
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2018 

Vi vil i denne beretning forsøge at ”komme rundt” i klubben og fremhæve de vigtigste ting, der er sket 
siden sidste års generalforsamling og især sætte spot på de ting, bestyrelsen agter at arbejde med i det 
kommende år. 

DM i hulspil var absolut årets sportslige højdepunkt. Vi oplevede omkring 80 af landets bedste 
amatørgolfspillere boltre sig på en bane, der var trimmet til et meget højt niveau og som fik megen ros af 
spillerne og folkene fra DGU. Vores egen Sofie Nielsen kæmpede sig frem til en finalekamp, hvor hun tabte 
på hul 18. Det var ondt og synd for Sofie. Stævnet var velgennemført. Vi havde 50 hjælpere i gang, og det 
gik bare godt. Økonomisk løb det lige rundt. Stævnet viste at vi i Morsø Golfklub er i stand til at løfte endog 
store opgaver. Det gav os noget at være sammen om, og vi gjorde det rigtigt godt. Så godt at vi mener, at 
det kunne vi godt gøre igen. Derfor har vi søgt golfunionen og fået tildelt værtskabet af DM i slagspil i 2020. 

Dette kan vi være stolte over. Kun ganske få klubber i kongeriget får tildelt DM i både hul- og slagspil. Det 
skyldes, at vi altså er ved at have en bane herude, der har en meget høj standard. Og det er man ved at 
have fået øjnene op for. Så I må gerne prale lidt af vores bane. 

I øvrigt var sommeren 2017 alt andet end golfvenlig. Den var kold og våd. Men vi fik da gennemført de 
planlagte matchaktiviteter, på nær Flextrim-matchen, som det ikke lykkedes os at finde en erstatning for. 
Også klubmesterskaberne gik godt, og vi ønsker de forskellige vindere tillykke.  Townhillturneringen kørte 
ligeledes henover sæsonen. Den er jo speciel, fordi den er blevet spillet i klubben, siden en af klubbens 
første trænere Graham Townhill indstiftede den i 90’erne. Husk at tilmelde jer den. Det er en sjov måde at 
spille golf på. Og vi kan kun opfordre medlemmerne til at deltage. 

Det største problem i Morsø Golfklub lige nu er, at vi kan ikke fastholde medlemstallet. Siden 1.1.15 er 
medlemstallet dalet med 154, så vi nu er lige under 700 medlemmer. Almindeligvis siger man, at en 
golfklub mister ca. 10 % af medlemmerne hvert år. Det, der er vores problem er, at vi ikke længere har 70 
nye, der begynder på sporten. I 2017 var der under 20. Dette er ødelæggende for vores økonomi og for 
klublivet i det hele taget.  

Vi har de sidste 5 år vist at klubbens økonomi ville stramme til i årene 17 og 18. Vi kommer ud med et 
underskud, som ganske vist er mindre end det, vi havde budgetteret. Men indtægterne begynder at vige.  
Vi er nødt til at gøre noget! I december holdt vi en udviklingsdag, hvor 25 medlemmer deltog og gav ideer, 
råd og vejledning til bestyrelsen. Der var enighed om den overordnede strategi, nemlig at vi fortsat skal 
arbejde for, at banen har et højt niveau, der kan tiltrække spillere ude fra. 

Vi må konstatere, at vi ikke har råd til at leve, som vi gør. Vi er derfor nødt til at kigge på udgifterne. 
Udgifterne til banen er langt de største, men dem har vi valgt pt ikke at røre ved. Derfor har vi set på andre 
steder, vi kan spare. Og vi starter med os i bestyrelsen - I år betaler vi kontingent som alle andre. Dette på 
trods af, at bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægterne er kontingentfri. Personligt er dette træk ikke min kop 
te, idet jeg forudser, at det fremover kan blive problematisk at få folk til at stille op til bestyrelsen, når dette 
ikke udløser kontingentfrihed. Man må huske på, at bestyrelsen sidder med et forholdsvist stort ansvar. Ca. 
5 mill kr i omsætning og en del ansatte, der tjener deres daglige brød. Derfor er det vigtigt, at vi får de 
”rigtige” i bestyrelsen. Men i år sparer klubben altså 7 x 5300 på den konto, i alt 37.000 kr. 

Derudover har vi sparet rengøringen væk. Vi skal selv til at gøre rent herude. Vi har været glade for Hanne 
og Oves arbejde og det var lidt vemodigt, da jeg mødte Ove herude en kold nytårsaftensdag, og han lige var 
ude og kigge over på det hele for sidste gang. Men det er altså en luksus, som vi ikke længere har råd til. 



Vi har nedsat et husudvalg med Tommy Christensen, Torben Krarup, Gunnar Lundgaard, Annemette og 
undertegnede. Vi vil forsøge at organisere denne rengøring og vi håber, at folk vil bakke op og tage deres 
tørn. Det er nødvendigt! 

Endelig ændrer vi på Joes ansættelse, så han fremover skal overtage pasningen af drivning rangen fra 
greenkeeperiet. 

Derudover skal der satses på, at vi bliver bedre til at rekruttere og fastholde nye medlemmer. Hvordan vi 
tænker dette ville Anna-Grethe fortælle om……….. 

Sidste år have vi en gaveordning, hvor 101 medlemmer gav 200, kr. hver. Ved at klubben fik givernes navne 
og cpr-numre har vi mulighed for at søge en ekstraordinær momsfritagelse. Vi ved endnu ikke om vi er 
udtaget til denne fritagelse. Men hvis det sker, forventes det at bedre klubbens økonomi med - måske 
100.000. Hvis dette lykkes, vil vi gentage successen år. 

I år har vores bane 10 års Jubilæum her ude på Teglgaardsvej.  Udflytningen fra Rolstrupvej er det bedste, 
der er sket for Morsø Golfklub. Vi gik fra at have en lille snæver 9 hullers bane til en stor flot 18-hullers 
bane med tilhørende par 3 - bane. Et enestående golfanlæg! Vi kender alle den konstruktion, der blev lavet 
med at der blev oprettet et aktieselskab, der ejer banen og indkøbte en maskinpark, og klubben, der lejer 
sig ind hos denne. Det man gjorde, var meget klogt og medførte bl.a. at vi kunne være momsfri i 10 år. Det 
har hele tiden været en aftale med Morsø Golfbane A/S at klubben per 1.10.17 overtog maskinparken af 
A/S mod, at vi erlagde 125.000 kr. Så nu ejer klubben maskinerne og skal derfor selv indkøbe nye mm. Til 
gengæld bliver vores husleje til A/S sat ned med 393.000. 

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke de brave mænd, der har stået bag A/S de seneste 10 år - først og 
fremmest Erling Jensen, Viggo Berg Andersen, Peter Overgaard, Henrik Poulsen og Ole Møller Knudsen. 

Tak for jeres store indsats! 

Vi vil fejre 10 års jubilæet med en match d. 23. august, hvor alle klubbens medlemmer uanset handicap 
inviteres med, og vi skal også have en lille fest bagefter. Dette kan Ole Gørtler fortælle mere om…… 

Hvordan er det så gået klubben de seneste 10 år? Vi fik flere medlemmer og toppede med de 847 i 2014. 
Derimod er det ikke lykkes os at fastholde de mange juniorspillere, vi havde på den gamle bynære bane og 
de første år herude. Det har været svært at få ungdommen herud! Juniorudvalget med Flemming Nielsen i 
spidsen gør hvad de kan for at skaffe nye juniorer, men det er ikke nemt. 

Et andet område, hvor vi har mistet ved flytningen er på det sociale. Der er ikke så meget ”gang i terrassen” 
længere. Folk bliver ikke så længe mere. Kommer ikke lige forbi, som man gjorde på Rolstrupvej. Et synligt 
bevis på dette finder man, hvis man kigger på ølsalget. Det er dalet med 10.000 flasker øl. Hvad dette 
skyldes, hører vi gerne kommentarer til. Måske var der også for meget ”øl” i den på Rolstrupvej. Men vi 
kunne godt savne lidt mere klubliv herude. Vi vil så gerne, at I bliver lidt længere.  

I aften kan vi præsentere klubbens nye hjemmeside.Det er vores medlem Peter Damgaard, der har kreeret 
den. 

Vi er glade for de ansatte, vi har. Annemette, Joe, Jørgen, Mahmoud, Vagn, som fra i år er på nedsat tid og. 
Ove Dalgaard er ligeledes flexansat i nogle få ugentlige timer. 

I greenkeeperiet har vi nyansat Henrik Balle. Tak til de ansatte for veludført arbejde. Ikke mindst jeres 
indsats under sidste års DM 



 

For lige at opsummere: Bestyrelsen er jævnt godt tilfredse med klubbens tilstand lige nu! 

Vi har en af de flotteste baner i Jylland, og i august fejrer vi banens 10 års fødselsdag.  Vi har god hjælp fra 
medlemmerne til at holde maskinparken og klippe græs Vi får brug for hjælp til rengøringen. Vi vil gerne 
have nogle flere juniores. Vi håber på at få en slat penge fra, den pulje, som gavekassen søger. Vi håber på 
at mange støtter op om årets matcher. Vi er bekymrede for klubbens fremtidige økonomi. Det er blevet 
svært at hverve nye golfspillere til klubben, men i år prøver vi med en stor kampagne.  

Og med disse bemærkninger sætter slutter vi bestyrelsens beretning og overlader det til forsamlingen at 
kommentere og forhåbentlig godkende den.  

 

 

 

 

 

 


