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Randers Golf Klub, Himmelbovej 22 – 8920 Randers NV 

REFERAT 
Ordinær generalforsamling 

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 19.00 
i Arena Randers 

Fyensgade 1 – 8900 Randers C 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Ole Maigaard (OM) der enstemmigt blev valgt til dirigent.

OM takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet jævnfør

vedtægtsbestemmelserne. Herudover konstaterede OM, at forslag der vedrører

vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og øvrige spørgsmål blot almindeligt flertal.

Til generalforsamlingen var der 74 fremmødte (stemmeberettigede) og 30 fuldmagter. 

2. Bestyrelsens beretning ved Tom Simonsen, formand.
Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har som altid været mangesidigt og som altid

spændende.

Vores fokusområder har i år været: 
I en ikke prioriteret rækkefølge. 

• Sporten elite såvel som bredde
• Medlemsrekruttering
• Langsigtet planlægning for bane, skov og bygninger,
• Frivilligværket
• Økonomi
• Og på den meget kort bane – restauranten.
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Maj og juni blev dog overskygget af Restaurant M’s konkurs. En træls situation for alle parter, 
men samtidig en udfordring.  

Den første opgave var afvikling af alle de fester der var solgt – alt fra konfirmationer til 
guldbryllupper. Det var vigtigt for RGK at sikre afvikling, da det ville skade både klubbens og 
fremtidige forpagteres muligheder, hvis de ikke kunne afvikles. 

Mange trådte hjælpende til både i opvasken og i betjeningen var vi nogle stykker der lærte og 
fik nye færdigheder. Heldigvis er Bjarne Juul jo ikke langt væk, så han sprang til og sørgede for 
maden. Marck fik sig et ekstra fuldtidsjob i en periode – han klarede alt det andet, herunder 
også oplæring af alle os. Derudover klarede han lige det daglige arbejde som manager – godt 
gået Marck. 

Vi fik afviklet alle fester der var bestilt og, så vidt jeg ved, til alle deltageres og værters 
tilfredshed. 

Men det endte jo godt og vores nye restauratør – Funders – er godt i gang og ved at finde sig 
tilrette i vores lille forening. 

Velkommen til Briand og Søren – vi ser frem til mange gode måltider og oplevelser hos Jer. 

Medlemstal i DK og vores i forhold til vores nabo klubber og mere generelt for golf 
Danmark 

Golf i Danmark har udviklet sig ganske voldsomt over de seneste 20 år. Fra 91 tusinde aktive i 
1991 til 153 tusinde i 2008, og nu 148,5 tusinde i 2019. I år er vi små 1500 færre danske golfer 
end sidste år. Fra 130 klubber til 189 i år – vi har været 190, jeg tror den ene frafaldne klub 
dækker over en sammenlægning i Silkeborg. 

Lidt simpel matematik: 
I 99 var der ca. 700 medlemmer pr. klub i år ca. 785. Tallet dækker over ekstremt store 
forskelle i medlemstal fra klub til klub, ligesom fordelingen mellem flex og fuldt medlemskab 
varierer voldsomt. For vores vedkommende har vi, igen i år, fastholdt medlemstallet og ser 
meget positivt på mulighederne for næste sæson.  

Hvis vi kigger på det samlede medlemstal af flex- og fuldgyldige medlemmer, så er vi den 40. 
største klub i DK. Tager vi kun de fuldgyldige ender vi på en 24. plads. 

Flex medlemskaber udgør i dag stadig en betydelig del af det totale antal golfere i DK. Af de 
148.570 er de 32.300 flex medlemmer. Så trods et lille fald har golf danmark det stadig 
nogenlunde, små tilpasninger har vi set i år noget der vel blot er naturlig i en foranderlig verden. 

I en klub som vores er det sociale ekstremt vigtigt. På dette område score vi top point. Noget 
deltagerne i vores forskellige officielle såvel som uofficielle klubber i klubben kan tale med om. 

Alle klubber i klubben eksisterer kun fordi der er nogle ildsjæle der uge efter uge arrangerer og 
afvikler turneringer, arrangementer i klubhuset, turer til andre klubber osv. 
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Så husk i dagligdagen at påskønne deres indsats. 

De gode sportslige resultater i sæsonen har været yders tilfredsstillende. 

Jeg husker ikke, at vi på en sæson har haft 4 hold i danmarksturneringen der alle rykkede op – 
dog med den begrænsning af DT turneringsbetingelser kun tillader 3 hold i divisionerne. Vi har 
nu 1., 2. og 3. divisions hold. Alle ret godt besat med talenter – så det tegner godt for næste år 
også.  
Detaljerne vender Jonas tilbage til. 

Banen 

En rigtig god sæson, med godt vejr meget af forår- og sommerperioden, hvilket ser ud til at det 
fortsætte ind i vinterperioden - om end noget vådt fra tid til anden.  

Brian vil fortælle detaljerne omkring vores arbejde med en masterplan/fremtidssikring for alle 
dele af anlægget.  

Jeg vil kun tilføje, at vi arbejder hårdt på at forberede os på det samfund vi bevæger os i mod. 
Forskere kalder det det Glokale samfund. En verden hvor foreningstankerne er i opløsning, da 
vi vil have mulighed for at vælge til og fra – med ekstremt kort varsel. Derfor er det at være del 
af en forening ikke så attraktivt som det tidligere har været. Det giver nogle unikke og 
spændende udfordringer. 

Nogle af de tydelige tegn på den udvikling er vores robot klippere – noget vi kommer til at se 
meget mere af i nær fremtid.  

Bæredygtighed og miljørigtige løsninger er ikke længere et ønske det er en simpel 
nødvendighed. 

Klubhus osv. 

Medlems- og husudvalget (de gule lyn) har haft mangeartede opgaver i år. Og der venter 
mange i nærfremtid  

- Stuehuset har behov for nyt tag
- gennemførsel af planerne for udnyttelse af overetagen.

Men det vil Bendt fortælle om, om et øjeblik. 

Økonomi 

Økonomien vender Søren tilbage til under regnskabsfremlæggelsen. Men kort sagt ser det 
udmærket ud – indtægtssiden er lidt større end udgiftssiden, så alt er godt i den henseende. 
Men mest positivt er den store gruppe prøvemedlemmer der venter på at blive medlemmer af 
RGK, så også næste år tegner OK. 

I aften skal vi jo også behandle forslaget om at slette ægtepar og familie medlemskaber fra 
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vores vedtægter. Noget der på papiret ser ud til at kunne give en pæn indtægt. Det er nu ikke 
vores forventning at det ender med en meromsætning, da det anses for sandsynligt, at en del 
af de ægtefæller der ikke bruger deres medlemskab, vælger at udmelde sig når de nu får en 
selvstændig opkrævning. Vores forventning og håb er, at det bliver en nulløsning.  

Det vi opnår med ændringen, vender vi tilbage til under behandlingen af forslaget. 

Sportsafdelingen v/ Jonas Blegvad Jensen (JB)  

På langt de fleste parametre har sæsonen 2019 været en stor succes rent sportsligt. Den 
sportslige del i RGK dækker over en række aspekter lige fra begyndere, juniorer, til eliten og 
seniorhold. Trænerne, træningen for alle klubmedlemmer og den lange række af 
klubturneringer hører også under den sportslige afdeling.   

Begyndere 
På begyndersiden har det været en travl sæson, hvor begynderudvalget igen har måtte slide i 
det. Vi har i år haft hele 88 nye prøvemedlemmer, og 47 begyndere har opnået banetilladelse 
og efterfølgende meldt sig ind i klubben. 33 af prøvemedlemmerne mangler at færdiggøre 
forløbet, men de fleste fortsætter til næste sæson.  

Det er vigtigt med nye medlemmer for fastholdelse af medlemstallet – et punkt hvor golfklubber 
generelt er meget pressede, og hvor vi løbende skal overveje, hvordan vi får nye grupper til at 
spille golf. Vi har i de seneste år i RGK haft succes med at få fat i aldersgruppen på mellem 25 
og 40 år. Det er generelt vigtigt, at vi som klub er med til at sikre begyndere en god oplevelse 
og klubben skal understøtte sammenholdet mellem de nye medlemmer og eksisterende 
medlemmer. Det er typisk de begyndere, som ikke bliver en del af fællesskabet, der falder fra 
igen.  

Juniorer 
RGK har fortsat en stor juniorafdeling i rivende udvikling. Med samlet 90 juniorer er der et godt 
fundament at bygge videre på. Det er i juniorårene den første tilknytning til klubben etableres, 
og spillerne vil forhåbentlig blive i klubben i mange år og være med til at sikre et stabilt 
medlemstal i RGK. Der har igen i år været kæmpe opbakning til juniortræning - både fra 
juniorerne selv, men bestemt også fra de frivillige, som skal have en særlig tak. 

Et nyt tiltag til i sæsonen var børnetræning om lørdagen for 5 til 9-årige. Det er blevet vel 
modtaget og fokus til træningen er at lege golfen ind. Tiltaget skal ses som led i den fremtidige 
rekruttering af medlemmer, hvor børnene får en tilknytning til sporten og bliver vænnet til at 
komme i klubben.  

Derudover valgte vi i år at opdele træningen på alder. Dette har været et positivt tiltag, som gør 
at børnene bliver blandet på niveau – men samtidig er sammen med børn med samme 
interesser. Det har også gjort det nemmere at differentiere træningen, og dermed opnå større 
kvalitet. De som i en tidlig alder er dygtige nok træner med begge grupper, så vi stadig har 
udviklingen for øje.  

Vi har i år hævet aldersgrænsen for juniorer til 20 år. Det er gjort for at ramme en forholdsvis 
stor gruppe juniorer i alderen 18-20 år, som tidligere faldt for aldersgrænsen. Igen et forsøg på 
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fastholdelse samt udvikling. 

Der afholdes løbende juniorturneringer om fredagen i RGK med stor opbakning fra juniorerne. 
RGK’s juniorer har også på flot vis repræsenteret RGK i kredsturneringer og Junior Distrikts 
Tour. Kredsturneringen blev endnu en gang vundet af RGK, og der har undervejs været flotte 
individuelle resultater til Junior Distrikts Tour.  

RGK’s udviklingscenter har nu 4 år på bagen, og fokus har i 2019 været på banetræning. 
Udviklingscenteret fungerer som fint led i fødekæden til divisionsholdene. Udviklingscentret 
tæller to nye spillere til vintersæsonen og lyder pt. på 11 spillere i alt i alderen 12-18 år.  

Der skal igen i år lyde en kæmpe tak til de frivillige i juniorregi og en særlig tak til Henrik Knapp, 
som har ydet en kæmpe indsats. Henrik stopper desværre som juniorudvalgsformand, men vi 
er i fuld gang med at se på organiseringen af juniorarbejdet til næste år.  

Eliten  
Både holdmæssigt og individuelt har vi set en række flotte resultater fra eliten i sæsonen. I 
Danmarksturneringen har vi samlet haft 7 hold med. På herresiden; 2. division, 3. division, 4. 
division og kvalifikationsrække, på damesiden; 2. division og kvalifikationsrække og på 
seniorsiden; 3. division.  

Fem af de syv hold vandt på overbevisende vis deres puljer og 3. division herrer, 4. division 
herrer og 3. division seniorer rykkede alle direkte op. 2. division herrer var med puljesejren klar 
til oprykningsspil mod Viborg og efter en nervepirrende søndag midt i september, kan vi i RGK 
nu bryste os af at have et 1. divisionshold.   

På det individuelle plan har RGK ikke alene gjort sig bemærket nationalt men også 
internationalt. Mikkel Schmidt var udtaget til VM i Japan, hvor det blev til en 39. plads 
individuelt og det danske hold sluttede som nr. 12. Mikkel Schmidt og Jonas Thygesen deltog i 
EM, der blev afviklet i Frankrig. Medaljer blev det ikke til, men de er uden tvivl nogle oplevelser 
rigere og kan kigge tilbage på en placering som nummer 9. 

RGK er også næste år repræsenteret i landsholdsregi, da Jonas Thygesen endnu engang er 
udtaget til juniorlandsholdstruppen, og Aksel Bakmand er blevet udtaget til udviklingstruppen. 

Årets klubmester i slagspil for herrer blev Kristian Bressum og i hulspil blev det Klaus Bilde. På 
damesiden tog Lisbeth Rasmussen sig af både slagspil og hulspil.  

Vi fik i 2019 ny banerekord, da Jakob Høgh kom rundt i kun 63 salg. 

Regionsholdene  
En stor gruppe af RGK’s medlemmer har deltaget i Regions golf, hvor man i hold dyster mod 
andre klubber, RGK har også i regionsregi været flot repræsenteret i 2019.  

Turneringer  
Der er afviklet 14 åbne klubturneringer over minimum 18 huller i RGK med i alt 1068 deltagere. 
Det er positivt med den store opbakning til de turneringer, som arrangeres i RGK regi. 
Sæsonen har også budt på ekstra udfordringer, da enkelte sponsorer faldt fra, så RGK selv 
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måtte sikre afviklingen af turneringer. Det er heldigvis en opgave vi er i stand til at løfte. 

Træningen 
Trænerteamet med Kenneth og Malte har med stor succes indført holdgolf, hvor medlemmer, 
som alternativ til den traditionelle individuelle undervisning i mindre grupper, går til golf 
sammen og modtager træning én gang om ugen i hele sæsonen. Holdene består af maksimalt 
8 personer og konceptet har fået en meget positiv modtagelse, idet hele 98% af deltagerne har 
fået opfyldt deres forventninger og 91% vil deltage næste sæson. Der vil efter planen komme 
flere hold i sæsonen 2020. 

Vi har i sæsonen 2019 haft trænersamarbejde med RFGK, hvilket har været givtigt for begge 
klubber.  
Desværre var der ikke grobund for en fortsættelse af samarbejdet med RFGK, hvorfor der fra 
2020 er lavet en samarbejdsaftale med Volstrup Golf Center i stedet. Den nye aftale løber over 
3 år, og indbefatter, foruden den afledte indtægt, en række fordele for alle fuldtidsmedlemmer i 
Randers Golf Klub.  
Vi er meget tilfredse med den nye aftale i det, det giver mulighed for fortsat at holde et højt 
niveau for træning i RGK.  

Året der gik på banen 2019 ved Brian Rasmussen 

Som en diametral modsætning til sidste år, begynder vi 2019 efter det tørreste år der har været, 
siden DMI begyndte at lave statistik. Den tørre sommer blev efterfulgt af en ualmindelig mild 
vinter. Faktisk så mild at greens kun var lukkede for spil i 4 uger i februar, til glæde for de der 
spiller 12 mdr. om året. Vi kom igennem vinterperioden uden de store sygdomsangreb, hvilket 
betød greens var i fornuftig stand fra sæsonstart. April var lige som sidste år meget kold, og 
væksten udeblev derfor delvist, hvilket betød at de sidste ar fra sidste års tørke var længere 
om at hele. I forsommeren var der tendens til tørke og fra midt/slutningen af juli har 
vandingsanlægget kun kørt få gange – så et kompliceret vækstår! 

I efteråret 2018 begyndte vi at topdresse greens efter et andet koncept – ofte men med mindre 
mængde af sand. Agronomisk viser forsøg dette er en god metode til at få mere sand i 
vækstlaget, og når vi kører så lidt på, generer det spillet minimalt, samt vi kan vande det ned 
og spare græsset for det slid børsten normalt giver. Vi forventer at øge frekvensen en anelse i 
2020 – topdressing er essentielt for jævnhed, hastighed og plantesundhed.  
Det eneste minus er øget slitage på klipperne – det er hårdt at klippe i sandkorn. 

Vi har fortsat håndklipningen på hverdage, og vi er glade for resultatet så det fortsætter 
fremadrettet. 
Klubben har oprustet materiellet til denne opgave i næste sæson, ved at udskifte de 3 brugte 
klippere til nye og dermed ens maskiner – der har været en del udfordringer med at få ens klip 
med forskellige maskiner. 

Vi fortsatte sidste års topdressing af fairways, og vi nåede at køre ca. 750 ton ud over 
sæsonen. Vi tilstræber at køre det ud af flere gange – det er bedre både for maskineriet der 
skal klippe bagefter, og for golfspillerne der ikke har følelsen af at ”vade i sand”. 
Topdressing af fairways er et langtidsprojekt men vi synes allerede nu der kan mærkes forskel. 
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Tak til Gunnerup Grus for sponsorat af sand  

I skrivende stund her i slutningen af oktober start november, har vi desværre igen fået en 
erindring om, hvor våd banen kan blive i udsatte områder. Det har regnet rigtig meget i oktober 
og november og det har desværre været nødvendigt at indstille kørsel med buggies længe før 
sæsonen officielt var slut.  

Det viser også vi må fastholde fokus på at skabe tørrere overflader – hvilket topdressingen er 
en del af. Vi undersøger også om vi kan udføre dræning/vandafledning på de mest udsatte 
steder. 

Sidste vinter havde vi en del bunkerrenoveringer, men da vi pt. er overvejelsesfasen om 
hvorvidt der skal en arkitekt ind og lave en Masterplan/renoveringsplan, har baneudvalget 
besluttet at stoppe alle større ændringer indtil der er afklaring herom. 

Masterplan/renoveringsplanen har ikke været en del af vores budget de sidste 2 år. Vi er nu 
gået i gang med af kigge på mulighederne omkring ”fonde”, differentierede medlemskaber og 
meget andet, således at vi kan få finansieret et opstartsprojekt. 

Trods nævnte tanker og baneudvalgets beslutning om at stoppe større ændringer, har vi 
tidligere i år nedsat et underudvalg der havde til opgave at udarbejde forslag til optimering af 
vores vinterbane. Udkommet var en masse konstruktive forslag/ønsker til ændringer i forhold til 
det nuværende setup.  

Baneudvalget har efterfølgende vurderet hvilke tiltag der kunne aktiveres til denne vinter, og 
hvilke man kan have som åbenstående muligheder i fremtiden.  
I den forbindelse er der i første omgang etableret nye teesteder med måtter på et planeret 
underlag. På den vis kan vi tilgodese de vintergolfere som trodser vejr og vinter, og står klar 
søndag efter søndag. Med dette tiltag er det vores forhåbning, at det vil føles bedre og mere 
tørt med de nye måtter. Vi har også til den nye vintersæson, fået ratet banen (dog uden 
mulighed for Hcp-regulering) til sommer og vinter greens, hvilke har resulteret i flere slag til 
pigerne og færre til herrerne. 

For at kunne overholde vores Tee 57 vil der blive etableret 3 nye (mindre) teesteder på S7, Ø2 
og Ø8 som et sidste led i Tee 57 projektet. 

Der bliver opsat lave hegn (som det foran tee 47 på Ø4) på S4 og S5 for at lede trafikken og 
beskytte udsatte områder. 

Beskæringen på hele anlægget fortsætter i vinterpausen – det trænger hvert år. Der er særlig 
fokus på Ø4, hvor der især ned af bakken er meget der skal skæres til. Hvilket også vil 
resultere i en langt bedre udsigt ind over Randers BY.   

Så har vi kun tilbage at håber på en god vinter, som vil passe godt på vores bane, indtil vi slår 
dørene op til en ny sæson i 2020.  

Huset og Medlemsudvalget ved Bendt Apollo 
Først lidt om huset. 
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På sidste års generalforsamling blev det nævnt, at der virkelig var behov for at få taget enten 
lappet eller fornyet hvis finanserne var tilstede. I skrivende stund er det blevet besluttet, at der 
skal nyt tag på - sandsynligvis i første kvartal 2020. Derfor handler det nu om at finde den 
bedste løsning til den rigtige pris. En stor del af finansieringen er i øvrigt kommet via de gaver 
som I som medlemmer har givet, som har udløst en pæn stor sjat penge via 
momskompensation. Der ligger i øvrigt materiale i lokalet, så vær klar med pengepungen. 

Og rundt om huset er det som at komme i en blomsterpark. Manden med de grønne fingre er 
Mureren som har fuldstændig styr på hvordan en blomsterpark skal se ud – så tak for det. 

Et andet projekt som handler om huset er, at førstesalen skal udnyttes på en bedre og mere 
brugbar måde. Planen er derfor, at væggene rykkes ned og der bliver lavet et større rum som 
kan bruges til mødelokale for alle, som en slags klublokale for ungdom, hvilket inkluderer, at 
der kan finde lektielæsning sted. Og som noget helt nyt kan der laves en slags træningsbane til 
putting, som kan bruges af vore trænere til undervisning. Og når vi gør det, er det håbet at det 
via kommunen kan give et ekstra fint lokaltilskud. 

Og så er PITSTOP blevet etableret i det gamle starterhus med møbler og dekorationer. Så 
brug det og få forfriskninger i automaten uden for døren eller i kælderetagen i hovedbygningen. 

I alle foreninger, og for den sags skyld i firmaer, er der altid klager over at informationsniveauet 
er for lavt. Det vil vi forsøge at lave om på. Ole Maigård har indvilget i at være klubbens 
informationsmedarbejder. Der vil i den nærmeste tid blive udarbejdet en slags køreplan for 
hvordan vi mener det kan føres ud i livet. Vi forsøgte ellers for et par måneder siden at indkalde 
klubber i klubben til et inspirationsmøde. Måske var budskabet ikke klart nok for der var kun – 
meget skuffende – én der meldte sig til. Sørg nu for at fodre Ole med det I gerne vil dele med 
andre medlemmer. 

Et af informationspunkterne kunne være omkring Restaurant Funder. Som bekendt fik vi 
virkelig en udfordring for efterhånden 6 måneder siden, at Mia og Mikkel kastede håndklædet i 
ringen og opgav. Så allerførst vil vi gerne sige tak til alle der deltog i at få de arrangementer der 
var bestilt afviklet på bedste måde. Og her skylder vi Rosengården en stor tak for at træde til 
og sørge specielt for afviklingen sammen med en del frivillige. Jeg tror Marck var glad for, at 
der blev fundet en afløser selvom hans meget lange arbejdsdage - med hans gode ven 
opvaskemaskinen - var forbi. 

Efter en sondering af mulige emner til at overtage faldt valget som bekendt på Briand og Søren 
nu under navnet Restaurant Funder.  

De trådte til på et helt nyt område med høje forventninger både for dem selv men ikke mindst 
for os som medlemmer. Det gav lidt gnidninger med medlemmerne bl.a. for at tilpasse efter 
medlemmernes behov. Der er sket tilpasninger og vi kan forvente yderligere tilpasninger. Så 
tag den positive hat på, og kom bare med konkrete forslag enten til Marck eller mig. Ellers kan 
vi sige, hvis man ikke lige vidste det, at navnet Funder er blevet flot modtaget af Randers 
området som bl.a. betyder, at der er mange fine og ny tiltag og mange nye gæster i klubhuset – 
og hvem ved måske også nye medlemmer. En lille tilføjelse er i øvrigt, at vi som klub nu har 
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overtaget og ejer størsteparten af inventaret i køkkenet via aftale med kurator i boet efter Rest. 
M. 

For at skaffe nye medlemmer blev sidste års arrangement på havnen gentaget under navnet 
RAM EN BIL. Og det blev en flot succes som resulterede i 52 nye prøvemedlemmer, som 
betød at vores trænere og begynderudvalget virkelig kom på arbejde. Det hele blev sat på 
benene i et godt samarbejde med Eventsekretariatet for Randers Festuge, og havnens 
medarbejdere - ikke at forglemme Bjørn Langer som stillede en bil til rådighed og jeg skal hilse 
at sige at bilen virkelig var såret efter dagene på prammen i havnen. Også her en tak til Ødum 
for at løfte bilen på prammen og Shell på Bøsbrovej for lån af trailer. Allerede nu er det 
besluttet at lave et tilsvarende arrangement næste i 2020. 

Hvis man ikke lige er klar over det så er der ca.10% af vore medlemmer der deltager som 
frivillige med alle mulige opgaver både i klubber i klubben og diverse udvalg. Så fra bestyrelsen 
skal der lyde en stor tak og bliv endelig ved med det – når det er sagt så er der altid plads til en 
til, så kom bare frem af busken. 

De gule lyn’s arbejde i løbet af 2019 
- Opsamling af bolde der har været på afveje (af langt slående medlemmer) på den anden

side af par 3 banen ca. 4-6 gange om året
- Opsamling af bolde på skrænten op mod par 3 banen, dette skeer 3-5 gange om året
- Klipning af græs omkring skilte ved teestederne
- Opsætning af skrallespande og papir håndklæder på alle toiletterne i klubhuset, samt nye

toiletpapir holder på alle toiletter.
- Skranter ved huld ø3 klippet flere gange om året
- Skrænten ved ø6 klippet flere gange
- Søen ved ø6 klippet for siv og græs 2 gange i år
- Søen ved ø7 klippet for græs flere gange
- Kanten til green ned til vandet ø7 klippet flere gange
- Hjørnet ved ø6 klippet ned flere gange
- Mosen og græs mod ø7 klippet ned så alle kan se, at de er på green
- Båd trukket på land ved ø6
- Alle trapper fejet ved nedgang til s2 og s5 samt ø9 hver måned
- Opsætning sf lys på Parkeringspladsen (sidste år)
- Par 3 banen’s bunker rives og rengjort hver mandag hele sommeren
- Klippet grene og buske ned kanten til de hvide pæle på par 3 sommeren banen
- Kanten til ø1 og ø2´s hvide pæle klippet ned
- Reparation af skraldespande.

Afslutning ved Tom Simonsen 

Også i år har vi haft mange sponsere til alt fra turneringssponsorater over buggy sponsere, 
hulsponsorer osv. alle er med til at gøre hverdagen lettere for os alle og ikke mindst hjælpe på 
økonomien. Med den store klubhjælp in mente, anbefaler vi at klubbens medlemmer kigger i 
sponsorernes retning i de tilfælde det er muligt.  

Disse var ordene til beretningen. 
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Slutteligt vil jeg gerne takke min kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i den forgangne 
sæson. Vi er jo heldigvis ikke altid enige, så mange gode debatter og gode løsninger er der 
kommet ud af vort samarbejde i det forgangne år. 

Til allersidst inden jeg overlader beretningen til dirigent og forsamlingen, en tak til alle frivillige 
der i løbet af en sæson yder en indsats stor som lille. I er årsagen til, at vi kan have så god en 
forening, en flot bane og et dejligt klubhus. 

OM spørger om der er kommentarer til beretningen 

Forsamlingen godkendte beretningen uden spørgsmål. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Søren Skov (SS):
SS fremlagde regnskabet som viste et overskud på 259.546. kr.

Det reviderede regnskab blev gennemgået på note-niveau, hvortil der undervejs blev stillet få

spørgsmål til afklaring fra forsamlingen.

Albert Gudmann spurgte derudover til, om man forlængede leasingaftalerne så de matcher 

maskinens levetid eller om man investerer i nyt hver gang en leasingaftale udløber? Brian 

Rasmussen svarer hertil, at leasingaftalerne er opdelt på korte og lange perioder. Helt præcis 

er maskiner med en forholdsvis kort levetid placeret i den korte pulje, og maskiner med lang 

holdbarhed leases over længere perioder, hvor der er taget højde for dette. 

Efter gennemgang spørger OM om regnskabet kan godkendes? Regnskabet blev godkendt 

uden indsigelser. 

4. Fastsættelse af kontingent 2020.  Fremlæggelse af budget 19/20:
Bestyrelsen foreslår ingen kontingentstigning, foruden den vedtægtsbestemte stigning jf.

forbrugerprisindekset.

Budget for regnskabsåret 19/20 blev fremlagt af SS og ser ud som følgende: 
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Ej revideret Regnskab 2018/19 Budget 
2019/20 

Kontingenter 4.980.965 5.106.000 

Øvrige indtægter bane 1.216.872 1.141.000 

Lejeindtægter mv. 952.719 988.000 

Sponsorindtægter med gaver 668.371 650.000 

Indtægter i alt 7.818.927 7.885.000 

Baneudgifter -2.663.555 -2.852.000 

Sportslige udgifter -820.135 -1.034.000 

Øvrige udgifter klubdrift -476.976 -368.000 

Ejendomsudgifter -639.752 -671.000 

Administrationsudgifter -1.336.859 -1.291.000 

Af- og nedskrivninger -1.349.310 -1.384.000 

Resultat før finansielle poster 532.340 285.000 

Finansielle omkostninger -277.794 -285.000 

Resultat før ekstra ordinære poster 254.546 0 

Årets indskud nye medlemmer 5.000 0 

Årets resultat 259.546 0 

OM spurgte om budgettet for det kommende år fremadrettet kunne sendes ud sammen med 
generalforsamlingsindkaldelsen og regnskabet?  

TS kunne bekræfte dette, da budgettet automatisk tages i brug pr. 1. oktober i forbindelse med 
det nye regnskabsår. 
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Albert Gudmann spørger til prioriteringen af projekter - specifikt om det ikke er vigtigere at få 

lavet taget på huset frem for at etablere 3 nye 57-teesteder? SS svarer hertil, at udbedring af 

taget er indregnet i budgettet under alment vedligehold. 

Budgettet blev godkendt af forsamlingen. 

5. Forslag fra bestyrelsen:

Fjernelse af kontingentgrupperne B og C fra § 4 og 4A 
Vedtægternes § 4 ændres fra: 

Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, med virkning fra det 

førstkommende kontingenthalvår for følgende kategorier – dog hæves kontingentet automatisk 

med udgangspunkt i forbrugerindekset for september 2002 og første stigning pr. 1. januar 2004: 

A Seniorer A (Fra kontingent året efter medlemmet er fyldt 18 år)  
A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end 
kontingentkategorien Seniorer A). Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, 
overgår medlemmet automatisk til gruppe A medlemskab. Indskuddet anses som fuldt indbetalt. 
B Ægtepar – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.  
C Familie (Forældre og børn til og med det kontingent år, hvor børnene fylder 18 år) - Der 
optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.  
D Juniorer (Til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år) E Børn (Indtil 12 år)  
F Passive medlemmer 
G Ung under uddannelse (Medlemmer under 30 år som over for bestyrelsen dokumenterer, at 
de er under uddannelse) 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) 
I Par 3-bane med flex 
J Fleks Basis 

Størrelsen af kontingentet fastsættes således, at provenuet heraf er tilstrækkelig stort til 
dækning af klubbens udgifter. Kontingentet betales halvårsvis forud, med forfaldsdage 1. 
januar og 1. juli. Et medlem, der ikke har betalt kontingentet 1 måned efter forfaldsdag, er 
uberettiget til at spille på banen. Er restancen ikke indgået efter yderligere 1 måned, slettes 
restanten af medlemslisten. 

Foreslås ændret til: 
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, med virkning fra det 
førstkommende kontingenthalvår for følgende kategorier – dog hæves kontingentet automatisk 
med udgangspunkt i forbrugerindekset for september 2002 og første stigning pr. 1. januar 2004: 

A Seniorer A (Fra kontingent året efter medlemmet er fyldt 18 år)  
A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end 
kontingentkategorien Seniorer A). Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, 
overgår medlemmet automatisk til gruppe A medlemskab. Indskuddet anses som fuldt indbetalt. 
D Juniorer (Til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år)  
E Børn (Indtil 12 år)  
F Passive medlemmer 
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G Ung under uddannelse (Medlemmer under 30 år som over for bestyrelsen dokumenterer, at 
de er under uddannelse) 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) 
I Par 3-bane med flex 
J Fleks Basis 

Størrelsen af kontingentet fastsættes således, at provenuet heraf er tilstrækkelig stort til 
dækning af klubbens udgifter. Kontingentet betales halvårsvis forud, med forfaldsdage 1. 
januar og 1. juli. Et medlem, der ikke har betalt kontingentet 1 måned efter forfaldsdag, er 
uberettiget til at spille på banen. Er restancen ikke indgået efter yderligere 1 måned, slettes 
restanten af medlemslisten. 

Og § 4A 

Fra: 
Seniorer A, Ægtepar B og Familie C betaler et indskud på kr. 5.000 pr. person, der er 18 år 
eller ældre på indmeldelsestidspunktet. Indskuddet skal være indbetalt før fuldt medlemskab 
kan opnås. 
Ved overflytning fra junior eller ung under uddannelse betales ikke indskud, hvis medlemmet 
har været aktivt medlem i de seneste 2 år forud for overflytningen. 
Seniorer A2, par 3-bane I og fleks-basis J medlemmer betaler ikke indskud. 
Medlemmer i kontingentkategori A2, I og J kan kun overflyttes til kontingentkategori A, B eller C 
ved indbetaling af indskud. 
Fleks-medlemmer modtager begrænset DGU-kort. Fleks- medlemmer skal betale greenfee ved 
spil på 18-huls banen. Fleks Basis medlemmer skal betale greenfee ved spil på par 3-banen. 
Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan udenom ventelisten 
overflyttes til aktivt medlemskab igen uden at betale indskud. Ved overgang til passivt 
medlemskab, skal der gå min. 1 år inden aktivt medlemskab igen kan erhverves. 
Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved udtrædelse af klubben eller ved overflytning til 
passivt medlemskab, uanset årsagen til udtrædelse/overflytning. Ved genindmeldelse i klubben 
inden for 5 år efter udtrædelse, kan tidligere indbetalt indskud modregnes i det på 
genindmeldelsestidspunktet gældende indskud, såfremt udtrædelse af klubben ikke skyldes 
eksklusion. 

Foreslås ændret til: 
Seniorer A betaler et indskud på kr. 5.000 på indmeldelsestidspunktet. Indskuddet skal være 
indbetalt før fuldt medlemskab kan opnås. Ved overflytning fra junior eller ung under 
uddannelse betales ikke indskud, hvis medlemmet har været aktivt medlem i de seneste 2 år 
forud for overflytningen. 
Seniorer A2, par 3-bane I og fleks-basis J medlemmer betaler ikke indskud. Medlemmer i 
kontingentkategori A2, I og J kan kun overflyttes til kontingentkategori A ved indbetaling af 
indskud. Fleks-medlemmer modtager begrænset DGU-kort. Fleks- medlemmer skal betale 
greenfee ved spil på 18-huls banen. Fleks Basis medlemmer skal betale greenfee ved spil på 
par 3-banen. 
Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan udenom ventelisten 
overflyttes til aktivt medlemskab igen uden at betale indskud. Ved overgang til passivt 
medlemskab, skal der gå min. 1 år inden aktivt medlemskab igen kan erhverves. 
Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved udtrædelse af klubben eller ved overflytning til 
passivt medlemskab, uanset årsagen til udtrædelse/overflytning. Ved genindmeldelse i klubben 
inden for 5 år efter udtrædelse, kan tidligere indbetalt indskud modregnes i det på 
genindmeldelsestidspunktet gældende indskud, såfremt udtrædelse af klubben ikke skyldes 
eksklusion. 
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TS motiverede forslaget med henvisning til, at RGK dermed kunne overholde aftalerne med 
DGU omkring én pris for én type medlemskab. 

OM spørger forsamlingen om der er spørgsmål? 

Jim Davidsen mener, at det er forkert af bestyrelsen at fremsætte en vedtægtsændring der er 
nedstemt flere gange ved tidligere lejligheder, og vil foreslå at teksten der vedrører kontingent 
gruppe B udtages af teksten. 

Lisbeth Hedegaard ville omvendt rose bestyrelsen for at lytte til nye medlemmer og følge 
ønsket om udligning. 

OM takkede for synspunkterne og satte spørgsmålet til skriftlig afstemning. 

Forslaget der kræver 2/3 flertal blev vedtaget med 77 for, 23 nej og 4 blanke. 

Forslag til ændringer af vedtægternes §4 stk. H: 

H ændres fra. 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) 

Til 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) og kræver fuldt 
medlemskab af en dansk golf klub der er medlem af DGU. 

Formanden motiverede forslaget på baggrund af nye regler udsendt fra Dansk Golf Union, hvor 
long distance medlemskaber kræver et allerede fuldgyldigt medlemskab i en dansk golfklub.  

OM foreslog herefter afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev godkendt. 

Forslag til godkendelse af YoungGuns som officiel Klub i Klubben 

Bestyrelsen foreslår at YoungGuns godkendes som en klub i klubben på linje med de 
eksisterende godkendte klubber i klubben. 
Dog med den begrænsning, at de kun får ret til afvikling af 10 turneringer med ret til 
forhåndsreservation af tider på spilledage i Golfbox pr. sæson - heraf 2 med gunstart. Ikke 
udnyttede tider frigives kl. 12:00 dagen inden turneringsstart. Turneringerne afvikles om 
fredagen med respekt for junior afdelingens fredags turneringer. 
Alle øvrige rettigheder og pligter følger de på sidste GF vedtagne regler for klubber i klubben. 

Beskrivelse: 
YoungGuns er et netværk for golfspillere, både nye og erfarne, i alderen 17-50 år. Klubben 
havde opstart i 2018 i samarbejde med klubben og trænerteamet, og er i løbet af 2019 vokset 
til 40 medlemmer.  

YoungGuns håber at kunne blive godkendt som klub i klubben, og herigennem fortsætte 
arbejdet med at fastholde de nye og ”unge” medlemmer. Det vigtigste for YoungGuns er, at 
nye medlemmer har lyst til at dyrke det sociale, og at de ønsker et større netværk af potentielle 
golfpartnere. Som medlem vil man kunne deltage frit i de 10 turneringer henover året, som 
primært spilles om fredagen med løbende start fra kl. 16. Det er YoungGuns store ønske at 
kunne tilbyde 2 gunstarter om året. Den ene som en afslutningsturnering op mod sommerferien, 
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og den anden som sæsonafslutning i oktober, da vi ved begge disse turneringer arrangerer 
fællesspisning efterfølgende.  

Michael Lind (Formand for Young Guns) motiverede forslaget yderligere med fokus på de 
relations skabende fordele for det yngre publikum, da der er mange nye medlemmer derbliver 
indsluset i Young Guns efter endt begynderforløb.  

OM spørger forsamlingen om der er spørgsmål/kommentarer inden afstemning? 

Peter Neumann pointerede, at det i forvejen kan være vanskeligt at finde tider som almindeligt 
familiemenneske, og mener derfor at det er en yderligere belastning i en i forvejen travl bane.  

Jette Fuglsang er bekymret for om der er tilstrækkeligt med ledige starttider i forbindelse med 
afviklingen af Regionsgolf. Der kæmpes om de samme starttider, da mange af deltagerne er på 
arbejdsmarkedet – hvilket blot vil gøre det sværere med en klub i klubben om fredagen. 

Susanne Bjerre mener fint det kan kombineres, hvilket bekræftes af Carsten Nørgaard der, 
hvis forslaget vedtages, vil drøfte mulighederne med Young Guns 

OM sendte herefter spørgsmålet til skriftlig afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med simpelt flertal idet 92 stemte for, 8 imod og 3 blanke. 

6. Forslag fra medlemmer – ingen

7. Valg af formand.
Tom Simonsen er på valg og blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg og blev genvalgt Jonas Blegvad Jensen 

På valg og blev genvalgt Brian Rasmussen 

Ikke på valg Bendt Apollo Rasmussen 

Ikke på valg Søren Skov 

9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor.
Bestyrelsen foreslår BDO der blev genvalgt.

10. Eventuelt.
OM ønsker at høre om der i forsamlingen er kommentarer eller forslag?

Hertil foreslog Jim Davidsen, at bestyrelsen - ved næstkommende generalforsamling – burde

stille forslag om at tilføje suppleanter til bestyrelsen. Dette blev noteret af bestyrelsen.
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Årets frivillig, samt Årets herre, dame, junior dreng og junior pige spillere blev hædret med stor 

applaus af generalforsamling. 

Årets frivillige hjælper er Jens Poulsen 

Jens Poulsen var forhindret i deltagelse på generalforsamlingen, men Bendt Apollo motiverede 

begrundelsen med følgende ord: 

Som nævnt er der rigtig mange frivillige i klubben som alle gør et uerstatteligt arbejde på alle 

fronter. Men der skal jo træffes et valg. Personen i år er nok kendt af langt de fleste i klubben 

da personen er både her, der og alle vegne. 

Når vi nu begynder at nævne nogle områder hvor personen er aktiv så vil de fleste allerede 

gætte hvem der er tale om 

Han er medlem af bestyrelsen i onsdags herrerne og via det også matchleder ikke bare for 

dem men også mange af klubbens matcher. 

Han er formand for – så nu behøver I ikke at gætte mere – for begynderudvalget. 

Han står for vintergolf – sammen med Chefen Gitte – og de stiller op hver søndag i hele 

vintersæsonen og har gjort det i mange år. 

Han har også været meget behjælpelig med at skaffe materialer til mange af de reparations 

arbejder der bliver lavet i klubben. 

Årets Herre spiller – Klaus Bilde 

Klaus vandt klubmesterskabet i hulspil og blev runner-up i slagspil. Han var fast mand på 2 div. 

holdet der sikrede oprykning til 1. division, og var holdets ”Most valuable player” med flest 

point. Derudover er Klaus en fantastisk kammerat og stod på egen hånd og initiativ for, at 

arrangere den netop afholdte oprykningsfest.  

Årets Dame spiller - Lisbeth Rasmussen 

Lisbeth Rasmussen har vundet klubmesterskaberne både i hulspil og slagspil. Hun knokler 

rigtig meget på træningsbanen. Hun har været med til at spille seniorholdet i 2 div. og har 

repræsenteret klubben i nationale turneringer. 

Årets junior drengespiller – Aksel Bakmand 
Aksel Bakmand: har været fast inventar i både klubben og på klubbens 3 div. hold, der med 

overbevisende spil sikrede sig oprykning til 2 div.  

Aksel har udviklet sit spil i år og har vist sig stærk i de turneringer han er stillet op i. Han lever 

og ånder for golfsporten, han er en sød fyr og hjælper gerne til med de mindre juniorer. 
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Han er blevet udtaget til landsholdets udviklingstrup. Det vi har set fra Aksel indtil nu er hvad 

jeg vil betegne som rent bold-talent, og hvis han skal gøre sig forhåbninger om at komme på 

juniorlandsholdet eller videre i karrieren, skal der virkelig arbejdes sten-hårdt 

Årets junior pigespiller – Julie Rasmussen 

Julie Rasmussen: har udmærket sig med rigtig hårdt arbejde i år, og gået fra hcp 33,2 – 18,1. 

Julie fik sit DGU-kort i oktober 2017 og har således ”kun” spillet golf i 2 hele sæsoner. Julie er 

hårdt arbejdende, er med i udviklingscentret og tager fast træning, mindst hver 14 dag. Julie er 

en god veninde og en rigtig god klub ambassadør og hjælper til hvis RGK har brug for det – 

bl.a. til årets klubmesterskaber hjalp både Julie og hendes far.  

OM spurgte efterfølgende om der var flere bemærkninger til punkt 10? 

OM konstaterede at generalforsamlingen var overstået og leverede generalforsamlingen 

tilbage til klubbens formand. 

TS takkede Ole Maigaard for veludført arbejde som ordstyrer og ønskede på gensyn næste år. 

Randers d. 21 -11-2019 


