
Generalforsamling 2018 

Hjertelig velkommen til den ordinære generalforsamling i Sebber 
Kloster Golf Klub 2018. 

Når vi befinder os på denne tid af året, så har det mange gange i 
Sebber Kloster Golf Klubs historien vist sig, at det der var gældende 
den 31. december – det ikke var gældende den 15. marts.  

Vi lever i en verden, der er i konstant forandring – lige når vi synes, 
det hele går trygt og godt, så kommer der nye udfordringer.  

Udfordringer, hvor vi som klub og bestyrelse, hele tiden skal være 
i stand til at navigere, det er en levende klub – den består af 
medlemmer og ansatte – den består af mennesker – og derfor er 
intet stationært. 

Når jeg om lidt skal aflægge formandens beretning, så ved jeg godt, 
at der er vigtige fremadrettede spørgsmål, som I gerne vil have 
svar på, men som ikke omhandler beretningsåret. Derfor har jeg 
også afsat noget tid under eventuelt, hvor jeg håber – jeg som 
formand, og vi som bestyrelse - kan give Jer svar på nogle af de 
spørgsmål, I selvfølgelig står tilbage med.  

Endnu engang hjertelig velkommen til generalforsamlingen 2018. 

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Niels Pedersen 

 

 

 



Jubilæum. 

2017 var et jubilæumsår, og det var en rigtig positiv oplevelse, hvor 
jeg gerne vil overbringe en stor tak til jubilæumsudvalget, som 
sørgede for, at der var aktiviteter henover hele sæsonen, og vel at 
mærke aktiviteter med meget stor tilslutning, og selvfølgelig også 
en stor tak til ansatte og frivillige, der hjalp til på alle mulige måder. 
En særlig tak til vores fantastiske sponsorer, der sørgede for et 
sandt orgie af præmier til de 6 matcher, der blev afholdt i løbet af 
sæsonen. Der blev også holdt en jubilæumsreception – tak til dem 
der mødte op og tak for gaverne, og som afslutning på det hele en 
stor jubilæumsfest – og det var en rigtig god fest, sådan som jeg 
nu husker dén. 

Tusind tak for nogle gode initiativer og selvfølgelig ikke mindst de 
53.000,- kr., som blev optjent i forbindelse med turneringerne og 
efterfølgende blev doneret til klubben. 

 

Økonomi. 

Det skal jeg gøre ganske kort, da emnet egentlig tilfalder 
kassereren, jeg vil dog glæde mig over, at vi kom ud med det 
lovede overskud, at vi generelt har flyttet pengene fra klubhuset 
og ud på banen, den øvelse kan vi selvfølgelig ikke blive ved med 
at gentage, men det har absolut gavnet klubben og ikke mindst 
banen. 

 

 



Medlemsudviklingen. 

Har været stabil i 2017, der har været et lille udsving i antallet af 
medlemmer i negativ retning, men og der er desværre et men, 
fuldtidsmedlemskabet er faldet og fleksmedlemskabet er steget. 
Samlet set ligger vi over 2016 i kontingent indtægter, også selvom 
vi korrigerer for kontingentstigninger, så det er da tilfredsstillende, 
at vi har forbedret evnen til at nedbringe debitorlisten, så det er 
ganske begrænset, hvem der ikke får betalt sit kontingent. Det er 
selvfølgelig også af denne vej, vi har været nødt til at sige farvel til 
enkelte medlemmer.  

 

Pro’en 

Kristian Jeppesen har for klubben været et rigtig godt 
bekendtskab, han har til fulde løftet den – efter manges mening – 
tunge arv, og som formand har jeg nydt at se den store aktivitet, 
der har været på drivingrange i sæsonen 2017, der var hele tiden 
gang i lektioner og undervisning – fra tidlig morgen til sen aften. 
Kristian – du er et meget behageligt mennesker – vi sidder tæt og 
deler kontor, og det er ydmyge forhold vi har tilbudt dig, men ikke 
desto mindre, så er det meget lidt, vi har råbt af hinanden, jeg er 
faktisk sikker på, vi begge nyder selskabet – jeg gør i hvert tilfælde. 

 

Greenkeepere og banen 

Banen har simpelthen aldrig stået flottere end den gjorde i 2017, 
vi fik helt sikkert god hjælp af Vorherre, vi er flere, der mener lidt 
til den gode side med vand og selv greenkeeperne, mente i 



efteråret, at nu var det nok. Selv vores bane kunne få for meget 
vand, men i forhold til mange andre baner, der måtte lukke helt 
eller delvist, så slap vi for at tage så drastiske skridt. Fairways var 
grønne hele sæsonen, greens og teesteder stod flot, alt var 
trimmet og passet – vi fik superflotte scores i Golfspilleren i 
Centrum af såvel egne medlemmer som gæster og det medførte 
da også, at greenfeen steg med 50.000,- kr. og dermed passerede 
1 million. Det resultat må vi mest af alt takke vores ansatte for, det 
er et rigtig flot resultat, I har leveret under Jesper Brandts kyndige 
ledelse, og selv DGU’s konsulent, Allan Brandt måtte overgive sig i 
den årlige statusrapport, han afleverede efter uge 34.  

I alt det her må vi selvfølgelig ikke glemme alle de frivillige, der 
dagligt yder en kæmpe indsats på banen. Uden den indsats, så stod 
vi et helt andet sted, så tusind tak til ansatte og frivillige for det 
flotte, flotte resultat, vi alle sammen nød i det forgangne år. 

 

Begyndere 

Det er vel et af klubbens helt store projekter – der var tider, hvor 
begynderne stod i kø for at blive optaget i golfklubberne – det gør 
de ikke længere – nu skal vi ud og hente dem. På medlemsmødet i 
november var der stor interesse for, hvordan vi i klubben ville 
skaffe nye medlemmer, og vi fortalte om de projekter, der var sat 
i søen med hensyn til DGU’s kampagne Golf Gavner, samt vores 
lokale projekt med ældresagen -  endelig kan jeg oplyse, at vi blev 
udvalgt, som en af 12 klubber i Danmark – til at indgå i et 
samarbejde med diabetesforeningen og DGU. 



Jeg ved ikke, hvad vi kan forvente af samarbejdet, men det er et 
initiativ, som for alvor skal vise sig i 2018. 

Det jeg kan fortælle om begynderne 2017, det er, at vi havde ca. 
samme antal omkring 50 igennem golfskolen, som året før og det 
medførte samme antal medlemmer som i 2016 omkring de 35-40, 
der gik dog noget tid i 2017, inden de sidste meldte sig ind. Der er 
virkelig i år gjort meget for, at videreudvikle på det koncept, vi 
havde i 2017, og jeg er overbevist om, at begynderudvalget har fat 
i noget rigtigt, når de tænker, at nye medlemmer mere eller 
mindre skal hjælpes over i den rigtige gruppe – vi skal tage hånd 
om de nye medlemmer, og klubberne i klubben skal aktiveres – så 
vi kan fastholde vores nybegyndere – der skal igen ydes en indsats, 
og der er nogen begyndere, der skal hjælpes ind på rette hylde.  

Dét begynderudvalget har lavet, som skal sikre fastholdelse af 
vores begyndere – det er så flot og gennemarbejdet, og som I kan 
se, ligger der foldere klar til Jer alle, som I kan tage med til venner, 
naboer, foreninger og arbejdspladser -  det er Jeres ansvar at give 
glæden ved golfspillet videre til andre og dermed sikre, at vi fortsat 
er nok medlemmer i Sebber Kloster Golf Klub. 

 

Ungdomsudvikling 

Er et af DGU’s fokuspunkter, da juniorafdelingerne er voldsomt for 
nedadgående. Der har gennem mange år været rigtig meget fokus 
på de bedste juniorer, og det er der absolut ikke noget galt i, men 
det har knebet med at få bredden og i sær højhandicapspillerne 
med. Børn og unge har et meget stor behov for det sociale, de skal 



ikke passe sammen med en anden i handicap, men til gengæld 
passe sammen med en anden i alder. 

Når man går til fodbold eller anden holdsport, så kommer man for 
det første ud i kampe ret hurtigt, men de sættes også sammen 
med jævnaldrende, og det er helt sikkert meget vigtigt. Vi har I 
Sebber Kloster Golf Klub ganske få juniorer, men der er heldigvis 
stadig en del mikroer. Det er vigtigt, at vi holder fast i dem, og det 
er et flot stykke arbejde, som Jacob Dahl og Casper Munk gennem 
4-5 år har udført og selv taget initiativ til - for at fastholde de små 
er der helt sikkert brug for, at nye melder sig på banen på dette 
område. Lige nu er det opgaven at føre dem videre, så vi også kan 
fastholde dem som juniorer. Vi har fået Kristian Pro til at tage sig 
af kommunikationen og en koordinerende rolle både til 
juniorerne, men også i særlig grad til forældrene, da det helt 
sikkert også er dem, der skal aktiveres. 

Vi har meldt os til Juniorugen i DGU i uge 32 – en hvervekampagne 
- og vi vil gøre hvad vi kan for at få nye og fastholde tidligere 
medlemmer på juniorsiden. 

Vi har afholdt alle turneringer for juniorer, som en af de få 2-3 
klubber i distrikt 1 Nordjylland, og det vil vi også gøre i 2018 i håbet 
om at være en attraktiv klub for de unge mennesker.  

 

Elite og Regionsgolf 

Der var 3 herrehold og 1 damehold hos eliten, og det lykkedes igen 
vores herrer at blive i 3. division – et rigtig flot resultat. I 
regionsgolf var der tilmeldt 6 hold, der var ingen der kom med i 



finalerunden, men det lykkedes både superveteranerne og 
eliteveteranerne at blive i disse rækker. Der er både for elite og 
regionsgolf tilmeldt samme antal hold i 2018. 

 

Sponsor og marketing 

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. 

 

Husudvalg, Sekretariat og Shop 

Omkring huset tænker jeg tit, nu er der én der fejer, planter 
blomster, rydder op, gør kaffemaskinen ren, ser efter toiletter eller 
luger bede – hvem har egentlig planlagt det – det er der ingen, der 
har – det sker kun fordi, der er et utal af ansvarlige medlemmer, 
der ønsker at gøre en forskel i Sebber Kloster Golf Klub. Det 
arbejde, det er uvurderligt – og jeg kan kun som formand for 
klubben sige TAK – det er Jer, der bærer klubben, og det er ikke 
kun på de områder, jeg lige nævnte her – det er på alle områder. 
Tak 

Vi har et serveringshold, der i løbet af 2017 har leveret et helt 
ekstraordinært stykke arbejde, Ruth har koordineret pigerne, så 
der er serveret mad og serviceret for over 1100 gæster, og det har 
været afgørende for klubbens samlede indtjening. Jeg ved godt, 



når vi om lidt ser på de faktiske tal, at indtjeningen på 
arrangementer ikke har været tilfredsstillende, men så skal vi 
huske, at både drikkevarer og greenfee ikke er med i de tal, 
ligesom vores leverandører er ikke ubetydelige sponsorer – så det 
hele skal tages med i overvejelserne. Bestyrelsen har dog set nøje 
på forholdet omkring bespisning, og vi er enige om, at vi skal have 
en større avance på de selskaber og arrangementer, som åbenbart 
fylder mere og mere. Vi har allerede nu passeret de 1100 gæster i 
2018. Stor tak til alle serveringspigerne for 2017, vi håber, I er klar 
til en ny sæson, der bliver i den grad brug for Jer. 

Da jeg tidligere sagde, at vi havde flyttet penge fra klubhuset til 
banen, så var det især på de to følgende punkter – sekretariatet og 
shoppen. Vi har nu lønfaste aftaler på sekretariatet – både 
administrations- og økonomidelen er overskuelige, så der kommer 
ikke nogen overraskelser. 

Med hensyn til shoppen har vi tidligere betalt for at få shoppen 
betjent, det var en del af pro’ens løn, det er ikke længere tilfældet. 
Nu sparer vi de penge, samtidig med, at vi har en ikke ubetydelig 
indtjening i shoppen. 

Vi har i år lavet en efter min mening fornuftig indtjening i shoppen 
på 70.000 kr., det er over min forventning som var 50.000,- og her 
må jeg igen sige tak til de piger, der har passet og forvaltet 
shoppen, og når jeg i år har været ude og nævne enkelte 
medlemmer, hvilket altid er farligt, så er jeg i denne forbindelse 
nødt til at nævne Hanne, det er et fantastisk stykke arbejde du har 
udført i 2017.  

 



 

 

 

Footgolf 

Nu sidder I måske og tænker, hvad er det for en læge han har, 
siden han kan få sådan nogle fantastiske lykkepiller, og I har ret, 
jeg har en god læge, men ingen træer der vokser ind i himmelen, 
der er altid masser af udviklingspotentiale, og et af stederne er helt 
sikkert i footgolf.  

Jørgen og jeg har besluttet os for at give Footgolf yderligere en 
chance, da Aalborg footgolf klub ikke var i stand til at løfte 
opgaven.  

Banen er anlagt, og de timetal, der kom frem på medlemsmødet, 
de var absolut beregnet med anlæggelse med videre – beløbet til 
vedligeholdelse er betydeligt mindre. Der er selvfølgelig et forhold 
mellem udgifter og indtægter i også denne forbindelse, men vi er 
to stædige gamle mænd, der gerne vil vise, at det kan komme til at 
gå i en anden retning. Hvis det mod vores overbevisning viser sig, 
at der ikke er positiv drift i Footgolf, så vil bestyrelsen selvfølgelig 
tage det op i løbet af sæsonen og evt. lukke ned. 

 

Golfring Nordjylland 

For Sebber har det været en god forretning med golfringen i 2017, 
hvor den indbragte os betydeligt mere, end vi tidligere havde i 
greenfee fra de 4 andre klubber. Den er også taget godt imod af 



vores medlemmer, ca. 220 medlemmer var med i Golfring 
Nordjylland i 2017. Vi fortsætter ringen i 2018 uden, at der 
kommer yderligere klubber med. 

Vi er godt i gang med at lave en aftale om fælles indkøb af 
brændstof i golfringen, hvilket vil give os nogle yderligere rabatter. 
Fælles indkøb af græsfrø og gødning, ser umiddelbart noget 
vanskeligere ud. 

 

Regel- og handicapudvalg 

Det blev besluttet, at vi skal have nye regler i 2019 og nyt handicap 
system i 2020, det betyder en del arbejde for regel- og 
handicapudvalget de næste par år. DGU opfordrer klubberne til at 
vente med at undervise i reglerne indtil sæsonen 2018 er forbi, da 
det kun vil give forvirring. I 2018 spiller vi fortsat efter de gamle 
regler, og medlemmerne vil via nyhedsbreve blive orienteret om 
status i implementeringen af de nye regler. 

 

 

SKG’s venner og Hole in one klubben 

Foreninger der på hver sin måde støtter Sebber Kloster Golf Klub. 
I forbindelse med jubilæet i september fik vi afsløret den meget 
smukke sten, der står nede ved indkørslen, som blev skænket af 
SKG’s venner, og lidt senere vil der blive overrakt en check til de 
dygtige spillere, der har præsteret et hole-in-one i 2017 og som 
samtidig var meldt ind i klubben. Samtidig vil der blive overrakt en 



check til ungdomsarbejdet, som hole-in-one klubben støtter med 
halvdelen af kontingentet. 

Jeg kan kun på det kraftigste opfordre jer til at støtte disse 
initiativer. 

 

Eventuelt 

Da Jesper Brandt sagde sin stilling op i slutningen af februar, så må 
jeg tilstå, at jeg kortvarigt var lidt rystet. Vi havde talt om, at den 
dag ville komme, og det er klart, at en klub som Aalborg havde fået 
øje på ham. Jesper har i Sebber været helt enestående på de fire 
vigtigste platforme, faglighed, personaleledelse, administration og 
kommunikation med medlemmer og bestyrelse. 

Bestyrelsen ønsker dig alt mulig held og lykke med dit nye job i 
Danmarks næstældste golfklub. Selvom økonomien vil spille en 
mindre rolle, så er jeg sikker på at udfordringerne, de bliver ikke 
mindre. 

Da de værste rystelser havde lagt sig, og forretningsudvalget fik 
snakket med Jesper og Christian, så kunne vi konstatere, at vi står 
noget bedre end Aalborg står lige nu. Vi har plejeplan og 
maskinpark klar til sæsonen, vi manglede to hænder, noget 
ledelse, administration og noget kommunikation, da vi vidste, at 
Christian havde fagligheden. Vi besluttede ret hurtigt, at 
ansættelse af en ny chefgreenkeeper, med så kort varsel ville være 
en hovedløs beslutning, så da Christian var villig til at tage sig af 
den faglige del, med hensyn til plejeplaner, sygdomsbekæmpelse 
og vedligehold af maskinpark - samt den daglige ledelse med 



fordeling af arbejdsopgaver, så måtte forretningsudvalget rykke 
endnu tættere sammen, for at udfylde de mere administrative og 
kommunikationsmæssige udfordringer, og det er vi villige til. Vi har 
besluttet at give Christian den fulde opbakning og daglige støtte i 
den udstrækning, han har brug for det, vi er samtidig overbevist 
om, at Christian kan og vil løfte opgaven, så bestyrelsen ser frem 
til en god sæson på banen i 2018. Til efteråret vil vi evaluere 
sæsonen og finde de nødvendige løsninger. 


