
Velkomst 
Velkommen til den 25. ordinære generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub. 

2017 er et jubilæumsår - det er et festår, og det vil vi gøre det til, og vi ved, at I også vil bidrage til 
festen.  

Klubben er startet af nogle ildsjæle, der ville det hér, der troede på det hér og det er det ejerskab, den 
gejst og den optimisme, der har bragt klubben derhen, hvor vi står nu – et resultat som alle vist kan 
være meget stolte over?  

Når vi så skal videre herfra, og det skal vi, så er det vigtigt, at vi holder fast i ejerskabet, gejsten og 
optimismen og jeg ved godt tiden er en anden – vi skifter bank – forsikringsselskab og golfklub når der 
er noget vi er utilfredse med, men i modsætning til banken og forsikringsselskabet, så er der rigtig gode 
muligheder for at øve indflydelse på, hvor golfklubben skal hen, og det er der vi har brug for 
ejerskabet, gejsten og optimismen – så vi alle sammen kan stå tilbage med følelsen af, JEG ER STOLT 
OVER, AT JEG NETOP VALGTE AT VÆRE MEDLEM AF SEBBER KLOSTER GOLF KLUB.  

Velkommen til generalforsamlingen 2017, vi går over til dagsordenes pkt. 1 valg af dirigent, 
bestyrelsen foreslår Niels Pedersen. 

 

Klubdag 
Da jeg fremlagde ideen om en klubdag til vores medlemsmøde i efteråret, da blev snakken meget 
omkring gunstart, og den var egentlig kun til glæde for Nonnerne og Klub9. Det har vist sig at 
Nonnerne helst vil starte uden gunstart, og derfor bliver onsdagen fremover med tilmelding som nu, 
men fra kl. 1330 spilles der ud fra hul 10, og der vil være indfletning, således at der tages et særligt 
hensyn til dem, der kommer fra forni. Almindeligvis er det begrænset hvem der starter mellem kl. 1130 
og 1330, så jeg ser ikke de store udfordringer til gengæld opnår begynderne glæden ved at møde bagni 
i klub 9 i stedet for forni.  

Det kunne være dejligt, hvis vi en gang om måneden kunne tilrettelægge en form for ”fællesspisning i 
klubhuset” i forbindelse med vores klubdag, det er jo noget, der er stor tilslutning til i andre klubber, så 
jeg er sikker på det også kan lade sig gøre her, det er et spørgsmål om at tilrettelægge det. 

Alle har mulighed for at deltage om onsdagen og det er meningen at vi skal have nogen ud på banen, 
der har simpelthen været for få spillere om onsdagen i forhold til andre dage. 

 



Økonomi 
Jeg sagde for et år siden at 2015 havde været en økonomisk udfordring og det ville det også blive i 
2016, mens det så lidt lysere ud i 2017, sådan ser jeg forsat på det, vi skal ud med et overskud i 2017 og 
det kommer vi også. 

Vi har været meget pessimistiske i forhold til budgettet i 2017, både hvad angår indtægter og udgifter. 
Der er altid udfordringer i et regnskab i forhold til budgettet, og det er jo også det, vi har set i år. I 
efteråret meldte vi ud, at underskuddet blev omkring 50.000,- kr. og det skyldtes, at vi havde valgt at 
gennemføre roughklipningen, som den var budgetteret, selvom vi kunne se, at indtægterne ikke ville nå 
det niveau, som vi havde budgetteret med. I november blev vi opmærksomme på, at en medarbejder 
ikke havde fået sin pension udbetalt siden november 2014, hvilket vi nu har fået udlignet og straks i det 
nye år blev vi opmærksomme på, at kontrakten med Jesper Mikkelsen ikke opfyldte kravene 
vedrørende feriepenge, da det ikke er muligt at fraskrive sig retten til feriepenge, selvom det fremgår af 
en kontrakt, så da Jesper gjorde krav på sine feriepenge valgte vi – efter kontakt med juristen i DGU, at 
indgå et forlig, på den måde slap vi for en bøde på 10.000,- for indgåelse af en ulovlig kontrakt. Disse 
to poster ændrede desværre resultatet med godt 100.000, - kr. i negativ retning. 

Nu skal jeg jo ikke tage al fornøjelse fra kasseren, så jeg vil overlade resten af regnskabet til Henrik. 

 

Medlemsudvikling 
I Nordjylland var der to klubber der ifølge golfavisen og DGU havde fastholdt medlemstallet i 2016 i 
forhold til 2015 og det var Hjørring og Sebber Kloster Golf Klub resten havde en negativ udvikling – 
det tyder på, vi har bremset nedgangen, og der er indikationer på at den udvikling forsætter i 2017, så vi 
forhåbentlig kan fastholde medlemstallet, som i december var 565 fuldtidsmedlemmer.  

Jeg vil gerne igen i år opfordre alle til at finde et nyt medlem til golfskolen, så kig Jer omkring – blandt 
familie/venner og kollegaer. 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen afsluttede i weekenden arbejdsbeskrivelserne og årshjul for samtlige udvalg og de vil nu 
blive lagt på hjemmesiden. Det er så de enkelte udvalgsformænd, der har ansvaret for at holde dem up 
to date. En lang proces er afsluttet startende med visionen, organisationen og sluttende med de mere 
detaljerede beskrivelser en stor tak til bestyrelsen for dette arbejde. 

I slutningen af 2016 ønskede Lars Poulsen af personlige årsager at træde ud af bestyrelsen, hvorfor 
Bjarne Svendsen trådte ind i hans sted. 



Det er mit indtryk, at vi har haft en meget aktiv bestyrelse, hvor de enkelte medlemmer har involveret 
sig i diskussionerne og beslutningerne. Det er jeg sikker på kan fortsætte i en ny bestyrelse, selvom to 
meget markante personligheder også har valgt - ikke at fortsætte i bestyrelsen efter i aften. Jeg vender 
tilbage til dette senere. 

 

Pro’en 
Jesper Mikkelsen valgte i slutningen af november at opsige sin kontrakt et år før udløb. Det var nok 
ikke lige det vi gik og ventede på, men Jesper trængte til nye udfordringer og mere tid til familien, så vi 
accepterede opsigelsen og straks i det nye år gik vi i gang med at sondere terrænet. Der var 8 pro’er 
inde i billedet og vi valgte at holde samtaler med 4, hvorefter vi traf valget og jeg er sikker på vi traf 
det helt rigtige valg med Kristian Jeppesen og Sandgolf. I aftalen trak vi shoppen ud, da vi besluttede 
selv at drive den, dog uden salg af køller og jern. 

Kristian har allerede præsenteret sig gennem nyhedsmails og på hjemmesiden, men derfor vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at ønske dig hjerteligt velkommen i Sebber Kloster Golf Klub, vi ser frem til et 
godt og lærerigt samarbejde. 

Der vil fremover blive en del mere fællestræning – i første omgang rettet mod de højeste handicap, som 
et led i fastholdelse af medlemmer, men vi vil henover sæsonen give alle mulighed for at deltage. I har 
også mulighed for at bestille træning hos Kristian og det er der allerede sendt en del ud om. 

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til Jesper Mikkelsen for hans indsats gennem ti år i Sebber Kloster 
Golfklub. Han har i den grad været et aktiv for klubben med hans imødekommenhed og hans 
entusiasme. Jesper ønsker ikke at vi holder nogen form for afskedsreception i forbindelse med hans 
stop i klubben. 

 

Greenkeepergården/banen 
En stor tak til vores ansatte på Greenkeepergården, de har ydet en helt ekstraordinær indsats og opnået 
et meget fint resultat, banen får stor ros på alle parametre af såvel gæster som medlemmer. Jeg er 
selvfølgelig godt klar over, at når vi er omkring 600 medlemmer, så er der også omkring 600 meninger 
omkring dette og hint, men bestyrelsen har meget stor tillid til chefgreenkeeper, Jesper Brandt og 
baneudvalget, der sammen står for baneudviklingen. 

Her i vinter har jeg hørt en del kritik vedr. beskæring og fældning af træer på banen, og jeg kan sige, at 
det fortsat er Saunte i samarbejde med Scheuer der står for beplantningen på banen, så den del har vi 
ikke den store indflydelse på. 



Jeg er sikker på vi får en lige så flot golfbane i år, der er rigtig mange, der taler om banen og gerne vil 
besøge os, så vi glæder os til de mange gæster, der allerede nu har booket tider. 

Husk arbejdsdagen den 26. marts, hvor der er opgaver til alle. Vi starter kl. 9 og banen er lukket hele 
dagen. Vi vil sørge for noget mad på dagen og det kan ikke udelukkes, at I kan få brug for golfsættet 
sidst på dagen. 

Begynderudvalget 
Det koncept vi startede sidste år, med ekstra træning og kaninturneringer på Engsløjfen blev taget rigtig 
godt imod af vores begyndere, hvorfor vi fortsætter og videreudvikler ad den vej. Kristian er trådt ind i 
udvalget og der er bred enighed om, hvordan vi vil køre det fremadrettet. Det første begynderhold er 
klar til start den 5. april og I må alle gerne kigge jer omkring efter det næste hold. 

 

Ungdomsudvalget 
Der er udfordringer med at fastholde og få nye juniorer, lige som det kniber lidt med 
forældreopbakningen, men vi kæmper videre og håber at fastholde den gruppe af mikroer der er rykket 
op i år, så vi kan få en stamme af juniorer. Vi ved at de sociale årsager er mindst lige så vigtige, som de 
sportslige når vi snakker fastholdelse og tiltrækning af nye spillere – det skal være sjovt at gå til golf og 
vi vil gøre os umage for at leve op til det. 

 

Eliten/Regionsgolf 
Spillerne repræsenterede klubben på bedste vis i såvel danmarksturneringen, som i regionsgolf og det 
blev til flere flotte resultater, der blandt andet betyder, at vi igen i år er repræsenteret i 3. division i 
danmarksserien og i veteran eliterækken i regionsgolf. 

 

Sponsor/marketing/jubilæums-udvalg. 
En stor tak til alle klubbens sponsorer – det er en ikke ubetydelig post i regnskabet og klubben vil gøre, 
hvad den kan for at promovere sponsorerne på bedste vis. Vi vil selvfølgelig også fremover opfordre 
medlemmerne til at finde nye sponsorer, da det i nogle tilfælde er et spørgsmål om at få øje på dem – 
det være sig samarbejdspartnere eller arbejdspladsen. 



25 års jubilæum til september, bliver fejret hen over hele året med blandt andet jubilæumsmatcher i de 
forskellige klubber i klubben, vi laver en jubilæumsuge fra 3. til 9. september – afsluttende med en 
match og reception den 9., samt en fest om aftenen. Jeg håber I vil slutte op om arrangementet, så vi på 
ordentlig vis kan fejre de første 25 år for Sebber Koster Golfklub. Der vil løbende blive sendt 
nyhedsbreve ud omkring de enkelte tiltag. 

 

Husudvalg/shop og Sekretariat 
I juli måned blev Lone af helbredsmæssige årsager nødt til at sige sit job i sekretariatet op, men hun var 
villig til at fortsætte økonomidelen, hvilket vi lavede en aftale om i første omgang til afslutning af 
årsregnskabet. Jørgen og jeg ville så overtage sekretariatsarbejdet året ud, så måtte vi finde en mere 
permanent løsning i 2017.  

Vi valgte at fortsætte aftalen med Lone til et fast månedligt beløb og i det beløb var også særskilt 
regnskab i forbindelse med proshoppen og et fortsat tæt samarbejde med kassereren og 
forretningsudvalget. 

Det havde tidligere været på tale at lave et job bestående af rengøring og sekretariat for at spare nogle 
lønkroner og bestyrelsen blev enige om at slå stillingen op blandt medlemmerne. Jeg havde forinden 
gjort opmærksom på, at jeg var villig til at tage jobbet nu, hvor jeg havde været i lære i et halvt år.  

Det gav en del debat i bestyrelsen om, hvorvidt man kunne lade formanden besætte en sådan stilling, 
samtidig med, at jeg bestred formandsposten. Vi besluttede at høre Niels Pedersen om, der var nogle 
juridiske udfordringer i den forbindelse, og svaret var nej, men det var vigtig, at der var stor åbenhed 
og gennemsigtighed omkring jobbet og besættelsen, hvorfor vi slog jobbet op blandt medlemmerne 
med løn, arbejdsvilkår og jobindhold, samt at formanden var villig til at påtage sig jobbet, hvis ikke 
andre ville. Der kom ikke andre ansøgere og derfor er jeg nu ansat til rengøring, sekretariat og shop i en 
periode for 3 år. 

Jeg var sammen med Jim Staffensen, bestyrelsesformand i DGU, i sidste uge og jeg spurgte også ham 
om hans holdning til denne konstellation. Han sagde præcis som Niels Pedersen, at det der var vigtigt 
var gennemsigtighed i forhold til medlemmerne og han ville samtidig forslå en udvidelse af 
forretningsudvalget til tre. Det kunne jeg så sige, at vi allerede havde besluttet, at udvide det med 
kassereren.  

Som I kan se er vi i gang med shoppen og der er lavet en forretningsplan og nogle procedurer, så nu 
skal vi have fyldt varer ind, det bliver Back Tee, Ecco og Wilson, der kommer til at pryde væggene i 
første omgang og da jeg i weekenden var i Volstrup, kunne jeg se, at det er så nogenlunde samme 
koncept de kører. 

Der vil ikke være mulighed for at prutte om prisen, som vi kunne med Jesper, så de rabatter, der 



eventuelt er – de er ens for alle. Vi håber I vil bakke op om shoppen, da alt overskud går til klubben og 
dermed til os selv. 

Vi er i gang med bemanding fredag, lørdag, søndag og det ser ud til at lykkes. Tirsdag og torsdag vil 
shoppen og sekretariatet være åbent fra 9 til 16 og onsdag fra 13 til 19. Mandag er der lukket. 

Hvis I der hjemme har noget brugt golfudstyr, som I bare flytter rundt med, så må I gerne aflevere det i 
klubben, da vi kan bruge det til udlån i forbindelse med begyndere og greenfee spillere på Engsløjfen. 

 

Footgolf 
Aalborg Footgolf Klub er netop startet op med hjemsted i Sebber Kloster Golfklub. Vi forventer at 
indgå en aftale med klubben om et kontingent på 1000,- pr medlem for resten af året, når de starter op i 
slutningen af april. Der er indtil videre 5 medlemmer.  

Vi sætter kopperne så de er så lidt i vejen for golfspillerne som muligt og footgolferne er indforstået 
med, at det alene er et forsøgs år - i år. Vores medlemmer kan frit spille på banen og bolde kan lejes i 
sekretariatet. Vi håber det giver yderligere liv på Engsløjfen, og i klubhuset og at det kan forenes med 
golfspillet. 

 

Golfspilleren i centrum 
Jeg vil ikke sige så meget, men endnu engang gøre opmærksom på, at vi studerer jeres besvarelser, så 
husk at svare, det er bestyrelsen redskab til at se hvordan det går – vi lytter ikke kun til dem der råber 
højest. 

 

Golfring Nordjylland 
Vi opfatter golf ringen som en succes. Økonomisk har vi fået et plus i forhold til tidligere år, målt på 
greenfee fra de 4 klubber og samtidig har det givet omsætning i klubhuset. Vi har nu udstedt 205 kort, 
det er dog ikke alle fra sidste år der har valgt at fortsætte, men det er helt sikkert til glæde for mange 
medlemmer i klubben og det er tydeligt at nye medlemmer straks spørger om golf ringen. 

 



Turneringsudvalg/ regel og handicapudvalg 
Turneringsudvalget har konstitueret sig med Leif Jensen som formand og der er ved at være styr på 
årets turneringer. 4 udvalgsmedlemmer har været på udvidet golfbox kursus, så jeg ved de er rustet til 
den kommende sæson. 

Regel og handicapudvalget er placeret som underudvalg til turneringsudvalget og det består af Kim 
Bodsholt som er formand og Peter Th. Olesen og jeg som øvrige medlemmer.  

Der er varslet betydelige ændringer, men også forenklinger i golfreglerne, blandt andet en reduktion af 
reglerne fra 36 til 24. Jeg skal ikke komme nærmere ind på det, men vi vil selvfølgelig sætte noget i 
værk når vi nærmer os 2019, hvor reglerne forventes implementeret. 

 

SKG’s venner  
Havde stiftende generalforsamling i februar. Formålet med foreningen, er at støtte Sebber Kloster 
Golfklub, ved at starte og gennemfører initiativer, der ellers ikke havde mulighed for at blive udført. 
Det vil sige ting, der ligger helt uden for den daglige drift, men som er med til at gøre golfoplevelsen 
endnu bedre. Der ligger indmeldelsesblanketter her oppe, og jeg håber i vil støtte op om initiativet, hvis 
I vil vide yderligere, kan I henvende jer til Olav Pedersen, Poul Selde, Ruth Jensen eller Henning 
Krogh, der alle sidder i bestyrelsen for SKG’s Venner. 


