
Generalforsamling i Henne golfklub  

Torsdag, den 23. november 2017. 

Velkommen til Jer alle – velkommen til vores revisor Jesper 

Clausen og til bestyrelsen for Henne golfbane a/s 

Først det sportslige. 

Vi har deltaget i regionsgolf med hold i a-b-c-d rækken og 

veteran gruppe a. Ingen af holdene formåede dog at spille 

sig videre til finalerne... 

Vores elitehold spillede som oprykkere i 5. division. De 

vandt rækken og skal i 2018 spille i 4. division. Det bliver 

spændende at følge. Tillykke med oprykningen. 

MATCHER 

Der har været en dalende tilslutning til vore matcher. Der 

har været en generel tilbagegang på omkring 10%  og i 

HenneUgen var faldet på 6%. Greenkeeperens hævn måtte 

aflyses som følge af for få tilmeldinger. 

I uge 20 afviklede vi den traditionsrige spil billig uge. Igen i 

år var der stor opbakning alle dage. 

I juni måned havde vi et nyt arrangement. Father & Son 

Golf Championship Denmark. En dansk afdeling af en 



international turnering. Hvor vinderne blev inviteret til 

finalen i Spanien. 26 hold deltog med 9 lokale spillere. 

Resten udenbys. Det var Finn fra Nymindegab Kro der har 

startet det op i Danmark og turneringen gentages til næste 

år. Datoerne bliver d. 9.-10. juni. 

Henne ugen startede søndag den 9. juli og de 5 hverdage 

derefter.  

Den 3. september blev vores company day afviklet med 

deltagelse af 28 hold – 4 hold mere end året før. Det 

vidner om det er et populært arrangement. 

Som noget nyt har vi afsat tid på banen til at man søndag 

kl. 13 kan deltage i en 9-huls match. Dette for at tilgodese 

de spillere, måske begyndere, der synes at 18 huller er for 

meget. Der er åben for alle så bare mød op! 

Alle disse aktiviteter er jo med til at give et pænt stort 

tilskud til klubbens drift, samtidig med at det skaber den 

gode stemning i klubben. 

MEDLEMMER 

Som I kan se i regnskabet, er der igen fremgang af 

medlemmer. 



Seniorer fra 241 til 253– fremgang på 12 og det går stadig 

fremad. 

Flex. medlemmer fra 52 til 46 – tilbagegang på 7. 

LD. fra 246 til 262 – fremgang på 16. 

Ynglinge og Juniorer er samler status quo.  

Der er startet 21 nye spillere. Det er endt ud med at 14 har 

meldt sig ind og betalt. Det viser, at det er hårdt arbejde at 

skaffe nye medlemmer og det gælder om at tage godt 

imod dem der hænger ved og sørge for at de kommer ud 

at spille.  

 

PERSONALE 

Vor træner fra tidligere, har været udstationeret for det 

danske forsvar og i hans fravær har vi haft Daniel Adamsen 

som træner. Han har klaret opgaven med bravur. Jeg har 

følt et super engagement overfor opgaven. Tak for det 

Daniel. Han har desværre ikke kunne tilbyde træning ud 

over til begyndere. Næste år har vi igen lavet aftale med 

Thomas Daugaard. 

I starten af året ansatte vi Bettina Plauborg. Hun er ansat 

hele året på reduceret tid. Vi føler hun er kommet godt ind 



i jobbet og håber hun fortsætter selvom vi ikke kan tilbyde 

hende helt så mange timer i vinterperioden. Her har vi dog 

udvidet åbningstiden så der nu er åben fredag – mandag 8-

14. Det er to dage mere end sidste år. 

Ib Larsen har igen i år været at finde i shoppen og på 

kontoret. Han er jo vor mester indenfor FaceBook og ind 

imellem hans menu-opslag kommer der mange gode tilbud 

fra shoppen og klubben. Også Knud har sine vagter i shop 

og på kontor. Han mestrer tallene i regnskabet og har igen 

i år fået et pænt resultat ud af det. 

En golfbane kan ikke kun klare sig med personale i 

klubhuset. Der er jo en bane, som skal passes. Til det har vi  

Gert – Michael – Steen. Derudover er Karl lejet som 

deltids, og så har vi jo Leif som frivillig klipper på bestemte 

områder. De har igen i år haft travlt – regn og regn og 

mere regn samt lidt varme har fået græsset til at gro 

ekstra.  

Mogens og Bent har mange små frivillige opgaver som at 

samle bolde på DR. Klippe på banen – passe områder 

omkring rengørings hjørnet m.m. 

Arne hjælper med at reparere maskinparken. 



Vi har også i år fået megen ros for vores bane. Den har 

stået flot gennem hele sæsonen. Denne ros sender vi 

videre til greenkeeperne.. 

Vi er meget spændte på hvordan ombygningen af hul 13 og 

hul 17 vil blive modtaget når de færdige – forhåbentlig 

inden Henne Ugen næste år. Den megen regn har dog ikke 

givet fridage fra klipperne så arbejdet har trukket lidt ud. 

FRIVILLIGE 

Ud over de personer som blev nævnt før, er der mange 

frivillige i klubben, som hjælper til med forskellige opgaver. 

Jeg tænker på hjælp til udendørs pasning omkring 

klubhuset – hjælp til grillen og hul 10 i vores spil billig uge. 

HenneUgen kræver også en del hjælpere Der har været 

hjælp til at få ordnet kanter i bunkere over to aftener. 

Hjælp til rengøring i klubhuset i foråret samt udendørs 

maling her i efteråret.  

Bestyrelsen siger stor tak for den velvillighed vi møder når 

vi søger hjælp til de forskellige opgaver og håber, at det 

kan fortsætte i 2018. Tak for det. 

  



ØKONOMI. 

Som I kan se, på det regnskab der har været tilgængelig 

den seneste uge, kommer vi med et overskud. Helt 

nøjagtig på kr. 1355 og det er med fuld afskrivning. Vi har 

købt klipper og El-buggies for 205.000, en pumpe og 

styring til vandingsanlægget er blevet renoveret for 

65.000. Desuden er der i driften afsat kr. 225.000 til en ny 

fairway klipper. Den er bestilt og kommer til foråret. Det er 

jo ikke ekstra udgifter men udstyr til den løbende drift. 

Med disse investeringer har vi en maskinpark som ikke er 

tip top, men i rimelig stand. 

Jeg vil på bestyrelsens vegne, betegne det som særdeles 

tilfredsstillende. Især når vi tager i betragtning, at vi sidste 

år satte kontingentet ned. 

Shoppens regnskab hører jo hjemme i A/S men jeg kan ikke 

lade være med at nævne det her. Det hele hænger jo 

sammen. Regnskabsåret er kalenderåret men vi forventer 

en omsætning på 1.3mill og et overskud som sidste år på 

over kr. 100.000.  

Hele Ib s løn ligger i shoppen og alle udgifter, som har med 

shoppen at gøre, er indregnet. På godt jysk er det ikke så 

ringe endda - nej det er superflot – godt gået Ib. 



FREMTIDEN. 

Vi ser fremtiden i møde med godt mod men også med 

spænding og gå på mod hvis nye muligheder skulle vise sig. 

Matchplanen for den kommende sæson ligger ikke fast 

endnu men mon ikke der kommer en åbningsmatch i marts 

eller starten af april. 

Dernæst vores spil - billig - uge som i 2018 bliver uge 20 de 

5 hverdage. 

Søndag den 8. juli starter vores normale Henne uge. 

Fredag den 7. sept. har vi vores Company Day. 

Der bliver travlt, men forhåbentligt bliver det også 

hyggeligt. Vi får brug for mange frivillige og bestyrelsen 

hører gerne fra Jer, om I har mulighed for at hjælpe.  

Det er mange aktiviteter, men det er på den måde, at vi 

skaffer det økonomiske grundlag, som er nødvendig. 

AFSLUTNING 

Jeg vil gerne takke A/S for et godt samarbejde.  

Også tak til Bestyrelsen for godt samarbejde. Mit første år 

som formand havde jeg ikke set komme for et år siden. 

Men i bestyrelsen har vi fået delt opgaverne ud så vi har 



været flere om at bære byrderne. Det er klart når man skal 

tage over efter en vellidt formand gennem mange år kan 

der opstå nogle spørgsmål og forglemmelser. Men vi synes 

det er gået og vi håber i vil give os mulighed for at 

fortsætte arbejdet. 

 

 

Tak fordi I lyttede. 


