Hammel Golf Klub
Referat fra Ordinær generalforsamling 7. november 2016

Mødet afholdt i Hammel Golf Klubs klubhus.
Start kl. 19:30 - 193 stemmeberettigede deltagere

1. Valg af dirigent.
Michael Hejlskov Jakobsen blev forslået af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten konstaterede at vedtægternes krav til indkaldelse var overholdt.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år.
Formand Kim Bjerregaard (KIB) forelægger beretningen denne findes som bilag 1 til dette
referat.

Kommentarer & spørgsmål
Jesper Krogh: Det sidste afsnit handler nok om at der ikke er kommet så meget info ud fra
bestyrelsen!
Hans Pedersen: Vil gerne høre mere om aftalen med Ian. Hvad kommer der til at ske med
vogne og bolde?
KIB: Ian er ansat hele året og har få timer i vintersæsonen og mange i spillesæsonen. Som
ansat af klubben kan han hjælpe til på en anden måde fx med udvalgene.
Shoppen er svær at få til at give et overskud i Mortens setup, så der skal findes et nyt koncept
hvor klubber sælger ting i kommission. Udvalget bliver ikke så stort som Mortens.
Driving range og effekter overtager klubben (biler, bolde mm)
Huset er klubbens.
Vi har det der skal til for at servicere medlemmer og gæster.
Der står ikke noget i det nye budget om evt. indtjening på det vi måtte sælge da det er meget
svært at spå om. Efter det første år har vi noget at gå ud fra.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer John Vegner Madsen (JVM) fremlagde regnskabet.
Der har været udfordringer for caféen på grund af personale udskiftninger.
Den store omkostningsbesparelse ligger i at der er leaset nye maskiner og afskaffet gamle
maskiner det ikke kunne betale sig at vedligeholde.
I administrationen har der været stor ekstra omkostning grundet Susanne forlod os og vi skulle
indhente hjælp udefra til bogholderriet.
Hos greenkeeperne sagde vi farvel til Tommy og goddag til Kent
For at imødegå nogle af de overraskelser der har været i forbindelse med udskiftning af
personale vil der fremover bliver hensat feriepenge.
Ved omlæggelse af lån hos kommunen er der kommet en lille besparelse

Kommentarer & spørgsmål
Erik Lorentzen: Der står at et revideret regnskab skal godkendes, og regnskaber er ikke
revideret. Hvad ligger til grund for at beløbet på tilgodehavender er så stort?
KIB: Der er ikke sendt rykkere ud endnu. Vi skal først have styr på hvem der skal have en
rykker. Sponsorer og kontingenter.
Med hensyn til revideret regnskab så har det altid stået der, så vi skal lave vedtægtsændringer til
næste år.
Hans Pedersen: Golfklubben har leaset maskiner og biler for hvor længe?
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JVM:
5 år på Roughklipperen
7 år på bil og rolleren
Torben Gabriel: Med hensyn til caféen er indtægterne på slik ikke for godt men virkeligt ikke godt
på vin
Kurt Lind Sørensen: Er bekymre over at det høje beløb på tilgodehavender.
KIB: Der er ikke sendt rykkere ud endnu. Vi skal først have styr på hvem der skal have en
rykker. Sponsorer og kontingenter.
Gitte Lynderup Lauritsen: Burde der ikke være afsat et beløb til evt. debitorer?
KIB: Når det kommer til vin skal man huske et det er Caféen det levere vin til klubberne i klubben
og turneringer og de får vinen til en lav pris.
Hvad angår slik må vi tage op om det kan betale sig.
Asger Brahe: Note 5 Klubhus. Varme og vand er steget meget
JVM: Svar det skyldes en defekt måler. Det viste sig at acontobeløbet var sat alt højt så vi fik ca.
45.000,- tilbage.
Mogens Stab: Kurt Lind Sørensen har ikke fået et svar.
KIB: Vi skal først have styr på hvem der skal have en rykker. Sponsorer og kontingenter.
Axel Boel: Konflikt mellem vedtægter og revision.
Johannes Simonsen (revisor): Kvist & Jensen har altid lavet det som review og ikke en revision.
Det er et levn fra tidligere tider at der står at det er revideret.
KIB: Vi laver vedtægtsændringer til næste år.
Regnskabet blev godkendt

4. Forelæggelse af budget, og fastsættelse af medlemskontingent
og indmeldelsesgebyr
Kim Bjerregaard gennemgik det udsendte Resultatbudget.
Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabet 2015/2016. Indtægter fra driving range mm.
er ikke medtaget.
Kontingentet er på baggrund af medlemstal pr. den 1. oktober og med forventet 50 nye
medlemmer der kun er medregnet med 60%
Forventer lidt flere greenfeegæster og XL spillere.
Sponsorater er holdt på et realistisk niveau.
Caféen sat lavere end i år, men med samme dækningsgrader.
Vi er nødt til at bruge penge på banen, da den har været misligholdt. Noget kan gøres af vore
egne medarbejdere, men ikke alt.
Omkostninger til træner er taget ud af Junior- og Elite posterne da Ian nu er på lønningslisten.
Administrationen forventes at blive lavere da der ikke er de samme lønudgifter.
Der skal bruges mere på reklamer og jubilæumsskrift så vi kan tiltrække nye medlemmer.
Personale på banen skal bruge flere mandetimer.
Træning. Hvis der ikke er frivillige nok i forbindelse med Ians fridage og ferie skal der ansættes
en assistent i sæsonen.
Afskrivning på maskiner bliver mindre og mindre og falder helt væk på et tidspunkt i fremtiden.
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Det bliver ikke nemt at overholde budget, men det skal vi.

Kommentarer & spørgsmål
Jesper Krogh: De penge der før var til afskrivning skal de ikke bruges til anskaffelse af nyt
KIB: Leasede maskiner ligger i banedrift.
Rune Marcussen: Hvorfor er der forskel i kontingentet for senior regnskab kontra budget?
KIB: Det er fordi regnskabet viser tallene 30 sep. 16 og budget viser tallene 1.okt ifølge DGUbasen
Brit Lindum: Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde og mange kommer med små detaljer bare
for at sige noget. Man kan ikke forlange at Kim skal komme med tallene her.
KIB: Jeg finder tallene. Budgettet skal fremlægges ikke godkendes.
Steen Andersen: Ians løn er vel indregnet i budgettet, og det koster formodentlig at få træning af
Ian. Dette er der ikke noget om i budgettet. Ved I ikke hvad Morten tjente.
KIB: Nej det ved vi ikke.
Per Samsø: Frie driving range bolde er de afskaffet.
KIB: Nej det er de ikke.

Fastlæggelse af Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
Kim Bjerregaard fremlagde ændringerne i kontingenter.
Indmeldelses gebyret fastholdes på 0,- kr.
Kontingentstigning for fuldtids senior 250,- kr. til 5.750,- kr.
Langdistancemedlem stiger med

300,- kr. til 3.000,- kr.

Prøvemedlemsskab reduceres til 500,- kr. dette for at tiltrække nye medlemmer
Kontingentændringer godkendt.

Kommentarer & spørgsmål:
Flemming Hvass: Man er ikke stemme berettiget hvis man ikke har betalt kontingent. Derfor bør
kontigent opkrævning og betaling ske FØR generalforsamlingen.
KIB: Enig, vi vil forsøge at få det effektueret.

5 Forslag fra Bestyrelsen
Kim Bjerregaard motiverer forslaget.
Vi kan ikke blive ved med bunker som terrasse snak. Nu kommer der et forslag. Grunden til at
det er et engangsbeløb er fordi vi ikke kan lave en aftale om bunkers uden at have det fulde
beløb hjemme. Vi har ikke sagt at det skal betales på én gang. Lad os nu tage debatten.
Mogens Stab: Jeg troede det var løgn da jeg så forslaget. Der drejer sig om at minimere
omkostningerne og vedligehold.
Få lavet et projekt over tingene før vi skal betale. Måske skal vi sløjfe et par bunkere og der er
nogen der skal ha nyt sand og nogle et dræn. Find ud af hvilke bunker trænger til hvad og så
kan man lave en plan.
Noget kan klares med frivillig arbejde. Man kan lave bindende tilmelding så det fx koster 500,kr. at undlade at hjælpe.
Gør det til en rejsning af ånden omkring frivilligt arbejde. Så får vi et bedre sammenhold, det
kunne vi måske godt trænge til.
KIB: Det er rent faktisk det vi har gjort idet vi har haft professionelle til at gennemgår banens
bunkers og vurdere behovene.
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Mogens Stab: Det kommer på et unfair tidspunkt.
Ib Brandstrup: Hvornår var forslaget færdig lavet. Hvis vi fik det at vide for 2 md. siden havde
man haft mulighed for at melde sig ud.
KIB: Det er et forslag. Lad os diskutere det
Henning Svendgaard: Hvis bunkerne nu var blevet vedligeholdt ville der ikke være så stort et
problem. De 250 i kontingent stigning dem får I, men I får ikke de 1200,- kr. Det er jo til dem der
kommer efter os. Det har ingen gang på jorden.
Hans Pedersen: Vi har ikke set tal eller tidsplan. Send den tilbage, lav et udvalg og inddrag dem
der har lyst.
Geo Koch: Vi får det jo ikke igennem. Kan man låne i egenkapitalen, og ligge det på
kontingentet.
KIB: Lad os nu få det afgjort.
Niels Skov-Kristiansen: Jeg hører til dem der gerne vil have renoveret, men del det op i hvad der
er vigtigt og mindre vigtigt, og så spar op over 5 år.
Leif Lovring: Mere sand vil gøre meget. Vedligehold dem som man skal.
Afstemning ved håndsoprækning: Et klart flertal imod.

6. Forslag fra Medlemmer
Hans Pedersen motiverer sit forslag.
KIB: Den siddende bestyrelse anbefaler at det ikke bliver vedtaget i denne udformning. Det
havde været bedre at stille mistillid til bestyrelsen. Den tid som vi som frivillige bruger, vil vi
gerne bruge fremadrettet.
Endvidere mener vi at information skal være tilgængelig for alle medlemmer og ikke kun for de
som har mulighed for deltage i et møde.
Vi vil gerne gøre referaterne tilgængelige for medlemmerne, men hvis det bliver lagt på nettet er
det jo tilgængelig for alle.

Kommentarer & spørgsmål
Jens Nickelsen: Jeg forstår forslaget, men når man stiller et sådant forslag må man have et
forslag til en ny bestyrelse.
Anne Marie Krogh: Det er ikke mistillid. Er der noget der skal holdes hemmeligt.
Beatrice Rasmussen: Jeg kan godt følge det, men Kim har sagt at de har været for dårlige til at
informere og at der arbejdes på set.
Jens Nickelsen: Jeg hører også meget terrassesnak. Man kunne jo vælge at spørge dem der
ved noget i stedet.
Hans Pedersen: Jeg har ingen intension om at skade eller har mistilid til bestyrelsen. Jeg vil
gerne have info så alle ved hvad der sker, og man kan lave feedback.
Rune Marcussen: Hvem render med sladder? Medlemmerne eller bestyrelsen?
Steen Andersen: Bestyrelsen har i sin beretning lovet at være bedre til af informere. Bestyrelsen
har det som en fritidsbeskæftigelse. Hvis vi pålægger dem for meget løber de fra jobbet.
Afstemning ved håndsoprækning: 1 for, et stort flertal imod.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Kim Bjerregaard og John Vegner Madsen. Begge modtager genvalg.
Der er en ledig bestyrelsespost da Eigil Jakobsen er trådt ud. Bestyrelsen foreslår Anders Dahl.
Kim Bjerregaard, John Vegner Madsen og Anders Dahl blev valgt med akklamation.
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8. Valg af Revisor
Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S blev valgt med akklamation.

9. Evt.
Rune Marcussen: Langtidsplanlagt vedligehold – højtaleranlæg
Poul Skaarup: Når Banen er lukker SKAL det stå på hjemmesiden.
Richard Nielsen: Der er mange der har noget i mod Caféen, men Benny skal have en stor
klapsalve. (Hvilket han fik)
Tak til alle fremmødte og kom godt hjem.
Hammel Golf Klub
7. november 2016

Michael Heilskov Jacobsen
Dirigent
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Indledning
Da jeg stod her for lidt over end et år siden havde jeg ikke forestillet mig at det kommende år ville
indeholde så store udfordringer og forandringer som det kom til.
At Morten Thuens kontrakt udløb med udgangen af oktober og at Morten overvejede at trappe ned
var kendt, men at det betød at han ville stoppe helt kom som en overraskelse og udfordring.
Pludselig skulle der findes en ny PRO og hvad med shoppen?
En ny PRO gav sig selv. Ian Appleyard har været i Hammel Golf Klub i tre sæsoner, har er glad for at
være her og klubbens medlemmer og gæster er mere end glade for Ian. Så Ian blev ansat på fuld tid i
Hammel Golf Klub pr. den 1. november.
Ian er allerede i gang med arbejdet med at planlægge vinteren og den kommende sæson. Jeg glæder
mig til samarbejdet med Ian og til at udnytte de nye muligheder der ligger i at have PROen ansat i
klubben.
Ian har ikke ønsket at fortsætte PRO shoppen. Bestyrelsen har derfor undersøgt forskellige
muligheder. Muligheder som sikrer at HGK ikke har nogen økonomisk risiko, men samtidig gør det
attraktivt for medlemmerne at handle lokalt. De sidste detaljer bliver forhandlet på plads i november
måned så Golf julegaverne kan købes i shoppen.
Arbejdet med udarbejdelse af en ny visionsplan medførte at der opstod uoverensstemmelser i
bestyrelsen. Der blev afholdt en del – gode møder – hvor medlemmerne havde mulighed for at gi’
udtryk for hvor de mener Hammel Golf Klub skal bevæge sig hen, men ingen visionsplan.
Desværre betød uoverensstemmelserne og det ændrede fokus, at vi ikke – som forventet – kan
fremlægge en visionsplan i dag. De overordnede visioner og mål er identificeret, men der skal
udarbejdes en plan som tager hensyn til de nye forhold, muligheder og vilkår som HGK skal forholde
sig til.
En udløber af ”balladen” var desværre at Thea valgte at søge nye udfordringer. Det gav os endnu en
udfordring med at finde en løsning som kunne sikre at Café19 stadig kunne fungere.
Ikke nogen nem opgave. Løsningen blev at ansætte to medarbejdere på almindelige overenskomst
mæssige vilkår. Det har fungeret, men ikke optimalt da denne ansættelsesform ikke giver de samme
fleksibile muligheder som tidligere.
At vi blev ramt af en langtidssygemelding havde jeg ikke set komme, så her var endnu en stor
udfordring.
I første omgang forventede vi at Susanne ville komme tilbage igen og i denne periode trådte Poul
Ditlev og andre frivillige til så de basale opgaver kunne blive løst. Der blev indgået en aftale med et
eksternt bogføringsbureau som sikrede at regninger blev betalt og lønnen udbetalt.
Da det blev klart at Susanne ikke ville komme tilbage, blev der indgået en mere permanent aftale med
et bureau som også udfører bogføring for andre golfklubber. Også i denne periode fra April blev
sekretariatsopgaverne løst af Poul Ditlev. Ja faktisk var der perioder hvor Poul brugte hvad der svarer
til et fuldtidsjob i Hammel Golf Klub (ulønnet naturligvis).
I perioden havde vi god hjælp af tre forskellige virksomhedspraktikanter, en løsning som holdt
omkostningerne ned, men som ikke var optimat.
Samtidig var der overvejelser omkring den fremtidige bemanding af sekretariat, cafe og evt. shop.
Ideen er, at vi skal ansætter en Servicemedarbejder som kan og vil fordele sin tid mellem de nævnte
tre områder. Suppleret med frivillige når der er behov.
Jeg er overbevist om, at Mette er ”mand” for at løse denne blæksprutte opgave, så jeg forventer at I
tager godt imod Mette og hjælper hende indtil hun er helt inde i alle opgaver.
Konkurrencen om medlemmerne bliver ikke mindre, men vi har – næsten - holdt medlemstallet intakt.
Ifølge DGU’s officielle statistik har vi mistet 27 aktive medlemmer pr. den 31. september 2016 i forhold
til samme tidspunkt 2015.
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Økonomisk har vi været alvorligt udfordret i 2015-16 idet vi har haft mange ekstra omkostninger i
forbindelse med medarbejderes fratræden. Alligevel er det lykkedes at holde skindet på næsen.
Det har naturligvis haft konsekvanser. Vi har ikke fået løst helt så mange opgaver på banen som vi
gerne ville og vi har ikke sat gang i eftersåning og andre aktiviteter som vi har udskudt de tidligere år.

XL-Golf
Tilføjelsen af Tange Sø som nyt medlem af XL Golf samarbejdet kombineret med at det var sæson to
har øget antallet af deltagere til i alt 439 spillere fra de fem klubber. Da HGK’s bane tilsyneladende er
meget attraktivt – det ved vi jo godt – så har det også givet en større indtjening til Hammel Golf Klub.
XL Golf klubberne mødes den 16. november for at foretage en evaluering af samarbejdet. I den
forbindelse vil en ”ansøgning” om at indtræde i samarbejdet blive drøftet. Så vi håber på at kunne
udvide til 6 klubber i 2017.
Jeg vil opfordre til at endnu flere end de 84 HGK medlemmer der er tilmeldt vil benytte denne
mulighed.

Turneringer
10 klubturneringer blev det til i den forgangne sæson med et gennemsnitligt deltagerantal på 85 (en
signing på 5 pr. turnering). Åbningsturneringen var som sædvanlig topscorer med 122 tilmeldte. Det
er rigtig flot, men der er stadig plads til flere deltagere i de fleste af turneringerne.
Så hermed en opfordring til alle – uanset HCP og år på bagen – meld jer til vores klubturneringer. De
giver en god mulighed for at møde nogle af de medlemmer I ikke møder/spiller sammen med til
daglig.
Vi skylder alle en kæmpestor tak til turneringssponsorerne Tøjeksperten, Anders Pedersen
Automobiler, Kvist & Jensen, Sten Platz, Din Tøjmand, Bravo Tours, Sparekassen Kronjylland,
Nybolig, Café 19 og Proshoppen samt Magnus Frisch, for at de gør det muligt at gennemføre
klubturneringerne med attraktive præmier.
Husk for resten at Hammel Golf Klub modtager et mindre beløb hvergang du rejser med Bravo Tours
og opgiver dit DGU nummer i forbindelse med rejsen. Og husk at tilmelde Jer Juleturneringen den 3.
december!
Turneringerne er afviklet af turneringsudvalget med brug af mange frivillige hænder og ikke at
forglemme en meget stor indsats af Poul Ditlev, - både til turneringsforberedelse og tastning. En stor
tak for indsatsen i den forgangne sæson.

Junior
Generelt har aktivitetsniveauet i Juniorregi været højt og mange af vore dygtige Juniorer har prøvet
kræfter med turneringsgolf udenfor Hammel Golf Klubs trygge rammer. Den der klarede sig bedst var
Mathilde Brogens som vandt bronze ved DGU’s Årgangsmesterskaber – godt gået Mathilde.
Igen i år har vore bedste juniorer gjort sig gældende på elite holdene, ja faktisk så var der kun én ikke
junior på dame eliteholdet som fastholdt placeringen i 2. division.
HGK Junior Camp blev afholdt med stor succes, god tilslutning og højt humør.
Junor udvalget har gjort et fantastisk arbejde hen over hele sæsonen – en meget stor tak for det – og
tak for at I vil hjælpe et nyt udvalg godt i gang med arbejdet så vi han holde det høje aktivitetsniveau
også i de kommende sæsoner.

Begynderudvalget
I 2016 er der afholdt 20 begynderturneringer med 15-20 deltagere pr. gang. Der har igen i år været et
stort sammenhold blandt begyndere som hver onsdag har spist sammen i klubben.
Vi har som noget nyt været to personer på par 3 banen for at hjælpe nye i gang.
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Det er foregået ved at der var sat to ppersoner på ”vagt” hver mandag i maj juni august og september.
Det har været uden tilmelding og var der ikke mødt nogen op måtte hjælperne bare tage hjem igen.
Der har været arrangeret begynderturnering i Grenå med deltagere fra HGK og Grenå. Forsøges
gentaget i 2017 måske med en eller to flere klubber. Dette arrangement giver begyndere mulighed for
at spille på en fremmed bane – med/mod begyndere fra de andre klubber.
Også i forbindelse med Begynderarbejdet har DGU opdaget Hammel Golf Klub idet de i foråret
henvendte sig til HGK for at få inspiration til deres kurser.
En stor tak fra udvalget til de mange der har været med som hjælpere.

Klubhuset
Klubhuset har fået lidt maling udvendig hvor der var nødvendig.
Så er der kommet led lys i gangene og det forventer vi også kommer i resten af huset.

Baneservice
Har som sædvanlig – fristes man til at sige – gjort et fornemt arbejde som har fået stor ros fra vore
mange gæster. Hammel Golf Klubs tilgang til baneSERVICE har givet genlyd i golf Danmark idet
DGU også her har søgt inspiration til deres kurser her hos os.
Tak til Jens Nickelsen og hans tropper for en fornem indsats.

PR- & Infoudvalget
I forbindelse med Made in Denmark var HGK Ambassadør – og solgte adgangs billetter. Pænt salg –
og samarbejdet fortsætter til MID 2017
Udvalget har haft flere møder i Golf Gudenå Samarbejdet. Samarbejdet er ren markedsføring, pt.
primært over for det norske og svenske marked – dvs. ingen form for rabatter. Samarbejdet har
betydet at alle klubber har kunne registre en stigning i besøg fra Norge i 2016.
Samarbejdet har også medført møde aktivitet med VUC Silkeborg og Kompetence Silkeborg med det
formål at få gang i kursus aktivitet for HGK medarbejdere – betalt af offentlige og EU midler. Der
udarbejdes handlingsplan for medarbejderne og aktivitet forventes igangsat i denne vinter.
Derudover arbejder udvalget med lancering af ny opdateret hjemmeside. Idet den nuværende ikke
længere er tidsvarende. 70-80 % af besøgende på hjemmesider tilgår dem fra Smartphone, tablet
o.lign. og vores hjemmeside er ikke forberedt til dette. Forventes klar ultimo 2016 / primo 2017
Vi har ikke været gode nok til at udsende information om hvad der sker i klubben. Der er udsendt tre
månedsbreve, og der er løbende lagt informetioner på Facebook. Men det er ikke godt nok.
Vi har derfor givet hinanden håndslag på, at der SKAL udkomme 10 månedsbreve i 2016-17.
Ligeledes vil bestyrelsesreferaterne blive tilgængelige på hjemmesiden, dog i en version hvor
økonomi og evt. personsager IKKE vil fremgå.
HGK har 25-års jubilæum i 2017, og der arbejdes på at udgive et ”Jubilæumsskrift” – Anne Marie &
Jesper Krogh har lavet stort stykke arbejde med indsamling af data, og der arbejdes videre med
materialet. Jubilæumsskriftet udgives i forbindelse med jubilæums dagen.

Sponsorudvalget
Trods den generelle afmatning i det danske erhvervsliv, har vi haft den glæde at hovedparten af
klubbens sponsorer har valgt fortsat at støtte op om Hammel Golf Klubs aktiviteter. De få sponsorer
der er mistet, er som følge af politiske beslutninger eller simpelthen fordi virksomheden er lukket.
Dette sammenholdt med at nye sponsorer er kommet til, og der løbende forhandles med nye
potentielle sponsorer, giver grund til positive forventninger til de kommende år.
Stor tak til klubbens sponsorer for de mange forskellige sponsorater, der bidrager til klubbens virke.
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Café 19
Lidt turbulent år i Cafe 19 – Theas opsigelse i starten af året, og ansættelse af Natasha og Rikke.,
hvor Natasha efter et par måneder valgte andet job, med mulighed for andre arbejdstider.
Cafeen drosler ned nu. Der er spændende foredrag den 30. november og Jule turnering lørdag den 3.
december - men cafeen er klar igen til sæsonstart den 15. marts.
Tak til klubbens medlemmer og greenfee gæster for besøg i cafeen for alle besøg. Du er altid
velkommen i Café 19 – om det er til en kop varm kaffe, eller I kommer flere til spisning.

Baneudvalget
Der er sket en del på banen i år.
En del af poplerne til højre for 2. tee er fældet og stuppene fjernet - UB. Dette blev gjort for at undgå
at skulle omlægge 2. tee på grund af poplernes rødder.
Tordenhytterne ved hul 12 og 15 er jordet så de rent faktisk også kan fungere efter hensigten. I
samme ombæring blev toiletbygningen ved 10. tee også jordet.
Det enkelt tiltag som nok har fået størst bevågenhed er forsøget med får til at holde roughen nede.
Der er – som forventet – forskellige meninger om dette tiltag, men det har vist sig at være effektivt, så
vi vil også i 2017 møde fårene hvis vi slår ud i roughen. Vi vil benytte de erfaringer vi har indhentet i år
til at optimere brugen og samtidig gøre det så spillerne generes mindst muligt.
Vi har undersøgt muligheden for at etablere et område på drivingrangen hvor der kan slås ud fra
græsset. Vi har konsulteret andre klubber for at få et billede af hvor stort et sådant område skal være
for at kunne fungere. Desværre må vi konstatere at vi ikke har et tilstækkeligt areal til at tillade dette.
Jeg ved at ”det våde hjørne” på 10. har været og er en torn i øjet på mange. Det er den højest
prioriterede opgave som skal løses hen over vinteren.
Anden prioritet har etablering af et toilet ved 6. tee. Vi mener at have fundet en løsning som kan
godkendes af kommunen og som er økonomisk overkommelig. Jeg håber vi kan indvi de nye
faciliteter i forbindelse med sæsonstarten i 2017.
Set henover sæsonen har banen stået helt fantastisk og alle gæster – og de fleste medlemmer - roser
banen i høje toner.
Baneudvalget anført af Jacob Arnkvsit har gjort et fantastisk arbejde med begrænsede midler – en
meget stor tak for det.
En speciel tak til Jacob Arnkvist som har meddelt at han desværre ikke kan afse den nødvendige tid
til arbejdet som baneudvalgsformand.

Eliteudvalget
Der blev trænet over en weekend med Ian for både damer og herre. Og efterfølgene en lørdag hvor
der til begge træningsarrangementer var god tilslutning.
I turneringen var vores dame 2.division i mange tætte matcher og endte ud med at klare en flot
3.plads så de også i 2017 er i 2.division. Igen i år var der mange af vores helt unge talenter med, så
det er super flot gået.
For første gang i HGK`s historie var klubben representeret med et 2. damehold i
danmarksturneringen. De klarede sig også rigtig flot og fik en 2.plads.
På herresiden blev vores 4.divsion flot nummer 2. Det var meget tæt på oprykningsspil. Både HGK og
Silkeborg måtte til 18 green på sidste spilledag. Og her lykkedes det Silkeborg at vinde 8-6 over
Horsens, samtidig med at HGK desværre tabte 8-6 til Ikast.
Vores herre kval.række slutter desværre sidst i deres pulje efter mange tætte matcher.
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Også på herre siden kommer der flere af vores unge og dygtige talenter og spiller de lidt ældre af
holdene. Det er en rigtig positiv udvikling.
Udvalget ser frem mod 2017 med en rigtig god fornemmelse og glæder sig især til at se pigerne
prøve talentet af i 2. division.

Sportsudvalget - Regionsgolf
I den forløbne sæson har HGK haft 7 hold med i Regionsgolf Danmark.
Veteran Elite holdet gjorde det igen!
Rækken blev vundet og i slutspillet kom holdet i regionsfinalen. Her var spillerne fra Lillebælt dog for
gode, så holdet måtte nøjes med en 2. plads. Men det vigtigste, holdet sikrede sig oprykning til DGU
2. division for Veteraner.
Senior holdet kom på en 3. plads
Veteran B holdet kunne ikke klare sig i B rækken og må ned i C rækken igen.
Veteran C holdet klarede sig til en 3. plads
I de handicap inddelte rækker havde vi 3 hold tilmeldt.
A rækken kom på en god 2. plads
B rækken sluttede desværre sidst
C rækken sluttede på en 2. plads
Deltagerne og udvalget retter en stor tak til klubben og personalet i Café 19.
Per Samsø har valgt at stoppe som koordinator for Regionsgolf. Per du har gennem årene gjort et
faktastisk arbejde – TUSIND TAK for indsatsen.

Handicapudvalget
De nye muligheder for tre EDS runder har ikke helt fjernet behovet for skønsmæssige reguleringer.
De reguleringer der er foretaget har alle været begrundet i sygdom
Hermed en opfordring til at de første tre runder I spiller hver uge – hvis det da ikke er tællende
turneringer – spilles som EDS. Det vil gi’ Jer et HCP som passer til Jeres spil og det er altså sjovere
at komme ind med 32 point end 23.

Regeludvalget
Med noget besvær er det lykkedes at gennemføre regelundervisning af alle seniorer som har haft
behovet.
Desværre har vi ikke gennemført egentlig regelundervisning for juniorerne. Det er ikke en holdbar
situation, så det skal der rettes op på i den kommende sæson.

Klubber i Klubben
De enkelte klubber i klubben har igen i år haft stor tilslutning(jf. GolfBox D: 87, H: 111, S: 166) og et
højt aktivitetsniveau.
For mig er der ingen tvivl om, at de velfungerende klubber i klubben er at stort aktiv for Hammel Golf
Klub som er medvirkende til at skabe det gode klubliv som vi er kendte for.
En stor tak til bestyrelserne i de tre klubber for det store arbejde jeg ved de lægger i at køre dem.

Afslutning
Vi står – stadig - over for nogle store udfordringer i de kommende år, som tidligere nævnt, specielt i
konkurrencen om medlemmerne.
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Her kan vi alle være med til at gøre en forskel, husk at anbefale Hammel Golf Klub til venner,
bekendte og familie når talen falder på golf, mund til øre er stadig den mest effektive markedsføring
der findes.
Vi skal huske at Hammel Golf Klub er en forening – og foreninger baserer sig i vid udstrækning på
frivilligt arbejde. Der har været ca. 120 medlemmer involveret i en eller anden form for frivilligt arbejde
i den forgangne sæson – dem skylder vi alle en meget stor tak for indsatsen for ”Uden frivillige ingen
forening”.
Jeg vil slutte med at takke alle vore medarbejdere (ingen nævnt - ingen glemt) for en engageret
indsats i den forgangne sæson.
Kim Bjerregaard

Bilag 1

7. november 2016

6/6

