HERNING GOLF KLUB

Referat Generalforsamling Herning Golf Klub, den 25. november 2O2L
Formand Carsten Jensen (CJ) bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Christian Østergaard (CØ) blev valgt
CØ konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Golfmanager Bo
West Møller (BWM) var referent,

Der var mødt 67 stemmeberettigede.
CØ gav derefter ordet

til

CJ der fremlagde bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til
godkendelse.

Vi har jo som vanligt udsendt en, synes vi selv, fyldestgørende beretning sammen
med regnskabet og jeg er sikker på, at alle her har læst den grundigt igennem.
Jeg vil i aften, udover at fremhæve og uddybe nogle få væsentlige punkter også
nævne nogle af de ting, som er sket siden vi lukkede regnskabsåret den 3O/9, og
kigge lidt frem.

Økonomi
Den detaljerede gennemgang af økonomien vil jeg som sædvanligt overlade det Kaj,
når han fremlægger regnskab og budget senere.

Blot nævne her, at som skrevet i beretningen anser vi resultatet på 42 tus. som
meget ti lfredsstil lende.
Det gør vi fordi, vi jo egentlig havde budgetteret med et underskud på 264 tus,
Grunden til det var, at vi havde forventet at renoveringen af 7. green skulle have
været finansieret over egenkapitalen. Driften af den øvrige del af klubben har dog
betydet, at hele omkostningen har kunnet dækkes over driften i 20/2I, hvilket er
meget glædeligt, da det efterlader flere penge til efterfølgende tiltag omkring banen.

Vi kan i regnskabet glæde os over, at stort set alle indtægtslinjer er kommet bedre ud
end budgettet og resultatet sidste år.
De sidste 3 år har vi ikke haft en kontingentstigning, men vi ser ind i at alle priser er
steget de sidste år. Afhængig af hvilket index, som man læser i, kan man se at
priserne er steget mellem 2,5 og 3olo-point i det sidste år.
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Derfor er vi også nødt til at sætte vores bidrag til den fælles kasse op. Vi forslår derfor
en kontingentstigning på tr, 150 for et fuldtidsmedlemsskab fra feb. 22. Det svarer til
en stigning pE 2,5o/o

Vi har de sidste tre år søgt og modtaget momskompensation på tt<r. 550 og det har vi
o .
.o
også gjort i år, hvor vi har her i november modtaget besked om, at vi modtager tkr.
320.
Det er cirka det dobbelte af det vi har modtaget tidligere år og det skyldes primært at
vi har investeret i nye maskiner.

Vi har således modtaget i alt tkr. 870 i løbet af de sidste 4 år og de er gået til mange
gode projekter, som alle udmærker sig ved at det er synligt for klubbens medlemmer
på den ene eller anden måde. De indgår altså ikke i den almindelige drift.
Pengene fra i år skal bl.a. benyttes
endelig igangsættes.

til lyddæmpning i kuplen, der efter meget tale

Vi kan i øvrigt berolige med, at vi allerede har nået de 101 donationer, som skal til for
at søge næste år, så I kan roligt sætte jer ud og nyde kaffen uden at frygte for
muldvarpen.

Medlemmer
DGU har netop offentliggjort medlemstallet for hele landet og igen i år er foreningen

Golf Danmark større end nogensinde

-

nemlig mere en 164 tus, spillere.

Denne større lyst til at være medlem i en golfklub, kan vi også mærke, selvom vi ikke
har været aktive på rekrutteringsscenen i den forgangne sæson.

Vi kun har taget de medlemmer ind, som er kommet til os uopfordret og samtidigt
reducerede vi begynderforløbene fra 3 til 2 med i alt omkring 80 deltagere, hvoraf
80o/o er konverteret til fuldtidsmedlemmer.
Vi har stadig en ambition om at komme ned på et antal aktive medlemmer på 1200
og derfor reducerer vi igen antallet af begynderforløbene fra 2 til 1, denne gang med
50 deltagere.
Det vil selvfølgelig betyde, at vi kommer til at sige nej til nogle, der umiddelbart
ønsker at blive medlem i HGK, men sådan må det være. Vi kan så tråUe på at de
vender tilbage på et tidspunkt, hvor vi har bedre plads.
Medlemstallet er den altoverskyggende grund til at vores økonomi er så god som den
er og giver os mulighed for at investere i banen, som vi gør.

Vi har regnet på Oet og kan se, at hvis vi skal bibeholde den indtægt, som vi har nu,
samtidig med at vi reducerer medlemstallet ,ed100, så skal kontingentet stige med
ca. kr. 600.

HERNING GOLF KLUB
Vi forventer at når vi kommer til februar/marts, så vil antallet af medlemmer ligge lige
under t2OO, så vi tror på at vi er på rette vej, uden at styrte ud over afgrunden.
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De mange medlemmer giver også run på banen og derfor er det også et fokusområde,
at vi får reduceret antallet af aktive medlemmer.
Som det fremgår af ill. bag mig, så kan man se at der i perioden fra april til
september er spillet ca, 38.000 runder, der indbefatter både bestilte tider og
blokeringer af den ene og anden art. Det er en udnyttelse o/o på 50 i forhold til alle de
runder, der er tilgængelige. Det vil sige, at der er mange ledige tider blot man ikke
kræver at spille alene i primetime.
Man kan også se at der "kt)n" er udnyttet 680/o af de tilgængelige starttider. Dertil
kommer selvfølgelig morgentiderne mellem 6.00 og 8.00 og en mulighed for en bedre
udnyttelse af vores bag 9-bane, der er åben om morgenen og torsdag eftermiddag.
Man kan også se at der er ledige tider fredag eftermiddag/aften oglørdag og søndag

eftermiddag.
En ting, der er vigtig i forhold

til

ledige tider, er vores ageren som spillere i forhold til

bookning og afbud.

jer på en tid, hvor der er andre spillere, hvis der er plads til jer. Der er ingen,
der har en gudgiven ret til at spille i 2-bolde på tidspunkter, hvor der er kraftigt run
på banen. Det er derfor vi laver boldskub i weekends og på helligdage.
Book

HERNING GOLF KIUB
Det er vigtigt at man kun booker plads til dem, som man ved skal med ud at spille og
at tiden bekræftes inden man går ud, Hvis man bliver forhindret, så slet dig fra
tidsbestillingen lige så snart, du bliver klar over det. Det vil give en anden mulighed
for at komme ud at spille.

Vi har iår, og vil også til næste årfølge op på den såkaldte no-show liste, med
mulighed for karantæne for dem, der konsekvent ikke kan finde ud af at bekræfte.
Når dette er sagt anerkender vi at banen er under pres og vi arbejder løbende på
tiltag, der skal være med til at fremme flow og tilgængelighed,
Firklover solgt og antal runder 3AtO9
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Vores samarbejde i Firkløveret betyder dog at vi "eksporterer" runder til de andre
klubber i samarbejdet, da vi spiller flere runder ude, end de spiller i Herning. Dette
gælder ikke kun vinter, men også i sommersæsonen, hvor differencen er i nærheden
af 2000 runder.

Vi udnytter dog ikke ordningen i større grad end de fleste af de andre klubber. Det er
antallet af solgte medlemskaber, der kreerer det høje antal runder.
Som beskrevet i beretningen er aftalerne med Tange og Ikast blevet opsagt uden
varsel fra deres side og vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke kan tilbyde vore
medlemmer disse ordninger mere, men som sagt er det ikke vores valg.
Vi arbejder i stedet med andre løsninger, som vi håber at få i stand inden sæsonstart
Og jeg lover at vi melder ud lige så snart vi har nyt i sagen.

Banen
Det helt store projekt i 202L har været renoveringen af 7. green.
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Her var vi også ramt af Corona, da Chris Haspell ikke kunne komme over i
forsommeren og lave den arbejdsplanlægning, som vi havde regnet med. Men
heldigvis betød det ikke noget for selve arbejdets udførelse.

Vi fik gravet sø ud, skrællet den gamle green af og reetableret området på kun 12
dage og efter yderligere en god uge, kunne man ane det første græs spire frem.
Vi er blevet lovet at den er spilbar senest 1. august, men vi håber at foråret arter sig
vel, så vi kan komme til ijuni eller først ijuli - det må tiden vise.
Vi fik god hjælp af Orla Mortensen og Erik Mikkelsen samt vore egne greenkeepere
der kørte dumpere fra med opgravet jord og til med sand til greenopbygningen.
Vi fik lov til at udvide søen mellem 5 og 7, men det måtte ikke ske før tidligst i
oktober, af hensyn til dyrelivet i den gl. sø. Derfor valgte vi at grave en ny sø og så
grave dem sammen senere, Jorden vil blive benyttet til at færdiggøre dæmningen ud
mod åen. Arbejdet er påbegyndt, og forventes færdigt inden vi går i gang med spillet
igen i foråret.
Vi skal i de kommende måneder se på, om vi skal lave en eller to greens i det nye år,
samt hvordan det kan gøres med mindst mulig forstyrrelse, men som det gamle ord
siger, så skal det være skidt inden det bliver godt.
Det vil ske i tæt samarbejde med Chris, da han sidder inde med en stor viden om
hvordan man opbygger og shaper en green, så den dræner optimalt. Vi arbejder med
og lærer, og har på trods af rygter om det modsatte, ingen intentioner om at lave
hele arbejdet selv.
Vi fik de nye teestedspladser på plads inden sæsonen startede for alvor. Der har
været nogle få justeringer efterfølgende og der vil komme yderligere 2 bænke her
inden sæsonstart. En på trut 8 og en på nul 13 inden den nye sæson. Begge på tee
s0/s4.

Vi har vist aldrig haft så mange bænke og boldvaskere som vi har pt. Når man
vurderer placeringen, skal man se på, at mange af dem står et sted, så de kan
benyttes inden man når frem til selve teestedet og kan derfor benyttes af stort set alle
spilletyper og handicapgrupper.
Efter regnskabsåret er lukket har vi påbegyndt en renovering af arealet bag ved
greenkeepergården, således at vi kan få ryddet op og sikre at de maskiner og
materialer, som vi opbevarer der, kan opbevares forsvarligt under tag og i orden.
Rhodondendron har været en slags vartegn for Herning Golf Klub og det er alle enige
om.

Derfor er det også vigtigt, at de bede, som vi har, ser godt ud!l
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Buskene i bedet foran klubhuset havde desværre fået lov til at vokse ud af kontrol og
"muren", for det var blevet til en mur, ud mod banen gjorde at der virkede mørkt og
indelukket.
Der vil blive plantet nye buske, men belært af erfaringen vil det blive rododendroner,
der bliver max. 1,5 meter høje, men ligesom deres høje fætre har nogle flotte
blomster.

Det vil skabe lys og luft på forpladsen og man vil få en godt udsyn fra klubhuset og
forpladsen ud mod banen, ligesom man vil kunne se ind til klubhuset fra indspil og 1.
og 10. tee,

Samtidig med de nye planter bliver der etableret en ekstra bænkeplads således, at
der nu vil være 3 steder, hvor man kan sidde og klare scorekort, eller hvad man nu
skal lave, samtidig med at man kan følge med i, hvad dersker på banen.
Planterne ind mod puttinggreen og de øvrige steder på banen hvor er er
rhodondendron, vil vi i de kommende år klippe ned, så vi kan få dem ned i og holde
dem i en højde, så de ikke vokser os over hovedet.

Til beroligelse kan jeg nævne at der ikke indgår momspenge i renoveringen af
planterne.
Som skrevet i beretningen har vi besluttet at investere i et nyt vandingsanlæ9.
Det skyldes, at det nuværende anlæg er gammelt, og rørene er udtjente, Det betyder,
at vi ikke kan vande med fuld kapacitet, men skal vælge om der skal vandes
teesteder eller greens, da fuldt tryk på vandingen kan medføre rørsprængning.

Samtidig kender vi ikke placeringen af røren€, og som vi har set i år, kan det betyde,
at et brud ikke umiddelbart kan findes, da det kan ske hvor som helst, f.eks. inde i en
beplantning, hvor en gammel rørføring er gået i stykker.
Vi skal derfor have en ny hovedledning, der skal forsyne de eksisterende sprinklere
omkring greens og teesteder. Det vil gøre det muligt at vande med fuld kapacitet og
vande teesteder og greens samtidig.
Hovedledningen vil for hovedpartens vedkommende komme til at ligge udenfor
spilleområderne og gravearbejdet bør derfor ikke komme til at påvirke disse.
Denne nødvendige investering løber op i ca. 1,8 Mill. Finansieringen vil jeg vende
tilbage til.
Selv om vi normalt har vand nok på banen i ydersæsonen, så ser vi ind i at vi
fremover oftere vil blive ramt af længerevarende tørkeperioder, og derfor vil vi få
behov for også at tilføre vand til fairways, hvis vi skal have en ordentlig
spilleoverflade.
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Derfor har vi, når nu vi er i gang, besluttet at ofre ca. tkr. 800 ekstra på at få lavet
fairwayvanding. Ledningerne til dette vil blive "pløjet" ned og derfor vil det heller ikke
påvirke spillefladerne "ret meget".
Anlægget vil blive sektoropdelt, så vi kan vælge om der skal vandes i halvdelen mod
teesteder og/eller halvdelen mod greens, således at området, hvorfra de mere
delikate slag skal slås, bliver optimalt.

Arbejdet bliver udført i de 3 første måneder af 2022 og vil derfor være færdigt inden
sæsonstart - selvfølgelig afhængig af at vejret er med os.
Vi er i den situation, at vores økonomi og likviditet igennem de sidste år, er kommet
så god stand, at vi kan tage disse midler af egenkapitalen.

i

Vi har i den forbindelse taget en snak med banken og de har stillet garanti for at vi
kan trække det nødvendige på kassekreditten når og hvis det skulle blive nødvendigt
omkring årsskiftet 22/23.
Punkterne i Masterplanen, som blev udarbejdet sidste år, omkring teesteder, bunkers,
søer og stier vil der blive arbejdet videre med i den kommende sæson, samtidig med
omlægning af greens. Alt sammen i et tempo, så vi kan følge med arbejdsmæssigt og
økonomisk.

Frivillige
Noget af det, der kendetegner en forening og adskiller den fra en virksomhed, som
f.eks. et fitnesscenter er den frivillige indsats - så uden frivillige - ingen forening.
Fra bestyrelsens side - og jeg er sikker på at alle jer, der nyder godt af der store
arbejde, der laves af de frivillige, er med mig, skal der lyde en stor tak til alle jer, som
i årets løb har bidraget med små og store indsatser.
Uanset om man har ydet en stor eller lille indsats, er det noget som vi sætter stor pris
på. Oen lille indsats kan desuden have den store værdi.
Nu er Frivilligheden så småt kommet op at køre efter Corona og der er begyndt at
komme tilbud på arrangementer, hvor I som frivillige i klubben kan komme til
fodbold, håndbold, ishockey, musik eller sang.

Sponsorer
Igen i år, skal der lyde en stor tak til vore sponsorer, som efter at have været
igennem en hård tid, der desværre ikke ser ud til at være helt ovre, stadig holder ved
og bakker op om klubben og vores aktiviteter.
Det er derfor også vigtigt, at vi som medlemmer kigger sponsorernes vej, hvor og når
det giver mening i forhold til det, som man skal købe eller have lavet.

HERNING GOLF KLUB
Erhvervsklubben bidrager igen i år med ca. tkr, 35 til juniorarbejdet og et lignende
beløb til et projekt i klubben.

Shop
Erik og Hanne har i det forgangne år drevet shoppen og vil også i 2022 være at finde
lokalerne i klubben,

i

Året har været udfordret af, at det har været svært at få varer hjem, men til trods, er
de kommet ok i gang.
Opbakning er vigtigt for at vi kan beholde en shop i klubben, så herfra skal lyde en
kraftig opfordring til at afsøge om Erik kan give jer et fair tilbud. Hvis ja, så er det hos
ham, der skal handles og ikke i England, på Amazon eller Golf Experten.
Som de siger oppe i byen og ude på landet så har vi kun de lokale forretninger hvis vi
støtter op om dem.

Træner
Som bekendt har Mads valgt at hans fremtid ligger i Holstebro Golfklub og vi er så
heldige at vi har ansat Meik Aagaard som assistent til Nicolas, der fortsætter som
head pro.
Hostrup fortsætter med at hjælpe omkring begyndere og +37 og vi ser frem til at
kunne tilbyde klubbens medlemmer endnu flere træningstider i den nye sæson, da
Mads tager træningen i Sydthy med sig til Holstebro.

Vision
En unik golfklub, der går forrest i dansk golf når det gælder

bæredygtighed, udvikling, klubliv og samarbejde,
Vi har med denne vision forsøgt at udtrykke nogle ret klare ambitioner om at gå
forrest i dansk golf på en række områder. Det mener vi klubben er parat til, og med
det fundament vi har, så kan vi godt tillade os at sammenligne os med de fremmeste
klubber i landet, når det gælder vores 4 fokusområder

.

Bæredygtighed, hvor vi bedst tager et samfundsansvar ved konstant at
overveje langtidsholdbare løsninger, der både understøtter klimaet og
udviklingen af vores klub

.

Udvikling, hvor vi har klare må|, og konstant ønsker at udvikle vores bane,
vores faciliteter og den oplevelse, som vore medlemmer, gæster og sponsorer
har af klubben.

HERNING GOLF KLUB

.

Klubliv, som er vores sammenhængskraft og som skal understøtte
samhørigheden og det sociale liv gennem fællesskabs-skabende aktiviteter året
rundt. Vi ønsker at være en forening og en klub for alle, der ønsker at spille golf
- uanset niveau, køn og alder.

.

Samarbejde, hvor vi proaktivt tager initiativ til at skabe samarbejde, nye tiltag
i golf-branchen, og deler gerne viden og erfaringer med alle, der ønsker det.

Som så meget andet er arbejdet med den nye vision 2025 blevet forsinket af Corona,
men vi har i år igangsat en proces hvor de enkelte udvalg, skal finde nogle aktiviteter,
der understØtter vores vision på den ene eller anden måde.

Projektet Golf&Ku nst&Natu r
handler om at bygge bro mellem golf-, kunst- og naturoplevelsen på golfklubbens
anlæ9.
Ved at bringe kunsten ud i arealet og dermed hvor mennesker kommer - UåOe
golfspillere og øvrige gæster i det kommunalt ejede anlæg - skaber vi en unik
oplevelse, som kan stimulere og inspirere.
CA vil under evt. lave en kort status på projektet. Jeg vil her blot nævne at vi udover
de ca.60 t.kr. fra lokale fonde, Herning Kommune og bidrag fra virksomheder, som

var krævet for at komme videre med projektet, netop har fået tkr. 228 fra den Jyske
Kunstfond, der sammen med forhåbentlig flere fondsdonationer skal danne grundlag
for det videre arbejde, som styregruppen nu skal i gang med sammen med
projektleder Marie Markman.
Nu på tirsdag den 30. november er der medlemsmØdei klubben, hvor jeg vil opfordre
til at man kommer og hører om projektet, om hvad det kommer til at indeholde og
hvad det kommer til at betyde for klubben og spillet på banen.
Der er tilmelding via GolfBox, men skulle det glippe, så mød op alligevel.

Det var ordene og jeg håber at det sammen med den skriftlige beretning er dækkende
for de aktiviteter, der har været i klubben i den forgangne sæson og måske besvaret
nogle af de spørgsmå1, som måtte være i medlemskredsen.

*x*
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kasserer Kaj Bækgaard (KB) gennemgik hovedtallene fra regnskabet 2O2O/202L og
knyttede nogle kommentarer hertil.

HERNING GOLF KLUB
Indtægter
Der lå en forventning i budgettet, at medlemstallet skulle stagnere og måske falde
en smule i år, men det skete ikke. Medlemstallet blev ved at stige.
Vi gjorde nogle tiltag til at holde medlemstallet nede, vi reducerede antallet af
begynderhold fra 3 til 2 og vi stoppede alt markedsføring, Det gav effekt på titgang
af nye medlemmer, som var mindre end forrige år, som ses af indskuds posten.
Grunden til, at medlemstallet så ikke er faldet som budgetteret, er derfor, at færre
er stoppet i år end tidligere.
Greenfee indtægten er også overraskende vokset i forhold til sidste år. Nogle må io
synes vi har en god bane, hvilket vi vel også har.
Corona krisen sidste år, gjorde at vi var bange for at nogle sponsorer ville hoppe
fra i år, men det blev heldig vis gjort til skamme.

Alt dette gav os et budget overskud på indtægt siden på
bruge til ekstra forbedringer.

ZOO

tkr., som vi kunne

Omkostninger
Administrationsomkostningerne endte vi dog med at holde omtrent på sidste års
niveau, hvilket gav os et mindre budgetoverskud.
Det samme var gældende for klubhus og restaurant, hvor omkostningerne faldt i
forhold til sidste år med godt 100 tkr. I 2}tg brugte vi en del omk. til renovering af
køkkenet.
På banesiden har vi derimod brugt 1.2 mill, kr. mere end sidste

årtil bl.a. følgende

aktiviteter

.
.

2 gange topdressing af Fairway, mod tidligere kun en - 80 tkr
Lønomkostninger til banedrift, hvor vi både har haft en ekstra i sæsonen
og vi har både pga. den lange åbning af banen sidste efterår, og
forlængede af ansættelsen for nogle, så de kunne hjælpe med diverse
bane projekter, f.eks. alle teested pladerne - i alt 500 tkr

o
.

Ekstra afskrivninger på nye maskiner 200 tkr
Og endelig selvfølgelig den nye green på trut 5 for 525 tkr.

Den positive afvigelse på Elite og junior holdene skyldes primært en del aflyste
aktiviteter og turneringer, som følge af Corona nedlukningen og andre forhold.

Resultat
Som vi skriver i regnskabet, et tilfredsstillende resultat. Det regnskabsmæssige
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resultat på 42 tkr, er jo efter omkostningertil 7. green på SZS tkr. I budgettet
havde vi forventet at skulle bruge af egenkapitalen til denne aktivitet. Dette var
ikke nødvendigt, Derfor har vi dem stadig stående til senere brug,

Balance
Likviditeten ser stadig flot ud, vi er selv finansierende, skal ikke stå ret hos banken
for at få øget kassekreditten. Til trods for vi UåOe har købt og betalt den nye 7.
Green, så ender vi kun 100 tkr under sidste års likvide beholdning.

Medlemsudvikling
Som allerede nævnt, så har medlemstallet igen været stigende til trods for færre
begynderhold mv.
Selvfølgelig er vi glade for tilgang af medlemmer, men det er mange, som vi stadig
harfokus på. Oet erglædeligt, at vi stadig kan vokse på ungdomssiden også.

Medlemsudvikling sammenligning DGU

I perioden fra 2013 til 2016 havde Golf Danmark svært ved at holde
medlemstallene, hvorimod Herning havde held med at tiltrække nye medlemmer

Dereftergik det lidt istå indtil Corona kom. DGU voksede med 4.7o/o. Vi voksede
med 7.Lo/o.
Det var en voldsom stigning for os, hvorfor vi forsøgte med de forskellige tiltag at
bremse væksten. Vi fik trods alt bremset væksten til kun at være 2olo sidste år,
hvor DGU have en vækst på 6o10.
Men som sagt er det vores mål at bremse endnu mere op, hvilket også ligger i det
nye budget.
**{<

Regnskabet blev godkendt uden yderlige spørgsmål og bemærkninger.

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder vedtagelse af
kontingent.

KB gennemgik budgettet 202L/2O22

Budget indtægt
Medlemskontingenter og indskud: Vi budgetter med et netto fald i medlemmer på
omkring 50, hvilket giver en manglende indtægt på 300 tkr. for kontingenter og
indskud til sammen Samtidig foreslår bestyrelsen at kontingentet stiger med 150
kr. pr. fuldtidsmedlem, dette giver in ekstra indtægt på fgO ttr,
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Øvrige indtægter budgetteres stort set uændret

Budget omkostninger
Banedrift:
. Budgetter med en ekstra ressource i klippe sæsonen.
o Vi budgetterer med fuld tid i sæsonen til bane viceværten, for at højne
finishen.
. Vi budgetterer med 2 gange dybde luftning og top dressing af fairways.
. Endelig budgetteres der med at bruge 500 tkr. til et nyt eller 2 nye green,
projekter næste år. Dette beløb tages dog af den allerede opsparede
egenkapitaL
Der afsættes selvfølgelig det normale budget på elite og junior holdene næste år
igen.

Budget resultat
Det giver et underskud på -450 tkr., men som nævnt tidligere, så er der i dette
underskud budgetteret med 500 tkr ekstraordinært til baneforbedring, hvorfor det
ordinære resultat er på 50 tkr.

Kontingenter
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på f SO kr. for fuldtid, hvilket svarer til
en stigning på ca. 2,7o/o

Hvorfor kontingent stigning
Det er 3 år siden vi sidst har haft kontingent stigninger i klubben og for 3 år siden
gik der 4 år uden stigninger, så vi er ikke forvendte med stigninger,
Men hvorfor en stigning næste år, når økonomien stadig ser fin ud?

Færre medlemmer og mindre indskud
Vandingsanlæg afskrives over 10 år

-300
-270

Gener eI 2,5% omko stningsstigning

-2t0

Kontingent stigning (150 kr pr fuldtid)

RESULTAT

180

-600
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Budget og kontingent 202I/2022 blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag,
Ingen indkomne forslag,

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
til bestyrelsen er:
Carsten Bach
Kaj Bækgaard
Carina Jonsson, ønskede ikke genvalg.
Jakob Merrild stillede op til bestyrelsen.

På valg

.
.
.
.

Alle de opstillede blev valgt med akklamation.
På valg

-

til suppleant er:

Michael Handberg
Ole Ørum-Petersen, ønskede ikke genvalg
Leif Voetmann stillede op til suppleant.

Begge blev valgt med akklamation.

Carsten Jensen takkede Carina og Ole for deres store indsats gennem årerne og
overrakte vingaver.

7, Yalg af klubbens revisor
Bestyrelsen indstiller at BDO Revision, Herning genvælges.
BDO genvalgt.

8. Eventuelt
Herning Byråds Arbejdspokal blev overrakt til Orla Mortensen for hans store
indsats i klubben gennem flere år.
Carsten Bach begrundede valget.

Royal Shot of the Year
Jonna vester er vinder af 10 kasser øl og vand fra Royal for et slag 0,92 mtr. fra
hullet på frut f Z,

Golf&Kunst&Natur
Christian Alstrup reklamerede for medlemsmødet den 30. november, hvor vi
præsenterer projektet.
Ulla Ørum slog et slag for der blev kigget på t<tubtruset og hvordan det "hænger
sammen" æstetisk. Tages med til Golf&Kunst&Natur aften.
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Cafe
Jens Ole Bondrop spurgte om man kan forvente samme service i cafe til næste
sæson. BWM svarede at det er vores forventning og vi er i dialog med både den
nye mand, Tekin og forpagteren karma Catering.

**t(**

Dirigenten lukkede derefter Generalforsamlingen og gav igen ordet til formanden
CJ takkerede dirigent Christian Østergaard

for hans gode styring af

generalforsamlingen.
Herning den 25. november 2O2L
Referent

Dirigent

U*/'tn7'(*

^

Golfmanager Bo West Møller

Ad

ard

