
Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 20. november 2014. 

Velkommen til Jer alle – velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s 

Jeg skulle have startet med en velkomst til vores nye træner, men den aftale som bestyrelsen arbejde med er gået i vasken så sendt 

som i fredags. Udfordringen er nu at finde en anden løsning. Den har jeg desværre ikke pt., men jeg sender en mail når der er 

fundet en. 

2013 var et specielt år med store udfordringer, og det har 2014 så sandelig også været. 

Som i har fået en mail om, så må vi desværre stoppe med Jacob som træner, Varde kunne på grund af ændringer i Varde, ikke kan 

undvære ham. Det er vi kede af, fordi Jacob var populær blandt medlemmer. Det gav så en ny udfordring til bestyrelsen da der jo 

skal være mulighed for træning både til eks. medlemmer og især til nybegynder. 

Det er også kendt at Sanne stopper med shoppen og har sidste åbningsdag på søndag.  

Det var en del af aftalen at Sanne/Ida skulle klare rengøringen af klubhuset en dag om ugen og så ville klubber i klubben kikke efter, 

om alt så pænt ud og nogle gange tog man så en støvsuger og måske en klud til toiletterne. 

Igen i 2014 er der mange der har hjulpet frivilligt – det er bestyrelsen meget taknemlig for, men det er også nødvendig især når der 

er matcher og andre arrangementer.  

 Vi var pr. 30 sept. kun 238 fuldgyldige incl. ansatte og 111 LD – 9 juniorer - 6 ynglinge – 7 par 3 bane medlemmer og 38 flex 

medlemmer, det er så lavt et medlemstal, at vi bliver nød til tjene penge på en alternativ måde, for at vi, der er tilbage, har en 

golfbane at spille på. Jeg vender jeg tilbage til nogle tiltag, som bestyrelsen vil foreslå. 

På trods af disse svære vilkår og med hjælp fra frivillige – godt overskud på vore matcher – henne uge – spil gratis uge – com.day – 

godt salg af drikke varer - DR. udlejning af diverse udstyr vogne – biler m.m. – en lav rente, er det  lykkedes at skaffe et overskud på 

kr. 224.002 som I kan høre mere om under fremlæggelse af regnskabet. Det er vi i bestyrelsen ganske godt tilfreds med, især fordi, 

vi også har købt nye/brugte maskiner både i klub regi og i A/S regi samt den nye proboks, som er købt for at lette betjeningen af 

vore greenfee gæster. 

Vi har i alt, sammen med A/S, investeret ca. 480.000 kr. og det hele er betalt kontant. Det, som er købt i klub regi kr. 248.951, er 

straks afskrevet. 

Der er selvfølgelig mange årsager til det pæne overskud. 

Mange frivillige har hjulpet til. 

Pænt overskud i spil gratis ugen – mange gæster i juni med et tilbud om kr. 150 – mange deltagere i henne ugen – en god tilslutning 

til vores com.day – bedre greefee indtægter – mange besøg incl. forplejning –god tilslutning fra Varde og Skærbæk mølle golfklub 

som brugte vores tilbud om 1.000 kr. spil. I det hele taget rigtig mange gæster i vores klub. 

Sidst, men ikke mindst, har vi fået 29 nye medlemmer ud af 53, der startede. Det er vi godt tilfredse med, men er spændte på, hvor 

mange der bliver i 2015. 

 

Rent sportsligt var der ingen af vores regionsgolfere som gik videre, men det lykkedes veteranerne at blive i A rækken, som de var 

forkert placeret i. 

Vi vil naturligvis også deltage i 15 med B- C- og D hold samt veteran A. Derudover har vi igen tilmeldt et hold til Danmarkseriens  

kval. 

Bestyrelsen har brugt megen tid på at forholde sig til Varde kommunes vedtagelse om at opkræve grundskyld af vores jord, som vi 

købte i 2008. Jeg sagde sidste år at der nok ville gå nogen tid inden den sag var afsluttet, og jeg kan meddele, at vi ikke har hørt 

noget endnu. 



 

Vi må desværre erkende, at vi har mistet medlemmer igen i år – det kan være af forskellige årsager, som heldbred – dødsfald – 

manglende interesse for spillet - det kan vi ikke gøre så meget ved, men vi har en plan for 2015, som jeg vender tilbage til.  

Vores bane har aldrig i klubbens historie været bedre at spille på – vi har da også fået meget ros for banens kvalitet, og jeg vil gerne 

her takke vores greenkeepere for en god indsats. 

Vores greenfee indtægter er steget med små 120.000 sikkert pga. standarden af vores bane, men også fordi vi afviklede en spil 

gratis uge, hvor der kom 1.000 gæster, som fik kendskab til banen og en greenfee aftale med Holdsted – Esbjerg – Ribe – Kaj Lykke 

– Varde –    Breinholdtgård – Blåvandshuk – Vejen – Outrup – Gyttegård – Skærbæk Mølle – Dejbjerg – Ikast – Birkemose – Give – 

Åskov og Jelling. Det er en aftale, som giver en rabat på kr. 100, og som vi forventer fortsætter i 2015. Derudover har vi en aftale 

med Holmsland til ½ pris.  

Det var i grove træk om året 2014. 

Nu til bestyrelsens planer for 2015. 

Vi har selvfølgelig kikket på, hvordan vi kan øge og fastholde vore indtægter. 

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med, at man kan få et prøvemedlemsskab til kr. 0,oo. Så er det ikke prisen, der forhindrer 

nogen i at komme i gang. Bestyrelsen er selvfølgelig godt klar over, at ikke alle vil fortsætte spillet, men vi har en tro på, at mange 

vil fortsætte. Det har vi vedtaget for at komme udover den stagnation, som vi har oplevet i de sidste 2 til 3, år og bestyrelsen er helt 

obs. på, at hvis vi ikke gør noget, så kan vi lukke klubben på kort sigt. Vi skal simpelthen have flere i gang med at spille, men vi er 

også nødt til at skaffe alternative indtægter. 

Bestyrelsen vil også tilbyde, at de som er medlem i 2014 i Varde  – Ribe – Breinholdtgård – Blåvandshuk og Skærbæk Mølle, 

greenfee aftale med Henne til kr. 1.200 gældende fra 1. jan.2015 til 31. dec. 2015. 

For at oprette dem i golfboks er vi nødt til at kalde dem nabo LD. og så er det kontingent som skal godkendes på generalforsamling. 

Jeg må så bede dirigenten om at behandle det under pkt.4., godkendelse af kontingenter. 

Alt sammen for at få mere liv i vores klub, og vi har jo banen til det har faciliteterne er i orden her og omkring klubhuset. 

Spil gratis ugen bliver i uge 21, men den skifter navn til spil billig uge. Mellem 09.00 og 16.00 

Mandag kr. 100 

Tirsdag kr. 75 

Onsdag kr. 50 

Torsdag kr. 25 

Fredag gratis 

Hele juni måned tilbyder vi de 180 personer, som spillede i juni 2014 til kr. 150 at de kan tage op til 3 gæster med som også kan 

spille til kr. 150 pr. person. De skal blot møde op med en mail, som vi har sendt dem på forhånd. 

Henne ugen bliver igen i uge 28 til næste år, og det bliver også uden telt  fredag aften. 

Klubben har helt klart brug for frivillige til begge uger. 

 

Nu skulle jeg have præsenteret vores nye træner, men dette kapitel er tomt. Vender tilbage så snart, at vi har en ny aftale på plads. 



Som det er bekendt så kommer golfstore Varde ikke mere. 

Bestyrelsen har besluttet, at klubben overtager butikken selv. Vi er optaget som medlem af Pro golf som er et alternativ til 

golfstore. Pro shop har i dag 35 klubber som medlemmer. Gennem pro shop kan vi skaffe bolde – handsker m.m. og udstyr. Tøj, har 

vi lavet en aftale med Back tee om. De vil stille tøj i kommission og tager det tilbage, som ikke er solgt. 

Klubben tjener så selv på det, som vi sælger i butikken. 

Vi kan også på den måde have butikken åben mange flere timer, da personer på kontoret kan passe begge dele. 

 

Bestyrelsen vil også i år holde et lille møde med klubber i klubben i januar måned for at aftale forløbet i 2015. 

Bestyrelsen har tilmeldt sig golfspilleren i centrum. Det administreres af DGU, som laver en rullende undersøgelse om klubbens 

hverdag. Både medlemmer og gæster vil få tilsendt spørgeskemaer, som vi håber at så mange som muligt vil udfylde. Resultatet vil 

så være med til at bestyrelsen kan træffe beslutninger derfra. 

 2014 har været et år med udfordringer – med de nye tiltag bliver 2015 et år med opgaver og fremdrift til gavn for os alle og til gavn 

for Henne golfklub. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og supla. for godt samarbejde i årets løb. Også en tak til A/S for et fredeligt år. 

En tak til Lars Brink for 6 års trofast arbejde i bestyrelsen. 

Tillykke til Åge Vestergård med valg til bestyrelsen. 

Tillykke til Michael Stefansen og Ole Lodberg med valg som supla. 

En stor tak til Bente Kristensen som har været generalforsamlingens dirigent. 

Tak fordi I hørte efter 


