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Velkommen. 

Hans bød velkommen til den 48. generalforsamling i Gyttegård Golfklub. 

Bestyrelsen foreslog Kurt Pedersen som dirigent, som dermed blev valgt. Kurt kunne 
berette, at der var indkaldt til Generalforsamlingen i forhold til vedtægterne. 

Generalforsamlingen blev i år afholdt på Hedemarken i Grindsted. Det er ikke fordi vi svigter 
Hovborg Kro, men der var gået lidt kludder i datoer og derfor var Hovborg Kro optaget til 
anden side. 

 

Beretning ved klubbens formand Hans Bennetzen. 

Indledning. 

2022 har, både sportsligt og økonomisk, været endnu et rigtigt godt år for Gyttegård. 

Sportsligt nåede vi igen slutspillet i Elitedivisionen, og vores damer kom i 1. division, og 
klarede sig flot med en 2. plads. 

Nicolaj og Rasmus havde igen nogle flotte placeringer på Europa touren og Morten 
Lykkegård vandt DM i Mid-Age. 

Det er 12 år i træk vi har overskud, og Andreas vil som sædvanligt gennemgå tallene mere 
specifikt senere. 

Vi har desværre haft en nettoafgang på 23 medlemmer så vi nu er 963. Generelt har der 
været en tilbagegang i dansk golf 

Banen har stået meget flot, og vi har lige som sidste år investeret meget i banen. Det er jo 
vort største aktiv. 

Pr 1.3. fik vi ny Golf Manager i Ditte og ny protræner i Nicolai. Og i efteråret blev Christian 
Chef Greenkeeper. Vi har virkelig fået ungdommen ind, og alle 3 har gjort det rigtig flot.  

Vi har haft 4.735 betalende green-fee gæster. I alt har vi fået green-fee indtægter på          
kr. 657.000. som er samme niveau som sidste år. Derudover har vi fået kr. 205.000 via 
Green-Fee Club No. 1. 

Det gennemsnitlige senior kontingent for hele landet er kr. 6.375. Kontingentet hos os har 
de sidste 3 år været kr. 5.950, men det vil vi forhøje for 2023. Andreas gennemgår det 
senere. 

Igen i år har 114 medlemmer doneret i alt kr. 24.500. Og vi har fået kr. 155.000 i 
momsrefusion på grund af det. Tusind tak til alle dem som har været donorer.  



Golf Danmark. 

Dansk Golf Union er det 4. største idræts specialforbund i Danmark, efter fodbold, 
gymnastik og svømning.  

I alt er vi 164.000 golfspillere plus 7.700 passive medlemmer. Det er lidt færre end sidste år. 

I alt er der 186 golfklubber i Danmark, det samme som sidste år.  

Efter størrelse er Gyttegård nr. 89, men vi er nummer 9 hvis man måler efter antal 
ungdomsspillere.   

Der er godt 38.000 flexmedlemmer, det samme niveau som sidste år.     

I Gyttegård har vi 86 flexmedlemmer, og det er det samme som sidste år.  

DGU spår at golfsporten mister 5.000 medlemmer i den kommende tid. Lad os undgå at det 
sker. 

 

De Frivillige. 

På bestyrelsens vegne en kæmpetak til alle der endnu engang gjorde en frivillig indsats for 
Gyttegård Golf Klub i 2022. Og det er en stor flok på over 150. Til sammenligning kan jeg sige 
at der i gennemsnit er 70 frivillige i en golfklub. 

Til alle udvalgsmedlemmer og de mange andre som på frivillig basis har arbejdet for 
klubben. Tusind, tusind tak. 

Vi håber, at i alle vil fortsætte med at være en del af det frivillige hold næste år.   

 

Personalet. 

Til sekretariatet, golfshop, green keepere, rengøring og pro træner. Tusind tak for det store 
arbejde i gør.   

Det har været et år med flere nye og unge til at forestå den daglige drift. Og vi har været 
heldige og dygtige at finde de rette folk. Så vi er godt rustet til fremtiden. 

Ditte som golfmanager. Hun havde et godt job, men sprang til en helt anden type job, 
golfmanager i Gyttegård. Og det er gået rigtig godt.   

Efter endt green-keeper uddannelse blev Christian Nicolaisen her i efteråret 
chefgreenkeeper. Og det går også rigtig godt. Vi har et super greenkeeper team, og en flot 
bane. Godt gået Christian og dit team. 

Samtidig med Ditte startede Nicolai som protræner. Nicolai kom fra Esbjerg Golf Klub, og 
har haft et ikon som læremester, Ben Tinning. Så vi har fået en supertræner, der samtidig er 
ung. Det er dejligt. 



En speciel tak til Ulla i sekretariatet og Andreas fra bestyrelsen, som har haft et stort 
ekstraarbejde med at hjælpe Ditte med at komme ind i alt det nye, som er nødvendigt i et 
blækspruttejob.  

 

Sponsorer. 

Jeg vil gerne sende en meget stor tak til alle vore sponsorer som trofast har støttet os i 
2022. Vi er meget privilegerede fordi vi har rigtig gode og langsigtede sponsorer  

Vore store sponsorer er Sun-Air, Vestjysk Bank, Scandinavian Avionics, Stansomatic, 
Unibrew, Sparekassen Kronjylland, Østergaard Automobiler, GS Revision og Billund 
Kommune.     

I 2022 har vi modtaget kr. 142.000 fra vore sponsorer   

 

Company Club. 

Svend Erik Christensen er formand for Gyttegård Company Club. 

I 2022 har Company Club haft 13 arrangementer for sine medlemmer. Og de månedlige 
matcher har igen været en succes, idet der gennemsnitligt har været 25 spillere. 

Company Club har i alt 30 medlemmer, og det er 2 mere end sidste år.  

Company Club er meget vigtig for os. I det netop afsluttede regnskabsår har de igen ydet 
økonomisk støtte til vor elite både senior og junior. 

Da mange af jer har et stort netværk, vil jeg gerne igen i år opfordre alle til at sprede 
budskabet omkring Gyttegård Company Club, så vi kan få den til fortsat at vokse.       

 

Sportsresultater. 

Formand for eliten er Kim Fisker. 

Det er efterhånden blevet en god vane, at Gyttegård klarer sig flot, både holdmæssigt og 
individuelt, og sådan også i år  

Elitedivisionsholdet kom igen i slutspil og fik en 4 plads. Men da vores mål var at undgå 
nedrykning, overperformede vi. Rigtig flot. Undervejs fik vi hjælp af Rasmus og Nicolai, og 
det er altid en stor glæde at have dem med på holdet. 

Årets vildeste resultat var 18-0 sejren over Ålborg. Vi kan ikke mindes en så stor sejr 
nogensinde i Elitedivisionen. 

Damerne fik en afbudsplads i 1. division, og den blev grebet. 4 sejre og kun 1 nederlag gav 
en 2. plads. Også her overperformede vi. Rigtig flot.  

 



2. herreholdet var tæt på oprykning, men må blive i 3. division. Vi forventer at de i 2023 igen 
spiller med i toppen af rækken. 

På juniorsiden havde vi i år 2 hold med i kvalifikationsrækken. Begge hold vandt deres pulje, 
og det betyder at vi næste år har et juniorhold i 2. division. Det bliver spændende at følge de 
unge. 

Vores seniorhold startede flyvende med sejre i de 2 første matcher, men så kom et 
nederlag, og holdet må blive i 3. division næste år.  

Nicolai Højgård startede som lyn og torden, med en overbevisende sejr i De Forenede 
Emirater. Det var Nicolais 2. sejr på den europæiske tour. Og for 2. gang var han med i the 
Open. Netop nu er Nicolai nr. 132 på de professionelles verdensrangliste. 

Rasmus Højgård har spillet sig til flere flotte top 10 resultater i år. Så sent som i weekenden 
blev han nummer 7 ved sæsonfinalen i Dubai. Den bedste placering var 2. pladsen i Open de 
France. Rasmus er nr. 107 på verdensranglisten.   

I år har vi fået Jakob Nissen og Morten Lykkegård hjem igen efter nogle år i Kolding. 

De har igen været fast inventar på vort 1. hold og har gjort det  rigtig godt.  

Morten har haft en meget stor sæson. Han vandt blandt andet Houborg Kro Open og DM i 
Mid Age. Og han er nummer 1 på den danske Mid Age liste. 

Martin Kamp har også leveret fine resultater igen i år, og han er nr. 4 på den danske Mid 
Age liste.  

Stefan Mørkholt blev igen danmarksmester i paragolf. Han er mangedobbelt 
danmarksmester, europamester flere gange og nordisk mester flere ganger. Fantastisk 
Stefan. 

 

Greenfee Club no. 1. 

I Greenfee Club Nummer 1 er der i 2022 i alt solgt 1.616 greenfee kort. Det er 218 mere end 
sidste år. Stigningen vedrører primært at Sønderjyllands Golf Klub kom med i samarbejdet i 
år.  

I Gyttegård har vi solgt 160 kort, og det er samme niveau som sidste år.   

I 2023 fortsætter samarbejdet med samme 7 klubber som i 2022. 

Prisen for at være medlem af Greenfee Club Nummer 1, er den samme som i 2022. Indtil 
nytår kr. 850, og fra 1.1.2023 kr. 950.  

I 2022 kan man ligesom i år spille maksimalt 10 runder pr. bane.    

 

 



Medierne. 

Vi er i 2022 begyndt at skrue mere op for et tættere samarbejde med den lokale presse, i 
form af gode historier om Gyttegård. Og det har givet en række gode historier i de lokale 
medier.  

I 2023 er det vort mål at få endnu flere gode historier i den lokale presse, og derfor vil 
bestyrelsen også blive mere aktive på dette område. 

På den landsdækkende pressescene og TV er det naturligvis Nicolai og Rasmus der trækker 
overskrifterne. Og vi vil selvfølgelig gerne have de fortæller om, at de kommer fra Gyttegård 
i Billund Kommune.   

Formålet med at komme i medierne er selvfølgelig, at få flere gjort interesseret i at spille 
golf, og melde sig ind i Gyttegård. 

 

Cafeen. 

Ultimo september fratrådte Heidi og Torben som forpagtere af cafeen. Årsagen var ganske 
simpelt, at de har haft et par meget økonomisk svære år på grund af coronaen. 

Både Heidi og Torben har byttet cafeen ud med et fast arbejde.  Og vi ønsker dem alt mulig 
held og lykke fremover. 

Vi har lagt hovedet i blød for at finde ud af hvordan vi kunne rekruttere et godt 
forpagterpar, men det er mere end svært at finde nogle dygtige servicemindede til at drive 
cafeen. 

Vi har ikke annonceret men talt med mere end 10 vi mente kunne klare opgaven, men ingen 
var interesseret. 

Men gennem et af vore medlemmer fik vi kontakt med et spændende par, som vi forhandler 
med i øjeblikket. Hvis vi lander en aftale starter de op 15. marts 2023. 

 

Golf Shoppen. 

Vi har nu selv drevet golfshoppen i 7 år. Det er gået ok og i 2022 har vi haft et 0 resultat. 

Det er ikke let at drive en golfshop, specielt er det svært med hardware fordi 
priskonkurrencen er hård, med mange udbydere på nettet. 

Derfor fortsætter vi samarbejdet med Kirsch Golf på hardwareområdet. Man kan blive fittet 
her, købe nyt udstyr her og få det leveret her.  

Reparation af udstyr vil William fortsat tage sig af. Man indleverer i shoppen og får så 
leveret tilbage i løbet af et par dage.  

I 2023 vil vi fortsætte samarbejdet omkring tøj og sko med vore nuværende leverandører. 



En stor tak til Birgitte og Lilly for deres store og dygtige arbejde med shoppen. Og ikke 
mindst en stor tak for den flotte service de leverer.  

 

Turneringer. 

Formand for turneringsudvalget er Hardy Sørensen 

Turneringsudvalget har i 2022 afholdt 9 turneringer, inklusive Hovborg Kro Open, med i alt 
675 deltagere. Det er en lille tilbagegang i forhold til sidste år.  

I gennemsnit har der været 75 spillere pr. turnering. 

Udvalget har også afholdt alle Danmarks turneringskampe og klubmesterskaber. 

Klubmesterskaberne havde 97 deltagere og Hovborg Kro Open havde 60 deltagere.  

 

Tirsdagsklubben. 

Formand for tirsdagsklubben er Leo Andersen 

Tirsdagsklubben har 113 medlemmer, det er 3 mere end sidste år. 

2022 har lignet et normalt år. Vi kom af med corona restriktionerne, der skulle fortsat 
passes på og der skulle sprittes fingre, men det var til at leve med.  

Der er spillet 32 turneringer, med mellem 68 og 80 spillere pr. gang. Der har været 30 
hjemmematcher og 2 udematcher i henholdsvis Vejen og Varde. 

Den årlige tur var indenlands til Sebber Kloster Golfanlæg, Hvalpsund og Hobro. I alt deltog 
44 på turen. 

I 2023 gentages succesen den 13.-17. august. Så man skal nok være hurtig til at tilmelde sig 
når tilbuddet kommer ud. 

Næste år starter sæsonen tirsdag den 21. marts kl. 10.00  

 

Ladies Section. 

Formand for Ladies Section er Helga Ludvigsen. 

Ladies Section har 49 medlemmer, 5 flere end sidste år. 

Der er spillet 2 venskabsmatcher. For første gang mod Brande hvor vi var 15 piger, og mod 
Varde hvor vi var 16 piger.  

Som sædvanlig var der match mod Mens section, og mændene vandt igen.   

 

 



Mens section. 

Captain for Mens Section er Carsten Dollerup. 

Der er 74 spillere i Mens Section, det er 3 mere end sidste år.  

Der har i alt været spillet 36 matcher med i alt 1.300 runder. 

Sommerudflugten, som var en hel weekend, gik til Traudelberg i Hamburg med i alt 19 
deltagere. 

Der har været 4 venskabsmatcher mod Give og Brande hjemme, hvor vi vandt begge 
matcher. Og ude mod Vejle og Jelling hvor vi tabte begge matcher. 

Ruder Cup var mod Brande, Jelling og Give. Og Gyttegård vandt. 

 

Børn og unge. 

Formand for udvalget er Karin Østergaard 

Selv om vi er en lille klub, har vi den 9. største ungdomsafdeling i landet. Og vi har mange 
unge talenter. 

I 2022 har vi været 82 ungdomsspillere, hvoraf 28 var microer.   

Sommerens højdepunkt var afviklingen af sommercamp. 3 dage med leg, træning, 
konkurrencer, socialt samvær m.m. og 26 spillere havde nogle gode og sjove dage.  

Sæsonen sluttede traditionen tro med natgolf, med lysende bolde, varm kakao, hotdogs og 
meget mere. 15 deltog og havde det rigtig sjovt.        

I august var der over 2 dage træningssamling med vor protræner Nicolai. 

Efter nogle år som formand for B+U har Karin Østergaard valgt at stoppe. Det er vi i 
bestyrelsen kede af, for Karin har gjort et stort og flot arbejde for Gyttegård. Så tusind tak 
for indsatsen Karin.  

Der er 3 i B&U udvalget, men vi kan bruge et par hænder flere. Hvis man er interesseret så 
kontakt Ditte.      

 

Begynder udvalget. 

Formand for udvalget er Gert Skjønnemand 

I 2022 har vi haft 41 nybegyndere, og det er det samme som sidste år. I alt 28 af disse har 
indmeldt sig, og normalt kommer der ca. 6 yderligere tilmeldinger i den nye sæson. 

Udvalgsmedlemmerne har haft travlt med de nye, men vi havde håbet på flere.  

Da det er en stor opgave både at rekruttere og hjælpe med at træne nybegynderne, har vi i 
bestyrelsen besluttet at lave et egentligt rekrutteringsudvalg. På den måde kan vi også få 



mere fokus på at udvikle nye metoder til at finde nye medlemmer. Og det bliver vigtigt hvis 
det kommer til at passe hvad DGU siger, at der generelt bliver en medlemsnedgang indenfor 
golf 

For en ny spiller er banen meget stor, og de skal huske at få deres vogn med rundt, tælle 
slagene med mere. Det kan godt være forvirrende. Derfor gør vi meget ud af at sørge for 
rutinerede holdkaptajner til begynderturneringernes hold. Det giver ro for de nye, og 
motivation til at spille golf. 

Inden sæsonstarten får udvalgsmedlemmerne introduktion/træning af vor protræner, så vi 
kan hjælpe de nye efter samme metoder som Nikolai selv bruger. For udvalgsmedlemmerne 
er hjælpere og ikke trænere. 

Vi må desværre sige farvel til 3 superhjælpere Bent Hansen, Preben Almskou og Kurt 
Bolding, som alle har ønsket at træde ud af begynderudvalget. De har hjulpet med i mange 
år og de vil blive meget savnet. En stor tak til alle 3 for deres store arbejde for Gyttegård 

Vi har været heldige at få 2 nye medlemmer ind i udvalget, Merete Kjær Christensen og Jan 
Eg. Velkommen til jer og vi glæder os til samarbejdet. 

 

Regel- og handicapudvalget. 

Formand for udvalget er Gert Skjønnemand 

I 2022 har der ikke været nogen nævneværdige ændringer i reglerne.  

Men i 2023 kommer der nogle regeljusteringer. De kan læses på DGUs hjemmeside, men vi 
påtænker også at lave nogle input om ændringerne til vore medlemmer. 

 

Baneudvalget. 

Formand for udvalget er Bo Lundgaard 

Vi har igen i år haft en bane som har stået rigtig flot, og med hurtige jævne greens.  

I år er vi overgået til metriske teesteder, så vi nu har 4 forskellige muligheder at spille. Det 
betyder at både spillere med lavt handicap og spillere med højt handicap kan få en god 
golfoplevelse. Og overgangen er gået rigtig godt. 

Vi har også fået golfbanen kortlagt i glfr appen og dermed har vi fået en god elektronisk 
baneguide. 

Banen er jo vores vigtigste aktiv, og målet er altid at holde en høj og ensartet standard hele 
sæsonen. Og det er vi lykkes godt med i år.  

Vi har en del projekter som vi tager fat på, i takt med det bliver muligt. Det er dræning af hul 
1, 6 og 7. dræning ved svinget på hul 1, forbedring af stier, blomsterprojekt og opretning af 
teesteder. 



 

Vi havde forventet at tage de nye træningsfaciliteter på gamle hul 7 i brug, men 
problemerne med greens og indspilsområdet kom ikke på plads. Men vi forventer det sker i 
løbet af 2023. 

Også i den kommende vinter spiller vi til sommergreens. Fugt og frost kan dog lukke 
sommergreens når det vurderes at de tager skade. 

Rigtig mange frivillige har hjulpet med greenkeeper opgaver, og det er en meget stor hjælp 
til at holde en høj standard på banen. En stor tak til alle der har hjulpet, og vi kan bruge 
mange flere til buskrydning, stier m.m. Hvis nogen har lyst til at hjælpe så kontakt Ditte. 

 

Baneservice. 

Formand for baneservice er Bo Lundgaard 

Der køres baneservice hver dag, idet vi gerne vil hjælpe med til at give gæster og 
medlemmer en god oplevelse på golfbanen. 

2022 var igen et stille år for baneservice. Når man tænker på hvor mange der spiller på vor 
bane, er det forsvindende få problemer vi møder.  

Selv om der i 2022 har været 8 frivillige som har kørt baneservice, kan vi bruge flere. Så hvis 
man er interesseret i at være en del af baneservice teamet så kontakt Ditte. 

 

Boldopsamling. 

Koordinator for boldopsamling er Bo Lundgaard 

Vi samler bolde op hver dag, og vi lukker ikke drivingrange imens. Så vær omhyggelig med at 
slå ud, så i ikke rammer opsamlingstraktoren. 

Det har ikke været muligt at købe nye range bolde i 2022, og derfor har vi lavet ekstra 
opsamlinger når boldkassen var tom. 

Vi er blevet lovet at vi ved starten af sæson 2023 får 6.000 nye bolde, og vi har bestilt 
yderligere 6.000 bolde til levering i 2023, men efterspørgslen er langt større end udbuddet. 
Så vi krydser fingre for vi får dem. Gert Skjønnemand har sponsoreret halvdelen af boldene. 
Tusind tak Gert.  

Vi har 8 boldopsamlere plus greenkeeperne, men vi kan bruge flere. Så hvis nogle af jer har 
lyst til at være med i teamet, og hygge jer med at køre traktor på drivingrange et par gange 
om måneden, så er i meget velkomne. I skal blot henvende jer til Ditte  

 

 



Afslutning. 

2022 har været endnu et godt år for Gyttegård Golf Klub, og vi er parate til at gøre det lidt 
bedre i 2023. Selv om vi godt ved at 2023 bliver et meget svært år.   

Vi har alt hvad vi skal bruge for at gøre det lidt bedre. Vi har en velmotiveret og 
velkvalificeret medarbejderstab, som yder en flot og serviceminded indsats hver eneste dag. 
Vi har rigtig mange frivillige som gør en stor indsats. Og vi har en stor trofast og loyal 
medlemsskare. 

2023 bliver spændende, og vi får et nyt forpagterpar i cafeen. Tag godt imod dem og hjælp 
så godt i kan. Med hjælp menes også, brug cafeen så meget i kan. 

Vi glæder os til mange fine resultater både holdmæssigt og individuelt i 2023.   

Vi håber, at vi med denne status har givet jer et godt billede af Gyttegård Golf Klub. Tak 
fordi I tog jer tid til at lytte.    

 

Kommentarer fra medlemmer. 

1221 - Leo Andersen 

Tirsdagsklubben har via brev ønsket at der sættes nye afmærkninger på Drivingrange, med 
afstande på 50, 100 og 150 meter. Får vi dem i 2023? 

Bo Lundgaard svarede at han forventede det var på plads i starten af 2023. 

 

Beretning blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Indtægter. 

 

Regnskabet er revidereret af statsautoriseret revisor Martinsen og der har ikke været 
kommentarer til regnskabet. 

69 medlemmer meldte sig ud pr. 2022.  

Udgifter. 

 

Personaleudgifter har været højere i regnskabsåret pga. færre personaletilskud end de 
tidligere år. 

Spille udgifter dækkes bla. af indtægter fra Company Club.  

Klubhusudgifter har en merudgift pga. stigende energipriser og utæt tag i klubhuset er 
blevet repareret. 



Resultat. 

 

Årets resultat er Kr. 191.000. Overskuddet overføres til styrkelse af egenkapitalen. 

 

Balance. 

 

Tilgodehavender skyldes restance på kontingent betaling og internt mellemværende i 
Golfshoppen. 



 

Mellemregning Golfshoppen på Kr. 29.000 er incl. udgifter til golfklubben for leje af lokaler. 

Gæld er fra sidste år reduceret med TKr. 1.338. 

 

Medlems donationer. 

Medlemmer har de sidste 6 år indbetalt kr. 176.300. Og det har givet en 
momskompensation på kr. 808.915. Kompensation for 2022 er lige oplyst og vil give ca. Kr. 
10.000 ekstra. 

Det er meget vigtigt for klubben at medlemmer fortsætter med at give donationer, da det 
bidrager til klubbens økonomi og holder også kontingent priser nede. 

 

Kommentarer fra medlemmer. 

885 – Hardy Sørensen 

Dejligt med de årlige donationer til klubben, men pengene bør ikke gå til drift af klubben, så 
som nedholdelse af kontingent, så det kommer dem der ikke betaler til gode. Donationer 
bør i stedet gå til forbedrende projekter. 

Gert Skjønnemand  

Pengene går uanset hvordan de bruges til alle medlemmer. 

2310 – Kenneth Råbjerg 

Man kan ikke gøre det op på den måde, da alle penge i klubben kommer medlemmer til 
gode. 

Andreas Jensen 

Donationer er ikke brugt, men venter på at blive brugt til projekter. 



 

2359 - Helga Ludvigsen  

Hvor meget giver cafeen i forpagtnings afgift?  

Cafeen betaler Kr. 4000 pr. mdr. og shoppen betaler Kr. 3000 pr. mdr. 

 

Regnskab blev godkendt. 

 

Budget - indtægter. 

 

Der budgetteres med færre medlemmer i 2023, da der på nuværende tidspunkt er kommet 
+45 udmeldelser. Det skal være en prioriteret opgave i 2023 at rekruttere nye medlemmer. 

I 2023 skal der ikke betales indskud for nye medlemmer. Den beslutning er taget for at vi har 
samme muligheder for at rekruttere nye medlemmer som vores nabo klubber har. Til 2024 
tages det op, om ordningen skal fortsætte. 

Der er ikke budgetteret med forpagtnings afgift for cafeen i 2023. 

Kontingent stiger i 2023 med Kr. 250 for seniorer og Kr. 50 for øvrige medlemmer. Det vil 
sige et senior medlemskab stiger fra Kr. 5950 til Kr. 6200 pr. år. 

 

 

 

 

 



 

Budget – udgifter. 

 

Omkostninger er budgetteret lavere end de er ønsket, men det er gjort for at få det til at 
hænge sammen pga. prisstigninger på energi, gødning osv. 

Personaleudgifter stiger i 2023 da der er løn til klubbens Manager i et helt år, modsat sidste 
regnskabs år, hvor klubbens Manager stoppede. 

Udgifter til klubhuset budgetteres med besparelse på vedligehold og rengøring pga. de høje 
energipriser. 

 

Kommentarer fra medlemmer. 

387 - Ole Højgaard  

Forstår ikke besparelser på banen, da vi nu har en rigtig flot bane der roses og hvordan vil 
man beholde det niveau, når der skal spares Kr. 79.000 på baneudgifter. 

Andreas – er ikke uenig, men besparelser er nødvendige i budgettet og er ikke fastlås på 
enkelte områder.  

 

Kontingent og Budget blev godkendt. 

 

Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag. 

 

 



Forslag fra medlemmerne. 

Ingen forslag. 

 

Valg af bestyrelse 

På valg er: 

Gert Skjønnemand 

Andreas Jensen 

Bo Lundgaard 

Kim Fisker 

Alle modtog genvalg og blev genvalgt. 

 

Iflg. Vedtægter skal bestyrelsen bestå af mellem 5 og 8 medlemmer.  

Pga. øget antal opgaver der skal løses, ønsker bestyrelsen derfor at gå fra de nuværende 7 
medlemmer til 8 medlemmer. 

Bestyrelsen foreslog Frederik Bonde Neltoft til nyt medlem af bestyrelsen. Fredrik blev valgt 
for 1 år, så der fremover er 4 medlemmer på valg hvert år. 

 

Valg af suppleanter. 

Ole Højgaard og Martin Kamp modtog genvalg og blev valgt. 

 

Valg af revisor. 

Statsautoriseret revisor Martinsen genvalgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventuelt. 

 

Klubmestre 2022. 

Overall klubmester – Martin Kamp 

Herre klubmester – Martin Kamp 

Dame klubmester – Lærke Larsen 

Drenge junior klubmester – William Schou Johnsson 

Herre Mid-age klubmester – Casper Stoklund 

Herre Senior klubmester – Ole Højgaard 

Dame Senior klubmester – Solveig Højgaard 

Herre Veteran klubmester – Lars Birkelund 

Herre Senior Veteran klubmester – Erik Enggaard 

A-række netto klubmester - Søren Bahnsen 

B-række netto klubmester – Michael Albæk 

C-række netto klubmester – Lisbeth Risager Nielsen 

Tillykke til alle klubmestre. 

 

Årets GGK’er 2022 

Årets GGK’er blev Jimmy Mathiesen. Tillykke. 

 

GGK’s ærespris 

Kurt Horsted modtog GGK’s ærespris. Tillykke. 

 

Årets Junior spiller 2022  

Årets junior 2022 blev Amalie Cecilie Svensen. Tillykke. 

 

Årets generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden. 

Der blev udråbt et 3-foldigt leve for Gyttegård. 

 


