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Referat af Hillerød Golf Klubs generalforsamling, tirsdag d. 10. marts 2020 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 Ole Haag (OH)som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig. 67 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: 
 
Økonomi / medlemssituationen: 
Den økonomiske situation er rolig og stabil. Vi holder stram økonomi-styrring, og det er en betingelse for 
bestyrelsen, at økonomien balancerer. 
Den væsentligste indtægtskilde er medlemskontingenterne. Medlemstallet er stabilt, men vi er nødt til at 
forholde os til, at en del vælger flex-medlemskab, og at nye medlemmer kan være lokale medlemmer i op 
til 2 år. 
Den største udgiftspost er lønninger til personale. 
JA konstaterede endvidere en meget positiv udvikling på juniorområdet, og at klubbens ”pipeline” i form af 
intro- og par 3 bane-medlemmer er god. Men JA understregede, at der konstant er behov for at supplere 
medlemsskare/pipeline, da udskiftningen af medlemmer ligger på ca. 10% hvert år. JA anmodede derfor 
medlemmerne om at tage godt imod nye medlemmer og arbejde på at få nye fuldtidsmedlemmer ind. 
 
Bemanding: Vi kører med uændret bemandingsniveau i 2020. 
 
Banen / baneomlægning: I perioden op til arbejdet med baneomlægning har fokus været vedligeholdelse – 
ikke baneudvikling. 
Hele arbejdet med planlægning mv. af baneomlægning har krævet rigtig mange timer, fortrinsvis af Kim 
Hyrzkov, men også af bestyrelsen. Vi kan heldigvis glæde os over, at den økonomiske del af projektet er på 
plads. Hillerød Kommune har rollen som bygherre, hvilket betyder, at der ikke skal betales moms. 
Nordsjællands Museum har gravet render i hele det nye område, men regner med, at de er færdige med 
deres undersøgelser tids nok til, at arbejdet kan gå som planlagt. 
 
Samsarbejdspartnere: Det mest dækkende ord er ”kontinuitet”. Det betyder, at vi har et stabilt og 
tilfredsstillende samarbejde med restaurant og proshop. 
 
Frivilligt arbejde / socialt liv: De over 100 frivillige yder et arbejde, som er til glæde for alle parter. Der er 
naturligvis altid plads til flere, så JA opfordrede deltagerne til at melde sig, hvis de ikke allerede er medlem 
af det frivillige korps. 
Hvert år udnævnes ”årets frivillige”. Valget er heldigvis altid svært, da der er flere kandidater, men i 2019 
faldt valget på Pelle Lundkvist, som blev hyldet af forsamlingen. 
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Arrangementsudvalget har sørget for, at der har været arrangementer hele vinteren, da der både har været 
yoga, juletræsfest, banko og fastelavnsfest. I august afholdes ”Hillerød Ugen”, hvor der er turnering hver 
dag i uge 32, som afsluttes med en stor fest. – JA opfordrede til at sætte kryds i kalenderen. 
 
Sporten: JA nævnte alle de flotte resultater i 2019 og fremhævede i aftenens anledning Casper Holst-
Christensens guld ved Special Olympics i Abu Dhabi, Fie og Freja Ekmans samt August Van Hauen 
Hillersborgs sejr i Sportsjournalisternes & Made in Denmarks juniorholdturnering. 
Endvidere nævnte JA Nicoles og Joachims flotte resultater, dameholdet sølvmedalje ved 
Danmarksmesterskabet for hold, Sarah Skovgaards sejr i ikke mindre end tre turneringer rundt om i 
Danmark, og vores pigeholds blev landsdelsmesterskab på Mini Touren. 
 
OH spurgte om der var bemærkninger til beretningen, hvortil Pelle Lundkvist spurgte, om det var muligt, at 
HGK selv overtager ejerskabet af den nye jord. Hertil svarede KH, at det er blevet undersøgt grundigt, men 
desværre ikke er muligt. 
 
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. 
 
Den nye ferielov betød ændring af regnskabsprincippet vedrørende feriepengeforpligtelse. Dette er nu 
indarbejdet i budget og regnskab. 
Trods denne og mindre afvigelser på bl.a. kontingent- og greenfeeindtægt, på klubhus, sponsorer, udvalg 
og medarbejdere, ender regnskabet med et plus på 6.500 kr. 
Dræningsprojektet skrider frem efter planen. Projektet kører regnskabsmæssigt separat. 
Byggelånet, som blev optaget i forbindelse med ombygningen i 2005, afskrives efter en nøje fastlagt plan. 
Restgælden er 5,2 mill. 
Kassekreditten nedskrives ligeledes planmæssigt. 
Egenkapitalen er på ca. 3 mill. kr. 
 
Søren Lykke Jensen spurgte, om det var muligt at konvertere det højtforrentede lån til byggeriet. 
LBC svarede, at mulighederne er blevet undersøgt, men at en omlægning vil blive for dyr. 
 
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 
KH fortalte om den nye turnering, Ladies Golf Open, som HGK og Smørum har planer om at afholde fra d. 3. 
til 6. juni. På baggrund af den aktuelle corona-situation er det dog lige nu usikkert, hvorvidt det lader sig 
gøre. Der arbejdes fortsat på etablering af turneringen, men billedet følges nøje. 
Hillerød Golfuge: Aktivitetsudvalget samarbejder med bl.a. turneringsudvalget, og programmet for ugen 
lægger op til turnering hele uge 32 og et brag af en afslutningsfest. 
Investering i klubbens materiel: Den største investering er i 2020 er på slibemaskiner til ½ mill. Desuden 
udskiftes hvert år en af greenkeepernes arbejdsvogne. 
Ny bardisk: Der udarbejdes tegninger på ny bar, og der arbejdes på den økonomiske side af projektet. 
Klubhusudvalget: Er blevet suppleret med flere deltagere,og der er udarbejdet en lang to-do-liste. 
Sponsorer: Royal Stage gør det svært at få nye sponsorer, da de stort set har tømt markedet, men der 
arbejdes på sagen. 
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Nye medlemmer: Rekruttering er meget vigtig, så der gøres en stor og stigende indsats på området. Det 
vigtigste område er vores introforløb. 
 
Baneprojektet: Der bruges mange ressourcer, men vi har nu en komplet masterplan for projektet, så vi kan 
gå i udbud. KH opfordrede medlemmerne til at deltage i det dialogmøde, der vil finde i sted i løbet af maj 
måned, da banearkitekten på mødet vil gennemgå baneprojektet. – Der vil blive indkaldt til mødet i god tid. 
 
Der var følgende bemærkninger til KH’s fremlæggelse: 
Christian Eriksen spurgte, om vi hele tiden vil have 18 huller at spille på, og hvor den nye bane vil være klar. 
KH svarede, at der hele tiden vil være 18 huller at spille på, og at åbningen af de nye huller sker i 2022, hvis 
ikke før. LBC bakkede op og understregede, at det største issue er ”spilbarhed”, og at generne minimeres. 
 
Lars-Henrik Sommer spurgte, om vi risikerede provisoriske greens, hvortil KH svarede, at det nok ikke helt 
vil kunne undgås, men sandsynligvis kun på et enkelt hul, da alle greens, som fortsat skal bruges, naturligvis 
”genanvendes”. 
 
Just Svendsen spurgte om økonomien i forbindelse med afholdelse af Ladies Open. 
KH svarede, at der er etableret et selskab, så det påvirker ikke klubbens driftsøkonomi. HGK og Smørum 
indskyder 100.000 kr. 
 
Poul Nielsen spurgte om længde og par på den nye bane. Svaret er, at længden er 5.500 m, og par er 70. 
 
Marianne Gram-Nielsen spurgte, at der etableres driving range med måtter eller græs, og om der bliver 
overdækning. 
KH svarede, at der vil blive tale om både måtter og græs, og at der vil blive delvis overdækning, da vi er 
nødt til at tage hensyn til naboklager, gående på at udsigten forstyrres. 
 
Kurt Neiiendam spurgte om, hvad den gamle driving range skal bruges til. KH svarede, at der endnu ikke er 
lagt planer, men at et indspilsområde kunne være en løsning. 
 
Birgit Platou spurgte, om GPS ville blive opdateret. KH bekræftede dette. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere 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 forelå forslag fra Ejgil Jensen. 
Da Ejgil Jensen ikke var til stede, lagde dirigenten forslaget ud til diskussion blandt de tilstedeværende. 
Lis Rathsach (formand for Tirsdagsdamerne) roste den tiltalende hensigt med forslaget. Det var dog Lis’ 
indstilling, at beslutninger af denne slags bør tages på udvalgsplan i stedet for af en generalforsamling. 
Carsten Skovgaard supplerede og understregede, at tirsdagsudvalget og sportsudvalget er i dialog om 
mulighederne for at minimere generne. 
Alle involverede går naturligvis ind for ligeberettigelse, men erkender også, at der i klubbens planlægning 
skal tages hensyn til mange forskellige grupper – begyndere / elite / damer / herrer / juniorer osv. 
Herefter overlod dirigenten forslaget til afstemning blandt medlemmerne. 
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Resultatet af afstemningen var følgende: For forslaget: 0, imod forslaget: 67. Ingen undlod af stemme. 
 
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse 
Dirigenten gav ordet til Jan Mayland Madsen (JMM). 
 
JMM oplyste, at bestyrelsen har valgt en konservativ tilgang til budgettet og forventer et mindre overskud. 
Den primære indtægtskilde er kontingenterne. 
Bestyrelsen har principielt valgt at lægge budgettet på tilsvarende niveau som i 2019 – kun med små 
justeringer på bl.a. greenfee, sponsorer, buggies, sporten og fællesfaciliteter. 
Der gælder samme princip, hvad angår klubhuset, dog er det intentionen, at der sker en opgradering af 
køkken/bar. 
Budgettet til baneomlægningen holdes helt særskilt. 
. 
 
Der var følgende bemærkninger til pkt. 7: 
Christian Eriksen: På baggrund af den beskedne kontingentstigning spurgte CE, om bestyrelsen havde 
overvejet at opbygge en buffer til diverse forbedringer. 
KH svarede, han er overbevist om, at vi i forbindelse med baneomlægningen kommer igennem alle 
områder. 
JMM oplyste, at bestyrelsen har valgt at foreslå et kontingent på niveau med vores naboklubber. 
 
Dirigenten gik herefter over til afstemning. – Forslaget til budget og medlemskontingenter blev enstemmigt 
vedtaget. 
 
De vedtagne kontingentsatser er følgende: 
 
 2019 2020 
Seniorer  7.900 7.975  
Hverdagsmedlem  6.300 6.375  
Pensionister (o. 80) 3.150 3.250  
Greenfeemedlem 2.700 2.700  
Longdistance 4.100 4.100 
Lokalt medlem 4.000 4.100 
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/Aktiv vente/Intro 1.600 1.700 
Passiv 800 800 
Venteliste 200 200 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: René Kjærsgaard-Nielsen, Lone Hornshøj Reuther og Lars 
Broch Christensen.  Alle blev genvalgt. 
 
9. Valg af revisor og revisor-suppleant 
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På valg var Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant. 
Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Birgit Platou spurgte, om greenfee på vinterbanen, som anført, skal være 300 kr. 
KH var glad for at blive gjort opmærksom på det, og konstaterede, at greenfee vil blive ændret til 150 kr. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse og medlemmerne for fremmøde. 
 
 
 
Hillerød, den 11/03-2020 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Ole Haag, dirigent Jan Aarup, formand Helle Boisen, sekretær 


