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Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 
1. februar 2018 kl. 19,00. 

 
Dagsorden: 
 

 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og 

indskud 
5) Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag)  
6) Forslag fra medlemmerne (der er ingen forslag) 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Henning Lilleøre, Karsten Broe, 

Inger Schmidt og Camilla Hjortkjær. Førstnævnte modtager ikke genvalg, 
medens de øvrige modtager genvalg) 

8) Valg af revisor jfr. § 11.  
9) Eventuelt.  

 
Lemvig, den 4. januar 2018 
                                               

Bestyrelsen 
 
 

Dagsorden punkt 1 – Valg af dirigent: 
Klubbens formand Flemming Nielsen bød velkommen til de fremmødte 90 med- 
lemmer, og noterede sig det glædelige i det store fremmøde. Han gik herefter over 
til det første punkt på dagsordenen – valg af dirigent, og foreslog på bestyrelsens 
vegne Chr. Nielsen. Der fremkom ikke andre forslag, og hermed var Chr. Nielsen 
valgt. 
 
Chr. Nielsen takkede for valget, og indledte med at konstatere, at generalforsamlin- 
gen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne, idet indkaldelsen indenfor den i vedtægter- 
ne fastsatte tidsramme både havde været på klubbens hjemmeside og på opslag i 
klubhuset. Endvidere konstaterede Chr. Nielsen, at regnskabet som foreskrevet i 
vedtægterne ligeledes indenfor tidsrammen havde været fremlagt ved opslag i klub- 
huset og på klubbens hjemmeside. Herefter læste Chr. Nielsen dagsordenen op og 
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gav ordet til Flemming Nielsen, der fremlagde følgende beretning i henhold til 
dagsordenens punkt 2 – Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: 
 
I år har jeg tre overskrifter som jeg vil bruge en del tid på – det er banen, medlems- 
udviklingen og økonomien.  
 
Jeg starter med vores bane. Det blev igen et vådt år, og ingen troede vel egentlig at 
det kunne blive mere vådt end året før. Det blev det imidlertid, og vi kunne igen 
glæde os over at udgiften til at vande blev meget beskeden. Jeg havde nu nok helle- 
re set den noget større, og således at den udgift vi her havde haft, var blevet tjent 
ind ved større indtægter fra green-fee spillere.  
 
Når vi har meget våde somre har vi også altid høj og tæt rough. Sådan var det også i 
2017, og det gav anledning til megen snak blandt alle golfspillere – ikke kun dem i 
Lemvig, nej sjældent har jeg rundt omkring hørt så megen rough snak. Vi gjorde det, 
at vi tog nogle træk ind i roughen og klippede den helt ned nogle strategiske steder. 
Fårene gjorde samtidig deres bedste, og selvom de tog godt for sig af græsset, var 
der perioder hvor man ikke kunne finde sin bold selv i de områder de lige havde 
været i. Vi fik enkelte meldinger bl.a. via Golfspilleren i Centrum om, at roughen var 
for høj og tæt, men alt i alt var det vort indtryk, at langt de fleste golfspillere 
accepterer at skæve slag også kan koste en mistet bold. Vi har derfor ingen planer 
om at ændre rough strategi, og vi vil således igen i 2018 se en bane med rough der 
vejrer i blæsten, brede fairways og får til at afgræsse roughen flere steder. Nyt i år 
er at fårene kun kommer til at gå på den vestlige side af klubhuset, idet vi på huller- 
ne 15,16,17 og 18 på anden vis vil arbejde med roughen for at gøre den tyndere, og 
nogle få steder klippe den ned. Modsat vil området til venstre for hul 17 og over til 
hul 15 og 16 komme til at fremstå som et rough-område, hvor der kan ligge en straf 
og vente, hvis man satser på at slå over.  
 
Fairways havde også godt af den massive regn, og var særdeles gode. I perioder dog 
lige våde nok, men i forhold til andre baner, kunne vi konstatere, at vores bane er 
drænet fint, og kan tåle utrolig meget vand. En enkelt dag i november måtte vi dog 
lukke banen.  
 
Greens var kun middelgode i starten af sæsonen, de blev lidt bedre hen omkring 
sommeren for at toppe til klubmesterskabet, hvor de var helt formidable. Næppe 
før har de været så hurtige og så gode.  
 



3 
 

I øvrigt havde vi i oktober måned besøg af Chris Haspell fra Skotland. Chris var jo i 10 
år chefgreenkeeper på den anerkendte skotske bane Castle Stuart. Det job er han 
netop stoppet fra, idet han er hyret til at bygge en ny bane i det nordlige Skotland.  
Chris har efterhånden i mange år været vores konsulent, og vi havde sidst besøg af 
ham for tre år siden. Chris udfærdigede som sædvanlig en rapport over banens til- 
stand. Generelt var han tilfreds med banen, og den udvikling der har været siden 
sidst, hvor vi har haft held med at få mere og mere rødsvingel i både greens og 
fairway. Vi fik gode ideer til at forbedre greens og greensområderne og spare på 
omkostningerne. Der var dog ikke lutter roser – Chris er bekymret for green seks - 
som er meget våd og med alt for lidt rødsvingel græs i. Han syntes at når økonomien 
tillader det, skal vi anlægge en ny og bedre green. Det noterede vi os, og det er da 
også det næste vi har planer om at tage fat på, men vi synes dog den har været 
acceptabel at putte på, og ser tiden an.  
 
I 2017 indviede vi den nye green på hul 9. Det tog lidt ekstra tid at blive færdig med 
den, men sådan er det når greenkeeperne skal bygge den og samtidig klare de ordi- 
nære arbejdsopgaver. Resultatet er vi rigtig godt tilfredse med, og vi har da også fra 
spillere kun hørt ros om greenen og dens udformning, som alle syntes er fair og 
spændende.  
 
Ellers bliver 2018 et stille år på banen. Lidt sker der dog, idet vi ændrer på hul 16, 
hvor vi havde planer om at flytte teestederne lidt frem for at gøre hullet bedre og 
nemmere. Det er dog i stedet for endt op med, at vi fjerner højre green bunker, og 
beholder de nuværende teesteder. Vi ser så tiden an, og kan så altid påtage os den 
ekstra udgift det er at bygge nye teesteder, som vi altså sparer i første omgang.  
 
Så er jeg kommet til næste overskrift – medlemsudviklingen. På sidste års general-
forsamling havde jeg den fornøjelse at kunne sige, at den var status quo fra året før. 
Det samme kan jeg desværre ikke sige i år. Vi har nemlig i det forgangne år mistet 
hele 47 aktive medlemmer. Procentuelt er faldet størst hos juniorerne, hvor vi er 
gået fra 25 til 15 medlemmer. Det er en udvikling vi i bestyrelsen ser meget alvorlig 
på, idet den på sigt truer vores klub – ikke dens eksistens, men det faktum at klub-
ben ikke kan drives på samme niveau som i dag.  
 
Det er en sølle trøst, at andre golfklubber er i samme situation, og at mange klubber 
kun holder medlemsantallet oppe ved at have fleksmedlemskaber. Denne form for 
medlemsskaber, hvor man betaler helt ned til kr. 500,- for et DGU kort vinder mere 
og mere frem, og ikke færre end 2.000 spillere i golfdanmark valgte i 2017 denne 
form fremfor et almindeligt medlemskab til f.eks. kr. 6.000,-. Alt andet lige betyder 
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det en mistet kontingentindtægt på ca. kr. 10 mio. tilsammen for alle danske 
klubber. Det kan naturligvis opvejes af en kontingentstigning, men siger alligevel 
noget om, hvilke udfordringer golf-Danmark står overfor.  
 
Hvad gør vi så hos os? Vi sætter mange aktiviteter i gang, og påtænker at bruge flere 
penge end nogensinde før på at få flere medlemmer. Af tiltag vil jeg nævne, at vi har 
indgået et spændende samarbejde med Ældre sagen i Lemvig-Thyborøn-Harboøre, 
og at vi sætter alle sejl til for at få folk ud at spille på Golfens dag den 22. april, hvor 
der er gratis helstegt pattegris til dem der spiller med i Ven/venindematchen. Men 
som jeg har sagt det mange gange før, går vejen til nye medlemmer via jer medlem- 
mer. Vi arbejder da også derfor på et tiltag, hvor et nuværende medlem belønnes 
for at komme med et nyt medlem. Indsatsen for at fastholde medlemmer skal også 
øges, og det sker bl.a. ved at der sættes ekstra ressourcer af til Klub 37. 
 
Min tredje overskrift er økonomien. Her budgetterede vi med et overskud på kr. 
139.000,-, men det blev kr. 457.000,-. Det kan man da kalde en fejlbudgettering af 
rang, men næppe noget der givet megen kritik, når det er til den positive side. Det 
er også vigtig – henset til fremtiden med færre mennesker på vores egn og en golf- 
sport, der ikke har det samme tag i befolkningen som den tidligere har haft - at vi 
kan levere overskud, som kan være med til at det fremadrettet ikke blive sværere at 
drive golfklub. På den anden side er det jo heller ikke meningen, at de nuværende 
medlemmer skal betale hele gildet. Det gør de jo så heller ikke, og jeg vil da ikke i 
den forbindelse undlade at gøre opmærksom på, at resultatet er opnået ved landets 
laveste kontingent for en full-service klub, og med en bane og øvrige faciliteter der 
bare er i orden. I øvrigt ligner vi de øvrige danske golfklubber, når man ser på hvor 
indtægterne kommer fra. Hos os udgør kontingentindtægterne 71% af den samlede 
omsætning mod 73% på landsplan. F.s.v. angår sponsorindtægterne er vi på 12% 
mod 10% på landsplan og her er vi således dygtigere. Desværre kniber det lidt mere 
med greenfee. Her er vi på 11% mod 12% på landsplan. Egentlig ganske pænt, når 
man tager vores geografiske beliggenhed i betragtning. Hvor er vi så bedre end de 
andre. Det er vi på indsatsen fra de frivillige. Her findes ikke et sammenligningstal 
fra andre baner, så det er mere en fornemmelse. De frivillige hjælpere er uvurder- 
lige, og ikke nok med at vi har mange af dem i klubben, dem vi har er ekstremt 
dygtige, senest bevist ved det flotte byggeri af vores nye buggybygning. Hvor er der 
mange der kan deres håndværk til UG med X og slange.  
 
Så vil jeg gerne sige lidt om det sportslige. Klubmesterskabet blev vundet af Matias 
Strøm, der i finalen besejrede unge Bo Strange - i øvrigt det 10. klubmesterskab til 
Matias, når vi også regner hans tid som junior med. Men vi kunne forstå på Matias, 
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under winners-speak at han ikke har til hensigt at stoppe her. Vi havde igen i år to 
hold med i herrernes eliterækker, nemlig et 4.- og et 5. divisionshold. Det gik des- 
værre ikke ret godt for nogen af dem – begge hold rykkede en række ned -  ja for 1. 
holdet var det endda andet år i træk. I den kommende sæson har vi således hold 
med i 5. division og kvalifikationsrækken. Det er simpelthen et for lavt niveau for os. 
Jeg er derfor godt tilpas med at holdene vil øge træningsmængden og har ambitio- 
ner om at rykke op. Så klarede vore seniorer – det er der hvor man skal være mindst 
50 år for spille med – sig bedre. Efter en flot sæson rykkede de nemlig op i 2. divisi- 
on. Vi havde igen i år mange hold med i Regionsturneringerne, hvor der spilles med 
handicap. Her er det værd at bemærke, at veteranholdet klarede sig så godt, at de 
næste år spiller i Veteran Elite.  
 
Jeg vil også gerne sige lidt om juniorafdelingen. Her var der mange flotte sportslige 
præstationer, men desværre stor tilbagegang i medlemsantal. Først det sportslige, 
hvor Sebastian B. Øgendahl blev individuel vinder af bymatcherne, og da også helt 
fortjent blev kåret til årets junior. Året golfkammerat blev Mathias Broe, for hans 
altid positive holdning til træning og vilje til at inddrage store som små til træningen. 
Generelt var der mange flotte sportslige præstationer, men specielt Rie Lapholm 
gjorde sig flot bemærket og spillede sig via mange gode turneringsresultater op i 
eliterækken. Rie vandt også klubmesterskabet i åben damerække efter en suveræn 
flot indsats. 
 
I juniorafdelingen er der stor fokus på det faldende medlemsantal, og der bliver lige- 
som hos seniorerne gjort mange tiltag for at få nye. F.eks. er der netop købt jern og 
køller, som prøvemedlemmer i en periode kan låne ganske gratis. Det skal altså ikke 
være økonomien, der forhindrer unge i at få prøvet golfen af. Juniorudvalget har og- 
så ændret på træningsforløbet, ligesom der vil blive lagt mere vægt på det sociale.  
 
Der var pænt med deltagelse i klubturneringerne, men der er plads til mange flere  
og fakta er da også at ingen af turneringerne var fyldt helt op. Turneringsudvalget 
har en masse gode ideer til den kommende sæson, så hvis antallet af deltagere ikke 
stiger er det absolut ikke deres skyld. Og så er det jo her ligesom når der skal hver- 
ves nye medlemmer – det er jer medlemmer der skal få nogle flere med. Så til dig 
der ofte er med og har makkere der ikke er med – få nu fat på dem og få dem med.  
 
I begynderudvalget var der desværre ikke den ønskede aktivitet. Året før gennem- 
førte 52 begynderundervisningen, medens tallet for sidste år kun var 24. Det giver 
naturligvis panderynker, for vi skal op på mindst 50 nye for at udligne tabet fra 
medlemmer, der hvert år melder sig ud. Som jeg redegjorde for under medlemsud- 
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viklingen bliver der gjort adskillige tiltag for at nå – i hvert fald mindst de 40 begyn- 
dere - som vi budgetterer med. En succes i begynderudvalget var samarbejdet med 
Klub 37, som jo er en klub for spillere med handicap 30 og derover. De var mange 
deltagere i Klub 37, hvor der er fast mødetid hver tirsdag med skiftevis træning og 
spil. Jeg vil stærkt anbefale, at nye golfspillere og de der måske mangler nogle at 
spille med, melder sig ind her. Der er alle chancer for at styrke sit golfspil, og komme 
til at lære nye golfvenner at kende. Det sociale element og fællesskabsfølelse er vig- 
tigt i Klub 37, og ganske naturligt drikker man altid kaffe sammen bagefter i klubhu- 
set.  
 
Så er jeg kommet til vore sponsorer. De er uhyre vigtige for klubben – ja de står for  
ikke mindre end 12% af klubbens samlede indtægt. Indtægtsmæssig satte vi ikke  
rekord i 2017, men kr. 473.000,- målt op mod rekordåret 2016 på kr. 502.000,- er 
faktisk lige så godt, idet vi i dette år kun havde en lille udflugt for eaglesponsorerne, 
medens den i 2017 gik til Gut Apelør i Tyskland. Her var der rekorddeltagelse og tak 
for det. Havde deltagerne vidst lidt mere om vejret i Nordtyskland, tror jeg nu nok 
nogle var blevet hjemme. Den våde omgang og en lettere forsinket hjemtur grundet 
et mindre nedbrud på traileren til bussen, tog folk dog med godt humør. Også tak 
for det. Og stor tak til alle sponsorer – både små og store. Jeg håber der venter jer 
store golfoplevelser også i 2018 både med den lokale match for alle sponsorer og 
udflugten for eaglesponsorerne. Og husk nu – støt vore sponsorer, så de kan se at 
de får noget for deres sponsorat.  
 
2017 var det andet år med Golfring Vest. Antallet af medlemmer fra de fire klubber 
steg fra 509 til 511. Desværre faldt vort antal fra 123 til 108. Det synes jeg er ærger- 
ligt. Det er en fantastisk mulighed for, at spille alt det golf man vil på tre andre baner  
for blot kr. 600,-. Tænker du nu, at jeg kun kommer til at spille et par gange, hvoref- 
ter nogle af pengene er spildt, kan jeg berolige dig med, at så har du i det mindste 
støttet din klub. Der er nemlig sådan, at hjemklubben får de første kr. 250,- af de kr. 
600,-. Det er dermed tale om en uændret fordeling klubberne imellem.  
 
Et af samtaleemnerne i 2017 var vores nye buggybygning. Det er der ikke noget at 
sige til for det blev virkelig en sej fødsel. Men som H.C. Andersen engang skrev. Når 
enden er god er alting godt! Og hvilken flot bygning der nu står på vores grund, og 
fuldender det flotte anlæg vi har med klubhus, bagrum og nu buggybygning. Helt 
færdig er bygningen ikke endnu - der mangler lidt finpudsning på taget, og noget el-
arbejde. Stor tak til de frivillige, der har ydet en aldeles fortræffelige indsats omkring 
bygningen, og gjort det muligt at bygge den for ca. kr. 200.000,-. Med den pris føler 
vi os overbevist om, at det bliver en rentabel investering for klubben. Den endelige 
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indvielse er der endnu ikke sat dato på. Det vil i øvrigt nok ske med en lille match for 
de der har hjulpet til og de kommende lejere. Og mon ikke der serveres et eller an- 
det bagefter.  
 
Så vil jeg gerne sige lidt om personalet. Det var første år med Gerda ved roret i 
Golfcafeen, som hun omdøbte til Lemvig Golf Cafe. Vi er godt tilfredse med samar- 
bejdet med Gerda, som måtte erkende at det at drive en cafe i en golfklub var noget 
anderledes, end det hun havde regnet med. F.eks. har kunderne det med at kom- 
me i klumper og forventer at der – ligesom på McDonald - er mad på bordet få mi- 
nutter efter at man har afgivet sin bestilling. Nu har Gerda erfaring fra det første år, 
og fundet et godt og stabilt personale. Jeg er derfor sikker på, at vi alle vil komme til 
at opleve en endnu bedre cafe i 2018. Det er også vigtig for os, da et godt socialt liv i 
klubben for en meget stor del skabes via en god golfcafe.  
 
På kontoret regerer Bente, og det gør hun på så fin vis, at der fra medlemmer og 
green-fee spillere altid i Golfspilleren i Centrum er topkarakterer. 
 
I Golfshoppen og på træningsanlægget er Peder Nielsen fortsat ved roret. Han fik i 
efteråret, da der er gensidig tilfredshed hos ham og klubben med samarbejdet, for- 
længet sin kontrakt, der nu løber til og med 2019.  
 
I maskinhuset er de ansatte uændret Erling, Bo, Aung Khai og Ove. Her var vi haft en 
stor udfordring, idet Erling på grund af sygdom hos sin datter, ikke har arbejdet med 
siden juli måned sidste år. Det lagde et voldsomt pres på de øvrige ansatte. Det har 
de imidlertid med Bo i spidsen, som konstitueret greenkeeperchef, klaret rigtig flot. 
Det har også lagt et pres på de frivillige. Fantastisk hvad de præsterede i 2. halvår – 
nogle med så mange timer, at jeg må sige: Tak er kun et fattigt ord. Vi står nu snart 
foran en ny sæson, og følger udviklingen tæt. Selvom de frivillige er dygtige og ener- 
giske, kan vi ikke i længden trække så meget på dem som vi gjorde sidste efterår. Så 
er jeg bange for at de kører træt, og det vil være en katastrofe.  
 
Men stor tak til klubbens medarbejdere for en energisk og dygtig indsats i 2017. I er 
så også ansat på en arbejdsplads med stor stabilitet, hvor tingene fungerer og hvor 
lønnen altid kommer til tiden.  
 
Igen i år skal der skiftes ud i bestyrelsen. Henning Lilleøre har ikke ønsket genvalg, 
idet han vil koncentrere sig om arbejdet som formand for Baneudvalget. Vi får såle- 
des stadig glæde af Hennings kompetencer og godt for det. I øvrigt ser Henning 
sådan på det, og typisk for ham – han tænker ikke altid først på sig selv – at det vil 
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være godt for golfklubben at få sat et lille generationsskifte i gang. Det er jo sådan at 
Formand og Næstformand er jævnaldrende, og det vil selvfølgelig ikke være smart 
om de forlod golfklubben samtidig. Det synspunkt har jeg stor respekt for. Mange 
tak til Henning for de fire år i bestyrelsen – det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med dig. Jeg ville gerne i dag kunnet give Henning de obligatoriske tre 
flasker vin. Det kan jeg så ikke, for han er på ferie i Thailand. Han får så vinen senere, 
men skulle vi ikke her give ham en stor klapsalve. (det blev til en rigtig stor klapsal- 
ve) 
 
På valg er også Inger Schmidt, Karsten Bro, og Camilla Hjortkjær, som alle er villige til 
genvalg. Vi mangler så nok et medlem, og her foreslår vi Carsten Stigaard. Carsten 
hører til den yngre generation, og vi kan i golfklub regi godt kalde ham 2. generati-
on, idet han er den første søn/datter af tidligere medlemmer af bestyrelsen, der 
stiller op til bestyrelsesvalg. Carstens far, Peder, var jo i mange år næstformand. Helt 
ung er vores klub jo således ikke længere. Karstens primære arbejdsopgaver bliver i 
Juniorudvalget, men det er klart at bestyrelsen også vil trække på de kompetencer 
omkring banen, som en elitespiller har. I øvrigt tak til hele bestyrelsen for godt sam- 
arbejde gennem det forgangne år.  
 
Der skal også lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmer og frivillige hjælpere for 
deres indsats i 2017. Også tak til ledelserne i Klubber i Klubben, der sørger for at 
disse klubber fungerer godt. A pro bo de frivillige hjælpere - vi har brug for flere 
hænder, og det uanset hvor jeg kikker hen, men specielt i Grøn Torsdag mangler vi 
folk. Vi vil derfor i starten af april køre en hvervekampagne for at få nogle flere med.  
Det er jo nemlig sådan at des flere hænder des mindre arbejde totalset til hænder-
ne. I øvrigt har jeg med stor tilfredshed noteret, at et bredt politisk flertal i Folketin-
get her fra årsskiftet har det gjort muligt for efterlønnere og dagpengemodtagere at  
bruge op til 15 timer om ugen på frivilligt arbejde.  
 
Her til sidst endnu engang tak til de ansatte og frivillige, tak til samarbejdspartnerne 
Lemvig Golf Cafe, Golfshoppen og Hotel Nr. Vinkel samt ros til den lokale presse – 
Lokalavisen og Lemvig Folkeblad – for altid god og saglig omtale af vor klub.  
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Det var der ikke, og den 
blev herefter godkendt uden afstemning. 
 
Dagsorden punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Inger Schmidt gennemgik det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 
465.638,- og en egenkapital på kr. 9.498.808,-. Inger Schmidt mente, at det var det 
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bedste regnskab i klubbens historie, men var ikke helt sikker. Det var Herman Balle 
derimod, og kunne bekræfte at det var det bedste regnskab nogensinde. Endvidere 
sagde Herman Balle, at han var mindst ligeså tilfreds med regnskabet som alle  
andre. Han havde dog et lille spørgsmål og ønskede at vide lidt mere om hvad pos- 
ten Løbende drift under klubhusdrift mere præcis indeholdt, da han syntes, den var 
pæn stor. Flemming Nielsen svarede, at klubben havde haft en udgift i niveau kr. 
25.000,- i forbindelse med at døren fra det store lokale og ind til køkkenet nu også 
kunne låses med chip. En udgift som i øvrigt var blevet noget større end man lige 
havde regnet med.  
 
Dirigenten spurgte om der var andre spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og 
regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.  
 
Dagsorden punkt 4 – Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontin- 
gent og indskud: 
Flemming Nielsen forelagde budgettet for 2018, der viste et overskud på kr. 
142.000,-. Han uddybede enkelte punkter i budgettet, og forklarede bl.a. at når der 
ikke blev budgetteret med en indtægt fra udlejning af materiel, så hang det sammen 
med at man på nuværende tidspunkt ikke vidste om Feriecentret vil have Chresten 
Weibel til at slå græsset for dem i den kommende sæson. Det håber vi de vil, lige- 
som vi håber at Chresten igen vil påtage sig opgaven for ellers kan vi ikke løse den. I 
den forbindelse bemærkede Flemming Nielsen, at Chresten udover at klubben tilfø- 
res indtægten for brug af maskinen, forærer sin løn fra arbejdet for Feriecentret til 
klubben. Flemming Nielsen mente, at det kunne berettige til en stor klapsalve til 
Chresten og det fik han – endda en af de helt store.  
 
Der var et enkelt spørgsmål til budgettet. Peter Risom ønskede at vide hvorfor 
udgiften til klubhusdrift faldt så markant i forhold til året før. Flemming Nielsen 
svarede at det hang sammen med at der i 2017 er købt terrassemøbler for ca. kr. 
40.000,-.  
 
Flemming Nielsen fremlagde også bestyrelsens forslag til kontingent og indskud. Der 
var et spørgsmål fra Jacob Øgendahl, om bestyrelsen havde overvejet at nedsætte 
kontingentet for juniorer, nu hvor det kneb med medlemsantallet. Han anførte end-
videre, at det kan være en stor udgift for mange, hvis børnene – og det gør de fleste 
- også går til andre sportsgrene. Flemming Nielsen svarede, at det var et godt indput  
og at det vel egentlig også er mærkelig, at der ikke hos juniorer som hos seniorer er 
en form for indslusningskontingent. Han ville dog gerne fastholde kontingentstørrel- 
sen i år, men lovede at se på det til næste år, ligesom der skal findes en løsning alle- 
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rede i år for nye spillere, så de kommer i en form for indslusning. Jacob Øgendahl 
noterede sig svaret og var tilfreds med det.  
 
Helle Strøm havde også en bemærkning til kontingentet. Hun fandt det lidt mærke- 
lig, at man med så stort et overskud i 2017 kom med forslag om en kontingentfor- 
højelse. Flemming Nielsen henviste til sin beretning, og supplerede med at kontin- 
gentet i Lemvig er markant under både Struer og Holstebro. Hos sidstnævnte betaler 
man kr. 6.300,- for at spille på to baner, medens man i Lemvig i 2018 kan spille fire 
baner for kr. 5.075,-. I øvrigt fandt Flemming Nielsen, at det næppe var de kr. 125,-, 
som stigningen lød på, der afholdte nogen fra at være medlem.  
 
Der var også et spørgsmål fra Preben M. Pedersen. Han spurgte om det kunne være 
rigtig, at man skal tage stilling til sit fortsatte medlemskab af klubben, før man ved 
hvad kontingentet bliver for den sæson man har meldt sig ind i. Dirigent Chr. Nielsen 
svarede, at det jo nu engang er sådan vedtægterne er, og at det er en chance man 
må tage. 
 
Solveig Pedersen ønskede at vide, om man vidste noget om, hvorfor folk meldte sig 
ud. Bente Knudsen svarede, at det gør man i allerhøjeste grad. Alle der melder sig ud 
bliver spurgt hvorfor, og jeg kommer i dialog med dem. Derudover får de udmeldte 
også mulighed for at sige hvorfor via systemet Golfspilleren i Centrum, hvor de 
efterfølgende får en mail fra. Bente Knudsen kunne supplere med, at langt de fleste 
der melder sig ud, enten er blevet for gamle til at spille eller er løbet ind i en alvorlig 
skade der forhindrer det, og så er der selvfølgelig også dem der flytter fra egnen.  
 
Hanne Nielsen havde også et spørgsmål. Hun ønskede at vide om man kunne sætte 
aldersgrænsen ned for Veteraner. Dirigent Chr. Nielsen svarede at det er der intet til 
hinder for, men det skal ske gennem to generalforsamlinger, idet det er bestemt i 
vedtægternes § 3 – Kontingent.  
 
Der var ikke flere spørgsmål og dirigenten spurgte herefter om der ønskedes 
afstemning om punktet. Det var der ingen der ønskede, og bestyrelsens forslag til 
kontingent og indskud (se nedenfor) blev således vedtaget uden afstemning.  
 

Kontingent: 

Kategori  Sats 
2016 

  Sats 
2017 

Sats 
2018 

Budgetteret     
antal 2018 

    Beløb   

Senior      4.350      4.350      4.475 525 2.349.375 
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Ung-senior (18-23 år)      2.350      2.350      2.350  10 23.500 

Junior (under 18 år)      1.200      1.200      1.200  18 21.600 

Børn (under 10 år)         600         600         600   4 2.400 

Studerende      1.600      1.600      1.600  16 25.600 

Veteran (+ 85)      1.200      1.200      1.200   0 0 

Senior over 100 km      2.200      2.200      2.300            50 115.000 

Distance senior      2.200      2.200      2.300  20 46.000 

Kom i gang igen      2.200      2.200      2.300  20 46.000 

Prøvemedlem   x)      1.000      2.000      2.000  40 80.000 

Årskort Par 3 banen      1.250      1.250      1.250  15 18.750 

Passiv         235         235         235 250 58.750 

I alt     2.786.975 

x) Der betales kr. 1.000,- for golfkørekortet og kr. 1.000,- for spil resten af sæsonen.   
             

Indskud: 
Indskuddet foreslås uændret til kr. 1.200,- der enten betales med kr. 300,- pr. år i fire år eller kr. 
800,- som en engangsbetaling.  

  
Dagsorden punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen: 
Der var ingen forslag så dette punkt udgik.  
            
Dagsorden punkt 6 – Forslag fra medlemmerne: 
Der var ingen forslag så dette punkt udgik.  
 
Dagsorden punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Karsten Broe, Inger Schmidt og Camilla Hjortkjær 
samt nyvalg af Carsten Stigaard. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der 
var andre forslag.  
 
Det var der ikke, og de fire foreslåede blev herefter valgt med akklamation.  
 
Dagsorden punkt 8 – Valg af revisor jfr. § 11: 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Vestjysk Revision A/S. Der var ikke andre forslag, og 
dirigenten konstaterede herefter, at Vestjysk Revision A/S var valgt. 
 
 
Dagsorden punkt 9 – Eventuelt: 
Under dette punkt var der flere der havde spørgsmål. Helle Strøm ønskede at vide 
hvorfor man max. ad gangen kan have booket tre tider i golfbox. Flemming Nielsen 
svarede, at det er noget klubben har bestemt og intet har at gøre med golf-box 
systemet. I øvrigt er det vel nemt at slette en tid, hvis man akut ønsker at spille og  
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allerede har tre tider reserveret. Helle Strøm og Connie Olesen så det imidlertid 
gerne ændret, således at man kan booke flere end de tre tider. Flemming Nielsen 
lovede at overveje det.  
 
Preben M. Pedersen spurgte om der kan ændres i golfbox-systemet, således at man 
kan booke en tid lige op til at man skal ud at spille. Det kunne være med til at løse 
problemet med at folk bare går ud. Flemming Nielsen lovede at undersøge det 
nærmere.  
 
Leif Clausen anførte at det er et problem at folk ikke generelt bekræfter deres tid, 
idet man så ikke kan se hvem der er gået ud. Der var både opfordring fra ham og 
Chr. Nielsen til at man generelt altid booker en tid og bekræfter den.  
 
Anita Damgaard spurgte om der var nogen der snød, når vi nu ikke længere har 
bagmærker. Bente Knudsen svarede, at det absolut ikke er fornemmelsen, og at der 
de sidste tre år kun var taget ganske få. Og vil folk snyde, så kan vi ikke forhindre det 
– også selvom vi havde bagmærker. I øvrigt bliver medlemmer, der ikke har betalt 
deres kontingent, frataget deres rettigheder i golfbox, så de ikke kunne reservere en 
tid.  
 
Finn Anderson synes det var lidt synd, at vi ikke længere fik bagmærker – også fordi 
at når man besøgte andre klubber, kunne de jo ikke se hvor man kom fra. Han fore- 
slog en form for emblem man kunne sætte på sin bag, og det kunne så også blive en 
god reklame for Lemvig Golfklub.  
 
Peter Risom anførte, at han fra flere medlemmer havde hørt at det var svært at få 
en tid, når man ville spille lige efter arbejde. Flemming Nielsen kunne ikke helt nikke 
genkendende til problemet, idet det i alle ugens dage er muligt at spille hen på 
eftermiddagen selvom en del tider er reserveret til Klubber i klubben. Men disse 
klubber kan vi jo afgjort ikke undvære, og i forhold til andre klubber af vor størrelse 
er det begrænset hvor meget banen er lukket til Klubber i klubben.  
 
Flemming Nielsen afrundede den gode snak og diskussion med at præcisere, at det 
jo også er muligt at spille uden at reservere en tid i golfbox, da det er muligt - med 
respekt for dem der spiller 18 huller – at gå ud på bagni. Og den mulighed har 
bestyrelsen ingen intentioner om at ændre på. Snakken om bagmærker var kon-
struktiv, men bestyrelsen var godt tilfreds med den trufne beslutning om at droppe 
dem, og Flemming Nielsen fandt, at om nogle år ville de også være udfaset i de 
fleste andre klubber.  
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Da der ikke var flere indlæg/spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden, og 
gav ordet tilbage til Flemming Nielsen. Han takkede Chr. Nielsen for god ledelse af 
generalforsamlingen, og overrakte ham et par flasker vin som tak for indsatsen.   
 
Sluttelig nævnte Flemming Nielsen at ”glemte sager” var lagt frem i klubhuset, og  
at der nu var kaffe med kage til alle.  
 
 
Referenter: 
 
_________________________________ 
Bente Knudsen            Flemming Nielsen 
 
Godkendt af dirigent Chr. Nielsen 
 
Lemvig, den 6. februar 2018 
 
__________________________ 
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