Bestyrelsens beretning.
Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen.
Normalt var det jo ikke mig, der skulle stå her og fremlægge bestyrelsens beretning, men p.g.a. den særlige
situation i klubben, er det landet på mine skuldre, men det kommer jeg tilbage til lidt senere.
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Jan Mikkelsen som formand, Lars Larsen
som næstformand, Grethe Lauritzen som kasserer, Birgit Stokbro som sekretær, Ole Breinholt og Mogens
Bahne som bestyrelsesmedlemmer.
Fra start af året havde vi stadig ingen ny ejer af golfbanen, men vi havde ultimo januar 2013 fra Finansiel
Stabilitet fået garanti for fortsat drift af banen i 2013. Garantidækning 10 mil. For banerne under Proark
Golf, undtagen Hjarbæk.
Der blev lavet en ny kontrakt med konkursboet (Proark Golf Plus under konkurs). Den blev forhandlet på
plads sidst i FEB.
Vi havde møde med DGU,s jurist samt repræsentant fra DIF (Dansk Idrætsforbund).
Aftalen blev formelt godkendt efter DGU,s og DIF,s interne regler, som omhandler det at være en
almennyttig forening, men den rent juridiske vurdering var ikke foretaget. Dettt skulle DGU,s jurist have
meget mere tid til. Det blev vurderet, at det umiddelbart ikke var nødvendigt, da der alligevel skulle
forhandles ny kontrakt med evt. ny ejer. Vi havde trods alt fået førnævnte garanti fra Finansiel Stabilitet,
hvor alt skulle fortsætte i 2013 som i 2012, d.v.s uforandrede forhold.
Men der opstod efterfølgende flere forskellige problemer. Asger Bache Jensen, tidligere direktør i Proark
Golf Plus, var ansat som rådgiver i konkursboet, og det var der selvfølgelig mange forskellige meninger om.
Vi var da også lidt skeptiske i den anledning.
Der opstod flere rygter om evt. ny ejer af banen. På et tidspunkt var rygtet om Dan Stage som den nye ejer af
banen meget seriøst, og Asger og Dan begyndte at forhandle om flere forskellige ting.
Pludselig fik vi besked om, at Anders, den tidligere træner, stoppede pr. 28. FEB 2013. Nu stod vi pludselig
i den situation, at vi ikke havde nogen træner, og dermed havde vi ikke iht. aftalen uforandrede forhold.
Divisionsturneringen skulle starte i begyndelsen af MAJ, og i den forbindelse skulle selvfølgelig bruges en
træner.
Der blev via Asger og den formodede nye ejer efter længere tids forhandlinger sidst i marts lavet en
træneraftale, der indebar, at vi fik en træner til særlig udvalgte ting, som træning til divisionshold og
juniorhold. Yderligere trænerkapacitet måtte afvente ny ejer.
Vi havde ikke så mange andre muligheder end sige ”tak for det”.
Først i maj fik vi så at vide, at der var kommet en ny ejer af centeret, og den nye ejer overtog alle tidligere
aftaler med Blokhus Golf Klub i relation til Proark Golf Plus. Der gik ikke ret lang tid inden vi fik den klare
opfattelse, at den nye ejer var særdeles interesseret i godt samarbejde med Blokhus Golf Klub, og
efterfølgende har det fungeret godt. Der arbejdes kraftigt for udfærdigelse af en ny lejeaftale.

Jeg vil nu orientere om, hvad der i sæsonen løb er sket i de forskellige udvalg.
Sæsonen for begyndere startede som sædvanlig med kaninmatcher første tirsdag i april, og som alle de adre
år, var der i begyndelsen flere vejledere end kaniner, men det ændrer sig hen over sæsonen, hvor der
kommer nye kaniner til.
Der blev afholdt Golfens Dag søndag den 14. april med deltagelse af 15 personer, der ville prøve at udfordre
golfspillet. Efterfølgende var der flere af dem, der tilmeldte sig et begynderhold.
Hen over sæsonen har der været 20, der har gennemgået hele kaninforløbet og meldt sig ind i klubben. Der
har kun været nogle få stykker, der er sprunget fra.
Vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at vi havde mange flere kaniner. Men vi skal lige tænke på, at vi havde
ikke den bedste start på sæsonen med hensyn til hvervning af nye medlemmer. Det kan vi forhåbentlig
ændre i den nye kommende. Vi har allerede nu taget initiativ til dette. Den 29. OKT havde vi et møde med
DGU,s udviklingskonsulent Kim Uldahl og Blokhus Golfcenter v. Morten, med henblik på at få en strategi
for medlemshvervning. DGU har et koncept, og i samarbejde med Blokhus Golf Klub og Blokhus
Golfcenter arbejdes der videre med metoder til hvervning af nye medlemmer. Det forventer vi en del af.
Derudover har vi deltaget i årets regionalmøde arrangeret af DGU i Løkken Golfklub. Et af emnerne på dette
møde omhandlede ”golfspilleren i centrum”, hvor der på forskellig vis blev foreslået metoder til at udvikle
golfspilleren, og ikke afvikle golfspilleren. Der arbejdes i samarbejde med baneejer videre på dette initiativ.
Jeg kan da også lige nævne, at der af medlemmer er efterlyst et spilstadie mellem kanin og deltagelse i en
klub i klubben. På bestyrelsesmøde den 24 OKT blev det aftalt at forsøge at genopstarte ”den gamle klub
94”, såfremt der kunne findes ildsjæle til det.
Som afslutning for begynderudvalget vil jeg lige nævne afslutningsmatchen i september, hvor årets kanin og
årets vejleder blev fundet. Årets kanin blev Johannes Søndergaard, udvalgt fra antal vundne kaninmatcher –
7 stk. Årets vejleder blev Dorte Larsen, udvalgt fra antal deltagelse som vejleder. U d af 26 kaninmatcher
missede hun kun 1.
Stort tillykke til dem. Samtidig vil jeg sige mange tak til de forskellige vejledere, der har hjulpet
kaninklubben.
Vedr. klubber i klubben er det for herre- og dameklubben det gennemgående, at medlemstallene er for
nedadgående. Trods det har bestyrelserne i de to klubber gjort et stort stykke arbejde for at holde klubberne i
gang. Det skal de have et stort tak for.
Parmatchklubben styres som sædvanlig med hård hånd af Sonja og Poul Wølch, og ved afslutningsmatchen
besluttede de at taget et år mere. Det er gået rigtigt godt, og det skal de have mange tak for.
Seniorklubben styres også som sædvanligt af en dygtig bestyrelse medLeif Pedersen i spidsen, og her går det
også rigtigt godt. Specielt skal nævnes, at seniorklubben har deltaget i løbende arrangementer med henblik
på at samle så mange penge som muligt ind til kræftens bekæmpelse. Leif har oplyst, at der er samlet 45.583
kr. ind. Det er rigtigt flot. Leif kan måske senere i generalforsamlingen fortælle lidt om det. Derudover har
seniorklubben givet tilsagn til at medvirke til opsættelse af de 2 ønskede shelters på banen.
Mange tak til seniorklubben.
Vi har også en del andre små klubber i klubben, der er med til at fremme samværet om golfspillet i klubben.
Mange tak for det.

Vi er nu nået til Sportsudvalget, hvor vi begynder med de yngste, ”græshopperne”, der er små børn i alderen
fra 4-8 år. Vi har haft 6 stk., der har trænet med iver og interesse hver fredag fra kl. 16-17, varetaget af
sportsudvalget og forældrene/bedsteforældrene. Træningen er foregået ved leg og spil, herunder forskellige
former for kast, hop, tril og balance, med henblik på at udvikle motoriske egenskaber for at blive golfspiller.
Det bliver jo så spændende, om vi senere kan få nogle golfspillere ud af dem. Tak til børn og
forældre/bedsteforældre for støtte og opbakning.
Juniorerne, som er unge mennesker i alderen 8 – 18 år, har trænet 2 timer ugentligt. Træningen har været
fordelt på 2 hold, opdelt efter niveau. 1 time med protræner og 1 time med deltagelse fra sportsudvalget.
Juniorerne har deltaget i flere turneringer og arrangementer regionalt og lokalt. Flere af juniorerne har også
deltaget på divisionsholdene.
Lokalt har der været en junior sommerlejr over 3 dage, fredag, lørdag og søndag, hvor der var overnatning i
telte på centerets område. Et rigtigt godt arrangement, som deltagerne var yderst glade for at være med til.
Der var flere former for træning både socialt og golfmæssigt. Der blev spillet natgolf, der blev spillet en
match på Øland, sjov på blokhus gateway med bål og snobrød. Arrangementet sluttede med en match for
børn og forældre om søndagen. Et rigtigt godt arrangement. Tak til de unge mennesker for den glæde og iver
de deltog med, og ikke mindst for en rigtig god opførsel.
I ugerne 27-31, skolernes sommerferie, var der i samarbejde med Blokhus Golfcenter et åbent hus
arrangement i klubben hver torsdag fra kl. 10 -14. Sportsudvalget havde udsendt indbydelse til alle skoler i
nærområdet. Fra 10-12 var der undervisning ved en Pro, og fra 12-14 var der spil på par 3 banen med hjælp
fra divisionsspillerne og sportsudvalget. Det fleste antal deltagere på 1 dag var 11, så det må siges at være
acceptabelt. Det er svært at måle efterfølgende interesse.
Den 17. AUG deltog 2 af vores juniorer i et arrangement i Brønderslev, professionelle golfspiller Søren
Kjeldsens junior challanger. 2 juniorer med evt. caddie fra hver klub i Nordjylland kunne deltage. Der var
forskellige former for undervisning ved Søren Kjeldsen, herunder fik hver deltager individuel undervisning
af ham, afsluttende med en match. Det var en rigtig god oplevelse for vores spillere. Pudsigt nok var det
samme dag, som parmatchklubben afholdt match i Brønderslev, så der var også nogle af de gamle spillere,
der sneg sig ind og lyttede efter guldkorn. Jeg mindes også lidt om, der var nogle, der sneg sig til nogle
gratis frikadeller a´la Thomas Sletten.
Vores juniorhold, U16B, har klaret sig rigtigt godt. De vandt deres indledende pulje og skulle derfor spille
landsdelsfinale i Odder, hvor de vandt over først Silkeborg om formiddagen, og derefter Jelling om
eftermiddagen. Dette fik dem videre til landsfinalen i Værløse, og hvis der er nogen, der ikke ved, hvor det
ligger, så er det lidt nordvest for København. Finalen foregik den 6. OKT, hvor drengene fik en flot 2. plads.
Pga. det flotte resultat er drengene indstillet til Jammerbugt Kommunes Idrætspris. En pris som Jammerbugt
kommune uddeler til idrætsudøvere, som indeværende år har vundet et dansk mesterskab, eller et højere
mesterskab, eller som af anden grund findes kvalificeret. For 14 dage siden meddelte Jammerbugt
Kommune, at vores drenge vil modtage idrætsprisen. Den vil blive overrakt torsdag den 28. NOV, altså på
torsdag, i Bratsko, Brovst.
Modtagerne af prisen er: Mark Lykke Sørensen – Sebastian Hørdum Seidelmann og Carl Johan Springborg.
Et stort tillykke til dem.
Andre juniorer har deltaget i kredsturneringer, og den 29. SEP lagde Blokhus bane til kredsfinalen, hvor der
var deltagelse af ca. 80 juniorer fra de 4 kredse dækkende Nordjylland fra Hobro til Skagen. Et godt
arrangement og en rigtig god reklame for banen.

Af andre aktiviteter kan nævnes, at juniorerne har været med til at sælge ”lillebror” skrabelodder, hvor de
har samlet 2.600 kr. ind til juniorafdelingen. For hvert 20 kr. lod de solgte, fik juniorafdelingen 8 kr. Flot
gjort.
Der har været 2 forældremøder. Et ved opstart og et ved afslutning.
Alt det her fortæller noget om, der har været lagt et stort arbejde i juniorafdelingen, og det gør også, at vi har
nogle rigtig gode juniorer.
Så når vi til divisionsholdene. Fra sæsonstart havde næsten hele det tidligere førstehold meldt sig ud af
klubben, med flere forskellige begrundelser. Der var selvfølgelig på det tidspunkt også stor usikkerhed om,
hvad fremtiden bragte.
Det gav nogle udfordringer til den nye sæson. Inden den tidligere træner, Anders, stoppede, blev der i
samråd med ham og sportsudvalget arbejdet for at få fat i de unge/yngre spillere med henblik på udvikling
og fastholdelse i klubben. Vedr. herrerne gik det nogenlunde gnidningsfrit, da de resterende divisionsspillere
gik forrest og hjalp vores unge rigtig gode juniorspillere ind i truppen.
Vedr. damerne blev der efter lister trukket i Golfbox inviteret spillere til at være en del af divisionsholdene.
Der blev lagt fokus på alder – de yngste i klubben uanset handicap. Da vi ikke har ret mange unge
damespillere i klubben, blev aldersgrænsen selvfølgelig høj. Dette blev gjort for at udvikle og fastholde
damerne i klubben, selv om man måske ikke lige vurderedes som divisionsspiller. Det må siges, at formålet
lykkedes, for umiddelbart har vi ikke mistet nogen af de deltagende damespillere.
Sidst år i SEP måned tilmeldte vi 3 herrehold og 1 damehold. På grund af at hele 1. holdet forlod klubben,
måtte vi desværre trække det ene herrehold. 1 herrehold har i år spillet i 2. division, men måtte forventeligt
rykke ned i 3. division. 1 herrehold har spillet i 4 division, men måtte lige så forventeligt rykke ned til
kvalifikationsrækken. Dameholdet deltog i kvalifikationsrækken og fik en god erfaring med til den
kommende sæson.
Til den kommmende sæson har vi tilmeldt det samme antal hold. Jeg kan lige nævne, at der tilgår
forstærkning til herreholdene ved 2 af pro-trænerne i klubben. Det glæder vi os til.
Sportsudvalget har hele sommeren igennem været arrangør af en løbende match spillet hver tirsdag, en
MIZUNO Order af Merit match. Alle golfspillere i klubben med hcp. på max. 15 for herrer, og max. 20 for
damer har haft mulighed for at spille. Samlet vinder blev Kasper Jensen, der vandt et MIZUNO tilpasset
golfsæt, som han kan spille med i golfsæsonen 2014. Stort tillykke til ham.
Jeg vil gøre opmærksom på, at sportsudvalgets retningslinier er tilgængelige på klubbens hjemmeside. Her
fremgår det, at sportsudvalget arbejder for at skabe et træningsmiljø, som kan inspirere og motivere, og hvor
der lægges stor vægt på, at opnå et positivt miljø, som kendetegnes ved hjælpsomhed, venlighed og
inddragelse af alle. Et træningsmiljø, hvor der arbejdes konstruktivt med målsætninger, træningsplaner og
udviklingskompetencer. Her ligger også et ansøgningsskema, hvis nogle skulle have lyst til at blive optaget i
truppen.
Stort tak til sportsudvalget.
Handicapudvalget. Sidste år, den 1. JULI 2012 startede vi med det nye hcp-system, og ved årsskiftet blev
der lavet den første årsrevision. Det gav anledning til en del spørgsmål, der blev afklaret efter bedste
formåen. Nu skal der snart igen laves årsrevision, og så må vi se, om det giver specielle problemer. Dem må
vi så forsøge at løse.

Til orientering har udvalget foretaget over 1.500 reguleringer efter EDS-anmodning. Derudover er der
foretaget opdateringer efter div. matcher. Det har givet udvalget utroligt meget arbejde. Jeg vil lige herunder
komme med en lille opsang. Mange af de scorekort, der indleveres, er utroligt dårligt udfyldt.Det er næsten
på alle punkter, der laves fejl. Det er drøn irriterende at sidde at opdatere scorekort, når man skal gætte sig
til, hvad der står. Så kan man selvfølgelig bare sige, at scorekortet ikke bliver opdateret. Det er nemlig
rigtigt. Så fremover bliver det sådan, at alle EDS reguleringer SKAL I selv indberette via golfbox. Kan I
ikke finde ud af det, så kontakt os, og vi vejleder jer. Har man ikke selv adgang til golfbox, kan opdatering
foretages via touchskærmen i klubhuset. Går det helt i kage, hjælper vi selvfølgelig.
Vedr. turneringsudvalg kan det oplyses, at der har været 6 klubmatcher, her iblandt jubilæumsmatchen.
Åbningsmatchen og jubilæumsmatchen var der mange deltagere til, men ellers har der ikke været den store
opbakning til matcherne. Vi vil gerne komme med en opfordring til alle medlemmer om at deltage. Det er
sjovt, og man kommer ud og spille med nogle, som man måske ellers aldrig ville spille med. Vi vil fremover
se, hvad vi kan gøre for at få flere deltagere til matcherne.
Jubilæumsmatchen og efterfølgende arrangement var et godt initiativ, og der er stort set kun kommet roser
af arrangementet. Det samme gælder sponsormatchen, der blev arrangeret som tidligere år. Sponsormatchen
vil næste år blive afholdt på en anden måde, da den, som det er nu, koster halvdelen af, hvad vi får ind i
sponsorater.
Klubmesterskabet blev også afviklet, stort set som tidligere år, opdelt i de forskellige kategorier. Vi kan kun
opfordre til, at så mange som muligt melder sig til at deltage. Det gør ikke ondt at deltag, bortset fra dem,
der spiller 2 matcher på samme dag, men det må være manglende træning eller kondition. Man har sagtens
mulighed for at vinde, selv om man er højhandicappet, da der spilles i de forskellige kategorier.
Årets klubmestre vil blive nævnt og præmieret senere på generalforsamlingen.
I regionsgolf har vi haft 9 hold med. 2 veteranhold, 3 seniorhold, og 1 hold i hver række A+B+C+D.
Resultaterne har været så som så, men det er jo heller ikke overordnet det, det drejer sig om. Det drejer sig
om at spille noget golf. Til den nye sæson 2014 har vi tilmeldt samme antal hold, da det er vores opfattelse,
at regionsgolf er meget populær. Vi arbejder på, hvordan vi evt. kan forbedre forholdene for, eller præmiere
regionsholdene, da det dækker en stor bredde i klubben.
Vedr. infoudvalg kan oplyses, at der udsendes nyhedsbrev 1 gang månedligt på hjemmesiden. Det kræver
selvfølgelig, at vi har noget at skrive om, så derfor efterlyser vi input fra jer, som ved vores tidligere
klubblad. Vi vil meget gerne have indlæg fra diverse klubber i klubben, og ellers andre sjove og mærkelige
oplevelser, som man måske vil dele med andre golfspillere.
I baneudvalget var der ultimo FEB møde med diverse banekontrollanter, der var skåret ned fra 16 til 9 efter
anmodning fra baneejer. Det gav efterfølgende noget turbulens. Der er ikke nogen retningslinier for,
hvordan sådan noget skal gøres. Bestyrelsen pålagde Lars Larsen, der hele tiden har lavet planerne for
banekontrollanterne, at foretage fravalget af de personer, der ikke skulle deltage mere som banekontrollant.
Det blev gjort efter bedste formåen. Efterfølgende gav det dog nogle problemer i form af forkerte udtalelser
og misforståelser. Sagen blev løst ved, der fra bestyrelsen blev givet en formaning. Parterne orienteret, og så
var den sag afsluttet.
Tak til banekontrollanterne.
Der har været møde med klubber i klubben med henblik på koordinering af aktiviteter, således at alle ikke
skulle bruge banen samtidig. Det ser ud til at fungere godt nok.

Der har været møde med nye ejere og greenkeeper, og der er ingen tvivl om, de nye ejere fokuserer på golf
og kvalitet af banen. Der er blevet foretaget nogle mindre forandringer med hensyn til diverse pæle, som vi
lige skulle vænne os til. Der arbejdes fra baneejer med planer om at gøre banen længere. Banen er
Nordjyllands korteste bane. Ændringerne er på tegnebrættet, og der kan p.t. ikke oplyses nærmere detaljer.
Ændringerne foretages i dialog mellem klub og baneejer.
Vedr. shelters kan det oplyses, at det forsøg med, at kommunen skulle hjælpe med fremstilling af shelterne
er aflyst. Birgit har haft kontakt til de berørte institutioner, og resultatet blev, at det ville blive utroligt dyrt at
få dem lavet. Vi har af kommunen fået byggetilladelse til 2 shelters. Planen er nu, at klubben i samarbejde
med baneejer forsøger at lave dem. Seniorklubben ved Leif Pedersen har givet tilsagn om opsætning, og
baneejer dækker udgifter til materialer. Der arbejdes kraftigt på sagen.
Jeg vil da også lige her rette en stor tak til vore greenkeeper, Henning, og hans stab for den super flotte bane
de holder til os. Vi hører rigtig mange rosende ord fra fremmede spillere. Stor tak til dem.
Sponsorudvalget fortæller, at det har været utroligt svært at finde sponsorer, og det samme hører vi også fra
specielt dame- og herreklubben. Vi har dog stadig en hovedsponsor, Sparekassen Vendsyssel, der er
gældende for sæson 2013 og 2014 lydende på 20.000 kr. årligt. Klubben kan frit disponere over beløbet, dog
med den klausul at styrke såvel bredden samt juniorarbejdet og tilskud til klubber i klubben hvilket skulle
indebære, at disse klubber ikke selvstændigt kontakter sparekassen for yderligere sponsorat. Derudover er
der aftalt forskellige former for reklamering for sparekassen.
På hjemmesiden har vi p.t. 9 sponsorer. Er der medlemmer, der mener, de kan skaffe sponsorer, så kom med
dem. Vi tager imod med kyshånd.
Så kommer vi til bestyrelsesarbejdet. Vi beklager, at der er 2 bestyrelsesmedlemmer, formand og sekretær,
der i utide har valgt at forlade bestyrelsen. Det har selvfølgelig givet en del turbolens, ikke kun for
bestyrelsen, men også for klubbens medlemmer.
Jeg vil lige orientere lidt om bestyrelsens arbejde med kontrakt med ny baneejer. I den forbindelse har
bestyrelsen måske ikke været gode nok til det arbejde. Vi har ikke umiddelbart taget initiativet til at få lavet
de nye aftaler. Der har ikke altid været enighed i bestyrelsen, hvordan sagen skulle gribes an, men beslutning
undervejs blev, at vi skulle afvente et udkast fra den nye ejer. En assistance fra DGU,s juridisk ekspert, som
vi tidligere havde haft på sagen, skønnedes også at skulle vente til senere. Det skal dog lige bemærkes, at
den juridiske assistance, vi kan få via DGU er en del af vores kontingent, som vi betaler til DGU, altså det
koster os ikke noget ekstra. Et udkast fra nuværende ejer blev forsinket flere gange, idet den nye ejer
selvfølgelig også skulle have OK fra sit bagland, forståligt nok. Det skal også pointeres, at den nye kontrakt,
som jeg fremover hellere vil kalde lejeaftale, skulle godkendes af DGU, DIF og SKAT, så
sagsbehandlingstiden vil uden tvivl blive lang.
Det er specielt vigtigt at pointere, at klubben er en selvstændig almennyttig forening uden profit for øje.
SKAT har tidligere rettet henvendelse til klubben for afklaring af klubbens aktivitet, herunder specielt
momsproblematikken. SKAT fik tidligere tilsendt den gamle lejeaftale med Proark, samtidig med det blev
oplyst, at vi var ved at lave aftale med ny ejer. Vi fik en tilbagemelding fra SKAT, hvor der blev påpeget
mange forskellige, for os uheldige, ting. SKAT,s konklusion var, af brev af 5. marts 2013, at såfremt
klubben inden 1. april 2014 med baneejer har indgået en aftale, som ikke giver baneejer indflydelse på
klubbens økonomiske dispositioner, herunder fastsættelse af kontingent og greenfee m.v., vil momspligten
ikke komme på tale. Sagt på en måske mere forstålig måde. Hvis vi ikke får lavet en ny aftale, der opfylder
de gældende betingelser, bliver vi momspligtig pr. 1. april 2014.

Så det kan blive en alvorlig sag for os.
SKAT har også meddelt, at de normalt kun giver 6 mdr. varsel til sådanne ændringer, men SKAT har
anerkendt at klubben, hvis den ønsker at undgå momspligt, skal have tid til yderligere forhandling, og har
derfor givet længere frist. Den første frist var 1. OKT. Det kunne vi ikke nå. Søgt ny frist og fik til 1. DEC.
Det kan vi heller ikke nå. Nu har vi søgt og fået yderligere udsættelse til 15. DEC. Så der arbejdes på højtryk
i øjeblikket.
DGU afholdt den 9. OKT i Odense på landsplan et møde i forhold til aftaler mellem klubber og privatejede
golfbaner. Vi deltog med vores forhandlingsudvalg, men det bragte ikke noget nyt i vores sag.
Den 17. OKT meddelte formand og sekretær, at de egenhændigt ville forsøge at lave et udkast til aftale med
ny baneejer. Aftalen skulle så gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Det blev påtalt, at andre fra
forhandlingsudvalget ikke blev inddraget. Formanden meddelte, at p.g.a. tidsnød skønnedes det ikke at
kunne nås, da det kun var et udkast til bestyrelsens videre arbejde, så det var i og for sig OK. Men den 22.
OKT blev udkastet fremsendt til resterende bestyrelse og til baneejer, uden at have været over bestyrelsens
bord. Det var nok ikke helt efter aftale. Den 24. OKT blev udkastet gennemgået på bestyrelsesmøde. Der
blev foretaget rettelser og tilføjelser, hvorefter det blev sendt til DGU,s jurist til godkendelse.
Videre lejeaftale forhandlinger kommer lidt senere.
Den 28. OKT blev der så af Jan og Birgit sendt en mail ud til alle medlemmer med deres beslutning om at
trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev ikke underrettet forinden, men kort efter udsendelsen af mailen
via sekretariatet, blev samme mail dog sendt direkte til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Jeg kan dog lige nævne, at inden deres beslutning, havde bestyrelsen afholdt 14 bestyrelsesmøder, hvor der
er blevet behandlet mange forskellige ting. Der har været en del udvalgsmøder, SGN møder, kredsmøder,
distriktsmøder, regionsgolføder, møde med Jammerbugt Kommune, Klaus Eriksen, fritidsrådet, der vejleder
tilskudsordninger til almennyttige klubber i kommunen. Det kan nævnes, at vi har fået et tilskud på ca. 9.000
kr. sammenlagt, dvs. 1.899 kr. pr. kvartal + 1.200 for et juniorlederkursus.
Vi skulle have afholdt et strategimøde for udfærdigelse af forretningsorden, diverse planer for udvalg og
årsplan. Det var arrangeret til FEB 2013, men blev af forskellig årsag udsat og senere aldrig gennemført.
Der har bestyrelsen nok kikset lidt.
Efter vi fik Jan og Birgit,s mail, måtte resterende del af bestyrelsen selvfølgelig så finde ud af, hvad der så
skulle ske. Vi holdt et møde ved mig, da jeg ikke selv var i stand til at kunne køre bil. Jeg fik lige et nyt knæ
den 21. OKT. På det møde besluttede vi, at det var for nemt, at vi også bare kastede håndklædet i ringen. Vi
var dog valgt på generalforsamling til at arbejde for klubben. Vi vurderede, at vi ikke ville svare på mailen,
for ikke at starte nogen form for mudderkastning. Vi gennemgik vedtægterne og fandt ud af, at vi trods kun
4 medlemmer, kontra 6, godt kunne fortsætte bestyrelsesarbejdet. Vi kunne opfylde vedtægterne. Vi er
beslutningsdygtige, mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede. Vi kan tegne klubben,
der gøres af formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vi konstituerede os med mig som formand, Lars Larsen som næstformand, Grethe Lauritzen som kasserer,
og Ole Breinholdt som sekretær. Medlemmer underrettet via mail. Vi havde nogle store udfordringer, men vi
tog kampen op. Vi har i konstruktiv dialog og i en ordentlig tone afholdt flere møder, herunder møder med
revisor for at ordne regnskab til generalforsamlingen. Det, at Jan forlod bestyrelsen, gjorde, at vi måtte bruge
revisoren mere end ellers. Jan var bestyrelsens interne kontrol i forhold til regnskab. Han er revisor, og han
har tidligere over for Grethe og resterende bestyrelse erklæret, at han nok skulle hjælpe kassereren i det

omfang, der var nødvendigt. Jan,s afgang har kostet yderligere revisorudgifter, som vil kunne ses i
regnskabet.
Jeg vil lige vende tilbage til lejeforhandlingerne. Vi har efterfølgende afholdt et møde med DGU,s jurist
vedr. lejeforhandlingerne. Det var rigtigt godt. Vi fik mere præcist lavet et udkast til lejeaftalerne. DGU,s
jurist foretager nu forhandlingerne med SKAT, så aftalerne bliver juridisk rigtig. Vi har også haft møde med
baneejer i samme anledning, og det var yderst positivt. Der var selvfølgelig nogle ting, der skulle rettes til,
men det blev vi enige om. Baneejer arbejder videre med hans eksperter, og arbejder videre med assistance
fra DGU,s jurist. Vores del ligger nu til afgørelse ved SKAT. DGU,s jurist klarer sagsbehandlingen vedr.
det. Det nærmere indhold af aftalerne kan vi ikke nu nærmere fortælle, men vi kan dog fortælle, at for at
aftalerne kan godkendes af SKAT, skal vi betale fast leje til udlejer/baneejer. Vi skal bestemme kontingentet
og greenfee, og vi skal have eksklusiv råderet over anlægget. Sådan er det også lagt op til i aftalerne.
Vedr. kontingent kommer det under senere særskilt punkt.
Det skal nævnes, at Jan har forestået den løbende dialog og opfølgning med golfcentret og vores
administrationsaftale. Ved opkrævning af sidste halvdel af kontingent for 2013, blev der udsendt forkert
girokort med kontonr. og navn på den nye baneejer. Det blev hurtigt opdaget og påtalt, men det var allerede
for sent. Jan syntes at det var i orden at de var gået ind på udlejers konto – det var vi andre ikke enige i.
Inden rettelse var der allerede indbetalt kontingenter for 177.000 kr., som var sat ind på udlejers konto, og
det var helt i strid med aftale. Kontingent skal gå på klubbens konto, og ikke udlejers konto. Det gav lidt
efterfølgende problemer, men blev rettet til. Da var bestyrelsen måske heller ikke god nok til at følge op i
forhold til aftaler. Som det efterfølgende vil kunne ses via regnskabet, har klubben stadig næsten 75.000 kr.
af det indbetalte kontingent til gode hos udlejer, men det er der nu taget hånd om.
Så vil jeg lige nævne lidt om den nuværende bestyrelses holdning til Jan og Birgits mail og følgerne deraf.
Bestyrelsen benægter ikke, der har været nogle uoverensstemmelser i tidligere bestyrelse. Der har også
været sket nogle ting, som måske ikke har været så hensigtmæssige, men sagerne er blevet behandlet af
tidligere bestyrelse, og med diverse beslutninger afsluttet af tidligere bestyrelse, så vi mener ikke, der er
yderligere grund til at tage sagerne frem igen, da de er afsluttet. Jeg blev efter Jan og Birgit,s mail kontaktet
af pressen, Nordjyske, hvordan de så end var blevet underrettet og havde fået mailen. Man ønskede
selvfølgelig en forklaring fra resterende bestyrelse. Jeg ville ikke kommentere sagen over for ham, men
vente til generalforsamlingen, da den var så nært forestående. Det kunne han så ikke forstå. Han blev gjort
bekendt med, at jeg ikke på nogen måde var interesseret i ”mudderkastning”. Han fik at vide, at der ikke var
nogen, der havde taget af kassen, der var ikke nogen, der havde lavet strafbart forhold, og klubben havde på
ingen måde mistet penge. Pressen fik min opfattelse, at sagen udmundede kun i intern stridighed i
bestyrelsen. At det så efterfølgende har kostet lidt flere revisorpenge, det er bare ærgerligt, men det er jo
ikke vores skyld.
Det er OK, at man ikke er enige og måske ikke kan samarbejde, og derfor vil ud af bestyrelsesarbejde.
Birgit, der ville være på valg i år, havde allerede meddelt, at hun ikke ville genopstille. Det er OK.
Formanden kunne på det foreliggende også have meddelt, at han ved generalforsamlingen ikke ønskede at
være med mere. Det havde været OK. Men den måde, det er gjort på, syntes vi ikke er OK. Heller ikke at
afsluttede sager, der er godkendt af tidligere bestyrelse, inklusiv Jan og Birgit, bliver brugt på den måde.
Det er nu engang sådan i vores samfund, at når du har fået en straf og udstået den, så er du straffri. Så det er
ikke acceptabelt, den måde, der er blevet handlet på.
Efter at Birgit og Jan havde trukket sig, blev der gjort forsøg på at samle medlemmer for at vælte den
resterende bestyrelse. Vi ser på en seddel i klubhuset, at Ole Secher har lavet en indkaldelse til
medlemsmøde. Det er han selvfølgelig i sin fulde ret til at gøre. Der går ikke ret lang tid, så bliver

indkaldelsen via mail sendt ud til alle klubbens medlemmer. Her undrede vi os noget, for I som
klubmedlemmer har via jeres mail givet Blokhus Golf Klub,s bestyrelse tilladelse til at sende mails til jer.
Det er kun Blokhus Golf Klub,s bestyrelse, der har den tilladelse, og ikke enkeltpersoner eller grupper. Det
beklager vi selvfølgelig, at det er sket. Jeg tog kontakt til sekretariatet, og det blev beklaget, at man ikke
havde været opmærksom på det. Det ville selvfølgelig ikke ske mere, og det var så det.
Der blev afholdt et møde, hvor nuværende bestyrelse ikke ønskede at deltag, for at undgå yderligere
diskussion og evt. ”mudderkastning”. Vi ville vente og orientere på generalforsamlingen.
Efter omhandlede møde, blev jeg kontaktet af Ole Secher, der ville underrette mig om resultatet af mødet.
Det blev aftalt, at Ole sendte det pr. post til mig. Det modtog jeg også kort efter.
I mellemtiden sendte vi indkaldelse til generalforsamlingen ud via mail og post til dem, der ikke var
registreret med mail.
Dagen efter fik jeg en mail fra Morten i sekretariatet. Ole havde bedt dem sende noget fra deres møde ud til
klubbens medlemmer. Morten fik besked på at vente med at sende mailen. Vi vendte sagen i bestyrelsen. Vi
var ikke helt enige om, vi skulle give tilladelse til udsendelse af omhandlede mail. Vi ville ikke have, at det
skulle misforstås, at vi ikke ville lade omhandlede mail blive sendt. I mellemtiden fik vi mundtlige klager fra
medlemmer, der ikke ønskede at modtage mails i den sags anledning. Så var der selvfølgelig ikke nogen
tvivl om, vi måtte sige nej til at udsende mailen. Jeg sendte Ole en mail med sekretariatet som cc. Jeg lovede
Ole, at jeg ville læse omhandlede brev op på generalforsamlingen. Oles tilbagesvar var ikke særligt positivt.
Efterfølgende har Ole alligevel fået udsendt sin mail til medlemmerne. Der gik ikke ret lang tid, før vi igen
havde utilfredse medlemmer i telefonen. Vi måtte selvfølgelig beklage, og meddele, at vi eller sekretariatet
ikke havde noget med sagen at gøre.
Vi syntes selvfølgelig, at det er illoyalt over for klubben og dybt kritisabelt. Jeg har forelagt sagen en jurist,
og umiddelbart kan der måske være overtrædelse af persondataloven og markedsføringsloven. Det er nu
engang sådan, at såfremt du skal sende mails til nogen, skal du have tilladelse af ejeren af mailen. Det kan
der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Sagen følges, alt efter, hvad der sker videre på generalforsamlingen.
Jeg vil lige nævne, at der i Ole,s udsendte brev stilles spørgsmåltegn ved kassererens sammenfald med
samme person, der administrerer største udvalgsbudget. Det er godkendt af tidligere bestyrelse, og her også
Jan og Birgit, så det er der ikke noget galt med. Jeg kan da også lige igen nævne, at den tidligere bestyrelse
havde den interne kontrol i form at Jan, som revisor, så såfremt der var uregelmæssigheder i regnskabet,
ville han selvfølgelig opdage det.
Så nu må det være nok med det.
Til slut vil jeg lige meddele, at såfremt nuværende bestyrelse skal fortsætte, det behandles jo på et
efterfølgende punkt, så skal der sørges for udarbejdelse af mere detaljerede retningslinier for de forskellige
udvalg, samt bestyrelsen. Samtidig vil vi sørge for, at der bliver udarbejdet mere fyldige referater. Vi har
haft nogle situationer ved gennemgang af referaterne, hvor vi ikke har kunnet nå til enighed om, hvad der
egentlig var sagt på bestyrelsesmødet. De situationer skal undgås. Vi har allerede i den anledning taget
initiativ til møde med DGU, hvor konsulent Kim Uldahl vil komme med vejledende anbefalinger til god
klubdrift. Det er ingen økonomisk udgift. Det er også med i vores kontingent til DGU. Vi har brugt DGU alt
for lidt. Vi har betalt og ikke fået noget for pengene.
Jeg glemte lige at sige lidt om restauranten. Der har også været en del turbolens omkring den, men der har vi
ikke haft nogen indflydelse. Peter er stoppet, og centeret vil nu selv drive restauranten. Vores tidligere

restauratør, Vibeke, er ansat som bestyrer. Det glæder vi os meget til. Restauranten åbner den 27. NOV i
tidsrummet kl. 10-16. Derefter åbent i vinterperioden onsdag kl. 10 -16, og weekend kl. 10-16.
Jeg vil til allersidst rette en tak til Blokhus Golfcenter for godt samarbejde og fremtidige gode intentioner.
Fra min side også en stor tak til den nuværende bestyrelse for en utrolig arbejdsiver, specielt her på det
sidste.
Tak fordi vi har en god golfklub og en god samarbejdspartner i Blokhus Goldcenter.
Tak.

