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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Mandag den 09. marts 2020 kl. 19.00
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Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad 5&6
Der er ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Ad 7.
Følgende er på valg:
Hans Jørgen Nielsen (modtager genvalg)
Christian Preuthun (modtager genvalg)

Stensballegaard Golfklub
Referat fra ordinær generalforsamling
Mandag den 09. marts 2020 kl. 19.00
hos
Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens

1. Valg af dirigent.

Jannik Haahr Antonsen fra

valgt

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens årsberetning for 2019
(5. driftsår)
Et år er gået og 2019 blev et godt år for Stensballegaard Golfklub med mange tiltag og aktiviteter.
Vi havde standerhejsning og åbningsturnering den 6. april, hvor der var tilmeldt 74 medlemmer,
hvilket var et pænt fremmøde
2019 blev som de tidligere år, præget af en meget stor indsats af alle interessenter (de frivillige,
personalet, ejerkredsen, alle medlemmer og bestyrelsen).
På banen var vi i 2019 udfordret, som vi også var i 2018, på grund af vejret. Der var forår, der, hvor
det burde være vinter og omvendt. En tør sommer og et meget våd efterår.
Det våde vejr i efteråret og vinter, var med til at vi havde mange gæster, da mange baner var
lukket på grund af vandet og det gav nogle gode indtægter.
Vi måtte desværre erkende, at par 3 banen ikke var i orden og ikke levede op til den standard vi
forventer vores bane har. Vi måtte lukke 2 af hullerne for at de kunne repareres, og de åbnes på
ny til maj.

Men til trods for den modstand vejret har voldet os, kommer vi økonomisk godt gennem året,
med kr.30592 i overskud

Bestyrelsen har igen i år været fokuseret på klubbens økonomi.
Vi havde desværre en uheldig start de første måneder på året, da vores Greens var meget dårlige.
Det fik vi også meget kritik for, både af medlemmer og af gæster.
Greens blev hen over året meget flotte, og gæsterne kom tilbage, så vi nåede vore budget på
greenfee. Vore greens er stadig meget flotte her på slutningen af vinteren
Det er for bestyrelsen meget vigtig, at vi har et anlæg, der lever op til de forventninger
bestyrelsen, vores medlemmer og gæster har.
Jeg er stolt over det regnskab, som vi kan præsentere . Hans Jørgen vil senere fremvise regnskabet
mere detaljeret
Bestyrelsen har desuden igen haft fokus på at tiltrække nye golfspillere. Det være sig golfspillere,
som allerede er i handicap, samt helt nye spillere.
I bestyrelsen er vi utrolig glade for den hjælp, som vi modtager fra mange frivillige. Uden den store
indsats og hjælp, ville det helle ikke kunne lykkes. Der er mange, som har mange forskellige jobs,
og som altid stiller op, når der er behov. I skal alle have, uanset hvilken indsats i har ydet, en
meget stor tak.
2019 var også året, hvor vi udarbejdede oplæg til at bygge et nyt overdækket udslags hus.
Plannerne er klare, og vi forventer, at projektet lykkes i 2020. Vi er i gang med at søge midler hos
forskellige fonde og virksomheder. Vi har allerede modtaget en donation på kr. 50000.
Det var også året, hvor vi fik etableret ”Momsfonden”, som efterfølgende er blevet godkendt af
SKAT. Tak til alle de medlemmer, som ved deres donation gjorde det muligt.
Der har også i Stensballegaard Golf Klub været et meget højt aktivitetsniveau. Vi har afviklet 16
klubturneringer, vi har haft regelundervisning af de nye regler, som trådte i kraft i 2019. Vi fik også
lavet varme i en loggerbygning.
Vi fik også i 2019 2 nye medarbejdere. Vi fik ny Sekretær Lotte Olsen og ny Pro Jesper Thorsø.
2019 var også året, hvor vi udvidede rejseaktiviteterne således at vi nu har en rejse om foråret, en
rejse i efteråret og en rejse for sponsorer.
Året 2019 var også året, hvor vi for første gang i klubbens historie har fået en greenkeeper elev,
Matias. Det har virket så godt at en ny elev er begyndt i 2020

Fokuspunkter har igen i år været:
 Økonomi
 Nye medlemmer
 Banen
 Kommunikation til medlemmerne
 Sponsorer, nuværende som nye
 Øget aktiviteter
 Frivillighed




Hjemmesiden
Ungdomsspiller

Medlemmerne
Medlemstallet i Stensballegaard Golf Klub var i 2019 uændret fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020.
Vi er meget glade for, at vi ikke har haft tilbagegang, men udviklingen er ikke det, vi havde planlagt
i vores strategi.
Vi har haft en udskiftning af 73 medlemmer, så vi ved årets begyndelse var 757 medlemmer.
Vi har ikke længere passive medlemmer, som vi i forbindelse med ændring af kontingent til
medlemmer med aktier, bortfaldt denne medlemsgruppe.
Vores “TRY OUT“ koncept, blev i 2017 ændret til at gælde i 3 måneder. Dette skete for at få
spillerne til at konvertere hurtigere til fuldt medlemskab.
Vi tiltrak ca. 50 nye, hvoraf kun 12 er forblevet som medlemmer. Dette kan skyldes, at vi kom for
sent i gang med efterårs træningen, så en del venter på at færdiggøre uddannelsen her i foråret.
Vi forsøger at hverve nye medlemmer med forskellige tiltag. Det sker gennem kampagne,
annoncering og vi brug af sociale medier. Arbejdet mindskes ikke i 2020. Her vil vi fortsat
intensivere jagten på nye medlemmer.
Vi vil derfor igen gerne opfordre jer som medlemmer til at hverve nye medlemmer.
Det være sig helt nye, som endnu ikke er i hcp., samt spiller der er i hcp. Vores Try Out koncept er
en god måde at komme i gang med golf.
Det er af stor betydning at vi får medlemsantallet til at stige.
Vi arbejder samtidigt på at gøre det attraktivt for eksisterende medlemmer, at blive ved med at
være medlem, gennem forskellige tilbud og medlems arrangementer.
Vi kan med glæde se, at vores fri buggy til medlemmer over 75 år har tiltrukket og fastholdt
medlemmer.

Et af medlemstilbuddene, for fuldtidsmedlemmer, er Club 1, hvor vi har et samarbejde mellem 6
klubber bestående af Vejle - Kolding – Haderslev – Brejnhøjgård – Gyttergaard og Stensballegaard.
Vi kan kun opfodre jer til at benytte dette tilbud, da det giver gode muligheder for at prøve andre
baner til en fornuftig pris. Jeg vil også nævne vores samarbejde med Silkeborg – Lyngbygård –

Lübcke, hvor vi opnår 33 % rabat på greenfee. Den samme mulighed er der i forhold til Horsens
Golfklub.
Mange af medlemmerne har brugt mange timer på at vedligeholde vores anlæg, hvilket er af
meget stor betydning for klubben. Det samme har også været tilfælde med hjælp i reception og
vores servicebil. Holdet der samler bolde op, er også meget værdifuldt.
Det er ikke mindre end fantastisk, alle de mange timer I alle hjælper med. TAK for det.

Vi har også haft mange, som har været mentorer, for nye spillere. Det kan ikke understreges nok,
hvor vigtigt det er at vi holder fast i de nye medlemmer. Det er vigtigt, at vi giver dem gode
oplevelser, gode relationer og nogle gode sociale oplevelser. Disse oplevelser behøves ikke kun
være på banen, det kan også være at sætte sig og drikke en kop kaffe eller en fadøl i restauranten.

Sporten
Danmarksturneringen:
På den sportslige side bød 2019 på et særdeles vellykket år for Stensballegaard Golfklub. 4 ud af 5
hold i Danmarksturneringen endte på 1.pladsen i deres respektive puljer. Af disse 4 hold, rykkede 3
hold op. Det betyder at Stensballegaard bedste damehold spiller i 2.division, og herreholdet i
3.division. Det er de bedste rækker, holdet endnu har spillet i.
På den individuelle side blev Anna Behnsen igen Danmarksmester for sin årgang. Dette blev hædret
ved en ceremoni i Insero, hvor træner og spiller fik overrakt en pris for præstationen. Derudover var
Anna en del af DGU’s udviklingstrup i 2019, hvilket betyder at hun er i betragtning til
ungdomslandsholdet, som består af 6 piger. Yderligere på pigesiden vandt Cecilie Greve sin første
ranglisteturnering i Lillebælt Golfklub. 2019 blev også året, hvor Stensballegaard sendte sin første
golfspiller på college i USA. Jacob Agerschou vendte efter nogle år tilbage til Stensballegaard og
udover at rejse til USA for at begynde sit nye eventyr, rykkede Jacob op med 1.holdet og vandt også
en rangliste turnering i Herning. Lige nu er Jacob i gang med forårssæsonen i New Mexico, hvor
han har til spillet sig en af de 5 pladser på holdet. Det er meget spændende og imponerende, at vi
som så ung en klub kan præstere, som vi gjorde i 2019 på den sportslige side.
Junior:
I 2019 blev Stensballegaards juniorafdeling både større og sjovere. Klubben indgik et samarbejde
med DGU som 1 af 10 klubber på landsplan, hvor børnene fik givet en identitet og klubben stillet
konsulentarbejde og forskellige tilbud til rådighed. Stensballebjørnene blev til, og b(j)ørnene havde
en fest. Der var særligt tilgang på de mindste juniorer – og de af jer, der kom i golfklubben mandag
eftermiddag så hvor god en stemning der var – og hvor mange ”bjørne” der var til stede. Omtrent 35
juniorer mødte op i gennemsnit til hver træning. Juniorerne ved vi, er de golfspillere som ender med

at betalte kontingent i rigtig mange år fremover – og også dem som vender tilbage til golfen senere
hen i livet. Derfor er de en vigtig del af vores identitet, men også en vital del af vores fremtidige
medlemsskare.
Regionsgolf:
I 2019 havde vi igen tilmeldt 8 hold. Der blev kæmpet rigtig godt i alle rækker. Så godt at 4 hold
vandt deres puljer og gik videre til slutspillet, desværre var der ingen der nåede finalen.
1 hold blev slået ud i 1/8s finalen, 2 hold i kvartfinalen og det sidste hold tabte knebent i
semifinalen.
Vi kan se tilbage på endnu et rigtig godt år på det sportslige, der er virkelig lagt en masse flid i
træningstimerne blandt spillerne, som har givet flotte præstationer, ikke mindst takket været vores
nye PRO Jesper, som ved sit engagement har givet en fornyelse, alle nyder godt af – tak for
indsatsen. Vi kan være stolte af at repræsentere en dynamisk og fleksibel klub, som leverer kvalitet.

Klubmesterskab 2019:
I 2019 var der 70 tilmeldinger til klubmesterskabet, årets sportslige højdepunkt. Et lille fald i
deltagere i forhold til 2018.
Vi vil gerne endnu engang ønske klubbens mestre og Runner – Up til lykke med deres præstationer
og titler:
Damer:

Vinder:
Anna Hjerrild Behnsen
Runner-Up:
Cecilie Greve
Herrer:
Vinder:
Christian Brandt Hansen
Runner-Up:
Jens Aslak Pommerencke
Midt-Age Herrer:
Vinder:
Claus Eliasen
Runner-Up:
Kim Westensee
Senior Damer:
Vinder:
Tina Gammelby
Runner-Up
Pernille Prahl Jørgensen
Senior Herrer:
Vinder:
Henrik Lerche
Runner-Up:
Claus Bayer Jørgensen
Veteran Damer:

Vinder:
Karen Margrethe Johansen
Runner-Up:
Vibeke Fyenbo
Veteran Herrer:
Vinder:
Ramon Ubric Lopez
Runner-Up
Ole Damkjær
Junior piger:
Vinder:
Anna Hjerrild Behnsen
Runner-up:
Cecilie greve

Junior drenge:
Vinder:
Frederik Lie Knudsen
Runner-Up:
Toke Greve
Handicapmester:
Vinder:
Lars Nipper
Runner-Up
Lars Damgaard
Hulspils mester:
Vinder:
Jens Aslak Pommerencke
Runner-Up
Tom Munkø

Banen
Jeg vil ikke berette meget omkring banen, da Kristen Bruun, som er formand for baneudvalget,
senere vil give en mere fyldestgørende orientering.
2019 var på greenkeeper siden et noget ambivalent år. Vi havde forår i februar, kulde i marts og
en sommer der var tør, men knap så varm som året før. Den manglende varme udfordrede os på
propningen af greens. Det blev et meget længere periode med uens greens, end vi havde håbet på

og regnet med. Da der endelig kom vand fra oven, rettede de sig dog hurtigt, og i efteråret havde
vi igen fantastiske greens over hele linjen. Det har vi stadig. Det er en fornøjelse at kunne præstere
sådanne greens gennem snart en hel vinter.
Vi har også i 2019 klippet roughen, som vi startede i 2016, hvilket vi oplever stor tilfredshed med,
men mange medlemmer og gæster synes ikke, at der i året blev klippet nok. Det arbejder
baneudvalget med om, hvor mange gange der er behov for.
Vi skal huske at roughen er en del af vores bane design.
Vi er fra bestyrelsen, meget tilfreds med den standard vores bane fik i løbet af 2019
Der vil i 2020 stadigt blive arbejdet på at forbedre og optimere banen på alle 27 huller, således at
vi kan fremstå med en af de bedste golfbaner.
Par 3 banen levede ikke op til de forventninger vi har omkring den, det har chefgreenkeeperen
lovet vil blive meget bedre i 2020.

Sponsorer
Bestyrelsen er meget taknemmelig for den støtte, som vi får af vores Sponsorer. Vi har 75
sponsorer.
Uden denne støtte vil det ikke være muligt at køre klubben på det niveau, vi gør.
Der skal derfor lyde en meget stor tak til alle vores sponsorer. Der er både sponsorer, som yder en
direkte økonomisk støtte, eller der er tale om gaver til en af vores klubarrangementer.
Vi er, som alle andre foreninger, udsat for en meget stor konkurrence, når der skal hentes
sponsorater. Vi er mange foreninger, som har behov for støtte. Vi er utrolig glad for den store
opbakning, vi får.
Jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at støtte op om vores sponsorer.
Vi har i år forsøgt at lave en del flere aktiviteter for sponsorerne i form at netværksgolf, træning og
socialt samarbejde. Det har været en stor succes, hvor der er mange deltagere når vi mødes.
Bestyrelsen vil gerne takke alle sponsorer for deres bidrag og støtte.
Det var også året, hvor vi havde første netværks golftur for sponsorer, som blev en meget
succesfuld rejse.

Medarbejdere, frivillige.
Bestyrelsen vil meget gerne ved denne lejlighed takke alle medarbejdere, som er med til at holde
vores dejlige klub kørende i hverdagen. Der udføres en fantastisk stykke arbejde. Tak til Rasmus og

alle hans kollegaer, som gennem ihærdig arbejdsindsats er med til, at vi igen har en rigtig god
bane.

Tak til vores pro, Jesper, som tålmodig forsøge at udvikle os til bedre golfspiller. Tak for arbejdet
du udfører med de forskellige grupper. Og som vi kan se, har det nyttet dels individuel som
holdmæssigt
Tak skal der også lyde fra bestyrelsen, til alle de frivillige der gennem 2017, har bidraget med et
stykke arbejde: baneservice, handicapudvalg, juniorer, eliten, turneringsafvikling, begyndere,
boldopsamling, bunkers, udenoms arealer, rengøringsholdet, mentorer og receptionen.
Der skal også lyde en stor tak til turneringsudvalget, Ladies Sektion, Mens Sektion og Senior
Sektion, for det store arbejde, som i udfører til glæde for medlemmerne.
Tak til samarbejdet med restauranten og til Proshoppen
Tak til Holger og administrationen for det arbejde i laver til glæde for os.
Selvfølgelig skal der også lyde en tak til greenkeeper holdt, i har gjort et godt stykke arbejde, som
vi er stolte af.
Jeg håber at jeg er kommet hele vejen rundt. Skulle jeg har misset nogle, er det ikke bevist.
Tak til alle frivillige, som nævnt, vil vi ikke kunne lykkes uden den indsats i har gjort.
Tak allesammen

Fremtiden
Vi i bestyrelsen ser meget positiv, men samtidig realistisk på fremtiden. Det vil fremover kræve
mange kræfter for at hverve nye medlemmer og fastholde vore nuværende medlemmer. Der skal
også bruges mange kræfter på at fastholde og finde nye sponsorer. Vi ser en positiv udvikling i
antallet.
Vi har udfordringer med at holde banen i den stand, som den fortjener og bestyrelsen ønsker og
uden frivillig hjælp kan det ikke lykkes.
Den stigning vi har haft blandt junior, giver håb om at golf igen blive populær blandt unge
mennesker.
Vi har her en stor opgave i at fastholde medlemmer. Det viser sig at mange af dem, som starter er
væk igen efter 2 år. Derfor er det vigtigt at vi etablerer et godt netværk til alle de nye. Dette er
ikke kun et problem i vores klub, men generelt.

Vi har en fantastisk udfordrende og spændende bane med gode forhold, hvor vi kan spille hele
året på sommergreens.
Vi har gode klublokaler.
Vi har gode medlemmer
Vi har en god restaurant, og jeg kunne blive ved.
Vi har alle de faciliteter, der skal til for at man, som medlem, har de fordele der skal til for at være i
vores klub.
Som der i 2019 har været fokus på økonomien, vil det også være tilfældet i 2020. Herudover vil
bestyrelsen koncentrere indsatsen omkring de punkter jeg har nævnt. Vi vil forsøge at
kommunikerer og informerer på det niveau, som vi har gjort i år, således at alle er godt orienteret
om hvad der sker.
Året 2020 vil også blive året, hvor vi får en vaskeplads, som er et stort ønske for mange. Som
allerede nævnt forventer vi i 2020 at få lavet vores overdæk

Vi vil gerne takke familien Ahlefeldt – Laurvig for samarbejdet i 2019, og ser med glæde frem til
samarbejdet fremover.
Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi i bestyrelsen er meget afhængig af det frivilligt arbejde
medlemmerne udfører, jeg vil derfor appellere til jer om at bidrage med et par timers arbejde. På
forhånd tak.
Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i 2019. Tak for den
interesse og arbejdsindsats i har leveret.

Vi har standerhejsning den 7. april i forbindelse med åbningsmatchen. Vi synger og hejser vores
flag kl.08.00, og håber på stor frem møde.
Tak for fremmødet.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

Budgettet fremlagt og kontingent godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag modtaget
6. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter)
Følgende er på valg:
Hans Jørgen Nielsen - valgt
Christian Preuthun – valgt
Suppleanter:
Hanne Reinholt - valgt
Mathias Thim Juhl - valgt
8. Valg af revisor.
Genvalg af
9. Eventuelt.
Vi laver lidt om i markeringerne og banebetegnelserne. Der var en diskussion af romertal versus farver.
Træningsarealerne er ikke for gode. Græsset og bunkere trænger til en tur.
Små flag til markering af placering af pinde kommer på flagene igen når o-ringe er kommet hjem.
Afstandsmarkeringer på driving range bliver der flere af i 2020.
Opfordring til at PITCHFORK er alles gode ven – ret dine nedslagsmærker og brug måtterne når du skal.
Har man noget om banen så kontakt Kristen Bruun (kristenbruun@gmail.com) – så bringer han det videre.

Referat godkendt af dirigent
---------------------------------------------------------------------

