Randers Golf Klub, Himmelbovej 22 – 8920 Randers NV

REFERAT
ordinær generalforsamling

Onsdag d. 22. november 2018 kl. 19.00
i Arena Randers
Fyensgade 1 – 8900 Randers C

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Hansen (PH) der enstemmigt blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning 2018 v/ Tom Simonsen (TS)
I år vil de enkelte bestyrelsesmedlemmer afgive beretning for de områder de har ansvaret for.
Det betyder at i ikke kommer til at høre så meget på mig som i sikkert frygtede ville blive
tilfældet.
Jeg vil begrænse mig til lidt generelt om RGK’s udvikling i dette jubilæumsår og lidt om dansk
golfs udvikling i det sidste år.
Brian vil berette om banen, banepersonale og sikkert lidt om vejret – da det jo i år har været lidt
ekstremt.
Jonas vil berette om vores sportslige udvikling, trænere og ikke mindst om nogle fantastiske
resultater af vore dygtige junior golfere.
Som rosinen i pølseenden, som han sikkert selv ville have udtrykt det, Bendt om huset, en
kæmpe indsats af vore mange frivillige og sikkert også lidt om hvad der kommer i den
kommende sæson.

RGK 60 år
De mange aktiviteter i løbet af året fra vores jubilæums reception i januar med besøg af både
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borgmester og DGU’s afgående formand, et hav af gæster til Ram Bilen på havnen i Randers
festuge, samt den netop afholdte jubilæumsfest har givet mange gode oplevelser til både
gæster og medlemmer.
Jubilæums udvalgets formand har trukket den tunge del af læsset for at få alt dette til at lykkes,
og det er vel ikke den store hemlighed at jeg her taler om Bendt Apollo. En stor tak til ham for en
kæmpe ekstra indsats – udover alt det han ellers går og laver for vores lille forening i
dagligdagen.
Året bragte som bekendt en tørkeperiode, der ifølge DMI er blandt de længste og varmeste der
er målt siden man begyndte at registrere vejret i 1800-talet. Brian vil komme ind på hvad det har
haft af betydning for banen for nu og i fremtiden.
Jeg vil fremhæve det gode ved den periode. Aldrig har vi kunne spille golf i tørvejr og på gode
greens så langt hen i sæsonen. Personligt oplevede jeg at spille i polo og shorts helt frem til
sidste halvdel af oktober.
Mange fik i perioden juli-september nyt handicap, lavere vel at mærke. Hårde fairways, ikke
eksisterende rough m.v. gav rigtig gode scorings muligheder. Det kommer vi jo nok til at føle i
løbet af vinter og forår – knap så let at nå de 36 point på en runde.
Vores nye udslagshus, med både varme og oplyst driving range giver mulighed for at træne
både tørt og lunt hele året. Det kan måske hjælpe lidt på at vedligeholde det nye handicap.
Men alt i alt har det for golfen - for det der er vigtigt i vores forening - været et fantastisk år.

XL-Golf
XL-golf kommer til at ændre sig til den kommende sæson. Norddjurs Golfklub har valgt at
trække sig fra samarbejdet. De mener ikke at deres bane passer i vores XL gruppe, da de jo har
valgt at spille til sommer greens hele året. Derfor fik de mange gæster fra XL klubber i
vinterperioden. Den deraf følgende indtægt fra samarbejdet mener de ikke kunne dække de
ekstra omkostninger, og de gener det medførte for deres egne medlemmer.
Ny i XL golf er Aarhus Ådal Golfklub. En noget større klub og kendt af mange, da den jo er
venskabsklub for vores onsdagsherrer. Velkommen til dem og jeg håber at alle I der er XLgolfere vil besøge dem – og ligeledes tage godt i mod deres medlemmer når de kommer her.

Dansk Golf generelt
Det har naturligvis også betydning for vores klub når DGU kan melde om en, om end meget lille,
tilbagegang i antallet af golfere i DK. I praksis oplever vi en ret stabil medlemstilgang der
nogenlunde modsvarer den naturlig afgang, som der altid vil være i en forening som vores –
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vores gennemsnits alder er 59 år.

Nye regler i 2019
Vi går nu i gang med regelundervisningen i de nye regler – Axel Blegvad og jeg selv vil løbende
afholde kurser af 2-3 timer. Vi vil forsøge at ramme alle ugens dage, inklusive weekender, så vi
forhåbentlig kan give alle medlemmer mulighed for at deltage.
Både det trykte og elektroniske materiale er tilgængeligt, eller på vej nu.
Jeg kan anbefale den app R&A har udviklet. Når i har installeret den kan i få en danskversion
lagt ovenpå – dermed har i det grundlæggende materiale og en guide der er beregnet til brug
under spil.
På DGU’s hjemmeside kan man hente det fulde materiale elektronisk og hos sekretariatet kan i
købe de trykket regelbøger.
Det var ordene fra mig i denne omgang.

Banen v/ Brian Rasmussen (BR)
Dette år begynder efter det vådeste efterår i mands minde. Alt fokus og strategi blev rettet imod,
hvordan vi i fremtiden kan få vandet væk fra overfladerne - så spillet kan udføres så længe som
overhovedet muligt i sæsonen.
Man kan roligt sige at fokus blev flyttet i løbet af 2018. Mere om det senere – for hvad har vi så
konkret gjort i forhold til afvanding og dræning:
•

Allerede i efteråret 2017 blev der grubbet på alle de vådeste områder

•

Der er lavet fysisk dræn på visse steder

•

Topdressing af fairways er påbegynd

Alle ovennævnte har bidraget til, at vi bedre kan kontrollere vandindholdet i jorden. Men der er
stadig langt til mål. Det største arbejde ligger i topdressing af fairways der er et langtidsprojekt. Vi
vil forsøge at køre så meget sand ud som muligt, uden det generer spillet i væsentlig grad. Der
skal mange tusind tons ud før vi kan forvente en større forbedring, men alle erfaringer viser det
er ventetiden og besværet værd.
Heldigvis har vi selv maskinerne der skal bruges, og Gunnerup Grus har generøst sponseret
materialerne.
Henover vinteren planlagde baneudvalget en hel del forandringer og sæson 2017/2018 blev et
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travlt år.

Banen udvides fra 2 til 4 teesteder 47, 52, 54 & 57
Vi valgte at udvide banen fra 2 teesteder til 4 teesteder. Det blev gjort med henblik på at
tilgodese alle klubbens medlemmer. De nye teesteder har givet medlemmerne mulighed for at
variere spillelængden på banen. Forandringen har også resulteret i at banen er blevet nemmere
for dem som ikke slår så langt.

Nye teesteds skilte, og ny teesteds markeringer
Vi har fået lavet nogle flotte teesteds skilte der flugter med den røde tråd på banen. Det krævede
ligeledes nye teesteds markeringer - lavet i samme design.
Nye skraldespande og nye ”Hole In One” skilte
Henover vinteren var ”de gule lyn” næsten fast inventar i greenkeeper gården. Der blev savet,
skruet og malet, hvilket har resulteret i nogle helt fantastiske skraldespande, som igen passer ind
i vores design for Randers Golfklub. Nye ”Hole In One” skilte er det også blevet til.

Udvidelse af banens længde med Tee 57
Vi havde påtænkt at der med udvidelse af Tee 57, skulle etablere 5 nye teesteder på hullerne 5,
7, 11, 15 & 17. Vi har været i gang med rigtig mange projekter, og der var derfor ikke økonomi til
at påbegynde dette. Vi håber, at vi kan finde penge til at færdiggør denne del af baneudvidelsen i
det nuværende regnskabsår. Den samlede omkostning beløber sig til 60.000,- kr. og vi vil som
minimum lave 2 teesteder i den kommende sæson - med ønske om at finde penge til samtlige 5.

Renovering af bunkers
I vinterpausen sidste år fik vi renoveret en del af vores bunkers. Vi havde planlagt 3 nye bunkers,
renovering af yderlige 3, samt lukning af 3. Disse ændringer vil blive fortaget i den kommende
vinterperiode.

Nyt udslagshus
Banepersonalet var involveret i vores nye udslagshus, som nu står færdigt, og er til glæde for
rigtig mange mennesker.
Vi har brugt meget tid på udenoms arealerne på Driving Range, og vi har flyttet vores starterhus
og malet det i samme stil som resten af banen.
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Sæson 2018 - en turbulent sæson
På baneudvalgsmødet i april, talte vi om små detaljer som f.eks. på hvilke områder vi ville have
eftersået græs, en lille sti der skulle lukkes m.v.
Dette blev fuldstændig vendt på hovedet, da sol og tørke satte ind. Banen, vandingssystemet, og
ikke mindst vores banepersonale blev for alvor sat på prøve.
Vi har i år fået justeret vores vandingssystemer, lagt vandledninger og nye spinklere. Da tørken
satte ind, kunne vi konstatere at der var steder der ikke blev vandet, da sprinklerne ikke var
justeret korrekt. En dyr periode rent økonomisk med tanke på vandafledningsafgift, nye
sprinklere, vandledninger og mandskabstimer specielt til håndvanding.
Til sidst var der kun vandkvoter og penge til teesteder og greens.
Niels kontaktede kommunen der velvilligt gik med til at hæve kvoten for indvinding.

Status på greens
De fleste greens kom godt gennem vinteren og var spilbare på rimeligt niveau fra sæsonstart.
Dog havde vi store udfordringer med 13, 14 og 15 af flere årsager:
På 13. og 15. green fik vi rigtig gode spilleoverflader. Det kan for en stor del tilskrives de
plejemetoder vi indførte i 2015, og vi fortsætter den intensive pleje fremadrettet da netop disse 2
greens er de sværeste at få i ”god form”. Alternativet vil være en omlægning af greens med
udfordringer og de omkostninger det vil medføre.

På den foregående generalforsamling blev det omtalt hvorledes 14. green har udfordret os mere
end godt er. Dengang var det ualmindeligt svært at holde græstæppet tæt og ensartet, og vi
kunne ikke klippe i en højde der gav et ordentligt boldrul. Af samme årsag var det nødvendigt
med lukning af greenen indtil den med sikkerhed kunne åbnes for spil med et fornuftigtniveau til
følge. Greenen blev taget i brug ugen før klubmesterskaberne, og er i dag den green som nok er
i den bedste stand når vi kigger på vækst og opbygning.

Vi fik i forsommeren 2017 monteret GPS styring på den ene fairwayklipper. Mange har sikkert
mødt ”Robert”. Vi var den første klub i DK der havde investeret i dette udstyr med forventning om,
at vi kan levere en bedre kvalitet på fairways samt frigive nogle mandetimer til andet arbejde. Det
har i 2018 resulteret i, at vi har revet bunkers 3 gange pr. uge mod tidligere 1 gang. Vi vurderede
ligeledes i 2018, at der skulle klippes mere med singleklipper på greens. Det viste sig som en
god beslutning i det det har resulteret i en bedre kvalitet på vores greens. Forhåbentligt en
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kvalitetsforbedring – som medlemmerne har kunnet se.

Når vi ser tilbage på sæsonen 2017/2018 har vi modtaget meget positivt kritik for banen af både
gæster samt klubbens egne medlemmer.

Sportsafdelingen v/ Jonas Blegvad Jensen (JB)
Sæsonen har været begivenhedsrig og budt på både op- og nedture. Heldigvis flest af de første.
Den sportslige del i RGK dækker over mange ting lige fra begyndere, over juniorer, til eliten og
seniorhold. Og så skal man selvfølgelig ikke glemme træningen og alle de almindelige
klubturneringer.

Begyndere
På begyndersiden har det været en travl sæson, hvor begynderudvalget har måtte slide i det.
Hele 36 nye golfere har gennemført begynderforløb og efterfølgende meldt sig ind. Det er vigtig
med nye medlemmer for fastholdelse af medlemstallet.

Juniorer
RGK har fortsat en stor juniorafdeling i rivende udvikling. Med tæt på 100 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 været kæmpe opbakning til juniortræning på tirsdage og onsdage gennem hele sæsonen
- både fra juniorerne selv, men bestemt også fra de frivillige. Malte har styret træningen med
hård hånd med hjælp fra både frivillige og juniorer, som er tilknyttet RGK's udviklingscenter. Et
udviklingscenter, som også har oplevet stor tilslutning og igen udvides til næste sæson.

Eliten
Efter sidste sæsons lidt skuffende resultater med nedrykning af to herrehold i divisionerne, var
2018 sæsonen heldigvis anderledes positiv. På herresiden rykkede både 5. og 4. division op, så
RGK næste år kan stille med både et 2., et 3. og et 4. divisionshold. Dameholdene klarede sig
også glimrende og førsteholdet bevarede en plads i 2. division.
Divisionsholdene var ikke de eneste hold, der oplevede succes. Mikkel Schmidt, Jonas
Thygesen og Kristian Bressum vandt den nationale Sportsjournalisternes juniorholdturnering for
juniorer - for første gang i RGK's historie. Meget flot og drengene kan se frem til næste sommer

Randers Golf Klub
Himmelbovej 22 * 8920 Randers NV *
Tlf. 86 42 88 69 * www.randersgolf.dk * info@randersgolf.dk

at nyde præmien, som er en tur til British Open.
Også Regionsholdene har klaret sæsonen godt. B-rækken, Senior C og Veteran B kom alle til
kvartfinalen. I A-rækken nåede man 1/8 finalen og størst succes opnåede Senior A, som nåede
regionsfinalen. Det betyder oprykning til divisionsniveau, så RGK næste år har et
seniordivisionshold.

Turneringer
Der er afviklet 11 åbne turneringer over minimum 18 huller i RGK med i alt 1043 deltagere. Det
er en stigning i antal deltagere sammenlignet med sidste sæson og det er positivt med den
opbakning til de turneringer, som arrangeres i RGK regi.

Husudvalg og medlemsserviceudvalget v/ Bendt Apollo Rasmussen (BA)
I skrivende stund er vejret jo ikke som det har været i løbet af sommeren.
Men det gode vejr har haft en meget positiv indflydelse på det arbejde som hører under min
paraply.
Hvis vi tager husdelen først. Der har løbende været reparationer eller lapning mange steder i
huset der for en stor del foretaget af viceværten – det gælder også terrassen ud for restauranten.
Og listen over lapningerne er lang, og langt fra færdig, så der er rigeligt at gøre fremover. Som
det blev nævnt sidste år så er taget på kontorhuset – den gamle bygning – i en sølle forfatning.
Hvis vi havde pengene var der kommet et nyt tag på. Det regner stadig igennem når vinden er i
et bestemt hjørne og det er ikke holdbart. Så det skal undersøges om der kan laves nogle
alternative løsninger indtil økonomien giver plads til et nyt tag.
Vi har gennem flere år været plaget af en meget dårlig lugt fra kælderen, men alt tyder på at
Jørgen Munk har fundet løsningen ved at udskifte pakninger og vandlåse – godt gået.
I restauranten, nærmere betegnet pejsestuen, er gulvet blevet lakeret og nu står resten af
gulvene for tur. Der er kommet nye lamper op i et lettere design og med et bedre lys.
I kontorbygningen er der kommet en del nyt inventar som er sponsoreret af LIV og STIIL. Ikke at
forglemme en del spots som bliver monteret i løbet af vinteren - bl.a. i Restaurant M.
Nu mangler der ventilation i kontorbygningen, som er planlagt til at blive monteret i løbet af
vinteren til at forbedre indeklimaet.
Jubilæumsåret blev startet med en reception med bl.a. borgmesteren og formanden for DGU og
der var stor tilslutning af vores medlemmer og sponsorer. Det ville have været rart hvis der havde
været samme tilslutning til jubilæumsfesten. Men vi havde en fin fest.
I Randers festuge var RGK aktiv via en konkurrence på havnen hvor det handlede om at ramme
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en bil placeret midt i havnen – i øvrigt sponsoreret af Langer Biler v/ Bjørn Langer. Det må siges
at være en pæn succes da vi fik registreret over 30 prøvemedlemmer.

Den udendørs del af hus- og medlemsudvalgets virke giver en lang liste til de GULE LYN med
chefen Bjarne Mikkelsen i spidsen. Det kan nævnes i flæng at søen ved hul 15 er onduleret,
sammen med sivene ved hul 16. Lamper er monteret på p-pladsen, Albyg-Boxen er næsten gjort
færdig – mangler lige et opbevaringsskur eller kasse til trænernes udstyr. Det samme gælder
starterhuset som vil blive indrettet bl.a. med øl og vand automat. I forbindelse med P-pladsen, er
det rent faktisk en gave fra jubilæumsfesten samt sponsorat for HB EL service.
Der er lavet skraldespande ved alle huller i det sorte design der er gennemgående for hele
området, og det kan nævnes som et kuriosum, at de gule Lyn har malet op mod 1,5 km brædder.

Som formand for medlemsserviceudvalget har det været let, da det ser ud som om at
medlemmerne er tilfredse. Jeg har ikke modtaget mange kommentarer eller ønsker over de
sidste 12 måneder. Men er der noget så sig endelig frem.

Tak for ordet.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen

Jim Davidsen: Kommentar til teesteder. Fint med de nye muligheder. Men der er visse teesteder hvor det ikke giver så meget mening med 4 tee-steder. BS svarer, at det til dels arter sig
når der de nye tilgår med større tydelighed på afstandende.

Lars Kronborg: Er bekymret over de unges frafald og foreslår eventuelt fokus på muligheden om
tilskud, såfremt det er sporten der er specielt dyr. JB svarer at det ikke er hans indtryk at
kontingentsatserne er problemet. Snarere ændrede vaner i de yngre generationers idrætsliv.

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Søren Skov (SS):

SS fremlagde regnskabet som viste et underskud på - 24. tkr. Generalforsamlingen godkendte
regnskabet.

Efter gennemgang spørger PH om regnskabet kan godkendes? Regnskabet blev godkendt
uden indsigelser.
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3. Kontingent: Der har været en mindre udvikling i forbrugerprisindekset og det foreslås at

kontingentet flugter med stigningen.

Kontingentet for næste år blev godkendt uden indsigelser.

4. Gennemgang af løbende budget til godkendelse

SS gennemgik det løbende budget der fremviser et overskud på 3 tkr. Under gennemgangen
blev det gjort klart, at der forventes en øget indtjening på træning, da der forhandles med andre
klubber om salg af træningsydelser. Ved et formelt samarbejde bliver det nødvendigt med
ansættelse af en ekstra fuldtidsansat træner og omkostningen hertil er medtaget i budgettet.

Budgettet blev godkendt uden indsigelser.

5. Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægternes 4§.

Nuværende ordlyd:
Nuværende bestemmelse om kontingent gruppe A2
”A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end
kontingentkategorien Seniorer A)”

Foreslås ændret til:

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 for fuldt indbetalt.

Spørgsmål:
Jim Davidsen. Skal medlemskabet være fortløbende? TS. Ikke nødvendigt. Kræver blot 6 års
betalt kontingent i pågældende kontingentgruppe.

PH spurgte generalforsamlingen om nogen stemte imod forslaget? Ingen stemte imod og
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forslaget blev dermed vedtaget.
6. Til almindelig vedtagelse foreslås følgende tekst til fastlæggelse af de fire ”godkendte”

klubber i klubbens rettigheder og pligter:

De fire klubber i klubben er:
Mandagsseniorerne, Tirsdagspigerne, Onsdagsherrerne og Torsdagsseniorerne.

Rettigheder på banen:
Alle klubber har ret til banelukning på deres turneringsdage med lukninger inden for følgende
tidsrum:
Mandagsseniorerne – mandage fra 08.00 til 11.00
Tirsdagspigerne – tirsdage fra 14.30 til 16.30
Onsdagsherrerne – onsdage fra 13.00 til 17.00 dog i september og oktober fra 12.44 til 17.00
Torsdagsseniorerne – torsdage fra 08.20 til 10.00

Andre rettigheder:
Mandagsseniorerne 1 gunstart pr. md plus 1 i alt 8 pr. år. Ingen venskabsklubber.
Tirsdagspigerne 1 gunstart pr. md i alt 7 pr. år. Max 3 venskabsklubber.
Onsdagsherrerne 1 gunstart pr. md plus 1 i alt 8 pr. år. Max 3 venskabsklubber.
Torsdagsseniorerne 1 gunstart pr. md i alt 7 pr. år. Max 1 venskabsklub.
Med hver venskabsklub spilles der en venskabsturnering hvert år skiftevis på ude og
hjemmebane. Disse runder kan tilbydes som greenfee fri runder for spillerne fra
venskabsklubberne forudsat venskabsklubberne tilbyder samme ordning.

Pligter:
Klubberne forpligtiger sig til at afvikle en ugentlig turnering for alle sine medlemmer, i den for
RGK specificerede sæson, fra åbningsturnering i april til afslutningsturneringen i oktober.
For alle klubber gælder at de skal være åbne for alle medlemmer af RGK – kun begrænset af
køn og minimumsalder for Tirsdagspigerne og Onsdagsherrerne.
Der må opsættes en max deltager begrænsning når dette er nødvendig i forhold til den tid man
har til rådighed på bane og i klubhus.
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Spørgsmål kommentarer:
Lars Kronborg: På vegne af klub 37: Vil der ske ændringer i forhold til det nuværende flow hvor
de anvender 30. min. starttider. TS Ingen påvirkninger

Poul Hansen: Med banelukning, er det så kun gældende fra hul 1. TS svarer Ja.
Poul Hansen: så bør det defineres at det ligeledes gælder start fra hul 10, da det ofte er sket at
flere tirsdagsdamer og onsdagsherrer påkalder sig denne rettighed.

Herefter tilgik flere kommentarer der primært vedrørte forståelse af ordet banelukning, samt
rettigheder ved start på hul 10. Her følger et uddrag:

Kommentar fra Erik Guldbæk. Der er ikke tale om onsdagsherrer i det de har andre starttider.
Birthe Bach: Det er korrekt at vi påbegynder fra hul 10 og har turn-tider. Det plejer ikke at være
det store problem.

Lisbeth Rasmussen. Det er vigtigt at definere om der er tale om lukning eller blokering/booking.

Alf Bargisen: Mandagsseniorerne starter fra hul 1 & 10, hvilket er en nødvendighed for at få
samtlige 120 medlemmer igennem.

Jim Davidsen: Vigtig med en præcisering

Lisbeth Rasmussen: Det er enkelt at præcisere. Der er kun start fra hul 1. Er spillere påbegyndt
deres runder vil de altid have fortrinsret, og spillere på hul 10 må lukke igennem. Applaus fra
salen

Søren Skov: Alle om mandagen får tilbuddet om at spille igennem.

Peter Undahl: Mener det skal defineres (i hvert fald om mandagen) med start på hul 10, der
flittigt benyttes.

Esben Carlsen: Ved gunstart med venskabsklubber er det nødvendigt at starte på alle huller.

Poul Hansen: Apropos gunstart, så er det et problem med lukning/gunstart i de tilfælde hvor
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spillerantallet ikke retfærdiggør en fuldt optaget bane.

PH: Flere af sidstnævnte bevæger sig uden for rammen. I forhold til forslaget hører jeg, at der er
tale om et definitionsspørgsmål af det valgte ord: Er det banelukning, blokering, booking mv.

Alf Bargisen: Ikke muligt for os at gennemføre mandagsseniorerne hvis ikke hul 10 er lukket.

Søren Skov: Det kan eventuelt præciseres at spillere med start på hul 1 skal lukkes igennem af
spillere der starter på hul 10?

Ole Rasmussen: Kan andre anvende tiderne såfremt de ikke benyttes? Det bliver vanskeligt,
hvis det defineres som banelukning.

Solveig Munk: Vi tilstræber i Tirsdagspigerne at have fleksibilitet hvad enten der er tale om alm.
spilledage eller dage med gunstart.

Erik Guldbæk: Meget enig med Lisbeth og Ole. Hvis det viser sig at der er en time til halvanden
der ikke anvendes, kan det ikke være rimeligt, at spillere uden for de respektive klubber ikke må
anvende disse. Ved ikke hvad det skal kaldes, men ønsker at de kan spille på ikke-udnyttede
tider.

JB: Der er i realiteten tale om lukning af 1. tee med ret til opstart - såfremt tiderne ikke
anvendes.
PH: Opsummering på Jonas - vi kan konkludere at det er en sejtrækker på ord.

Elsebeth Amstrup: Måske en fordel hvis bestyrelsen trækker forslaget af bordet, og vender retur
med et gennemarbejdet forslag.

Ole Bang: Jeg er vildt forundret. Bare fordi tingene står på skrift, så går alt amok. Hvad er er det
der ikke virker i dagligdagen. De beskrevne rettigheder er ikke anderledes end det vi spiller efter
i dag.

PH. Er der nogen på falderebet der ønsker ordet.

Randers Golf Klub
Himmelbovej 22 * 8920 Randers NV *
Tlf. 86 42 88 69 * www.randersgolf.dk * info@randersgolf.dk

PH spørger om forslaget kan godkendes af generalforsamlingen? Applaus fra
generalforsamlingen og forslaget blev godkendt.
7. Forslag fra medlemmer.

Klaus Hedegaard (12-14038) & Lisbeth Hedegaard (12-18047)

Ændring af § 4 Kontingent:

Nuværende ordlyd:
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.

Foreslås ændret til:
B Ægtepar – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe. Ægtepar ordningerne
afskaffes helt pr. 1. januar 2019 gældende for alle medlemmer i Randers Golf Klub
C Familie (Forældre og børn til og med det kontingent år, hvor børnene fylder 18 år) - Der
optages ikke nye medlemmer i denne gruppe. Familieordningerne afskaffes helt pr. 1. januar
2019 gældende for alle medlemmer i Randers Golf Klub.

Der blev afgivet 99 stemmer. Alle har stemt. Forslaget blev nedstemt med 58 for, 38 imod, 2
blanke og 1 ugyldig. Forslaget er ikke vedtaget i det 2/3 af stemmerne skal være for.

Alternativ om førstnævnte ikke kan opnå flertal fremsættes følgende ændringsforslag til
vedtægternes §4 kontingent:

Foreslås ændret til:
B Ægtepar – genindføres for alle medlemmer i Randers golfklub pr 1. januar 2019
C Familie (Forældre og børn til og med det kontingent år, hvor børnene fylder 18 år) genindføres for alle medlemmer i Randers golfklub pr 1. januar 2019.

Begrundelse for ændringsforslag:
Vi mener ikke, at det er rimeligt, at anciennitet i klubben skal være afgørende for den pris, der
betales for at benyttes banens faciliteter.
Kontingentbetalingen bør afspejle de reelle udgifter ved at drive klubben, og bør ikke være
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presset i vejret af tidligere rabatordninger, som ikke er tilgængelige for nye medlemmer i
klubben.
Klubben lever at sine medlemmer og der skulle gerne komme flere til. Vi foreslår derfor, at nye
medlemmer gives en fair og ligeværdig modtagelse - sportsligt såvel som økonomisk.

PH hører generalforsamlingen om der er spørgsmål til hvad spørgsmålet går ud på.
Ole Bang. Jeg har argumenteret for forslaget i flere år. Hvad er argumentet for at man skal have
en rabat blot fordi man er gift? Det er underligt at man ikke får de samme vilkår som de gamle
ægtepar og jeg savner generelt argumenter fra ægtepar.

Jim Davidsen. Jeg ser på de betingelser der i tidernes morgen var bevæggrund for vores
indmeldelse i RGK, og det er den afvejning der gør at jeg stemmer imod forslaget.

Lisbeth Hedegaard: Forandring er normalt alle steder og noget der sker hele tiden. Derfor er det
ikke et godt argument for hvorfor der skal stemmes imod forslaget.

TS: Medlemskabet er på nuværende tidspunkt i strid med DGU-regler. Og det bliver derfor ikke
nemt at genindføre. Kan sagtens følge argumentet for at kontingentet skal annulleres og mener
ikke det vil gavne klubkassen – og dermed betragtes som en ekstra indtægt - da der formentlig
vil være flere der melder sig ud.

PH: Det er tid til skriftlig afstemning.

Der blev afgivet 98 stemmer. Forslaget blev nedstemt med 29 for, 65 imod, 1 blank og 3
ugyldige. Forslaget er ikke vedtaget i det 2/3 af stemmerne skal være for forslaget.

8. Valg af formand.

Tom Simonsen er ikke på valg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ikke på valg

Jonas Blegvad Jensen

Ikke på valg

Brian Rasmussen

Genvalgt

Bendt Apollo Rasmussen
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Genvalgt

Søren Skov

10. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor.

BDO blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Årets frivillige hjælpere samt Årets golfspillere og Året junior spillere blev hædret med stor
applaus af generalforsamling.

Årets frivillige hjælper er Henrik Knapp
2018 sæsonen var Henriks første sæson som Juniorudvalgs formand. Henrik brugte megen tid
på at forberede sæsonen hvilket må siges at have båret frugt. Sæsonen er forløbet godt, med
en masse aktivitet med fokus på at skabe golfspillere og styrke de interne relationer i klubben
såvel som relationer til de omkringliggende klubber. Henrik er ligeledes tovholder på Jyske Bank
Challenge, hvor juniorerne bl.a. lærer at begå sig på banen. Der er i år slået deltagerrekord med
hele 27 juniorer til start ved en af runderne.
Henrik er en ildsjæl, som brænder for juniorafdelingen i RGK. Det mærker vi bl.a. ved at Henrik
aldrig siger nej. Han er der altid, om der så er tale om overnatning i forbindelse med juniorlejren,
eller det er hjælp til at styre børnene i Djurs Sommerland. Han er der altid og det er vi meget
taknemmelige for.

Årets Lyn - Bjarne Mikkelsen
Bjarne er en person der sætter gang i mange ting over hele året. Som det blev nævnt i beretningen er der
sket rigtig meget på såvel banen som i vores klubhus. Bjarne står i spidsen for de fleste af disse projekter,
så de udføres til stor glæde for klubbens medlemmer og gæster.

Årets Herre spiller - Mikkel Schmitt
Mikkel er en hårdtarbejdende og ikke mindst langtslående fyr. Han arbejder stenhårdt teknisk, men har
derudover også fokus på den fysiske træning. Her træner Mikkel bl.a. på Langvang med med en række af
byens øvrige idrætstalenter.
Mikkel har i år præsteret noget helt særligt, da han blev dobbelt klubmester i både hulspil og slagspil.
Derudover vandt Mikkel den individuelle afdeling af Sportsjournalisternes Juniorholdturnering. Selvsamme
turnering blev spillet sammen med MiD qualifier, og her tog Mikkel sig flot ud da han samlet set endte som
nummer 23 blandt de 150 deltagende – der primært er professionelle.
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Mikkel har generelt set præ-sæsonen og kronede indsatsen ved blive udtaget til det danske Drenge
Landshold.

Årets Dame spiller - Helle Mikkelsen
Helle deltager er mødestabil og deltager til træning hver eneste gang og hun er tillige en meget stabil
golfspiller. Hun går som regel forrest, og holder sammen på truppen.
Senest tog hun ejerskab i at sørge for at spillere fra Sportsafdelingen meldte sig til vinterens fysiske
træning.
Derudover tager Helle også ansvar for de yngste damespillere da hun med glæde viderebringer brugbar
viden på banen.

Årets junior drengespillere - Mikkel Schmitt, Kristian Bressum & Jonas Thygesen
De tre drenge præsterede noget som man ikke oplever hver dag, da de vandt MiD Sportsjournalisternes
Juniorholdturnering.
Finalen blev afviklet som en del af Made In Denmark Qualifier, hvor der bl.a. spilles om 3 pladser til Made
In Denmark European Tour turneringen der afvikles i Silkeborg senere på året.
Med sejren følger en tur British Open, hvor de skal opleve nogen af de bedste spillere i verden.
Præstationen illustrerer blot at indsats og hårdt arbejde betaler sig. Noget der er kendetegnende for alle
tre drenge.

Årets junior pigespiller - Naya Sand Lund
Hun har i denne sæson højnet sit timeantal på golfbanen, hvor hun både kommer til de fastlagte
træninger, og samtidig gør sig som bindeled i junior pigegruppen.
Naya har ikke mulighed for at blive kørt til golfklubben, og cykler fra og til Fårup – hvilket i tilfælde af
vejarbejde er 16 km hver vej. Derudover har Naya også udviklet sit spil i det hun er gået fra hcp. 54 til
28,1 i indeværende år.

PH spurgte efterfølgende om der var flere bemærkninger til punkt 11?

Poul Hansen: Juniorerne er opdraget til at stille kurve på plads. Jeg opfordrer alle andre til at
gøre det samme.

Birthe Bach: Opfordrer bestyrelsen til at præsenterer en flad pris på kontingentet, Således at
afstanden mellem kontingenter for ægtepar og øvrige fuldtidsmedlemmer kan udlignes. I
realiteten vil det naturligvis betyde en stigning for nogen og en nedgang for andre.

Randers Golf Klub
Himmelbovej 22 * 8920 Randers NV *
Tlf. 86 42 88 69 * www.randersgolf.dk * info@randersgolf.dk

PH konstaterede at generalforsamlingen var overstået og leverede generalforsamlingen tilbage
til klubbens formand.

TS takkede Per Hansen for veludført arbejde som ordstyrer og ønskede på gensyn næste år.

Randers d. 22 -11-2018
__________________

___________________

Per Hansen

Tom Simonsen

Dirigent

Formand
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