
Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 24. november 2016. 

Velkommen til Jer alle – velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til bestyrelsen for Henne 

golfbane a/s 

Først det sportslige. 

Vi har deltaget i regionsgolf med hold i b-c-d rækken og veteran gruppe a. Vores C hold gik videre 

og kom til ¼ finalen  hvor de tabte til Trehøje golfklub. 

Vores elitehold som spillede i kvalifikations rækken rykkede op i 5. division og må nu forvente 

mere modstand. Tillykke med oprykningen. 

MATCHER 

Der har været en god tilslutning til vore matcher og vi ser også at flere af vore LD. deltager. I 2015 

prøvede vi greenkeeperens hævn som en nyhed med god tilslutning – den blev gentaget i år 

desværre med lidt færre deltager. 

I uge 21 afviklede vi den traditionsrige spil billig uge med fuld hus hver dag. Den 3. juli kom vi så til 

klubbens 25.års jubilæum som blev fejret med 175 spillere og næsten 200 spisende medlemmer 

samt deltagelse af vores borgmester. 

En dejlig dag og alle var i godt humør. Ugen efter kunne man så spille greenfee på vores bane for 

kr. 25 og der var også fuld hus. 

Henne ugen startede søndag den 10 juli og de 5 hverdage derefter – også med max deltagere. 

Den 3. september blev vore com.day afviklet med deltagelse af 24 hold – meget flot. 

Alle disse aktiviteter er jo med til at give et pænt stort overskud i vores klub. 

MEDLEMMER 

Som I kan se i regnskabet er der for første gang i lang tid fremgang af medlemmer. 

Seniorer fra 233 til 241 – fremgang på 8 og det går stadig fremad. 

Flex medlemmer fra 46 til 52 – en fremgang på 7 

LD. fra 198 til 246 – fremgang på 48 

Juniorer er helt skidt fra 5 til 4 her går det stadig tilbage.  

Der er startet 28 nye medlemmer det er også en fremgang i forhold til tidligere år. 

PERSONALE 



I to år har vi haft Thomas Daugård som træner. Han kan desværre ikke fortsætte i 2017 da han er 

blevet udkommanderet i tjeneste. Vi har så søgt andre og har lavet en aftale med 

__________________ som starter midt i marts med træning .Tiderne vil I få besked på senere. 

Den 6. september måtte vi sige farvel til Anne Marie Lindgren da hun fik fuldtids arbejde i 

lægehuset i Sdr. Omme. Vi må så se hvad fremtiden byder på med rengøring og hjælp på kontor. 

Ib Larsen er der ikke så meget nyt om han er her og bliver her. Her fra 1. november til 1. marts vil 

kontor/shop kun være åbent i weekenderne fra 09.00 til 14.00 

En golfbane kan ikke kun klare sig med personale i klubhuset. Der er jo en bane som skal passes. 

Til det har vi  Gert – Michael – Steen. Derudover er Karl lejet som deltids, og så har vi jo Leif som 

frivillig klipper på bestemte områder. De har igen i år haft travlt – regn og varme har fået græsset 

til at gro godt.  

Mogens og Bent har mange små frivillige opgaver som at samle bolde på DR. Klippe på banen – 

passe områder omkring rengørings hjørnet m.m. 

Vi har også i år fået megen ros for vores bane, og jeg fornemmer at vi er ved at slippe af med det 

ry vi havde omkring vores rough. Det er vigtigt da vi jo lever af at have gæster og LD. 

FRIVILLIGE 

Ud over de personer som blev nævnt før er der, mange frivillige i klubben som hjælper til med 

forskellige opgaver. Jeg tænker på hjælp til udendørs pasning omkring klubhuset – hjælp til grillen 

og hul 10 i vores spil billig uge m.m. Det sætter bestyrelsen stor pris på og vil her gerne takke alle 

som hjælper til og håber at det kan fortsætte i 2017. 

ØKONOMI. 

Som I kan se på det regnskab der har været tilgængelig kommer vi med et pænt overskud. Helt 

nøjagtig på kr. 287.000 og det er med fuld afskrivning. Jeg vil på bestyrelsens vegne betegne det 

som særdeles tilfredsstillende især når vi tager i betragtning at vi sidste år satte kontingentet ned. 

Det flotte resultat kommer fra flere sider, men en væsentlig del er de mange arrangementer som 

blev afviklet har bidraget til det flotte resultat og det er sket med stor hjælp fra frivillige hjælpere. 

På grund af en pæn stor omsætning i vores nye shop har vi været nødt til at flytte shoppens 

omsætning til A/S. 

Shoppen regnskab hører nu hjemme i A/S og der er regnskabsåret  kalender året. Vi har dog 

sammen med revisor ladet udarbejde et periode regnskab for de første 9 måneder.  Der har været 

en omsætning på kr. 1.088.000 og et overskud på kr. 115.000.  



Hele Ib s løn er tørret af i A/S og alle udgifter som har med shoppen at gøre er indregnet. På godt 

jysk er det ikke så ringe endda nej det er superflot – godt gået Ib. 

FREMTIDEN. 

Vi ser fremtiden i møde med godt mod og har det meste personale på plads men mangler dog en 

træner og medhjælp på kontor og rengøring. Vi starter her i december med juleudsalg i 

weekenderne og greenfee til kr. 100.00, så hvis vejret vil, kommer der forhåbentlig mange gæster. 

Dernæst vores spil billig uge som i 2017 bliver uge 20 de 5 hverdage. 

Søndag den 9. juli starter vores normale Henne uge. 

Fredag den 1. sept. har vi vores company day. 

Der bliver travlt men forhåbentligt også hyggeligt. Vi får brug for mange frivillige og bestyrelsen 

hører gerne fra Jer om I har mulighed for at hjælpe.  

Det er mange aktiviteter men det er på den måde at vi skaffer det økonomiske grundlag som er 

nødvendig. 

AFSLUTNING 

Jeg vil gerne takke A/S for et godt samarbejde og det er nu blevet udbygget da driften af shoppen 

er flyttet til A/S. 

Også tak til Bestyrelsen for godt samarbejde, men især tak til dig Jytte – du har været med i 6 år og 

har haft ansvaret for vore matcher. Du har altid følt et ansvar for dit område og vi andre kunne 

være sikre på, at når du påtog dig et arbejde blev det altid sikkert udført – tak. 

Så holder ham Ole jo også i bestyrelsen. Jeg vil bare sige at jeg har haft mange gode år her i Henne 

golfklub – det har været på forskellige trin, men starten gik i 1987 da vi blev enige om at starte en 

forening. Når jeg tænker tilbage til starten hvor vi delte maskinhus med en lille maskinstation og 

greenkeeperne startede i en skurvogn og klubhuset var det gamle hus fra Gyttegård som blev 

flyttet med frivillig hjælp, ja så er der jo sket meget og det vi har nu kan vi alle være stolte af. 

Jeg er helt rolig ved at stoppe da jeg ved at der er gode stærke kræfter til at tage over.  

En af de største udfordringer jeg blev stillet over for var da vi måtte sige farvel til Beverley og Neil. 

Jeg var klar over at der så måtte en stor indsats til – Knud Dalgård trådte til og det skal du have en 

stor tak for – du kæmpede meget for at få styr på tingene på kontoret – det er der nu og jeg har 

tillid til at der også bliver det i fremtiden. 

Til den nye bestyrelse har jeg kun en bøn – pas godt på vores klub. 

Tak fordi I lyttede. 


