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Referat af Hillerød Golf Klubs generalforsamling, tirsdag d. 19. marts 2019 i Frederiksborgcentret 
 
 
Formand Jan Aarup bød velkommen til Hillerød Golf Klubs ordinære generalforsamling og gik over til punkt 
1 på dagsordenen. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Henrik Scharling som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig. 91 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer var til stede. 
 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Dirigenten gav ordet til formand Jan Aarup (JA). 
JA knyttede følgende kommentarer til sin skriftlige beretning: 
 
Klubbens organisation: Organisationen består af ansatte (kontorpersonale, banepersonale og trænere) og 
samarbejdspartnere i restauration og proshop. 
JA udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet, som desuden får megen ros via Golfspilleren i Centrum. 
 
Banen: Banen er klubbens vigtigste aktiv, hvis pasning er dybt afhængig af vejret. Det så vi både i 2017 og 
2018, med henholdsvis voldsom regn og tørke. 
Trods det varierende vejrlig, har banepersonalet opnået meget imponerende resultater med banen. 
Dræningsprojektet pågår, og man kan allerede se resultater af dette udførte arbejde. 
 
Klubbens økonomi: Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende, hvilket skyldes en stram udgiftsstyring. 
 
Medlemsudviklingen: Vi kunne konstatere en fremgang i udviklingen primo 2018 og en mindre tilbagegang 
i forhold hertil primo 2019. – JA understregede vigtigheden af, at vi alle gør, hvad vi kan for at tiltrække nye 
og tage hånd om eksisterende medlemmer.  Begynderudvalget gør en meget stor indsats for at integrere, 
men ”slipper taget”, når handicap 36 nås. 
 
Frivilligt arbejde: Udover bestyrelse og udvalg har klubben mange frivillige, der giver en hånd med. Der er 
tale om en uvurderlig støtte. 
Et meget fint eksempel er bygningen af det nye buggy-skur. Den frivillige arbejdskraft har betydet, at skuret 
har kostet under ¼ af den oprindelige tilbudspris. 
Hvert år afholdes en dag for klubbens frivillige, hvor ”årets frivillige” blandt andet kåres. I 2018 blev det Bo 
Johanneson. 
 
Strategiplan 2025: For 5-6 år siden udarbejdedes strategiplan 2020. Bestyrelse og manager har igangsat 
udarbejdelse af en ny plan – plan 2025, som færdiggøres i løbet af 2019. 
 
Hillerød Kommune: Hillerød Golf Klub har som den eneste sportsklub i Hillerød ikke modtaget økonomisk 
støtte fra kommunen. Da denne forskelsbehandling forekom bestyrelse og manager urimelig, indledtes der 
forhandlinger med kommunen. Forhandlingerne bevirkede, at HGK blev fritaget for at betale afgift for leje 
af jord. 
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Vi arbejder desuden på at få tilskud til klubbens drift, hvilket der i byrådet principielt er enighed om er 
rimeligt, men tilskuddet blev på 2019-budgettet sparet væk. Det er dog ikke opgivet. 
 
Baneomlægning/stationsbyggeri: Projektet har været i gang i 5 år. I de sidste 3 år har tunnelplaceringen 
været et emne. Efter mange forhandlinger har BaneDanmark erkendt og taget en principbeslutning om, at 
den optimale placering er der, hvor HGK hele tiden har ønsket den, nemlig ved træningsbanen. 
Der er udarbejdet en masterplan, som tager højde for konsekvenserne af byggeriet, og der er indhentet de 
nødvendige tilbud. 
Det er konstateret, at projektet er underfinansieret, og vi afventer derfor igen, at de politiske beslutninger 
tages. Vi håber, at vi kan gå i gang i efteråret 2019, som det er vores plan. 
Sporten: JA konstaterede, at HGK er meget forvænt, når det drejer sig om gode resultater og medaljer, og 
nævnte bl.a. junior DM, Fie Olsens og Nicolaj Nøhr Madsens sejr i Hillerød Pokalen og Nicole Broch Larsens 
og Joachim B. Hansens flotte resultater i de professionelles rækker. 
 
Endvidere henviste JA til ”året der gik 2018”. 
 
Bestyrelsen: JA gjorde herefter opmærksom på, at både Kim Christiansen og Ann Bergithe Trampe Broch 
havde valgt at udtræde af bestyrelsen. JA takkede begge for deres mangeårige store arbejde for HGK. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til beretningen, hvorefter generalforsamlingen gik over 
til næste punkt på dagsordenen. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Lars Broch Christensen (LBC) kunne oplyse, at regnskabet var revideret uden anmærkninger af revisor. 
LBC konstaterede, at der kun var tale om moderate afvigelser fra budgettet. 
Trods de udfordringer, vejrliget gav med deraf følgende udgifter til blandt andet vanding og græsfrø til 
eftersåning, ender regnskabet med et plus på 11.000 kr. 
Dræningsprojektet kører regnskabsmæssigt separat og skrider frem. 
Byggelånet, som blev optaget i forbindelse med ombygningen i 2005, afskrives efter en nøje fastlagt plan. 
Egenkapitalen er på 2.899.000 kr. 
 
Just Svendsen ønskede information om dræningsprojektet. Dette ville Kim Hyrzkov fremlægge under pkt. 4. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet. 
 
Herefter kunne dirigenten konstatere, at regnskabet var godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden 
Kim Hyrzkov fremlagde bestyrelsens forventninger og kom bl.a. ind på følgende emner: 
 
Stationsbyggeri og baneændring: Der er tale om en meget lang proces mellem HGK og de involverede 
instanser, Hillerød Kommune, Bane Danmark, Region Hovedstaden og lokaltog, og Hillerød Golf Klub. Alene 
beslutningen om fastlæggelse af stedet, hvor tunnellen skal etableres, har taget mindst to år trods det 
faktum, at HGK allerede fra start har påpeget generne ved den foreslåede placering ved åen på hul 18. 
Samme konklusion er Bane Danmark nu også kommet til.  
HGK har fået udfærdiget en masterplan med en 1:1 erstatning for vores nuværende bane som resultat, og 
vi er nu i gang med at indhente prisoverslag på gennemførelsen af planen. 
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Som følge af nævnte underfinansiering af projektet afventer vi, at parterne i projektet finder en løsning på 
finansieringsudfordringen. 
 
Investeringer i 2019: 
Nye teestedsmarkeringer vil blive sat op i løbet af en måneds tid. 
Buggy-garage er stort set færdig og tages i brug ca. 1. april. – Stor tak til Pelle Lundkvist for indsatsen. 
Ny bardisk – tegninger udarbejdet og vi skal have taget tilbud på at bygge den. 
Mesterskabstavler – er bestilt. 
Træningslokalet – nivellering af gulvet sker, når træningen flytter udendørs. 
 
Dræningsprojektet: Medlemmerne har indbetalt i alt 432.000 kr. Heraf er der på nuværende tidspunkt 
brugt ca. 98.000 kr. til materialer samt 67.500 kr. til løn. 
Arbejdet fortsætter efter planen, og effekten kan allerede registreres. – Vi forventer færdiggørelse i 2019. 
 
Rekruttering af medlemmer: Vi er nødt til at bede medlemmerne skal gøre en indsats for at skaffe nye 
medlemmer, introer eller golfspillere, da det er en nødvendighed at få nye medlemmer som erstatning for 
de medlemmer, der er nødt til at stoppe. Årsagerne til at melde sig ud er stort set kun alderdom, sygdom 
og fraflytning. 
 
HGK arrangerer Golfens Dag og Åbent Hus og etablerer samarbejde med Diabetes- og Hjerteforeningen. 
Herudover reklameres der i fitness centre, andre sportsklubber, via Frederiksborg Centrets storskærme og 
annoncering i lokalaviserne m.v. 
 
Trænersituationen: HGK har ansat ny fuldtidstræner, Thomas Dam Nilsson, og ser frem til et godt 
samarbejde. Intentionen er, at give medlemmerne øgede muligheder for at booke træning. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var spørgsmål til pkt. 4. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag fra bestyrelsen. 
 
6.  Forslag fra medlemmerne 
Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag fra medlemmerne. 
 
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse 
Dirigenten gav ordet til KH. 
 
KH oplyste, at der var forslag om en hævelse af kontingentet for seniorer med 100 kr. – Ingen stigning for 
øvrige grupper. 
KH oplyste, at bestyrelsen har valgt at udvide gruppen ungsenior, således at man er ungsenior i alderen 22 
– 29 år. Gruppen studerende nedlægges derfor, da den herefter indgår i ungsenior. 
 
Det foreslåede budget ligner regnskabet for 2018 og med et resultat cirka svarende til 2018. – Økonomien 
følges meget tæt. 
Der kalkuleres med samme antal medlemmer primo og ultimo 2019. 
 
KH understregede, at kontingentindtægterne er en meget vigtig forudsætning for budgettet. Og en af 
forudsætningerne for tilstrækkelige kontingentindtægter er et attraktivt kontingentniveau. 



 

4 

 

De vedtagne kontingentsatser er følgende: 
 
 2019 2018 
Seniorer  7.900 7.800  
Hverdagsmedlem  6.300 6.200  
Pensionister (o. 80) 3.150 3.050  
Greenfeemedlem 2.800 2.700  
Longdistance 4.100 4.100 
Lokalt medlem 4.000 3.900 
Ungsenior 22–29 år 3.900 3.900  
Ynglinge 19–21 år 3.200 3.200  
Junior 13–18 år 2.300 2.300  
Junior u. 13 år 1.400 1.400  
Junior u. 13 år u. banetilladelse 900 900 
Micro 300 300 
Par 3 bane medlem 1.600 1.600 
Passiv 800 800 
Passiv m/par 3 bane 1.600 1.600 
Venteliste 200 200 
Venteliste, aktiv 1.600 1.600 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jan Aarup, Kim Christiansen og Ann Birgithe Trampe Broch. 
Jan Aarup blev genvalgt. Kim Christiansen og Ann Bergithe Trampe Broch ønskede ikke at genopstille. Jan 
Mayland Madsen og Henning Hansen blev valgt uden modkandidater. 
 
9. Valg af revisor og revisor-suppleant 
På valg var Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant. 
Såvel Carsten Skovgaard som Jørn Krusegaard blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Der var ingen emner under aktuelt 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse og medlemmerne for fremmøde. 
 
 
 
Hillerød, den 21/03-2019 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Henrik Scharling, dirigent Jan Aarup, formand Helle Boisen, sekretær 


