Sams 21 pt.
2. Jan T. Jørgensen 18 pt.
Nærmest flaget: hul 3 Claus Christiansen 4,49m –
hul 6 Ole Juul 2,18m – hul 10 Allain Bøge 6,75m
– hul 12 Morten Bukhave 0,00m (2 slag)
Den 26. september
Kaninafslutning
1. Susanne Jensen / Peder Laugesen 39 pt.
2. Grith Wilcke / Carsten Bach 36 pt.
3. Kirsten Pilgaard / Michael Poulsen 35 pt.
Nærmest flaget: hul 3 Annemette Johannsen
5,25m – hul 6 Rita Lykke 2,78m – hul 10 Viggo
Sørensen 5,71m – hul 12 Peder Laugesen 2,59m
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En tryg og stabil bank
Med en konsekvent kreditpolitik samt fokus på
tilfredse kunder og lave omkostninger er
Handelsbanken rustet til al slags vejr.
Vi glæder os til at høre fra dig!

• Vi har nået vores økonomiske mål 37 år i træk
• Ingen nordisk bank er ratet højere af de
internationale kreditvurderingsselskaber
• Vi har ingen interne salgsmål eller individuelle
bonusordninger

www.handelsbanken.dk

lad os sammen finde de træk,
der kan afgøre spillet.
ved overblik og fokusering.
ro og omtanke.

Det har altid krævet det rigtige udstyr at konkurrere på højeste niveau.
Men der er også brug for overblik over de mange muligheder.
Partner Herning kan hjælpe dig med begge dele.
Lad os sammen finde de træk, der kan flytte brikkerne til en endnu mere
konkurrencedygtig strategi, der rækker mange træk frem.

PARTNER-HERNING.DK

Canon Business Center Midt- og Nordjylland • Partner Herning A/S • Golfvej 12 • Herning • Tlf. 70103666 • partner-herning.dk
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Dalgasgade 29B · 7400 Herning · Tlf 96 63 25 00 · www.vestjyskbank.dk

bureaufrydensberg.dk · 26654 · 0309

Det handler om mennesker

se film på starK.dk

“Vi sVeder gerne

for et godt resultat”
Eilif Sølager Tømrermester, Ikast

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Herning Trælast & Byggecenter
Rønnevej 2 • 7400 Herning • Tlf. 9712 3322

v/ Søren & Henriette Højland Østergaard - Merkurvej 84, 7400 Herning - Tlf./Fax 75 12 18 55
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Spændende fremtid for
restauranten i HGK
En god sæson er gået, og en ny spændende af slagsen står for døren, men
først resten af 2009. Vi holder åbent
torsdag-fredag-lørdag og søndag resten af året, og skulle du have ønsker
om arrangementer de tre første dage i
ugen er det blot en henvendelse. Spisekortet er lidt reduceret, men stadigvæk, er der ønsker om andet og
mere, kom og få en snak, så finder vi
en spændende menu, evt. Til en hyggemiddag for 2. 4 eller flere.

De officielle åbningstider
for resten af året:
Torsdag������������������������� kl. 12.00 - 19.00
Fredag��������������������������� kl. 12.00 - 19.00
Lørdag��������������������������� kl. 11.00 - 17.00
Søndag��������������������������� kl. 11.00 - 17.00

Fredag har vi en spændende
Happy fredags menu:
Coloradosteak, trancheret steak af
australsk oksefilet, serveret med kartoffelpie, friske grøntsager og svampesauce. Kr. 89.-

Søndage har vi bl.a.
Kvikfrokost:
Marinerede sild med carrysalat, 2 lune
deller med kold kartoffelsalat kr. 39.-

Ligeledes har vi
Vinterfristelser:
Stegte orlyrejer på salatbund med cavi
ar, citron, sherrydressing og brød.
Trancheret steak af oksefilet på bund
af stegte rodfrugter, kartoffelgratin og
skovsvampe/bacon cremesauce. Kr. 99,Der er stadig nogle pladser til vores
julestuearrangementer søndag den
29/11, søndag den 6/12, søndag den
13/12 og søndag den 20/12. Her serverer vi en traditionel julebuffet med
masser af julelækkerier til kr. 99,-:
Sildebord med marinerede islandske
høstsild • Sherrysild - stegte sild i eddike - carrysalat - æg og tomat • Rødspættefilet med remoulade og citron

• Ribbensteg med rødkål • Stegt medister med julekål • Glaseret skinke
med grønkål • Hjemmelavet sylte med
rødbeder og sennep • Lun leverpostej
med champingnon og bacon • Æbleflæsk med løg æbler og pandeflødesauce • Brie med kiks og druer • Ris
ala mande med kirsebærsauce.

Nytårsmenu ud af huset
den 31/12
Til afhentning mellem kl. 16:00 og
17:00: 1/2 Hummer med cognagdressing og flutes. Helstegt oksemørbrad
med balsamicosauterede rodfrugter

i grønsagstårn, kartoffeltærte, glaserede gulerødder, små ovnstegte kartofler, broccoliterrine og rødvinssauce.
Hjemmelavet festis med nødder og
chokolade, hjemmelavet kransekage.
Pr. couvert kr. 249.Fredag den 30. oktober havde jeg en
”lille” reception med suppe og suppekød. 155 mødte op og sagde tak for
sæsonen! Fantastisk, også her vil jeg
sige tak til alle jer dejlige mennesker,
og tak for gaver og pæne ord.
Til sidst, velkommen i Caféen resten af
året, og glædelig jul og godt nytår.
Steen
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Formandsberetning - onsdagsherrer
jens-ole
bondrop

Onsdagsherrer

Så er sæsonen
2009 færdig for
onsdagsherrerne
og efter en begyndelse der var præget af entreprenørarbejde med forhindringer i form
af gravmaskiner, jernplader på tværs af
banen og lign. Fik vi henover sommeren en bane der blev bedre og bedre
dag for dag.
I dag er græsset så grønt og frodigt
at det næsten er et problem men det
skyldes måske manglende teknik.
Som noget nyt spillede vi matcher i
sommerferien. Fremmødet til disse
dage svingede fra 26 til 74 men generelt var det et tilfredsstillende fremmøde, som gør at vi vil holde fast i det
næste år.
I august måned afholdte vi den årlige
herrertur der i år gik til Tange sø.
En tur der helt igennem stod i vandets
tegn. Hvis der ikke var en Tange sø før
så kan vi garantere at der kom vand
nok fra himlen til indtil flere søer.
Det på trods var det en fornøjelig tur
for alle.
Til vores onsdage har der i gennemsnit
været 100 der har deltaget og til vores
månedsafslutninger har der været 75.
Hvis man ser lidt nærmere på fremmødet til månedsafslutningerne havde vi
et håb om at vi kunne være ca. 100, det
er ikke helt lykkes men vi arbejder videre på sagen da vi mener det er nogle
gode og fornøjelige timer som er med
til at styrke klub livet hos Onsdagsher-

rerne og Herning golfklub.
Vores aftale med Sten har gjort at vi til
månedsafslutningerne har haft mulighed for at kunne tilbyde en forret som
har været klar når vi kom ind i forskellige tempi. Der skal lyde en stor tak til
Sten for et utroligt godt samarbejde og
sparring omkring de forskellige dage
i årets løb.
Vores intention omkring afvikling af
matcherne har været at lave nogle matcher der skiftede i løbet af måneden så
der var forskellige muligheder i spillet
Vi har haft held til at kunne lave nogle
gode sponsor aftaler hvilket også kan
ses af regnskabet. Til den kommende
sæson håber vi at kunne forlænge
og ny tegne vores aftaler så vi kan
fastholde vores økonomiske frihed i
forhold til arr.
Der skal lyde en stor tak til vores
sponsorer der har ydet en stor støtte
til Onsdagsherrerne.
Vi har i dette år fået sponsor bidrag
på 25.000 samlet og det er vi meget
taknemmelige for
Som nogle nye tiltag vil vi i det kommende år lave en konkurrence hvor
vi spiller nærmest hullet på par 3
hullerne gennem hele året ud fra månedsmatcherne. Her vil vi så til års
afslutningen præmiere bedst placeret
med et gavekort
Vi arbejder på at lave en match sammen med Tirsdags damerne som kunne afsluttes med en festaften.
Det er nu vedtaget at vi snart får et
nyt klubhus, som skal danne rammen
om et fortsat godt klub liv i Herning
golfklub og således også omkring
onsdagsherrerne. Med de økonomiske muligheder vi har, kunne det let

tænkes at vi som klub i klubben kun
bidrage med evt. tv eller et lign ønske
som kunne være med til at skabe gode
rammer for alle de der bla. Spiller onsdagsherre.
Dette var beretningen for 2009. Tak til
Jørgen Munk fra sekretariatet, for et
godt samarbejde og hjælp når det var
nødvendigt.
Tak til Golfshoppen v/Jesper og Randi
for deres støtte til onsdagsherrerne.
Tak til greenkeeperne for deres indsats med at gøre banen klar til os, så
vi har kunnet få de bedste muligheder
igennem et år med mange udfordringer.

Skolegade 1 – 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk
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Når det ikke skal være så

firkantet

Teknologisk Institut
giver Designas
runde kant topkarakter.
Få mere information i
din Designa butik eller
på designa.dk

Hemmeligheden er kort fortalt: Designas runde kant holder bedre, fordi en
glat lukket kant uden limfuge modstår fugt og snavs. Den runde kant tager derfor
ikke skade af tidens slid. Rengøring er heller ingen kunst, for du tørrer blot med
en blød og letfugtet klud.
De runde kanter fåes kun hos Designa og på samlede køkken- og badelementer leveret direkte fra fabrikken. En kant der skal opleves.
Kom helt tæt på Designas runde kant i Designa’s butikker.

designa.dk

- os med de runde kanter
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Målsætning: Top 5 parkbane i DK
bent
green

Baneudvalget

Nu, hvor græsset
gror knap så hurtigt, er der blevet
tid til at foretage
en lang række opgaver, som der ikke tidligere på året var mulighed for.
Blandt de mere synlige projekter er
beskæring af træer. Der findes rundt
på banen rigtig mange flotte træer, der
blot trængte til en beskæring.
Kommunen stillede beredvilligt en flisemaskine til rådighed, så de mange
afklippede grene hurtigt og effektivt
blev fjernet fra banen. Arbejdet med
forskønnelse af vore søer fortsætter
ligeledes. Således er søen mellem hul
2 og 8 nu blevet mere synlig. Her
er tale om klubbens allerførste sø,
der desværre gennem årene er blevet
gemt bag buske, selvplantede træer og
almindelig ukrudt. Nu er søen synlig,
og det er vort håb, at den også vil blive
tid til en egentlig oprensning i vandet. I

forbindelse med det store arbejde med
pålægning af muld på fairways og driving range er der ikke blevet drænet,
idet vi gerne ville fastslå om der var
behov derfor. Det er nu konstateret og
derfor er blevet drænet på drivingrange samt i fairwaybunkeren på hul 13.
Alt i alt er vi af den overbevisning at vi
næste sæson har en bane, der kan leve
op til vor målsætning om, at Herning
Golf Klubs bane skal være mellem de
5 bedste parkbaner i Danmark.
Det er besluttet, at der i næste sæson
ikke skal foretages større reparationer
på banen. Det betyder imidlertid ikke,

Søen set fra hul 2 med 8. green i baggrunden

at der ikke er endog mange planer om
forbedringer. Blandt de større ønsker
er renovering af stier og veje, renovering af bunkers samt anlæggelse af
helt ny green på hul 8. Og så håber vi,
at slippe for større reparationer – og
omkostninger - på vort efterhånden
gamle vandingsanlæg, så vi også fremover har mulighed for at vande teesteder og greens.
Til slut skal lyde en stor tak til vore
dygtige greenkeepere, der trods vanskelige vilkår har formået at holde
banen i god stand til glæde for alle
medlemmer.
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“Kontakt os for
et godt tilbud”

R E S TA U R A N T

T E AT E R K Æ L D E R E N
- det syngende spisehus

Flemming Greve,
Mobil 26 22 32 22
Email: abflgr@almbrand.dk

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk

Thomas Gustafsson,
Mobil 30 51 86 64
E-mail: abthga@almbrand.dk
Anette Bech,
Mobil 30 53 40 78
E-mail: abranb@almbrand.dk

Alm. Brand Herning
Østergade 11 • 7400 Herning
E-mail: herning@almbrand.dk
WWW.A L M BRA ND. DK

Hvad ville
DU lave …
– hvis du slap for at støvsuge .. ?
Realisér din drøm om mindre husligt arbejde og mere fritid med Roomba® 560.
En selvkørende robotstøvsuger, som er både effektiv og billig.
Den rengør og oplader selv – uden din hjælp! Nemmere bliver det ikke.
Et tryk på en knap …
og iRobot Roomba® er i gang med støvsugningen for dig, mens du kan lave
noget andet! Roomba® tilpasser sig
automatisk fra hårde gulve til tæpper,
og opsamler alt fra dyrehår og krummer
til det mindste støvkorn. Med en højde
på blot 9cm kommer Roomba® let de
steder, en traditionel støvsuger ikke gør.

Witt A/S

Roomba® er bl.a. udstyret med:
• Sensorer, som leder den rundt
og som forhindrer den i at
falde ned ad trapper
• Skemalægnings- og
timerfunkton.
Klik ind på www.witt.dk
for nærmere information.
Vejl. kr. 4.299,-.

Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · Tlf. 7025 2323 · E-mail witt@witt.dk · www.witt.dk
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En trup med pil opad
jacob
ryssel

e l i tes p o n s o r e r
Hovedsponsor:

Eliteudvalget
Tøjsponsor:

PGA Shop Herning

Sæsonen er slut,
og det er tid til at
gøre status. Status på en sæson
med en 2. plads i puljen til 1. holdet
og et kvalifikationsligahold, der næste
sæson hører hjemme i 4. division. Det
er lykkes os at skabe en trup, der på
alle måder er med pil opad. Pil opad til
Jonas, Anders, Martin og Jacob, der på
fornem vis har taget skridtet fra juniortruppen og etableret sig i elitetruppen.
Pil opad til årets spiller Bjarne Stegger,
der udskilte sig fra de andre seriøse
kandidater og tog pokalen med ære.
Stort tillykke herfra.
Største pil opad til Cathrine, der på
fornemste vis vandt Danmarksmesterskabet i slagspil. En imponerende
bedrift ud over det sædvanlige. Vi er
alle meget stolte over din præstation,
og glæder os til at følge din karriere
fremover. Slutteligt skal der lyde en
stor tak til vores sponsorer.
Vi glæder os rigtig meget til næste sæ-

son med to divisionshold på programmet. Vi håber, at mange vil komme og
heppe på os, ikke mindst når vi spiller
på hjemmebane. Husk, at det er ganske gratis.
Ciao ciao og god golf!

J. Borring, alias Bjarne Stegger endnu
en gang til tops - Denne gang i den
vilde fodboldgolfturnering ved årets afslutningsfest. F. Torres, alias Mathias
Thalund blev runner up i fin stil.

Dansk mester 2009 Cathrine Orloff
Madsen. (Foto Hans Henrik Tofft)

Øvrige sponsorer:

En rørt og stolt årets spiller 2009.

Herning Golf Klub
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Øvrige sponsorer
Lauré Strikvarer A/S, Byggefirmaet Ove Just,
Sand Spedition A/S, Nykredit, Sydbank,
Tøjeksperten, Vin Specialisten,
Rationel Tagdækning, Stark, Jyske Bank,
Super Spar Gjellerup, Witt A/S, Huset Emma
Kaj Munks Vej 4 . 7400 Herning . Tlf. 96 26 40 00 . Fax 96 26 40 01
her@dahllaw.dk . www.dahllaw.dk

B

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

COSTA DEL SOL
SOLKYSTEN

- med unikke golfmuligheder
DIREK TE FR A BILLUND

Afrejse i marts måned - 1 uge
Priser fra kr. .......................................................................

3.498

Specialtilbud:

Hotel med halvpension
(Hotel Las Palomas)
3 x greenfee (Mijas-banerne)
Transport af golfbags.
Afrejse
7. og 21. marts kr. ..........................................................

5.498

Se komplet program på www.bravogolf.dk
Se meget mere om vores golfrejser på www.bravogolf.dk

Golfdivisionen:

96 27 38 38

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: reklametryk

Solkysten er et dejligt feriested med lange strande, skøn tapas, bjerge
med uberørt natur og ﬂere end 50 golfbaner. Det er svært ikke at
holde af de hyggelige spanske byer, musik, ﬂamenco, mad og vin. Og
oppe i bjergene ﬁnder man skøn, frodig og uberørt natur, grønne sletter, skyggefulde oliventræer og bjerglandsbyer med hvidmalede huse.
Torremolinos er en klassisk ferieby med international stemning og
ni kilometer sandstrand. Nabobyen Benalmádena Costa, hvor alt er i
topklasse, og lystbådehavnen Puerto Marina med kæmpestore yachter, er store seværdigheder.
Også Fuengirola, med den fantastiske by Mijas i baghaven er en dejlig
ferieby med en indbydende strand og masser af gode restauranter.
Costa del Sol kaldes også Costa del Golf på grund af de mange ﬂotte
baner, hvoraf mange hører til Europas bedste.

