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Formandens side 
- Meget NYT i 2019 sæsonen 
                  

 

 

 

 

Af nyudnævnt bestyrelsesformand Flemming 

Sørensen 

Så sidder vi igen med en NY ”Golferen”, hvor vi 

blandt meget andet har de seneste datoer for 

aktiviteterne i 2019. Vi er snart klar til starten på en 

NY sæson, hvor åbningsmatchen er planlagt til den 

6. april. Sæsonen 2019 er også debut for de NY 

golfregler, hvor vi bland meget andet fjerner alle 

hazarder (Desværre genopstår de straks som 

strafområder). Vores Dameelite skal prøve kræfter 

med en NY række. Senest har bestyrelsen efter en 

vel overstået generalforsamling konstitueret sig med 

en NY formand, som blev undertegnede. 

Bestyrelsen blev også beriget med et NYT ansigt, da 

Svend blev afløst af én, der med hans egne ord var 

både kønnere og yngre, nemlig Mette Fabricius, der  

 

 

 

allerede er et kendt ansigt i klubben ikke mindst pga. 

hendes arbejde i Match- og Junior-udvalgene. 

Generalforsamlingen var meget velbesøgt, der 
måtte åbnes til det nye lokale og flere stole stilles op 
før der var plads til alle fremmødte. Der var aftenen 
igennem en livlig debat, hvor mange gode tanker 
blev delt i en meget sober og konstruktiv tone - tak 
for det. 
 
Hovedpunkterne var selvfølgelig NY kontrakt og NY 
tilskudsordning, begge punkter blev som nævnt 
diskuteret flittigt, og der blev vedr. kontrakten pålagt 
bestyrelsen at undersøge juraen i henhold til 
vedtægterne ved accept af det foreliggende forslag, 
der var i øvrigt overvældende flertal for at gå videre 
med forslaget. 
 
Omkring de nye tilskudsregler; har vi opstillet en 
afviklingsplan, der ved at udnytte de 5 år, vi er blevet 
oplyst at der kan blive tale om, gør den kraftige 
nedgang så lidt smertefuld som muligt – så må vi 
håbe på at udvalget kan acceptere denne plan.  
 
Også nyt kontingent blev diskuteret. Kassererens 
forslag vedr. 2020 blev accepteret, det er lavet ud 
fra den pt. bedste viden, men der var mange 
scenarier under diskussion, bl.a. at tage den sure 
pille, med et stort hop opad allerede nu, for at være 
rustet. Der var dog også udbredt tilslutning til at alt 
lige nu er usikkert, og at bestyrelsen bør skaffe der 
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fornødne overblik, og derpå komme med en 
underbygget plan. 
 
Den absolut bedste måde at imødegå den 
kommende nedgang i tilskud er selvfølgeligt at 
skaffe nogle NY medlemmer til vores dejlige klub, og 
som sædvanligt skal vi opfordre alle klubbens 
medlemmer til at se sig om blandt venner, bekendte, 
naboer og hvem man ellers omgås – og reklamere 
for klubben og golfspillet. Det er beviseligt, at de 
medlemmer der har relationer i forvejen, lettest 
inkluderes og er mest tilbøjelige til forblive i sporten.  
 
Der vil som sædvanligt være flere muligheder for at 
starte på golf i 2019. Vi har åbne huse den 7. april, 
den 28. april og den 26. maj. Den 28. april er på 
golfens dag, hvor golfklubber i hele landet holder 
åbent. Disse datoer vil selvfølgeligt blive 
kommunikeret igen, når de kommer tættere på, både 
internt i klubben og i diverse medier. 
 
Jørn takkede på generalforsamlingen Svend Larsen 
for en flot og ihærdig indsats i hans rolle som 
formand for Sæby Golf klub, jeg synes også at jeg 
her vil gentage den tak, Svend har på forbilledlig vis 
gået forrest i bestyrelsen, uanset hvilken sag der lå 
foran os – mange tak for det. 

 
Jeg vil personligt som ny formand sige tak for valget, 
og samtidig annoncere at selv om der er neget NYT 
i år, vil min overordnede plan tage udgangspunkt i at 
Sæby Golfklub forsat skal være som den plejer, 
nemlig en godt sted at være, både for 
medlemmer, ansatte og gæster. 
 
Vi ønsker jer alle en god NY golfsæson, vi ses på 
banen og i klubben, uanset om i kommer der til den 
ugentlige runde med venner, eller om i er aktive på 
hold eller i diverse turneringer. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Flemming Sørensen 
Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

  

I alt 91 medlemmer (incl. bestyrelse) var mødt op til den årlige generalforsamling 
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Greenkeepers info 
 

Banen er i øjeblikket rimelig våd, men 

vejrudsigten ser god ud og det er lykkes os at få 

sået greens i de vinterskader vi har haft. Vi håber 

derfor, der snart kommer noget god varme, så vi 

kan få spiring i gang og få græs i pletterne.  

Spørgsmålet I altså gerne vil stille er: Hvornår 

åbner banen?  

Det kan vi ikke sige den præcise dato på, men vi 

arbejder på højtryk og tør godt love, at den åbner, 

så der er tid til at få en runde inden 

åbningsturneringen 6. april.  

Vi fortsætter hvor vi slap i 2018-sæsonen med 

vores velfungerende team på banen, og alle 4 

greenkeepere er de samme kendte ansigter i 

2019 bestående af Jeppe, Jan, Lasse & 

undertegnede. 

- og vi håber at vi får tid og økonomi til at 

gennemføre alle de forbedringer vi gerne vil lave 

på banen.  

Med venlig hilsen 

Jens 

Chefkeeper 
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Åbent hus – for nybegyndere 

- SÅ ER DET NU DU SKAL TAGE DIN NABO/KOLLEGA/KAMMERAT/PARTNER OSV OSV MED… 

 

Årets første åbent hus arrangement er SØNDAG DEN 7. APRIL KL. 10.00 

Her mødes vi på Driving Range, hvor begynderudvalget incl. Jakob står klar med låneudstyr, introduktion og 

højt humør. De fortsætter til putting greenen og slutter af med grillpølser i klubhuset efter arrangementet   

 

I år har vi 2 typer af begyndermedlemskaber:  

 

BEGYNDERUNDERVISNING á kr. 750,- incl. 6 lektioner, træning på par3-banen og regellektioner (du kan 

erhverve "kørekortet" og spilleretten til den store bane hvis du efter begynderundervisningen vil spille videre 

indtil 31.03.2020 for ekstra kr. 2.000,-) 

 

PRØVEMEDLEMSKAB 2019 á kr. 2.500,- (inderholder hele 1. års medlemskab incl. incl. golfkørekort, 6 

lektioner, træning på par3-banen, kaninklub, regelprøve og adgang til 18-hullers banen efter gennemført 

begynderundervisning med banetilladelse til 31.03.20)  

 

1. begynderhold starter tirsdag den 9. april kl. 17 

 

VI HÅBER VI SES :-) 
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Standerhejsning og åbningsturneringen v/ 

Sparekassen Vendsyssel 

Så er vi klar til årets første turnering i Sæby Golfklub. 

Arrangementet afholdes den 6. april 2019, og prisen for deltagelse er kr. 110, og i prisen er inkluderet 
morgenmad og turneringsdeltagelse. Medbring gerne lige penge. 

Der er serveres morgenmad i cafeen fra kl. 08.00. 

Betaling for deltagelse i turnering skal være afregnet senest k.09.00 

Turneringen er sponseret Sparekassen Vendsyssel, som foruden turneringssponsoratet og er en af klubbens 
platinsponsorer. 

Åbningsturneringen er åben for alle fuldbetalende medlemmer med handicapindex 54 eller bedre, der spilles 
i 2 damerækker og 3 herrerækker. Handicap inddeling kan ses på turneringen, når du tilmelder dig i Golfbox.  

I åbningsturneringen spilles der stableford i alle rækker. 

Sidste frist for tilmelding er 3. april kl. 12.00. 

Dagen for standerhejsning og åbningsturnering er altid noget specielt, så husk at melde dig til 

Standerhejsning med velkomst af klubbens formand Flemming Sørensen afholdes ca. kl. 09.30, hvorefter 
flaget bliver spillet til tops. Alt dette sker umiddelbart inden turneringens gunstart kl. 10.00.   

Vi glæder os til at se Jer til årets første turnering i Sæby Golfklub, husk klubbens turneringer er en 
enestående mulighed for at møde nye mennesker og vejen ind i klublivet.  
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NY hjemmeside 
 

Om ganske kort tid løfter vi sløret for vores helt nye hjemmeside, som vi netop nu arbejder på højtryk på i 

samarbejde med Carmé. Her kan I på forsiden se tidsbestilling i Golfbox, banestatus - og med ganske få klik 

komme videre til klubber i klubben og den relevante information man som medlem, gæst og interesseret har 

brug for. Derudover får den et fagligt løft og bliver ekstra ”lækker” at bevæge sig rundt i.  

Vi glæder os til at vise Jer den 

Mange hilsner fra Inge & Jørn  
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Kalender 2019: 

6. april   Åbningsturnering   

7. april   Åbent hus for begyndere   

9. april  Holdstart, nybegyndere 

14. april  Juniorkredsturnering 

28. april   Åbent hus for begyndere (Golfens Dag)   

30. april  Holdstart, nybegyndere 

4.-5. maj  Danmarksturneringen, hjemmekampe 

26. maj   Åbent hus for begyndere   

28. maj  Holdstart, nybegyndere 

30. maj  MR Turnering  

31. maj-2. juni  Kommunemesterskab (31. maj spilles i Sæby)   

5. juni   Grundlovsmatch   

9. juni  Pinsemorgen turnering 

15.-16. juni  Danmarksturneringen, udekampe 

11. august  Sæby’s Bogholderi & Regnskabs turnering  

17. august  Danmarksturneringen, hjemmekampe 

18. august  Danmarksturneringen, udekampe 

30. august   Lions Company Day   

1. september   Spar Nord Turnering   

7.-8. september  Årgangs- & klubmesterskab   

29. september  Trafikcenter Sæby Syds turnering  

5. oktober   Medhjælperturnering   

26. oktober   Afslutningsturnering v/ A/S Sæby Fiske-Industri   
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Bagtags 

  

 

  

Som varskoet via Golfbox bruger vi ikke bagtags til fuldtidsmedlemmer i den kommende sæson. 

- I stedet anvendes tidsbestillingen i Golfbox som dokumentation for dit aktive medlemskab.  

DET ER VIGTIGT, AT DU BOOKER OG BEKRÆFTER DIN TID, når du skal ud og spille på 18-hullers 
banen. Dette er dit bevis, - hvis du er så heldig at du møder en af de hjælpsomme banekontrollanter. 

Derudover har bekræftelsen af din tid også den store fordel, at greenkeeperne bedre kan planlægge deres 
arbejde på banen. Dette er en fordel både for dig og for dem, da det vil spare Jer begge for eventuelle 
unødig ventetid. 

Det er ikke et krav at du medbringer et scorekort printet på dagen, blot du har et med et sted i baggen, der 
er udskrevet i sæsonen (efter 1. april 2019) 

Skulle der være et medlem, der ikke har betalt dit kontingent, vil det ikke være muligt at reservere en tid når 
banen åbner fuldt op igen, da spilleretten blokeres. Dette genåbnes dog ved betaling.  

Par3-bane medlemmer modtager fortsat bagtags. Ungdomsmedlemmer modtager dem elektronisk, seniorer 
kan afhente i sekretariatets åbningstid.  

Har I spørgsmål mv. er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet 

Mange hilsner fra Inge, sekretariatet 
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Referat fra generalforsamlingen 14. marts ’19 

 

Dagsorden Beslutninger 

 Svend bød velkommen til generalforsamlingen. 

Takkede Spar Nord, som var sponsor på en øl / vand 

denne aften. 

1. Valg af dirigent. 

Forslag Poul Thomsen 
 

1. 

Taget til efterretning. Ingen modkandidater. 

Poul Thomsen takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. 

vedtægterne. 

Poul gav herefter ordet videre til formanden. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed 

i det forløbne år. 

Svend Larsen henviste til den udfærdige 

beretning, som fremgår af februarnummeret af 

Golferen, udsendt til medlemmerne og 

tilgængelig på klubbens hjemmeside 

Svend fremhævede bl.a. følgende punkter fra 

beretningen:  

Svend er stolt af at stå som formand på 

generalforsamlingen i dag.  

Sæsonen 2018 fik en sen start med 

åbningsturnering 7. april, men sæsonen blev 

god senere.  

Hjemmesiden er i gang med en fornyelse.  

Vi er en af de eneste golfklubber i Nordjylland 

der kan præsentere et overskud, og vi har en 

nogenlunde stabil økonomi – det er vi stolte af.  

Vores medlemsundersøgelse viser en høj 

tilfredshed blandt medlemmer og gæster, men 

giver også plads til forbedringer, hvilket vil blive 

arbejdet på i 2019.  

Der har været lavere deltagersnit til 

klubturneringerne, måske pga. varmen. En tak 

til de trofaste turneringssponsorer. 

Handicap og regeludvalgsmøder er afholdt efter 

indførelse af nye golfregler. Fortsat mangler 500 

medlemmer at blive lært om nye regler, og der 

vil senere komme et tilbud til disse herom.  

Herrreeliten bevarer deres pladser i 

kvalifikationsrække/2. division, det samme gør 

2. 
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veteranerne i 1. division. Dameeliten rykker op 

som resultat af træningsflid og en flot indsats. 

Stor ros til Jakob Borregaard.  

Begynderudvalget laver et flot og vigtigt stykke 

arbejde, - en livlinje for klubben, som vi alle skal 

bakke op om.  

Juniorudvalget har et imponerende team med 

kredsturneringer, superfredag og et godt 

sammenhold.  

Baneudvalget havde udfordringer med tørken, 

og vandingsanlægget på overarbejde. Der er 

lavet et stort arbejde med opstamning og 

maling. Fliser på driving range ser rigtig flot ud.  

Et fantastisk personale i golfklubben. Der er 

forlænget med 3årige kontrakter til både Keld i 

golf caféen og Jakob som Pro.  

Sponsornetværket kører velfungerende med 

månedlige møder, og en stor tak til vores 

trofaste sponsorer.  

 

 

Svend gik videre til orientering og opfølgning på 

sidste års løfte omkring fornyelse af 

lejekontrakten.  

Svend fremlagde forskellen mellem den 

nuværende kontrakts §6.4 og den nye 

formulering, der har været en tvist i 

forhandlingerne.  

Svend udtaler ”Den eneste forskel er sidste linje 

omkring hvorledes banen skal afleveres i 

forbindelse med ophævning af lejemålet”  

Søren Ulsted Sørensen: Vil det sige at udlejer 

ejer banen nu hvis vi godtager dette punkt?  

Svend svarer at det er korrekt og orienterer at vi 

er blevet kontaktet af udlejers advokat, som i 

brevet formulerede at nuværende kontrakts pkt. 

6.4 ikke giver golfklubben ret til hvad vi troede, 

nemlig at pløje banen op og at han selv i øvrigt 

mener vi bør skrive under. Advokaten 

repræsentere udlejer, og bestyrelsen i Sæby 

Golfklub repræsenterer sine medlemmerne, så 

det er i stedet et spørgsmål om hvad 

medlemmerne ønsker.  

Hvis bestyrelsen i øvrigt ser på kontrakten og 

hvad vi føler er træls uddyber Svend:  

- udvendig vedligeholdelse af bygninger 

- brandforsikring  

- formuleringen i pkt. 6.4 

Vi er ikke glade for ovenstående, men det er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul spurgte de fremmødte hvorvidt der er spørgsmål 

til beretningen. Ingen spørgsmål. Beretningen er 

godkendt  
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ikke lykkedes os at få det ændret.  

Der har været små forbedringer ift. Bl.a. ret til 

beskæring, plantning mv., men herudover har vi 

fået tilbud om forlængelse til år 2038 (tidl. 

2035) 

Der er nævnt andetsteds at udlejer vil stå bedre 

om 20 år hvis udlejer får en reel golfbane. Dette 

er formanden ikke bekymret for.  

Svend understreger at der er ingen i golfklubben 

der vil bruge penge på at ødelægge banen, ej 

heller ved ophævelse af banen 

Per Frank: Det du siger er, at  banen ikke må 

pløjes op, men gerne må lade stå til. Er det ikke 

misligeholdelse af kontrakten? 

Svend: Det vil den nuværende bestyrelse få 

bekræftet med DGU’s advokat. Vi bruger 

advokaten ved alle tvivlsspørgsmål, bl.a. også i 

forbindelse med lejekontrakten.   

Svend fortsætter til orientering om 

tilskudsnedgang: 

Vi har i 2018 fået kr. 591.000 i tilskud fra 

Frederikshavnerordningen. Svend, Else & Inge 

har deltaget i møde med afdelingen for Center 

for Kultur & Fritid, og fået prognose for 

fremtidigt tilskud. Vi kan forvente et fremtidigt 

tilskud på kr. 11.000 pr. år, dog med håb om en 

5års aftrapningsordning. Hvis ikke vi får en 

aftrapningsordning er det allerede gældende fra 

2020 med det fremtidige tilskud, -dette har 

bestyrelsen allerede henvendt sig og ansøgt om 

med en nedtrapning på 10% år 1 og 20% de 

øvrige 4 år hvorefter en endelig nedsættelse.  

Svend indbyder deltagerne til at påvirke politisk 

hvis muligt, men vi må desværre konstatere at 

det løb er køb.  

Morten Stausgaard: De andre klubber der kører 

med underskud, får de lige så meget tilskud som 

i Sæby Golfklub? 

Svend svarer at der er stor forskel på om vi lejer 

eller ejer golfklubben, hvorfor ved vi ikke. I 

Frederikshavn får de lidt mindre end os og står 

til at miste 350.000 kr. ifølge deres formands 

udtalelser i pressen.  

Else supplerer at vi har mange børn som 

medlemmer, som indtil nu har talt med positivt 

ift. tilskud.  

Morten Stausgaaard spørg om vi tidligere har 

snydt med tallene. Else svarer at nej det er det 

ikke, vi følger reglerne.  

Søren Ulsted Sørensen: Hører jeg rigtigt hvis 
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ikke bestyrelsen havde reageret havde det fra 

2020 været kr. 11.000?  

Else og Svend svarer at ja det er korrekt, men vi 

er ikke garanteret en overgangsordning endnu.  

Vi har orienteret Frederikshavn Kommune, at 

skal vi som forening overleve denne nedskæring 

er det nødvendigt med en overgangsordning.  

Karsten Hemmingsen: Er det 

Folkeoplysningsloven eller den kommunale 

tilskudsordning?  

Svar fra Else at det er en kombination af begge. 

Peder Hyltoft: Der er i vedtægterne krav om at 

vi skal fremlægge regnskabet overfor 

kommunen. Hvorfor kan vi ikke anvende det 

som argument overfor kommunen? Derudover 

konstatering om at vi ikke kan stemme om 

spørgsmålet, men Peder beder om en 

synliggørelse af huslejen og spørg om den stiger 

fra kontraktens indtrædelse.  

Svend svarer at stigningen indtræder når den 

nye kontrakt træder i kraft (en stigning på 6%). 

I runde tal betaler vi i øjeblikket omkring kr. 

600.000 i faktiske udgifter årligt for at være her 

(incl. brandforsikring og vedligeholdelse).  

Poul Thomsen tilføjer at de omkring kr. 100.000 

i grundskyld ikke stiger når huslejen stiger i 

forbindelse med en eventuel forlængelse.  

Peder Hyltoft: Er grundskyld en del af den leje vi 

i øjeblikket betaler, som bliver reguleret når 

lejen stiger? 

Poul svarer at det er korrekt. Hvis den falder 

skal vi betale mindre, stiger den mere.  

Svend:  

Vi har 2 scenarier: Lejekontrakt og 

Frederikshavnerordningen.  

HVIS vi fortsætter med nuværende kontrakt og 

afskrivninger  

Morten Stausgaard: Hvorfor har vi så travlt med 

at afskrive? Hvorfor leaser vi ikke maskiner. Vi 

har en stor post i afskrivninger på indkøbte 

maskiner.  

Svend fortæller at det er besluttet på seneste 

bestyrelsesmøde at vi vil undersøge 

fremadrettet.  

Jens Bjerregaard (greenkeeper) supplerer at 

beregningerne på leasing er i fuld gang hos John 

Deere.  

Morten Stausgaard: Der er ingen i dagens 

Danmark der binder så stor egenkapital i 

maskiner 

Svend vurderer at den fremtidige bestyrelse 

også vil godkende leasing hvis det ser fornuftigt 
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ud.  

Svend fortæller, at hvis vi mister 

Frederikshavnerordningen vil vi skulle betale op 

til 4-500 mere årligt i kontingentet for det 

hænger sammen 

Per Frank Hansen: Hvorfor? Hvad er det der ikke 

hænger sammen. Hvad er det der skal 

afskrives? 

Svend: Vi afskriver på investeringen i banen, 

klubhuset, vandingsanlægget og banen iht. Den 

anvendte regnskabspraksis der lyder på at det 

skal være fuldt afskrevet når lejemålet ophører . 

Kresten Steen: Vi kan spare 400 kr. om året pr. 

medlem i afskrivninger hvis vi forlænger 

lejekontrakten.  

Per Frank Hansen: Det er 1.000-1.200 om året 

når vi tæller nedgang i 

Frederikshavnerordningen med.  

Svend: Det er korrekt, men vi håber selvfølgelig 

at kurven vender og der kommer tilgang til 

golfsporten igen ift. Medlemmer.  

Alternativet er at ændre indtægter/udgifter i 

klubben.  

Peder Hyltoft: Vi har her i klubben en afskrivning 

på baneanlæg på omkring kr. 200.000,- 

Disse er ikke sat af til genanskaffelser. Man bør 

overveje om det i stedet kan sættes af som et 0 

i de kommende år.  

Jørn Sivertsen henviser til Krestens tidligere 

konstatering, at hvis vi ikke afskriver på banen 

er det omkring kr. 400,- pr. medlem 

Peder Hyltoft: Om 5 år er vi gældfri 

Svend: Det er korrekt, vi skal heller ikke 

afskrive, mere når gæld er betalt. 

Per Frank Hansen: Hvis vi afskriver som I 

snakker om og ikke afskriver på banen længere 

om 6 år. Og hvad så hvis klubben fortsætter har 

vi så nogen som helst kapital til at løbe videre 

på? 

Else: Det kommer an på om man fortsætter nu 

eller laver en ny kontrakt 

Svend: Det er på samme måde som i dag med 

vores indtægter dækker likviditeten hele året og 

spørg Morten Kallehauge, revisor fra BDO.  

Morten Kallehauge. Det kan vi godt, så fjerner vi 

bare egenkapitalen. Han supplerer at 

afskrivninger er et udtryk for vi har lavet 

investeringer på et tidspunkt, som vi alle er med 

til at betale over X antal år. Hvis man vil have 

fjernet dette over en periode kan man nedskrive 

dette, og så er egenkapitalen formodentlig også 

væk. Der er pt. Sparet 1.7 millioner op over en 
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periode, så muligheden er der for at ændre 

afskrivningerne sådan.  

Helge Wittrup: Efter min mening er det nemt. Vi 

skal vælge mellem de 2 punkter og give 

bestyrelsen et svar om hvad de skal arbejde 

videre med. Han selv anbefaler nr. 1. Både 

udlejer og lejer har samme interesser.  

William Andersen: Selv om vi stadig giver 

udlejer medhold i pkt. 6.4, hvorfor vil udlejer så 

have værdien af banen  

Svend mener der er følelser indblandet, og 

udlejer fortæller at der historisk i tidligere 

forhandlinger er blevet lovet at værdien tilfaldt 

dem engang. Svend supplerer at det står ingen 

steder, og vi må forholde os til det nedskrevne.  

William Andersen: Tror du Svend at det lykkedes 

nu? 

Svend tror ikke vi får dem til at rykke sig mere 

og har spurgt udlejer om de har ændret 

holdning. Udlejer har tilkendegivet han afventer 

nuværende generalforsamling.  

Helge Wittrup: Kan det indføres at man i 2028 

kan genforhandle? 

Svend fortæller at udlejer har fortalt at vi kan 

genforhandle lige så tit vi vil. Dog ingen 

lejegaranti ej heller ift. priser.  

Peder Hyltoft: Vil anbefale at man går så langt 

som overhovedet muligt. Hvad kommer der til at 

ske ift. Kommuneplaner/landbrugspolitik mv.. 

Taler vi genforhandlning hver 5. år kommer vi 

måske til kort, det ved ingen . 

Svend gentager, vi beder derfor om en 

tilkendegivelse om vi skal genforhandle eller 

lade det ligge. Skulle det have været en 

afstemning skulled et være fremsendt sammen 

med dagsordenen.  

Kent L. Christiansen understreger at det er blot 

en tilkendegivelse fra medlemmerne. Ingen i 

bestyrelsen ønsker at genforhandle hver 5. år.  

Søren Ulsted Sørensen spørg hvad anbefaler 

bestyrelsen? 

Svend fortæller at de bestyrelsesmedlemmer der 

var mødt på seneste møde mener at det er i 

medlemmernes bedste interesse at få en ny 

aftale med henblik på driften og fortsættelsen. 

Ingen bestyrelsesmedlemmer kan blive ved med 

at fortsætte denne forhandling.  

Peder Hyltoft mener ikke det er sund fornuft ift. 

Det juridiske spil hvordan banen står ved 

aftalens indgåelse ift. Aflevering.  

Ole Berg: Helt tåbeligt hvis vi fjerner 

egenkapitalen og dermed afskrivningerne. Mener 
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ikke vi skal hæfte os i pkt. 6.4 

Morten Kallehauge: Vi kan ikke fjerne 

afskrivningerne på maskinerne, kun på de vedr. 

jorden 

Poul understreger som dirigent at han skal vogte 

vedtægterne. Spørgsmålet om definition af pkt. 

6.4 i lejekontrakten kan vurderes som køb/salg 

af fast ejendom. Dette kan dog ikke endeligt 

besluttes, men tilkendegives. Bestyrelsen kan 

ikke på egen hånd godkende. Der skal indkaldes 

til en ekstraordinær generalforsamling.  

Per Frank Hansen: Det er ikke op til 

generalforsamlingen at afgøre. Det skal en 

advokat sætte lys på.  

 

 

 

 

 

 

 

Per Frank Hansen: Hvis DGU’s advokat vurderer 

at det kræver generalforsamlingens godkendelse 

ift. vedtægterne. 

Bestyrelsen meddeler at de vil se på dette og at 

der selvfølgeligt efter advokatens vurdering er 

kendt, vil blive ageret i sammenhæng med 

denne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul beder generalforsamlingen tilkendegive 

hvorvidt de støtter bestyrelsens forslag pkt. 1 

3 stemmer imod.  

Poul konstaterer at der er tilkendegivet at 

bestyrelsen må arbejde videre med dette. En 

endelig aftale skal dog godkendes på 

ekstraordinær generalforsamling såfremt DGU’s 

advokat siger at spørgsmålet er bestemt af 

vedtægterne til at skulle besluttes af en 

generalforsamling. 

 

 

 

 

 

Ingen øvrige bemærkninger og Poul giver ordet 

videre til Else for fremlæggelse af regnskab for 2018.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab. 

Regnskabet lå til udlevering til samtlige fremmødte. 

Else Steen gennemgik regnskabet.  

Begyndende med ledelsens beretning, der viser at 

bestyrelsen mener den giver et retvisende billede. 

Revisorers påtegning giver ligeledes deres 

godkendelse af dette.  

Regnskabspraksis er uændret ift. Tidligere år.  

3. 
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Regnskabet viser et overskud på 9.336 kr..  

 

Indtægterne:  

Der mangler 43.000 ift. budgettet for kontingenter, 

men bliver opvejet af bl.a. greenfee. . 

4Golfordningen er en win-win-situation med et plus 

på ca. kr. 60.000. Vi kan også se at flere af vores 

medlemmer vælger at være med i ordningen.  

Administration:  

Gennemgang af udgifterne, der var nogenlunde 

tilsvarende seneste år, dog med lidt ekstra indkøb 

af småanskaffelser.  

Banedrift:  

Der er brugt ekstra lønkroner på en stor 

dræningsopgave og udgifter til vandingsanlæg og 

dermed en samlet stigning i udgifter ift. 2017.  

Klubhusdrift:  

Der er købt ekstra træpiller i slutningen af året for 

at være på forkant med 2019, derudover er der 

indkøbt maling til facadevæggene og etableret 

udvendig lys, men ellers er udgifterne nogenlunde 

tilsvarende tidligere år.  

Vi har en god likviditet, og har ikke haft behov for 

at trække på vores kassekredit gennem Spar Nord.  

Afskrivningerne blev gennemgået.  

Bestyrelsen går ikke efter at få et stort overskud, 

men at balancere med de penge vi har uden at få 

et underskud.  

 

 

 

Ligeledes balancens aktiver og passiver med en 

samlet balancesum på kr. 2.965.593 og en 

egenkapital på kr. 1.720.729 

Der er i 2018 investeret i ny arbejdsbil, 

slæbenetsvogn samt tipvogn. 

 

 

Per Frank Hansen: Er der styr på feriepenge efter 

de nye ferieregler 

Morten Kallehauge svarer: Det påvirker ikke 

egenkapitalen, for vi har afsat dem i regnskabet. 

Men med så god en likviditet er det en fordel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul spørg om der er spørgsmål til regnskabet. Ingen 

spørgsmål. Else går videre til balancen.  

 

 

 

 

Poul takkede for gennemgangen og spurgte om der 

var flere spørgsmål:  

 

 

 

Poul konstaterede at generalforsamlingen godkendte 

regnskabet.  
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4. Fastlæggelse af 

medlemskontingenter. 

 

Else gennemgik de foreslåede kontingentstigninger 

for 2020 

Børn (til og med 10 år) i 2019 kr. 200,- foreslås fra 

2020 at være kr. 300,- 

Junior (begynder) i 2019 kr. 400,- foreslås fra 

2020 at være kr. 500,- 

Juniorer (med banetilladelse til og med 18 år) i 

2019 kr. 1.100,- foreslås fra 2020 at være kr. 

1.200,- 

Ungseniorer (til og med 25 år) i 2019 kr. 2.000,- 

foreslås i 2020 at være kr. 2.100,- 

Senior i 2019 kr. 5.800,- foreslås i 2020 kr. 5.985,- 

Pensionist (fra første hele år) i 2019 kr. 5.475,- i 

2020 foreslås kr. 5.710,00 

Senior par3-bane medlemmer i 2019 kr. 1.250,00 

foreslås i 2020 til kr. 1.350,00 

Flexmedlemmer i 2019 kr. 1.500,00 foreslås i 2020 

til kr. 1.600,00 

Mette Fabricius: Hvordan ser den nye 

tilskudsordning ud ift. Den nye kontingentstigning 

der foreslås? 

Else: Det er et godt spørgsmål. Det dækker ca. 45-

50.000, altså en stor den af den årlige nedgang i 

tilskuddet 

Eric Christensen: Med de underskud vi hører om 

rundt omkring er der noget der tyder på at vi bliver 

den billigste klub i Nordjylland. Spørgsmålet er at 

vi som medlemmer ikke kan undvære ekstra kr. 

100,- for at give klubben lidt højere standard. Vi 

kommer ikke til at miste medlemmer fordi det 

bliver kr. 100-200 kr. dyrere 

Flemming svarer, at vi har tænkt meget frem og 

tilbage. Vi ser det også som en fordel, at vi er en af 

de billigste klubber, så vi håber det er en 

investering at vi i så fald vil kunne få lidt udefra.  

Jens Bertelsen: Hvor stor indflydelse har det hvis vi 

mister 5 medlemmer? 

Else: Det er mange penge 

John Mygind: Når tilskuddet ender på 11.000 er det 

en beskeden stigning hvis vi mangler 5-600.000 

Peder Hyltoft: Der er forsvundet 25-30 stykker i 

medlemsskaren årligt, så når vi kommer i 2020 kan 

det være der er 100 færre end i 2017. Synes dog 

at man skal sige, at om 6 år er virkeligheden en 

anden.  

Susanne Krogh Olsen: Hvis folk stopper pga. en 

stigning på 250 kr. om året – var de så ikke 

stoppet alligevel? 

Bjarne Blom: Skrækscenariet er her, men vi har 

kun et estimat. Se hvor mulighederne er med de 

4. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Poul konstaterer at det var en opfordring til 
bestyrelsen. 
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unge mennesker og sæt indsatsen der, men det er 

en skævvridning af kontingentstigningerne.  

 

 

Morten Stausgaard: Det er ene estimater med 

kommunen. Kunne vi lave en 

undersøgelse/spørgerunde, der dækkede det 

serviceniveau vi gerne vil have på banen og i 

klubhuset. Vi ender på sigt på en prisstigning på kr. 

1.000,- så var det ikke en god idé at lave en 

rundspørge blandt medlemmerne om de er villige 

til det. Hvor mange vil være afskræmte af det? Det 

var meget rart at vide hvor mange der var villige.   

Synøve Petersen foreslår at man deler kontingentet 

op over 2 halvårlige betalinger. Så virker det ikke 

så voldsomt.  

Jytte Christensen tror at flere pensionister vil 

spekulere i hvor mange gange fuld greenfee man 

skal spille for flexmedlemskab.  

Svend understreger at vi i vores medlemskreds har 

en del der allerede bor i Frederikshavn eller i 

nærheden af Dronninglund. Vi skal passe på med 

hæve kontingentet for meget.  

Morten Stausgaard: Vi er da nødt til at undersøge 

det 

Svend tror ikke at undersøgelsen vil være 

retvisende 

Per Frank Hansen er enig med Morten men føler 

man skal gribe det an anderledes ift. Hvordan 

situationen bliver i løbet af den næste 5-6-7 år. 

Man bør udregne forskellige scenarier og 

fremlægge til medlemmerne – Synliggør hvad er 

alternativerne, ikke kun gætterier.  

Morten Stausgaard: Vi kan forholde os til at 

tilskuddet frafalder, også som medlem 

Peder Hyltoft: Hvorfor er der færre og færre der 

spiller golf 

Karsten Hemmingsen anbefaler at man støtter 

bestyrlsens forslag. Alt andet er hvis og måske’er, 

og bestyrelsens anbefalinger er der gjort tanker 

om.  

Flemming siger at vi skal kende 

overgangsordningen så vi har noget konkret at gå 

ud med inden vi går ind i scenarier til 

medlemmerne.  

 

Per Frank Hansen: Det er et spinkelt overskud 

driftsbudgettet med alle de ukendte forudsætninger 

Else svarer at der er en tastefejl, det er budgettet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poul konstaterer at det var en opfordring til 
bestyrelsen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Forslaget blev vedtaget. 
Else gennemgik budgettet for 2019. 
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for 2019, så alt ok.  

 

5. Forslagsbehandling:  

Forslag fra Karsten Ross ang. grillturnering:  

Forslaget var udsendt i forbindelse med 

dagsordenen, og læses op for generalforsamlingen 

Svend tilknytter som kommentar at bestyrelsen 

ikke anbefaler det. Vi har tidligere skrevet med 

Karsten om denne turnering, og henviser til Hansen 

turneringen, der tager hensyn til de særlige tiltag. 

Bestyrelsen føler ikke der er plads til flere 

turneringer til matchudvalget med sjove tiltag på 

banen. Derudover skal økonomien også tages i 

betragtning, for at blokere banen en hel dag ift. 

Greenfeeindtægter, men også ift. at sætte banen 

tilbage til normal standard efter afholdelsen.  

Laust Pedersen bakker op omkring bestyrelsens 

holdninger og synes der er mange blokeringer i det 

daglige.  

Poul understreger tidligere at det var eliten der 

gjorde arbejdet med at arrangere turneringen af 

egen vilje.  

Karsten Ross nævner at han har fremsendt 

forslaget fordi flere har spurgt ind til 

grillturneringen.  

Karsten trækker sit forslag inden en afstemning.  

 

 

6. Valg af bestyrelse samt 
suppleanter for denne iflg. §11. 

 
På valg er Svend Larsen og Kim Albæk. Svend 

Larsen fratræder og Kim Albæk modtager genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Mette Fabricius 

 
 
Valg af 2 nye suppleanter 
Bestyrelsen foreslår som 

1. suppleant: Morten Mehl 

2. suppleant: Søren Ulsted Sørensen 

6.    

 
 
 
 

 

Kim Albæk og Mette Fabricius blev valgt.  
 
 
 
 
 

Suppleanterne blev genvalgt. 
 

7. Valg af 2 revisorer. 

På valg er Jette Nielsen og Morten Kallehauge. 

Jette Nielsen genopstiller 

 

 

 

 

Morten Kallehauge og Jette Nielsen blev valgt. 
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8. Eventuelt. 

Bent Ebbesen spørg ind til hvad der er galt med 

vores greens:  

Jens Bjerregaard (greenkeeper) svarer at det er 

svampeangreb. Vi har sprøjtet det vi måtte, 

dresser det vi må og eftersår.  

Jens Berthelsen: Tænker man på om folk der kun 

kan spille når de færdes i køretøj kan bevæge sig 

på banen i vinterhalvåret.  

Jens Bjerregaard: Vi kan tage det op i 

baneudvalget, der er for og imod.  

Helge Wittrup minder om vaskepladsen for 

endegavlen. Hvis han sørger for arbejdskraften, 

sponsoreringen som et konkret projekt, må han så 

aflevere det til bestyrelsens godkendelse. 

Flemming svarer at man altid er hjertelig 

velkommen til at komme med nye forslag uanset 

emne, og dette er ingen undtagelse.  

Gunnar Møller Nielsen: Vintergreens er ikke til at 

spille på. Var det ikke en idé at efterså de 

områder? 

Jens Bjerregaard: Vi havde ikke helt kalkuleret 

med denne sommer, derfor var græsset ikke i den 

bedste kondition og græsset ikke optimalt for 

vinterbanen, men det er noteret ift. næste sæson.  

Jørn Sivertsen: Svend har gjort et fantastisk stykke 

arbejde i de 2 perioder han har været formand, og 

vil fortsætte som frivillig efterfølgende. Han har 

kæmpet en brav kamp i forbindelse med 

kontraktforlængelserne og har gjort en rigtig god 

indsats som formand.  

Jørn Sivertsen minder om at lommeguiden til de 

nye golfregler kan erhverves for 20 kr. i 

sekretariatet.  

Svend Larsen takker for støtten til bestyrelsen og 

ham som formand i de seneste 5 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet hævet kl. 21.05 

Referent: Inge Møller Thomsen 

Dirigent: Poul Thomsen  

 

 
I alt 84 stemmeberettigede medlemmer og 7 

bestyrelsesmedlemmer var fremmødt. 
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Det snakkede vi om i marts 2014 
Uddrag fra Golferen marts 2014 (medlemsblad nr. 115): 
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De ’almindelige’ åbningstider starter op 

igen i forbindelse med sæsonafslutning 

BEMÆRK NYE ÅBNINGSTIDER I CAFÉ 

 

Proshop:  

Mandage – torsdage kl. 9.00 – 17.00 

Fredage LUKKET 

Weekender og helligdage kl. 9.00-14.00 

  

Sekretariat 

Mandag – fredag kl. 9.00 – 14.00 

Weekender og helligdage LUKKET 

 

Sæby Golf Café 

Mandage  kl. 11.00-16.30 

Tirsdage – torsdage kl. 11.00-21.00 

Fredage kl. 10.00-18.00 

Weekender og helligdage kl. 10.00-18.00 

 

 

  

Husk at I altid kan kontakte os telefonisk 

hvis I får problemer  

- og så GLÆDER vi os til sæsonstart  

Kontaktoplysninger:  

Sæby Golfklub 

Vandløsvej 50, 9300 Sæby 

www.golf-klub.dk 

saeby@golf-klub.dk  

Telefon 98 46 76 77 

 

 

 

 

 

 

Sekretær   Pro 

Inge Møller Thomsen Jakob Borregaard 

Tlf. 98 46 76 77 Tlf. 20 32 68 66 

saeby@golf-klub.dk borregrd@hotmail.com 

Chefkeeper  Restauratør 

Jens Bjerregaard Keld Hansen 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 26 12 08 90 

jbj-saeby@golf-klub.dk keld.hansen-123@godmail.dk 

BESTYRELSE:  

Formand Flemming Sørensen 30 58 19 02 

Næstformand Jørn Sivertsen 20 41 25 12 

Kasserer Else Steen 24 24 98 14 

Kim Albæk  27 14 94 01 

Kim Bæk  51 33 53 33 

Kent Launing Christiansen 27 75 63 27 

Mette Fabricius 22 24 83 91 

 

 

 

 

 

 

UDVALG:  

Bestyrelsen konstituerer sig ift. udvalgsposter på første 

bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.  

1. bestyrelsesmøde afholdes mandag den 1. april 2019. 

 Broen på hul 12 er skredet på fundamentet og i 

gang med at blive repareret 

http://www.golf-klub.dk/
mailto:saeby@golf-klub.dk
mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
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