
 

Stensballegaard Golfklub 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 

hos 

Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens 

  

Referat fra generalforsamling: 

1. Valg af dirigent. 

Klaus Therkildsen valgt. Konstaterede af generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.  

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Bestyrelsens årsberetning for 2018 

Kære Alle. 

Velkommen til generalforsamling for 2018. 

2018 var året, hvor vi fejrede 10-års jubilæum. 

I 2018 ydede vi igen i fællesskab en stor indsats for at få klubben til at fungere perfekt. Fællesskabet består 

af de frivillige, personalet, ejerkredsen, alle medlemmer samt bestyrelsen. 

Bestyrelsen synes, det har fungeret godt, med forståelse fra ejerkredsen til at tilpasse banelejen til de 

forhold året har budt os. 

I 2018 har vi igen været udfordret på vejret. Vi kunne først begynde at spille i slutningen af april på grund af 

meget regn. Vi måtte desuden udsætte standerhejsningen i en uge.  

Hele påsken var der stort set ingen greenfee gæster.  

Da vi kom længere hen på sommeren, blev det for varmt at spille golf. De gæster vi havde regnet med, 

foretog sig andre aktiviteter. Den indtægt vi havde budgetteret med, blev desværre en del mindre end vi 

havde budgetteret med, men vi kommer ud med et overskud på kr. 15.000, når vi anvender den tilpassede 

baneleje. 

Vi har også været udfordret på medlemssammensætningen, dvs. andel af flexmedlemmer er steget, hvilket 

har resulteret i lavere kontingent indtægter.  

Hans Jørgen vil senere gennemgå regnskabet. 

2018 var også året, hvor vi åbnede vores par 3 bane, desværre var den tørre sommer og mangel på vand, 

ikke det bedste for de nye huller.  

Vi har endnu ikke en bane, som leve op til de kvalitetskrav vi normalt arbejder ud fra.  

Derfor har vi kørt med meget reducerede priser på par 3 banen til de gæster, der har været. 



 

Der vil derfor i 2019 blive øget fokus på par 3 bane har baneudvalget lovet, således at vi får en bane af 

Stensballegaard kvalitet. 

Vores 27 hullers anlæg har haft en høj standard året igennem, således at vi kan tilbyde medlemmer og 

greenfee gæster en bane der lever op til de forventninger, som man har. 

Det var også i 2018 at aktiefordelen blev fjernet med virkning fra 2019.  

Der har været stor fokus på at tiltrække nye medlemmer i året. Vi har haft 70 nye til træning, hvoraf 25 er 

blevet medlem i en eller anden form. 

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.  

Bestyrelsen håber på samme store opbakning i 2019. 

Fokuspunkter har 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 igen i 2018 stigende i forhold til 2017. Vi er meget glade for 

den udvikling vi oplever. Ifølge DGU er der på landsplan en tilbagegang på 2500 medlemmer, så vores 

positive tilgang må siges at være godt, selvom vi ønsker flere medlemmer.  

Vi har haft en tilgang på 112 nye medlemmer. 

Den 31.12.2018 var vi 818 medlemmer. Heraf 707 aktive medlemmer og passive 111 medlemmer. 

Den 01.01.2018 var vi 757 medlemmer. Heraf aktive 737 medlemmer og passive 4 medlemmer.  

Der sker jo desværre udmeldinger, vi havde 61 udmeldinger i året.  

Der har i den første del af 2019 været nogle udmeldinger, hvilket vi i vores vedtægter giver mulighed for 

grundet sygdomme. Der har desværre også været dødsfald blandet vore gode medlemmer, her nulstiller vi 

omgående det afdøde medlem.  

Medlemstallet er i dag 748. 



 

Som tidligere oplyst er medlemstallet hos DGU faldet med 2200 i 2018. 

DGU siger at der i gennemsnit i klubberne udmeldes 13 %.  Vores er på 7,4 

Som nævnt har der også i 2018 været stor fokus på at få nye spillere til klubben. Vi forsøger at hverve nye 

medlemmer med forskellige tiltag. Det sker gennem kampagne, annoncering og vi bruger de sociale medier 

meget. Vi kører bandereklamer på Casa Arena, når AC spiller fodbold. Dette arbejde mindskes ikke i 2019. 

Her vil vi fortsat intensivere jagten på nye medlemmer.  

Som allerede nævnt har vi kørt Try Out på en mere målrettet måde. Det er foregået ved, at  når 

prøveperioden på 3 måneder er afsluttet, foretager vi en direkte kontant. 

Vi har, som tidligere nævnt, haft 70 som har deltaget i løbet af sæsonen. Heraf har 36 % procent meldt sig 

som 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., som 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, da vi har stigende udgifter. 

Vi arbejder samtidigt på at gøre det attraktivt for eksisterende medlemmer, at blive ved med at være 

medlem, gennem forskellige tilbud og medlems arrangement. 

Et af medlemstilbuddene, for fuldtidsmedlemmer, er Club 1, hvor vi har et samarbejde mellem 6 klubber 

bestående af Vejle - Kolding – Haderslev – Brejnhøjgård – Gyttegaard 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. 

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, arealerne omkring 

klubhuset og vores boogies . Holdet der samler bolde op, er også meget værdifuld.  

Det er uvurderlig, alle de mange timer I hjælper med. TAK for det. 

Vi har også haft mange, som har været mentorer, til hjælp 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. 

Golfspilleren i Centrum 

Vi har tidligere været med i GIC, men har i 2018 valget vi at holde en pause. Vores medlemmer og gæster 

følte at vi jagtede dem med alle de spørgsmål der blev stillet og sendt. 

Sport 

Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som vi afviklede den 22 -23 september, hvor der var 

74 deltager, en glædelig stigning fra 65 deltager i 2017. 



 

 

Vi havde igen i år mesterskabspil for hcp. På samme måde kunne vi igen afholde mesterskabspil junior. 

Vi vil derfor gerne endnu en gang ønske klubbens mestre og Runner - up tillykke med mesterskaberne de 

har vundet i 2018 

Klubmestre 2018 : 

Junior drenge 

Vinder: Philip,Gomig-hansen 

Junior Piger 

Vinder: Anna Hjerrild Behnsen 

Veteran damer 

Vinder: Joan Spicker 

Runner-up: Karen Margrethe Johansen 

Veteran herrer 

Vinder: Kristen Bruun 

Runner-up: Ramon Ubric Lopez 

Mid-age herrer,  

Vinder: Kim Helbo 

Runner-up : Claus Eliasen 

Senior herrer 

Vinder: Bendix Henningsen 

Runner-up: Preben Elon Petersen 

Senior Damer 

Vinder: Tina Gammelby 

Runner up: Pernille Prahl Jørgensen 

Damer 

Vinder: Anna Hjerrild Behnsen 

Runner-up: Cecillie Laursen 

Herrer 

Vinder Christian Brandt Hansen 

Runner-up: Peter Hoffman 

Handicapmester 

Vinder Lars Damgaard  

Runner up: Mads Damgaard  

Hulspillet  

Vinder: Kim Helbo 

Runner-up: Mikael Riis 



 

Jeg vil samtidig gerne ønske vores kval dame række tillykke med deres flotte resultater, de har spillet sig op 

i 3 division.  

I herrerækken har 1. holdet spillet sig op i 4. division og 2. holdet forsætter i kval. turneringen. Jeg vil gerne 

ønske både damer og herre tillykke med de opnåede resultater. 

Vores deltagelse i regionsgolf blev en fornuftig sæson, hvor en del hold nåede frem til kvartfinale, som blev 

sidste optrædende i denne sæson 

I Stensballegaard Golfklub har vi i 2018 haft den glæde at vores juniorafdeling igen er vokset, 

således at vi har 50 juniorer. 

En af de ny tilkommende vil jeg meget gerne fremhæve på grund af de flotte resultater hun har 

opnået, er Anna Behnsen (15 år). 

Anna har gennem det sidste år udviklet sit spil meget positivt, Anna er er gået fra hcp. 8,1 til 4,3. 

Anna er kommet i observationstruppen til juniorlandsholdet. 

Anna har fine placeringer på forskellige ranglister: Santander Juniorranglisten 2018 for u16 piger 

her indtager hun en 5. plads. 

DGU ynglingeranglisten 53. plads. 

Anna har også modtaget Horsens Kommunes idrætspris. 

Den 18 -19 september 2018 til Frankrig for at spille på Danmarks uofficielle u14 landshold. 

Årgangsmesterskabet i 2018 i Roskilde. Endelig placerede Anna sig til en plads på landsholdet 

mod Sverige, Norge og Finland i Sverige i oktober. Som tidligere nævnt blev hun også klubmester 

her i både dame og junior. Stort tillykke til Anna med håb om en stor sæson i 2019, hvor hun kan 

markedsføre Stensballegaard Golf Klub. 

Banen 

Vi var i året 2018 udfordret på banen på grund af vejret. 18 huls banen blev først åbnet ved 

standerhejsningen, som var flyttet en uge frem til 14. april.  

Det var først der, at frosten ikke drillede mere.  

Sommeren var hård ved vores bane. Høj temperatur og meget lidt vand var ingen god cocktail for banen. 

Alle greens blev vandet, således at de fremstod meget flotte og gode at spille på. For at opnå dette resultat 

måtte der kunstvandes 4 gange så meget, som i forbindelse med et normalt år. 

Sensommeren og efteråret har budt på en fornuftig bane, at spille på selvom Fairways har været mærket af 

tørken 

Roughen er blevet klippet, som vi startede på i 2016, og holdt godt ned, hvilket har bevirket, at det er 

nemmere at komme hurtigere videre i spillet. 

Der har i sæsonen været meget ros til banen, og den ros vil jeg gerne give videre til Rasmus og hans 

kollegaer. 

Der blev også i året startet på at renovere bunker, dette arbejde fortsætte i 2019. Vi håber med dette tiltag 

at få nogle bunkere, der er af en højere standard end de har været de senere år 



 

Vi fik også nye oversigtskort ved alle Teesteder, hvilket mange af vore gæster har taget godt i mod. 

Der vil i 2019 stadigt blive arbejdet på at forbedre og optimere banen på alle 27 huller, således at vi kan 

fremstå med en af de bedste golfbaner. 

Som nævnt i indledningen blev det også i år vi fik gang i par 3 banen, det var for tidligt, da den ikke lever op 

til de krav vi har opstillet for vores anlæg. Der vil blive arbejdet hårdt på at bringe den op i standard 

således, at vi kan have en attraktiv Pay and Play og få en indtægt herfra. 

I forbindelse med tørken blev der vandet ekstra på greens for at behold deres fine kvalitet, der blev, ifølge 

Chefgreenkeeperen Rasmus, anvendt 800 m3 mod i et normalt år 200 m3. 

Det kunne også aflæses af strømforbruget. 

Det var også i år vi åbnede for 18 huller i vinterperioden, og det kan ses på besøgstallene. 

Sponsorer 

Bestyrelsen er meget taknemmelig for den støtte, som vi får af vore Sponsorer. Vi har 73 sponsorer i 

sponsorkredsen. 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 vore sponsorer. Det er både sponsorer, som yder en direkte 

økonomisk støtte, eller der er tale om gaver til en af vores klubarrangementer. Vi har et godt 

netværksarbejde omkring sponsor arbejdet. Hvor vi i 2018 havde første sponsortur, som gik til Spanien. Vi 

har også haft udenrigsministeren på besøg til et arrangement, hvor vi samtidig havde fornøjelse af at have 

en økonom fra Sydbank til at fortælle os omkring dansk - og verdens økonomi. 

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 igen lavet 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. 

Vi har samtidig en stor del virksomheder, der er så venlige at sponsorer forskellige turnering. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle sponsorer for deres bidrag. 

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 skal der også lyde fra bestyrelsen, til alle de frivillige der gennem 2018, har bidraget med et stykke 

arbejde: baneservice, handicapudvalg, juniorer, eliten, turneringsafvikling, begyndere, boldopsamling, 

bunkers, udenoms arealer, mentorer, receptionen. 

Der skal også lyde en stor tak til 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 



 

 

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.   

Da tilgangen på landsplan er negativ, som følge af et ændret fritidsmønster, til en mindre tidskrævende og 

mere fleksibel individuel motionsform, er også en stor udfordring, kan vi selvfølgelig blive ramt af samme 

udvikling.   

Det vil fremover kræve mange kræfter for at hverve nye medlemmer og fastholde vores nuværende 

medlemmer.  

Der skal også bruges mange kræfter på at fastholde og finde nye sponsorer. Vi ser, som tidligere nævnt, en 

positiv udvikling i antallet af sponsorer. 

Da vi ikke, som andre klubber kun er en ”medlems” klub, men afhængig af gæster og sponsorer er det 

områder, vi er meget fokuserede på. 

Vi har udfordringer med at holde banen i den stand, som den fortjener. 

I 2018 har en af de største glæder, vi har haft, er at vi stadig har haft vækst i vores ungdomsafdeling.  

Hvilket jeg tolke på at der er noget rigtigt i det arbejde der udføres. 

Samtidig har vi også en stor økonomisk trussel i vandringen over til flexmedlemskab. 

Som nævnt har vi haft tilgang af 111 nye medlemmer, men desværre er 61 forsvundne.  

Vi har her en stor opgave i at fastholde såvel nye, som gamle medlemmer. Det viser sig at mange af de, 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 2018 har været fokus på økonomien, vil det også være tilfældet i 2019.  Herudover vil bestyrelsen 

koncentrere indsatsen omkring de punkter jeg har nævnt. Vi vil forsøge at kommunikere og informere på 

det niveau, som vi har gjort i 2018, så alle er godt orienteret om, hvad der sker. 



 

Det samarbejde vi har indledt med Horsens Golfklub med gensidigt rabatordning, viser at vi ikke har haft 

flere spiller derfra, om der har været flere af vores medlemmer, derude vides ikke. Men jeg håber at vi kan 

udbygge vores samarbejde til glæde for begges klubbers medlemmer. Jeg håber selv på at det kan lykkes. 

I 2019 skal vi så spille efter nye regler, vi har her i år haft 2 aftner med regel gennemgang. Der var omkring 

80 deltager pr. aften, hvilket var hvad vi havde plads til. Håber alle medlemmer vil gøre bruge af de nye 

regler, således at spillet vil blive afviklet i den ånd og hastighed der er tiltænkt. 

Jeg (vi) vil gerne takke familien Ahlefeldt – Laurvig for samarbejdet i 2018, og ser med glæde frem til 

samarbejdet fremover. Jeg vil gerne takke Henrik og Jannik for deres forståelse for de udfordringer vi i 

klubben har.  

Jeg vil ikke undlade at nævne at vi i bestyrelsen er meget afhængig af det frivillige arbejde medlemmerne 

udfører, jeg vil derfor appellere til jer om at bidrage med et par timers arbejde. På forhånd tak.  

Jeg vil gerne takke Finn Bundgaard for det arbejde han har udført i bestyrelsen og i baneudvalget. 

Tak også til Lars Hasselstrøm for arbejdet som suppleant og medlem af baneudvalget 

Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i 2018. Tak for den interesse og 

arbejdsindsats i har leveret. 

Vi har standerhejsning den 6. april i forbindelse med åbningsmatchen. Vi synger og hejser vores flag 

kl.08.00, håber på stort fremmøde. 

Tak for fremmødet i aften. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

 



 

 

 

Regnskabet blev godkendt. 

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



 

 

Budgettet er godkendt. 

 

Der blev spurgt ind til hverdagsmedlemmer/andre typer rabat ordninger om bestyrelsen overvejer at 

stoppe nogle ordninger lige som Vejle har gjort. 

Kontingentstigninger godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

Budget  2019 

Budget 2019 Budget 2018 Regnskab 2018 Realiseret 2017

Kontingent 3.650.000        3.768.000    3.566.929    3.897.775           

Erhvervsmedlemskaber 300.000            282.000        282.450        inkl. i kontingent

Greenfee 1.460.000        1.600.000    1.331.014    1.504.203           

Sponsorater 800.000            703.000        753.383        832.996              

Andre indtægter 715.000            657.000        592.206        674.701              

Indtægter i alt 6.925.000        7.010.000    6.525.982    6.909.675           

Omkostninger

Lønninger administration 1.390.000        1.370.000    1.370.000    1.525.147           

Lønninger greenkeeperstab 1.850.000        1.806.000    1.800.000    2.009.607           

Personaleomkostninger (sociale omk. mv) 460.000            484.000        348.971        227.354              

Personaleomkostninger i alt 3.700.000        3.660.000    3.518.971    3.762.107           

Klubomkostninger (direkte omk) 832.000            1.087.000    717.721        1.008.175           

Salgs- og rejseomkosninger 125.000            108.000        133.849        123.959              

Greenkeeper omkostninger inkl. maskiner 1.350.000        1.258.000    1.198.727    1.107.733           

Lokaler og leasing 380.000            358.000        404.356        351.445              

Administrationsomkostninger 500.000            466.000        501.145        498.201              

Omkostninger i alt 6.887.000        6.937.000    6.474.769    6.851.620           

Resultat før afskrivninger 38.000              73.000          51.213          58.055                

Afskrivninger Anslået 50.000              58.000          53.801          59.846                 

Renter og rykkergebyrer  indtægt 20.000              -                  17.722          21.318                 

Resultat 8.000                15.000          15.134          19.527                



 

Ingen forslag. 

 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen forslag. 

 

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

Leif Biza (modtager genvalg) 

Bent Kyndesgaard (modtager genvalg) 

Begge blev genvalgt. 

 

Finn Bundgaard er udtrådt - bestyrelsen foreslår i stedet Kristen Bruun 

Som suppleant valgtes Hanne Reinholt og Mathias Thim Juhl 

 

8. Valg af revisor. 

Roesgaard og partnere genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

Ønske om vaskeplads udtrykt igen. 

Vejen er hullet – men det kan ikke være anderledes nu hvor der bygges. Når det er færdigt vil der komme 

fokus på vejen igen. 

Veje og stier på banen bliver tromlet og vi er i gang med forsøg på at forbedre dem. 

 


