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Referat af Hillerød Golf Klubs generalforsamling, torsdag d. 24. marts 2022 i 
Frederiksborgcentret 
 
 
Formand René Kjærsgaard-Nielsen 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. 126 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer var til stede. 
 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Dirigenten gav ordet til formand René Kjærsgaard-Nielsen (RKN), som fremlagde sin beretning. 
Beretningen vedhæftes dette referat. 
 

OH spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. 
 
Walther Thygesen takkede bestyrelsen for en meget stor indsats, for villigheden til at garantere for 
et meget stort beløb til etablering af driving rangen og for altid hurtigt svar på spørgsmål. 
 
Claus Madsen roste den gode stemning i klubben og udtrykte sin forargelse over, hvad bestyrelse 
og ledelse havde været udsat for. 
 
Jarl Ahlers Mortensen udtrykte sin glæde over at være kommet til generalforsamlingen samt sin 
store overraskelse over forløbet og kunne kun opfordre til at klø på. JAMs opfattelse af HGK er, at 
det er et sted, hvor man bliver i godt humør, og det har betydet, at han har fået familien med i 
HGK. 
Han udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsen havde informeret om forløbet. 
 
Birte Kildgaard var rystet og spurgte om muligheden for evt. sanktioner, f.eks. i form af eksklusion 
eller karantæne. 
 
Lise Bjarnholt var enig heri. 
 
Herefter gik dirigenten over til afstemning. 
Beretningen blev godkendt med samtlige stemmer. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Lars Broch Christensen (LBC) konstaterede, at der var udsving i forhold til budgettet, eksempelvis: 
Kontingent +381.000 kr. og greenfee -146.000 kr. 
Endvidere et plus på bane, andre indtægter, klubhus og administrationen, hvilket har medført 
muligheden for hensættelser til 2022. 
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Alt i alt konstaterede LBC en forbedring i forhold til budget på 304.000 kr. 
 
Herudover redegjorde LBC for forpagtningsforholdene til hhv. shop og restaurant. – Og for aftaler 
omkring sport/elite, hvor han understregede, at der ikke er kontingentfrihed for nogen 
overhovedet. – Dette gælder også bestyrelsens medlemmer. 
 
Der henvises i øvrigt til det udsendte regnskab. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere spørgsmål til pkt. 4 og kunne 
konstatere, at regnskabet blev godkendt med alle stemmer for. 
 
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden 
Kim Hyrzkov (KH) redegjorde for forløbet af baneprojektet indtil nu og konstaterede, at der 
naturligvis skal bruges mange kræfter på projektet i 2022. 
 
I oktober 2021 måtte stort set alt arbejde på banen stoppes på grund af de store regnmængder, 
lige bortset fra tørvelægning. 
 
For at komme i hus med projektet har man blandt andet besluttet at lave lidt om på planen, 
således at vi ikke ”shaper” så meget som hidtil tænkt for ikke at ødelægge den underliggende jord, 
og så vi kan få lagt dræn ned. – Alt er aftalt med banearkitekt Philip Spogard. 
 
På Bent Krogsaas spørgsmål, om HGK har bestilt rating af banen hos DGU, svarede KH, at man er i 
tæt kontakt med DGU, bl.a. via OH. Spørgsmål om rating overlades til regel- og ordensudvalg samt 
handicapudvalg. 
OH tilføjede, at DGU allerede er begyndt at kikke på en midlertidig rating, indtil en endelig rating 
kan foreligge, sandsynligvis i løbet af efteråret. 
 
På spørgsmål fra Anders Mørch om, hvad HGK gør, såfremt banen overbookes med kun 9 huller, 
svarede KH, at der ikke gøres noget på forhånd, men at situationen følges nøje. 
 
Henrik Pedersen gennemgik herefter kort planerne for den nye driving range – vi er tæt på at 
kunne færdiggøre tegningsmaterialer, m.v. og gå i udbud til et antal entreprenører.  
 
Det er forventningen, at vi kan have den nye range i drift sidst på efteråret. 
 
Et nyt indspilsområde på den nuværende driving range blev kort gennemgået – dette forventes 
ikke etableret før i 2023. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere spørgsmål til pkt. 4. 
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5. Forslag fra bestyrelsen 
Der forelå to forslag fra bestyrelsen: 
 

1. Forslag om ændringer i forretningsplanen for ny driving range, vedtaget på ekstraordinær 
generalforsamling d. 10. februar 2022. 

2. Forslag om ændringer i klubbens vedtægter. 

 
 
Ad 1. 
LBC orienterede: 
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, den 10. februar, kunne bestyrelsen 
glæde sig over, at forslag 1.D blev vedtaget. 
 
Da forslaget medførte bekymring for en lidt presset indtjeningsmodel, er bestyrelsen i samarbejde 
med juniorudvalget kommet frem til følgende forslag til revideret prisliste for boldkøb: 
 

 Medlemmer Ikke medlemmer 

Enkelt spand 27,- 32,- 

Kort med 10 spande  250,- 290,- 

Kort med 30 spande 650,- 770,- 

Årskort senior 1500,- - 

Årskort Junior 750,- - 

Alle medlemmer får stillet 10 gratis små spande til rådighed via kontingentet (kr. 270)   

 
Bestyrelsen kunne konstatere, at der er opbakning fra medlemmerne til lån på 5 mio. kr. til 
bygning af rangen. 
 
Dirigenten åbnede for spørgsmål til forslaget. 
 
På spørgsmål fra blandt andre Christian Eriksen, Kim Scheibel, Birgit Platou, Keld Holm og Birte 
Kildgaard svarede LBC, at junior-årskort er gældende for unge under 22 år – at antal 
tilkendegivelser af køb af årskort er tilfredsstillende – at træningsbolde er inkluderet, når man 
modtager træning både på hold og individuelt med vores Pro’er – at der også indsamles bolde om 
vinteren, så det er muligt at træne hele året – og at man har søgt sponsorater, men hidtil uden 
held. Et arbejde der naturligvis fortsættes. 
 
Herefter gik dirigenten over til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget med 120 stemmer for – 0 imod og 6 undlod at stemme. 
 
Ad 2. 
Jan Aarup (JAA) redegjorde for baggrunden for ændringsforslaget til vedtægterne, som udsprang 
af situationen med manglende mulighed for deltagelse og stemmeafgivning under Coronaen. 
 
Hertil konstaterede OH, at ændringerne drejede sig om formaliteter og fremgangsmåde. 
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Kim Scheibel spurgte, om man havde overvejet muligheden for elektronisk afstemning, hvortil JAA 
svarede, at det havde man, men at det medførte mange praktiske problemer. 
 
Herefter gik dirigenten over til afstemning. Afstemningen blev opdelt i to, således at man først 
stemte om 1) fuldmagt, og derefter om 2) resten af forslaget. 
 
Afstemning pkt. 1) 114 for – 7 imod – 5 undlod at stemme. 
Afstemning pkt. 2) 125 for – 0 imod – 1 undlod at stemme. 
 
OH konstaterede herefter, at forslaget til vedtægtsændringer var vedtaget. 
 
 
6.  Forslag fra medlemmerne 
Der forelå forslag fra Ole Falcke om retningslinjer til bestyrelsen om forpagtningsaftaler. 
 
Forslaget var efter dirigentens opfattelse formuleret, så der ikke var et egentligt forslag at tage 
stilling til, idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at varetage disse opgaver allerede 
gennem klubbens vedtægter. 
 
Dirigenten valgte derfor at spørge forsamlingen, om forslaget skulle til afstemning eller afvises. 
121 stemte for afvisning – 5 stemte imod. 
 
 
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse 
Dirigenten gav ordet til LBC. 
LBC orienterede om udgangspunktet for budgettet, som er samme antal medlemmer pr. 1/1 som 
pr. 1/7. 
Det er besluttet at lave særskilt regnskab for driving range på samme måde, som da vi byggede om 
i 2004/2005, og skulle man efter sæson 2023 konstatere, at beregningerne ikke holder stik, må 
man agere på det. 
 
De vedtagne kontingentsatser er følgende: 
 
 2021 2022 
Seniorer  8.100 8.425 
Hverdagsmedlem  6.500 6.725 
Pensionister (o. 81) 3.375 3.525 
Greenfeemedlem 2.925 3.050 
Longdistance 4.225 4.400 
Ungsenior 22–29 år 3.900 4.050 
Ynglinge 19–21 år 3.200 3.325 
Junior 13–18 år 2.400 2.500 
Junior u. 13 år 1.500 1.575 
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Junior u. 13 år u. banetilladelse 1.000 1.050 
Micro 500 550 
Lokalt medlem 4.225 4.400 
Par 3 bane/Aktiv vente/Intro 1.800 1.875 
Passiv 800 800 
Venteliste 200 200 
 
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen med 126 for og ingen stemte imod. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: René Kjærsgaard-Nielsen, Lone Reuther og Lars 
Broch Christensen. Lone Reuther ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Ulla Wille. 
Ulla Wille præsenterede sig selv. Herefter blev René Kjærsgaard-Nielsen og Lars Broch Christensen 
genvalgt. Ulla Wille blev valgt. 
 
9. Valg af revisor og revisor-suppleant 
På valg var Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant. 
Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Bent Frydenlund nævnte, at der i efteråret var et valgmøde, som fortrinsvis kom til at dreje sig om 
en sti igennem banen. 
KH oplyste, at HGK har haft en lang kommunikation med naboer og kommunen, og at der har 
været mange forslag. 
Der er indkaldt til borgermøde d. 28/4, og KH har oplyst kommunen om, hvad et stianlæg under 
tunnelen og langs jernbanen vil betyde – bl.a. anlæggelse af 4 nye huller. Desuden er der ikke 
adgang til stationen fra HGK-siden – men vi deltager i borgermødet og er afventende overfor 
Kommunens beslutninger. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formand René Kjærsgaard-Nielsen takkede afgående bestyrelsesmedlem Lone Reuther for hendes 
indsats i bestyrelsen. 
 
Formanden takkede endvidere dirigenten for god ledelse og medlemmerne for fremmøde. 
 
 
Hillerød, den 27/03-2022 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Ole Haag, dirigent René Kjærsgaard-Nielsen, formand Helle Boisen, sekretær 
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På et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
René Kjærsgaard-Nielsen, formand 
Jan Mayland Madsen, næstformand 
Lars Broch Christensen, kasserer 
Jan Aarup, medlem af bestyrelsen 
Henrik Pedersen, medlem af bestyrelsen 
Ulla Wille, medlem af bestyrelsen 
 
 


