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Aabenraa Golfkub 
Ordinær Generalforsamling 

tirsdag d. 6. Februar kl. 19:00 i Klubhuset 
  
  
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1)   Valg af dirigent 
2)   Valg af stemmetællere 
3)   Formandens beretning 
4)   Fremlæggelse af regnskab 
5)   Fremlæggelse af  budget, samt fastlæggelse af kontingent 
6)   Indkomne forslag 
7)   Valg til bestyrelsen 
 
På valg er:  
Valg af bestyrelsesmedlem udenfor tur (gælder for 1 år), da Mogens Christiansen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslår Henrik Thykjær 
 
7a ) Ordinært valg:  
Klaus Milton Jensen (modtager genvalg) 
N. Preben Pedersen (modtager genvalg) 
Henning Kjeldsen (modtager genvalg) 
Jytte Callesen (modtager genvalg) 
 
 
8)   Valg af suppleanter:  
På valg er : 
1.     suppleant Mette Lillebæk (modtager genvalg) 
2.     suppleant Peter Riggelsen (modtager genvalg) 
 
9)   Valg af revisor 
 
 
Eventuelt 
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Referat 
 
Deltagere i generalforsamlingen: 112 tilstede og 1 fuldmagt 
 
Ad 1  
Forslag: Jens Jepsen, Jens Jepsen valgt 
 
Ad 2 
Udeladt  (ikke behov for stemmetællere) 
 
Ad 3 
Beretning ved Formanden: 
 
Tiden flyver og vi står nu her ved starten af sæson 2018 i Aabenraa Golfklub og skal prøve at se 
tilbage på året der gik. 
 
Og hvad er så indtrykket af sæson 2017 – ja, der er næsten kun en ting at sige, nemlig regn, regn 
og atter regn. 
 
Det har selvfølgelig påvirket årets gang i klubben,, da golf og alt omkring sporten stort set kun 
foregår udendørs. 
 
Det første store projekt vi fik gennemført i det tidlige forår, var pålægning af rullegræsset på hul 
17 – og det klappede bare.  På meget kort tid var 3000 kvm. græs lagt med stor hjælp til 
greenkeeperne fra en flok frivillige, der virkelig gav den gas. Græsset blev leveret af tre gange, og 
lastbilerne var ikke tømt, før de første ruller var på plads.  Heldigvis foregik dette arbejde stort set 
i tørvejr, men efterfølgende kom regnen, hvilket her var en fordel, for betingelsen for, at græsset 
skulle sætte sig var vanding.  
 
Ellers er der på banesiden blevet  gjort et stort stykke arbejde. Den megen regn, samtidig med, at 
det har været forholdsvis lunt, ja faktisk helt hen i november, har gjort, at det har været et stort 
arbejde at følge med til at holde græsset nede.  Vi havde også i 17 problemer med for høj rough, 
men en ny klippeplan herfor, vil gøre, at  hvor roughen er mest i spil, vil der fremadrettet blive 
klippet anderledes, så vi i løbet af de næste par år gerne skulle se store forbedringer her. 
 
Her i efteråret var der planlagt plantning af  træer bl.a. mellem hul 10 og otte, og hul otte og tolv, 
men på grund af den våde bane har dette ikke været muligt. De maskiner, der var nødvendigt for 
dette arbejde, ville simpelthen ødelægge for meget, ja i værste fald køre fast, så dette arbejde er 
foreløbig udskudt. Om det bliver her i foråret ved vi ikke rigtig endnu, men den bedste plantetid, 
hvis træerne skal overleve, er trods alt i efteråret. 
 
Efteråret blev så i stedet brugt til at vertidræne alle fairways og når vi kommer hen omkring marts 
måned skal der her køres 1000 ton sand ud,  og fremadrettet vil der også foregå et større 
greenarbejde, som bl.a. er blevet nødvendig efter den megen vand vi har fået gennem de sidste to 
år.   
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På personalesiden er der også sket lidt.  Bo blev udlært pr. 30/9, for øvrigt med et rigtig fint 
resultat, men økonomisk havde vi desværre ikke mulighed for at beholde ham. Dernæst mente 
både Jørgen og Jens, at tiden var inde til nye udfordringer, så de valgte begge at stoppe. Tilbage 
stod vi med Mathias, der lige var gået ind i sit sidste læreår , samt Svend Erik, der var ansat indtil 
midt november som sæsonarbejder og her skal lyde en virkelig stor ros og tak til de to og nok især 
til Mathias, der trods sin unge alder virkelig påtog sig det ansvar det trods alt var at stå alene med 
det hele. Græsset groede jo stadigvæk, der var plan for vertidræning af fairways og der skulle 
vinterforberedes med gødning m.v.  Vi valgte så at lade Svend Erik fortsætte til midt december, så 
vi vil ikke, når sæsonen går i gang,  være bagefter med noget som helst. Stor tak for det, Mathias. 
 
Der er så pr. 1.januar blevet ansat en ny greenkeeperchef, nemlig Aleksander Caspersen, der 
senere i aften vil præsentere sig selv , og selv med den korte tid, vi nu har kendt Aleksander, 
tegner det til at have været et rigtig godt valg.. Aleksander har allerede sammen med 
baneudvalget lagt en arbejdsplan for de kommende år, der er blevet ryddet gevaldig op på 
greenkeepergården, alle maskiner står smurt, slebet og rengjorte, og kommer vi en måned 
længere hen, vil der også blive ansat yderligt personale, så alt  er klar til sæsonen. 
 
Når vi så snakker personale, så fik vi i  2017 ny træner. 
 
Ronni  Christensens officielle start var 1.april, men allerede i februar, var han godt i gang. På ret 
kort tid var der afholdt møde med både juniorudvalg, begynderudvalg og eliten. Her blev aftalt 
træning, træningsforløb og for elitens vedkommende, sat mål for den kommende sæson. 
 
Med hensyn til træningsfaciliteterne, så var de perfekte, bl.a. med overdækningen, men Ronni 
havde et lille beskedent ønske, nemlig at gøre lidt ved det lille udslagshus. Han så muligheder i at 
få det lukket, så han kunne have sine ting ved træningsfaciliteterne i stedet for i klubhuset, bl.a. 
kunne han så få skærme hængt op, så alle målinger med trackmann kunne vises på stedet og 
derved spare turen hver gang tilbage til klubhuset. Vi lovede at kigge på det og fik lavet en lille 
tegning og lavet et lille overslag over, hvad det evt. kunne koste. Da denne udgift ikke var 
budgetlagt, blev der ansøgt forskellige steder om penge til dette projekt og det lykkedes. Med 
penge fra en privat fond, tilskud fra Aabenraa Fritidsråd og materialer fra Bygma, samt med hjælp 
fra en række frivillige stod huset færdigt allerede først på sommeren.  Samtidig fik vi lavet lys og 
sat projektører op i det store udslagshus,, så vi kan vist roligt markedsføre os med påstand om at 
have nogle af de bedste træningsfaciliteter i Sønderjylland. 
 
At Ronni har tilført klubben noget, skal der ikke herske tvivl om.  Der er virkelig kommet gang i 
træningslysten hos mange af vores medlemmer, ja selv medlemmer, der altid har påstået, at ingen 
træner kunne lære dem noget, har vi set på træningsbanen. Når man tænker på, at vi de to 
foregående år gav hvert medlem mulighed for gratis træningstimer og hvor kun et fåtal af 
medlemmerne gjorde brug af det, så er det fantastisk at se, hvor mange, der nu køber 
træningstider ved Ronni.  Og hvad gør det så for klubben – jo, des mere træning en spiller får, jo 
bedre bliver han/hun på banen og jo bedre overholdes tiderne, så vi ikke får så megen ventetid og 
kø på banen. Derudover gør det, at  støtter vi Ronni i de tilbud, han kommer med, er chancen for, 
at vi beholder ham mange år endnu, større. 
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2017 blev også året, hvor vi fik gennemprøvet vores nye begynderkoncept, hvor det i de første 
begyndermatcher ikke gælder så meget point, men mere belønning for de gode slag. Sammen 
med et godt træningsforløb, hvor man har to individuelle træningstimer til rådighed efter eget 
valg, har gjort, at vi får vores begyndere hurtigere igennem og klar til at stå på egne ben.  At 
begynderudvalget ligeledes har  lavet forskellige tiltag, som at komme ud at spille en anden bane,  
”spil med hinanden” liste m.v. har gjort, at vore begyndere i 2017 socialt har fundet et ståsted i 
klubben, hvilket er meget vigtigt for, at de også fortsætter de kommende år. Over 80 nybegynder 
var meldt til i 2017, 13 er flyttet over som nybegyndere i 2018 p.g.a. sygdom m.v., men  vi har 
trods alt 52, der er fortsat som medlemmer i år.  Her vil vi, som vi også gjorde sidste år, tilbyde 
disse nye, der ikke er kommet under 54 i hcp.,  et lille kursusforløb, så de forhåbentlig kommer 
godt i gang med sæsonen. 
 
På juniorsiden går det ikke helt så godt, men med nye tiltag på beddingen med nye tilbud til bl.a. 
skolerne, håber vi at få rettet op på det i løbet af 2018.  
 
Eliten opfyldte den målsætning, der var lagt, om at begge hold skulle med i oprykningsspillet. 
Dette lykkedes,  så allerede her skete der store fremskridt i 2017. Pigerne tabte desværre, men 
herrerne vandt deres pulje og rykkede op, så stort tillykke med det.  Ingen tvivl om, at træneres 
målsætning for 2018 ligeledes er at spille om oprykning, også selv om herrerne nu på papiret er i 
en lidt svære gruppe. 
 
På trods af vejret har der til alle vore klubturneringer været rigtig fin deltagelse og i 2018  skal vi 
prøve en ny type turnering, som med succes gennemføres i andre klubber, nemlig 
”greenkeeperens hævn”  Der har væres forespørgelser fra vores medlemmer om en sådan 
turnering og Aleksander var frisk på ideen, da han blev spurgt. Så glæd jer, ikke kun til denne 
turnering, men alle vore turneringer, støt op omkring dem, som I altid gør, det glæder altid den 
sponsor, der står bag. 
 
Ligeledes må vi sige, at UGE 29 nu er blevet en tradition, da vi har gennemført den gennem de 
sidste to år med pænt stigende deltagerantal i 2017 i forhold til 16. Ser man tilbage på sommeren 
2017 var vi utrolig heldige, for lige netop i uge 29 var det strålende solskin fra morgen til aften de 
tre første dage. Torsdag startede godt, men endte desværre i et forfærdeligt regnvejr, men på 
trods af det, blev de fleste vindere denne dag fundet i den flight, der var sidst ude, også selv om de 
virkelig havde vejrguderne imod sig.  I 2018 laver vi konceptet lidt om, således at vi har to dage 
med løbende start og to dage med gunstart fra kl. 10.00. Disse to dage vil der så blive mulighed for 
at slutte dagen af med fællesspisning, hvilket vi selvfølgelig håber, mange af jer vil støtte op 
omkring.  Man kan allerede nu melde sig til, der er åbnet på Golfbox og vi håber selvfølgelig igen i 
år, at vi får mange gæster udefra, så spred rygtet om en fornøjelig uge på Løjtland blandt jeres 
golfvenner rundt omkring. 
 
For gæster kan vi ikke undvære, og vi havde da heldigvis pænt med gæster hele året. Selv på trods 
af vejret nåede vi ”næsten” vores målsætning for greenfeeindtægter i 17. Kun omkring 10.000 
skilte os fra at nå tallet, og især når vi snakker forventet indtægt på lidt over en halv million, så det 
må siges at være ret flot. Det er meget svært at forudsige, hvor mange greenfeegæster man kan 
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regne med i løbet af et år, men lykkes det os, med Jeres hjælp, at optimere modtagelsen af vore 
gæster, så de virkelig føler sig velkommen, skal det nok lykkes, også i årerne, der kommer. Og med 
Jeres hjælp mener jeg bogstaveligt Jeres hjælp.  Vi kan se i undersøgelserne fra ”Golferen i 
centrum” at et af de steder, hvor vi falder lidt igennem, er når gæster føler, de kommer til et tomt 
klubhus. Derfor er det meget vigtigt, at vi får etableret mere fast bemanding i de timer om dagen, 
alle dage, hvor vi får besøg af flest greenfeegæster. Det drejer sig bare om sådan en lille ting som 
at sige goddag og  evt. hjælpe lidt med indskrivningen.  Får man så også lige sørget for, at de 
samme gæster har mønter, til de kommer ind er det dobbelt gevinst, da de fleste gerne slutter 
runden af med lidt til ganen og det kan de jo kun, hvis de har mønter til automaterne. Så meld Jer, 
også selv om I måske kun har en dag til rådighed hen over sæsonen. 
 
En af de ting, vi også ved, vi får lidt brug for hjælp til den kommende sæson, er opsætning af tre 
nye lynshelter.  Pengene hertil har vi modtaget, nemlig fra Mads Clausens Fond, Sydbankfonden 
og SE-vækstfond og ansøgninger om byggetilladelse ligger ved kommunen. Så straks, vi har 
tilladelserne i hus, vil disse shelter blive indkøbt og skal så bare sættes op. De kommer som 
færdige byggesæt, så det burde ikke tage så lang tid, måske på samme tid, som det tog at lægge 
rullegræs, en god uges tid.  Når de kommer op, vil I måske undre Jer over placeringen af det ene,  
Vi havde et ønske om, at shelter nr. 1 kom til at ligge ude omkring teestedet på hul 15, men her 
støder vi imod kystbeskyttelseslinje, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Nu er der fundet tre 
gode placeringer, så lad os håbe, de er sat op inden sæsonen for lyn og torden sætter ind til 
sommer. 
 
Når vi kigger på vores træningsfaciliteter, så er det helt fint, at der er overdækning og lys på 
drivingrange.  Men stadig er det lidt koldt og blæsende at holde golfsvinget ved lige hen over 
vinteren. Derfor forsøgte vi i eftersommeren at finde en hal, hvor vi evt. kunne træne om vinteren 
og det lykkedes. Vi fik  gennem Rimeco og Aabenraa Havn adgang til en hal ved Enstedværket og  
det må siges at være en succes.  Ca. 150 af vore medlemmer har meldt sig i den gruppe, der 
træner her hen over vinteren.  Derudover er juniortræningen allerede gået i gang således golf ikke 
kun er en sport, de går til om sommeren, men holder det ved lige hen over vinteren.  Det er 
nemlig i foråret vi plejer at miste de fleste af vore juniorer, når de hen over vinteren har haft 
mulighed for at afprøve andre sportsgrene og så vælger golfen fra. Ligeledes har vi de første 
begynderhold, der starter her først i februar – på det første hold har vi allerede 9 tilmeldt – så de 
vil være klar til at spille på banen, når begyndermatcherne, eller +37 matcherne, som de 
fremadrettet kommer til at hedde, starter. Heller ikke vores træner har holdt vinterpause – der 
har været mulighed for at booke tider hos Ronni hele vinteren og indtrykket er, at der har været 
stor interesse for denne træning. Så alt i alt har denne disposition med at leje en hal for vinteren 
virkelig vist sig at være positiv, ikke kun på grund af træningen, men ligeledes for det sociale liv i 
klubben, at vi ikke ligger brak hen over vinteren. Nu er vores største udfordring så at finde et nyt 
og måske mere blivende sted, så vi de kommende år kan fortsætte denne positive udvikling. 
 
I forbindelse med lejen af hallen fik vi en opgave med, hvem lukker op og hvem låser 
efterfølgende. Her viste det sig igen, igen, at I medlemmer altid er villig til at give en hånd med, 
når det behøves. Vores indtægter er jo stadig der, hvor vi  lønningsmæssigt kun har til  personalet, 
der i det daglige sørger for, at vi har den optimale bane at spille på, samt vores træner.   Alt andet 
skal foregå og foregår, ved frivillig hjælp, og her er det virkeligt  dejligt at se, hvor hurtigt 
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medlemmerne melder til, når vi fra bestyrelsen beder om hjælp. Nogle siger, at det som regel er 
”tordenskjolds soldater”, men det passer ikke helt, der kommer hele tiden nye til og det er også 
nødvendigt, hvis vi skal blive ved med at eksistere som klub. Intet laver sig selv, så en stor tak fra 
bestyrelsen til alle Jer, der altid er klar til at give et nap med, stort eller småt. 
 
Også en stor tak til alle vore sponsorer, der rent økonomisk giver en stor håndsrækning til 
klubbens økonomi og overlevelse. Vi kan kun herfra opfordre til, at man som medlem støtter op 
omkring disse sponsorer og bruger dem, hvor man kan i sin dagligdag.  Ligeledes en stor tak til 
bane-ejerne, der bistår med råd og vejledning for at få forretningen ”Aabenraa Golfklub” til at 
køre. Vi ved alle, at selv om det er en klub, vi driver, så er det altså også benhård forretning, når 
der skal skaffes penge til bl.a. lønninger og den daglige drift med mange maskiner og store arealer, 
der skal vedligeholdes. At de så samtidig lader en del af den betalte husleje gå tilbage i klubben i 
form af bl.a. rullegræs, træer m.v. gør ikke vores taknemlighed mindre, så tusind tak for det. 
 
Tilbage er der så kun at ønske en rigtig solrig sæson 18 med tilpas regn om natten og sol og 
sommer om dagen i perioden 1.aprl - 15. september – tak herfra 
 
 
Ad 4 
Kasserer Ole Højen gennemgik klubbens regnskab for 2017. 
Regnskabet 2017 udviser et overskud på kr. 82.392,-  
Dette er tilfredsstillende. 
 
Regnskab blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad 5 
Gennemgang af budget for 2018 samt forslag til kontingentsatser for 2018  . 
 
Spørgsmål til budget: 
 
Hvorfor holder budgettet ikke: 
Svar: budget for 2018 er lagt ud fra 2017-tallene ingen skjulte dagsordener. Indtægterne er 
beregnet ud fra de faktiske medlemstal efter fristen for udmeldelse var overskredet. Herudover er 
der bydgetteret en samlet medlemstilgang på 22 i 2018. Ligeledes er der regnet med en stigning 
på godt 100 tkr. i sponsor/reklameindtægter ud fra sponsorudvalgets forventninger. De øvrige 
indtægter er budgetteret i niveau med det realiserede i 2017. Omkostningerne er gennemgået af 
baneudvalgsmedlemmer, baneejere og greenkeeper.  
 
Der er forventning om, at budgettet for 2018 holder. 
 
 
 
 
 



 7 

Uændret kontingentsats  for 2018 
 

 2017 2018 

Senior 5800 5800 

Ynglinge 2875 2875 

Junior 1250 1250 

Hverdags flex 4275 4275 

Langdistance senior 3075 2500 

Ynglinge (L) 1575 1575 

Junior (L) 850 850 

Flex 2250 2250 

Prøvemedlemsskab 500 500 

Passive 750 750 

Studenter yngl./sen. -50% -50% 

 

 
Ad 6 
 

• Forslag fra Peter Paulsen: 

• Forslag om en hul 9-klub torsdage sidst på dagen.  

• Begrundelse: 

• Denne "klub" skal være et tilbud til medlemmerne af Tirsdagspigerne og Onsdagsherrerne, 
og være en mulighed for de, der ikke kan nå at komme de to dage, i stedet kan spille 
torsdag, men så kun 9 huller" 

 
Forslaget blev enstemmigt forkastet. Begrundelse : der er i forvejen en del klubber i klubben. 
Torsdag er derfor reelt den eneste dag med plads til greenfee-gæster.  
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Ad 7 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
 
Valgt blev : Henrik Thykjær (for et år) 
 
Klaus Milton Jensen  
N. Preben Pedersen 
Henning Kjeldsen  
Jytte Callesen  
 
 
Ad 8 
 
Suppleanter: 
 

1. 1. suppleant: Mette Lillebæk 
2. 2. suppleant : Peter Riggelsen 

 
 

ad 9 
 
revisor:  
genvalg af EY 
 
 
Eventuelt 
 
Der var enkelte uddybende spørgsmål til andre forhold, herunder moms og udviklingen i Toftlund. 
Der blev oplyst, at der ikke var yderligere konkrete oplysninger på nuværende tidspunkt. 
 
  

• Søren Frosch bad om ordet for opfordring til sponsorater i forbindelse med hans planer om 
pro golfspiller. 

• Ole Svenningsen, Ejgil List: Spørgsmål til informationen om det at være berettiget 
gavemodtager i AAGK. Kan kontingent nedsættes.  Ole Højen undersøger nærmere, og 
medlemmer informeres. 

• Kathrine: Spørgsmål til hvor behovet for hjælp er størst med hensyn til fordeling og 
opdeling af grupper. Forslag om at flytte rundt. 

• Toftlund Golfklub – hvad sker der? – Jonna Andersen informerede om status som er at 
efter 1. Marts ved vi hvor mange Toftlundspillere der tilmelder sig Aabenraa Golfklubs 
tilbud. 

• Finn Aagaard + Leif Lauridsen + Marianne Kondrup: Kritik af budgettering for 2017 
(kontingent- og sponsorbudget), herunder info om medlemstal i forhold til 2018 budget. 
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• Spørgsmål til greenkeeper  - ansættelse og bemanding for 2018.  Spørgsmål til 
baneudgifter, herunder sand, bunkere og økonomi i dette. 

• Spørgsmål til medlemskategorier. 

• Ønske om at se regnskab 1-2 uger før generalforsamling. 

• Spørgsmål om der er følgeudgifter til P-Plads renovering i forhold til budget 2018. 

• Margit Meisner: Fodbørste ønskes ved den vestlige udgang. 

• Peter Østergaard: Forslag til forbedring af vaskeplads i forbindelse med P-Plads renovering. 

• Jytte Koch: 

• Turneringsnyt – efter møde den 20. februar er programmet klar. 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen blev der orienteret om arbejdsgrupperne og der blev opfordret til at 
tilmelde sig. Tilmeldingslister er fremlagt i klubhuset. 
 
 
 
Der blev orienteret om klubbens parkeringsplads, som skal renoveres i løbet af foråret. Skitse og 
billeder blev vis. Samtidig blev forsamlingen opfordret til  at melde sig som hjælper. Kontakt for 
yderlige oplysninger evt. info@aabenraagolf.dk eller bestyrelsesmedlem Henning Kjeldsen. 
Tilmeldingsliste er fremlagt i klubhuset. 
 
 
 
Som afslutning fremlagde klubbens nye greenkeeper Alexander Caspersen sine planer for banen i 
2018.  
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand Jonna Andersen 
Næstformand Klaus Milton Jensen 
Kasserer Ole Højen 
Sekretær N. Preben Pedersen 
Bestyrelsesmedlemmer 
Henning Kjeldsen 
Jytte Callesen 
Henrik Thykjær 
 
Referent: Preben Pedersen 
 

mailto:info@aabenraagolf.dk

