
Referat fra Generalforsamling i Henne Golfklub d. 14/11/2019 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
Ole Kjær er valgt af forsamlingen. 
Dirigenten konstaterer at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 
Stemmetællere vælges ud af forsamlingen. Det blev de to revisorer. Torben Dige Jensen og 
Jesper Clausen. 
 

2. Beretning om klubbens virke i året der gik 
Formand Benny Franz aflægger årsberetning. 
Se vedlagte bilag nederst i dokumentet. 
 

 
3. Forelæggelse af regnskab 

Revisor fremlægger og gennemgår regnskab. 
 
 

4. Forslag til budget og kontingenter 
Revisor fremlægger budget for sæson 2019/2020 og heri bestyrelses forslag om uændrede 
kontingentsatser i 2020. 
Budget er godkendt. 
 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen.  
 
 

6. Forslag fra medlemmer 
Ingen. 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Jette Beier (modtager valg), Per Langtved (modtager genvalg) 
Foreslået:  
Jette Beier 
Per Langtved 
Mogens Rasmussen 
Henning Borg 
Bjørn Borg 
 
Jette Beier og Per Langtved blev valgt, da de tre øvrige ikke ønskede valg. 

 



8. Valg af suppleanter 
På valg er Lars Brink (modtager valg) og Ib Marbæk (modtager ikke valg) 
Foreslået: 
Lars Brink 
Bjørn Borg 
Jytte Lauridsen 
Henning Borg 
Jørgen Lund 
Mogens Bruun 
Ernst Sørensen 
Gudrun Sørensen  
Preben Olesen 

 
Lars Brink og Mogens Bruun er valgt 
 
 

9. Valg af revisor 
Genvalg til Beierholm. 
 
 

10. Eventuelt 
Spørgsmål 1: Kan der etableres et stykke fairway på Hul 8?.  
Baneudvalget har besluttet at klippe græsset på hul 8 ned i fairway højde hen over 
vinteren. 
 
Spørgsmål 2: Der holder mange biler ved hold 11, når der er match. Nogle er bekymrede 
for at ramme dem. Kan der etableres P-forbud deroppe?. 
Baneudvalget tager det til efterretning, da det er klubbens ansvar at dække eventuelle 
skader på biler på banen. 
 
Spørgsmål 3: kan skiltning af oplæg på fairway ændres til oplæg i klippet areal? 
Baneudvalget: har besluttet at skrive fairway, da det også dækker græs, der er klippet 
tættere end fairway. 
 
Spørgsmål 4: er der fundet løsning for, at flere har været brugere af samme garage?. 
Bestyrelsen har ikke kendskab til dette problem lige i øjeblikket. 
 
Kommentar 5: godt at vi ikke er med i Klub-11 ordning. 
 
Kommentar 6: der er stadig mange, der ikke bestiller tid på golfbox. 
Bestyrelsen henstiller til, at vi husker at booke tid på golfbox uanset hvornår vi spiller på 
banen. 
 
Spørgsmål 7: i lobbyen hænger et opslag om dresscode. Har bestyrelsen en holdning til 
det.? Der foreslås, at det bliver taget op i forbindelse med begynderundervisningen. 



Bestyrelsen tager det til efterretning. 
 
 

11. Lånebeviser udtrækkes 
Knud Hvam Madsen 
Egon Bruun 
Kristen M. Lauridsen 
Mette Muff 
David Lamhauge 
NOA 
Harly Andersen 
Birgith Jensen 
Ole Lodberg 
Vagn Jørgensen 

 
 
Formanden runder af med at sige tak til afgående revisor Jesper Clausen. 
Formanden opfordrer til at personale og frivillige hjælpere skriver sig på til ”hjælpermatch” på 
søndag, hvor klubben vil være vært ved en middag og en match. 
 
 
 

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet 
skriftligt til bestyrelsen senest d. 30/10/2019. 
Evt. indkomne forslag fra medlemmer vil umiddelbart efter indkomst blive opslået i lobbyen. 
Klubbens regnskab for perioden 1.okt.2018 til 30.sep.2019 blive fremlagt i lobbyen fra d. 8.nov. 
2019. 

 
 
 

Bestyrelsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1: Formandens beretning. 
 
 

Generalforsamling i Henne golfklub  
Torsdag, den 14. november 2019. 
Velkommen til Jer alle – velkommen til vores revisor 
Torben Dige Jensen og til bestyrelsen for Henne Golfbane 
a/s 
Først det sportslige. 
Vi har deltaget i regionsgolf med hold i b-c-d rækken og 
veteran gruppe C. Ingen af holdene formåede dog at spille 
sig videre til finalerne... 
Vores elitehold spillede i 4. division. De blev desværre sidst 
i puljen og rykker derfor ned i 5. division. Desuden har vi 
tilmeldt et hold i kvalifikationsrækken. Det bliver 
spændende at følge begge hold. 
MATCHER 
Der har været en svagt stigende tilslutning til vore 
matcher. Der har været en fremgang på ca. 2,5%. Det tager 
vi som udtryk for at vi gør det rigtige. 
I uge 21 afviklede vi den traditionsrige spil billig uge. Igen i 
år var der stor opbakning alle dage. Og også stor 
opbakning fra medlemmer til at hjælpe med bod ved hul 
10 samt i klubhuset til udlevering af scorekort samt 
bespisning. I 2020 afholdes ugen igen i uge 20. 
Henne ugen startede søndag den 7. juli og de 5 hverdage 
derefter. Der var flot tilslutning og med en kæmpe indsats 
fra ansatte, bestyrelse og frivillige hjælpere gav og den et 



pænt overskud. Det vil i høre mere om når regnskabet 
fremlægges. 
I august havde vi så Danmarks dame-elite på besøg. Det 
var en turnering over 2 dage og vi fik megen ros bor banen 
og omgivelserne. Dejligt mange hjælpere var i gang her. 
Rosen for banen giver jeg videre til vores greenkeeper-
team. 
Den 6. september blev vores company day afviklet med 
deltagelse af 27 hold. Det vidner om det er et populært 
arrangement som sædvanen tro afsluttes med middag på 
Nymindegab Kro. 
Der har været afsat tid til en ugentlig 9-huls match 
søndage kl. 13. Dette for at tilgodese de spillere, måske 
begyndere, der synes at 18 huller er for meget. Det er ikke 
helt lykkedes men vi fortsætter igen det kommende år. 
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. Dejligt at i bakker det så flot op. 
MEDLEMMER 
Som I kan se i regnskabet, er der tilbagegang af 
medlemmer. 
Seniorer en tilbagegang på 2. 
Flex. medlemmer en tilbagegang på 6 medlemmer 
LD. fra 274 til 244 – tilbagegang på 30. Vi er stadig den klub 
i DK med langt de fleste LD-medlemmer. Nr. 2 har 160. Vi 
har ca. 10% af alle LD-medlemmer i DK. 
Ynglinge og Juniorer er mistet 4 medlemmer.  



Af nye spillere har 11 endt med et medlemskab. 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.  
At LD går noget tilbage kan skyldes at mange fra 
naboklubberne har takkes ’ja’ til deres A11 samarbejde og 
den vej har adgang til fremmede baner. Om det er den vej 
man skal gå ved vi ikke, men vi ved at mange af banerne i 
samarbejdet har betydeligt større udfordringer i våde 
perioder og om vinteren. Så vi trækker den lidt endnu vel 
vidende at det også kunne give nogle af vore egne 
medlemmer en fordel. 
 
PERSONALE / FRIVILLLIGE 
Vi havde igen i år en aftale med Thomas Daugaard. Thomas 
har især trænet begyndere og Eliten, men der har ud over 
det været en del ledigt tider til medlemmer. Der har været 
afsat tid om lørdagen til at medlemmer i HCP 36+ har haft 
mulighed for gratis træning. Thomas fortsætter i 2020. 
Bettina Plauborg har igen i år været at finde i shoppen og 
på kontoret. Hun har hen over sommeren været suppleret 
af Ane. Bettina er blevet vores mester indenfor 
markedsføring på FaceBook. Er i ikke allerede medlem af 
klubben på FaceBook, så se at får jer meldt ind. Her ser i 
først de gode tilbud der popper op.  
Har i behov for hjælp til dette er jeg sikker på Bettina vil 
være behjælpelig med dette. 



Også Knud har sine vagter i shop og på kontor. Derudover 
mestrer han 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. Vor bane har klaret sidste års tørke bedre end 
gennemsnittet. Vi har hele året kunne spille på en rimelig 
normal bane. Og pudsigt nok er det her i efteråret lige 
modsat. Masser af regn er der kommet. Men banen klarer 
det forbavsende godt. 
Mogens og Bent har mange små frivillige opgaver som 
f.eks. at samle bolde på DR. Klippe på banen – passe 
områder omkring rengørings pladsen m.m. 
Arne hjælper med at reparere maskinparken. 
Ud over de personer som blev nævnt, 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.  
Bestyrelsen siger stor tak for den velvillighed vi møder når 
vi søger hjælp til de forskellige opgaver og håber, at det 
kan fortsætte i 2020. Tak for det. 
 
DIVERSE 



Lynskure har vi snakket om før og vi er nu tættere på end 
vi har været tidligere. Pga. ansøgninger til forskellige fonde 
kunne vi ikke starte før disse afgørelser var faldet. Vi har 
tilsagn fra sponsorer og fra Sparekassen har vi også fået en 
sum penge. De er bestilt og områderne hvor de skal 
opstilles er netop afsat. 
 
Vi har fået en henvendelse fra det Skanlux konsortium som 
skal udstykke 99 sommerhusgrunde fra Golfbanen og ned 
mod Strandvejen. De fleste skal have adgangsvej ned forbi 
den gamle glaspuster. De har dog et ønske om at etablere 
en adgangsvej til op til 25 huse fra vejen forbi Golfklubben. 
Det bliver spændende at følge processen og vi håber da at 
det kunne give ekstra gæster til klubben. 
 
ØKONOMI. 
Som I kan se, på det regnskab der har været tilgængelig 
den seneste uge, kommer vi med et pænt overskud. Helt 
nøjagtig på kr. 191.234 og det er med fuld afskrivning. Vi 
har ikke haft de store udgifter til nye maskiner til 
greenkeeperne men forventer at der skal nyt til i det 
kommende år.  
Som jeg sagde sidste år så er det jo ikke ekstra udgifter at 
købe nyt maskineri men udstyr for at opretholde den 
løbende drift. Vi har en maskinpark som ikke er tip top, 
men i rimelig stand. 



Vi lavede i foråret en aftale med Købmand Hansens 
Feriehusudlejning. For en fast pris kunne lejere i hans huse 
spille frit på 18-huls banen. En aftale der er justeret og 
fortsætter i 2020. (fortrolig) 
Der skal også lyde en stor tak til vore øvrige sponsorer. 
Støt dem – de støtter os. 
Jeg vil på bestyrelsens vegne, betegne regnskabet som 
særdeles tilfredsstillende. 
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 1.2mill og et overskud som er lidt mindre 
end sidste år. Her var det kr. 100.000.   
 
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 2020 bliver uge 20 de 
5 hverdage. 
Søndag den 5. juli starter vores normale Henne uge. 
Fredag den 4. 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. Vi har I 
bestyrelsen fået delt opgaverne ud så vi har været flere om 
at bære byrderne. Derved burde det ’slide’ lidt mindre på 
det enkelte medlem. Også vore suppleanter Ib Marbæk og 
Lars Brink er inddraget og må tage del i opgaverne. 
 
 
Tak fordi I lyttede. 
 
 


