Generalforsamling Stensballegaard Golf
Dato: 28.06.2021
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:
Bent Kyndesgaard (modtager genvalg)
Leif Biza (modtager genvalg)
Kristen Bruun (Modtager ikke genvalg) Bestyrelsen har en kandidat.
Referat fra generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
Jannik Haahr Antonsen fra
rettidigt indkaldt.

valgt og der blev konstateret at generalforsamlingen trods corona er

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens årsberetning for 2020
Bestyrelsens beretning for 2020 er klubbens 6. beretning.
Det har på mange måder været et udfordrende år 2020.
Den sene afholdelse af generalforsamlingen, har gjort at jeg har skrottet min oprindelige beretning
og udarbejdet en alternativ. Det alternative består i en meget kortere udgave af beretningen, end
hvad der har været gængs i klubben.
Vi har haft Corona at kæmpe med, hvilket har sat sine spor i året. Vi blev pålagt at lukke banen, vi
skulle foretage forskellige tiltag for at sikre en god hygiejne. Alt er blevet gennemført til punkt og
prik, ved fælles indsats af medlemmer og medarbejdere. Tak for indsatsen.
Corona satte også sit præg nogle af vores aktiviteter, herunder alle klubrejser, vi kunne ikke
samles og det gik ud over det sociale sammenhold når vi have spillet en match eller en turnering.
Der har også været gode tiltag i sæsonen.
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Vi har haft mange begyndere gennem systemet, mere end 150, hvoraf der var ca. 50 som
konverterede til medlemmer i en eller anden form.
Mange af begynderne kom via vores deltagelse i Byens julekalender.
Det var også året vi fik et udslag hus, Spar Nord Academy. Det har haft meget stor betydning for
træneren, der nu kan undervise ”næsten” altid uanset vejret og lyset. Medlemmerne har også
taget godt imod det. Det ses med den benyttelse der har været gennem hele vinter og forår.
Der skal herfra lyde en meget stor tak til alle der har ydet et økonomisk bidrag. Der skal også lyde
en stor tak til de frivillige, som har bidraget med deres arbejdskraft, for at få bygningen opført og
planlagt. Specielt vil jeg nævne Flemming Kristoffersen, Bjarne Knudsen, Kresten Brun og Leif Biza
og takke dem for det store arbejde de har lavet.
Uden disse bidrag, havde det ikke været muligt for os at gennemføre projektet.
Vi har fået et flot resultat, som designmæssigt er tilpasset godt ind i vores anlæg på en naturlig
måde.
Bestyrelsen har hele året haft fokus rettet på mange punkter, herunder Økonomi, banen, nye
medlemmer, frivillighed samt mange flere punkter, som vi har gjort alle år vi har været klub.
I 2020 ydede vi igen i fællesskab en stor indsats for at få klubben til at fungerer perfekt.
Fællesskabet består af de frivillige, personalet, ejerkredsen, alle medlemmer og bestyrelsen.
Som nævnt har økonomien været et af fokuspunkterne, det ikke mindst på grund af Covid 19. Vil vi
få de gæster vi havde budgetteret med. Hvad med medlemstallet?
Med disse ubekendte levede vi også i 2020 op til det budget vi havde lagt med et lille overskud,
herom senere.
Da vi gik ind i året 2020, var vi 757 medlemmer og sluttede året med at være 915 medlemmer.
Da vi startede 2021 var vi 834. En meget flot fremgang, som er en blanding af alle
medlemsgrupperne.
Sporten:
2020 var på den sportslige side, også et år i Coronaens tegn. Derfor blev danmarksturneringen for hold,
forkortet således der blev spillet et halvt antal kampe på neutral bane. Det lykkedes veteranholdet at rykke
op i 3.division, og på fantastisk flot vis rykkede damernes 1.hold endnu en gang op, og skal i 2021 spille i
1.division.
Endnu en gang blev Anna Behnsen Danmarksmester for sin årgang. Hun kronede sæsonen af med en
udtagelse til A-landsholdet for piger, som den første golfspiller i Stensballegaards historie.
På grund af Coronaens indtog i USA blev Jacob Agerschou sendt på tidlig sommerferie i Danmark. Det
udnyttede han til fulde og spillede mange flotte turneringer med flere topresultater til følge. På det
individuelle plan var 2020 endnu et stort år for Stensballegaards eliteafdeling.
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Junior:
2020 var et udfordrende år i forhold til forsamling af både unge som ældre. Derfor kom sæsonen sent i
gang for de yngste medlemmer i golfklubben.
Corona til trods blev sæsonen fyldt med mange gode oplevelser. Der var juniorlejr i samarbejde med
Ungdomsskolen, Sommercamp med overnatning i klubben og natgolf, samt turneringer med andre klubber
i distrikts-samarbejdet.
Vi ved at juniorer er de golfspillere, som ender med at betalte kontingent i rigtig mange år fremover. De
vender tilbage til golfspillet senere i livet, typisk med resten af familien. Derfor er de en vigtig del af vores
identitet, men også en vigtig del af vores fremtidige medlemsskare.
Regionsgolf:

Vi havde tilmeldt 7 hold til Regionsgolf, og igen i år havde vi flotte resultater. 3 af holdene vandt
deres puljer og kom med i slutspillet. Et hold skilte sig ud, Veteran C-holdet rykkede op i B-rækken
og nåede endda finalen. Desværre blev de slået knebent. Endnu en flot og godkendt sæson.
Klubmesterskab
Der er i 2020 som sædvanligt afholdt klubmesterskab, med ca. samme antal deltagere som de
foregående år. Der blev fundet mestre i alle kategorier med undtagelse af junior piger.
Jeg vil gerne ønske alle mestre og runner up et stort tillykke. De enkelte kan se dels på klubbens
hjemmeside og dels på tavlerne i baren.
Banen
En god afslutning på 2019 sæsonen, en mild vinter i starten af året og med god vinterpleje fik vi skabt en
rigtig fin golfbane til forrige vintersæson.
Så blev vi ramt af Covid 19, det gav en mennesketom bane, hvilket gav greenkeeperne mulighed for at lave
propning på alle greens inden banen åbnede igen.
Foråret viste sig dog relativt koldt, men også ret så tørt. Græsset ville ikke rigtig i gang, og da sommeren
kom, var det stadig sparsomt med regn. Den kritiske spiller vil mene at banen først blev rigtig god i august –
da det begyndte at regne. Siden har banen, og især greens stået rigtig flot. Greenkeeperne har formået at
udnytte de vinduer vejret og Coronaen har givet os.
Greenkeeperne har gang i en række spændende tiltag der vil løfte anlægget og dermed oplevelserne endnu
mere. 2021 bliver et enormt spændende og epokegørende år for udviklingen af bane plejen. Der arbejdes
blandt andet på en samlet totalløsning for vores vanding, vandkvalitet og sensor input (temperatur,
regnmængder, fugtighed mm). Der er bred enighed i greenkeeper afdelingen, om at dette vil gøre en
kæmpe forskel for plejen på vores mest benyttede arealer.

Vi kan med glæde se at vores par 3 bane benyttes mere og mere. Der kommer, om end ikke nok, så da en
god stigning i spillere, som ikke er golfer.
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Afslutning
2020 blev også året hvor vi gik ud af samarbejdet omkring Club 1. Vi kunne se at det ikke havde den store
interesse blandet vore medlemmer. Der var i året kun solgt 27 medlemskaber, hvorimod de andre klubber
hver for sig solgte mellem 200 – 300. Dette gav en stor søgning på vores anlæg i sær i vinterperiode og
hermed meget efterreparationer som ikke kunne dækkes af de penge vi modtog.
Vi lavede i stedet et vintermedlemskab, som blev meget succesfuld.
Jeg vil gerne takke alle de frivillige, som dag efter dag yder en fantastisk stykke arbejde til glæde for alle
medlemmer i SGK og for de greenfee gæster vi har besøg af.
Tak alle, jeg håber at se jer på onsdag til stegt flæsk og putting.
Da vi til stadighed er afhængige af frivilligt arbejde, vil vi gerne appellere til alle medlemmer om at bidrage
med et par timers arbejde. På forhånd tak.
Der skal også lyde en stor tak til alle sponsorer og netværksmedlemmer, jeres støtte er af stor betydning for
klubben.
Jeg vil også gerne sige tak til samtlige medarbejdere vi har haft ansat gennem året. Det er som formand en
meget stor glæde at se den interesse i lægger i jeres job. Tak.
Jeg vil også gerne sige tak til Henrik og Jannik Ahlefeldt Laurvig for samarbejdet i året.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i 2020,
Det har været et til tider et meget anderledes år. Vi har haft mange videomøder i Coronaens tegn. Hvornår
skal vi lukke, hvornår åbner vi. Hvad skal vi med mundbind, nye restriktioner og mange andre ting.
Tak alle sammen.
En særlig tak til dig Kresten, da du ønsker at træde ud af bestyrelsen. Jeg er glad for det arbejde du gennem
årene har lavet, som udvalgsformand, jeg er også meget glad for det arbejde du laver som frivillig. Håber at
du fortsat vil hjælpe med det.
Tak for fremmødet.
Beretning blev godkendt og klappet igennem.
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3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
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4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og
indskud.
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Budgettet og kontingentsatser blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag modtaget
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6. Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter)

8. Valg af revisor.
genvalgt

9. Eventuelt.
Ingen bemærkninger

For referat CPP

9

