
Velkommen til Grundejerforeningen Hole In One’s Generalforsamling. 

Torbens stemme tillader ham ikke at afholde beretningen i år, hvorfor det er faldet i mit lod at lægge 
stemme til. 

Velkommen til jer alle 

Står skarpere end nogensinde før 
Jeg tror vi alle kan blive enige om, at Himmerland aldrig før har stået skarpere end den gør nu. Det 
gælder centret og alle centrets faciliteter, det gælder banen og tilhørende træningsfaciliteter og det 
gælder udenoms arealerne i øvrigt. Det er ganske enkelt en fornøjelse at bevæge sig rundt i Himmerland. 

Made in Denmark 
Made In Denmark var i 2016 igen en stor oplevelse, både for dem der hjalp til og dem der så på. Alle fik 
en ganske enestående golfoplevelse med en finale dag til tonerne af ”I am playing in the rain”. Made in 
Denmark er den største golf event på dansk grund og at det sker her i Himmerland i vores baghave og på 
vores hjemmebane, det er da fantastisk 

Husområdet 

Lokalplan 
Lad os starte med den nye lokalplan – lokalplan 1031 for ferie og fritidshuse ved Golfområde 
Gatten – den skal altså efterleves. Få nu byggetilladelserne i orden inden ombygning. Vesthimmerlands 
kommune vil i højere grad end tidligere føre opsyn med, at bebyggelsesmæssige ændringer holdes 
indenfor rammerne af den nye lokalplan.  
Samtidig vil vi blot endnu engang opfordre til, at eksisterende ombygninger er registreret og godkendt, 
så BBR meddelelser mv. stemmer overens med virkeligheden – sandhedens timer kommer på et eller 
anden tidspunkt og så er det bare bedst at papirerne er i orden. 

Samarbejdsaftalen 
Samarbejdsaftalen med HGSR er nu på plads. Der er flere ændringer i den nye aftale som følge af at vi 
havde en momsproblematik som nødvendigvis skulle løses. Vi har i HIO som bekendt ikke fradragsret for 
moms. For at undgå moms er det nødvendigt at overføre de medarbejdere der udfører arbejdet i 
husområdet til HIO. Det er ikke en ønskesituation for hverken HIO eller Centret, men vi har i fællesskab 
fundet en løsning, hvor vi grundlæggende kan holde den eksisterende omkostningsramme. Det har været 
hårde intense forhandlinger, hvor parterne har prøvet hinandens argumenter af og hvor vi har forsøgt at 
optimere på udgifterne ved at nøje gennemgå alle delelementer for at afdække og fjerne unødvendige 
omkostninger.. 
Mere herom under regnskabsgennemgangen ved Jens Sørensen. 

Grønne områder 
Der arbejdes løbende på at forskønne de grønne områder. Beskæringer søges koncentreret om efteråret 
og foråret. Næste store projekt bliver udskiftning af træer og buske langs med hul 1. samt udtynding 
omkring søen ved hul 12. Ønskerne er lang større end budgettet så vi prøver at prioritere bedst muligt. 
Der er været udfordringer med overfladevand ved store regnskyl – dette vil vi løbende søge at afhjælpe 
primært gennem aflastningsbassins, da dette er en langt mere omkostningseffektiv løsning. 

Der er i budgettet lagt et loft for de årlige omkostninger til vedligeholdelse/forskønnelse af de grønne 
områder, som vi prioriterer indenfor. Beder alle have forståelse for dette, da udgiften til denne post har 
potentiale til at stige betragteligt hvis alle ønsker/behov skal efterkommes. 



Affald 
Sorteringen af affald i 5 forskellige kategorier fungerer stort set tilfredsstillende. Storaffald volder stadig 
en del problemer og det må IKKE henstilles ved molokstationerne, men skal afleveres som storskrald af 
husejerne på genbrugsstationen i enten Aars eller Vindblæs. Overtrædelse af dette medfører udgifter til 
os alle så vi henstiller til at vi alle er med til både at udbrede denne viden og vogte at reglerne 
overholdes. 

Belysning 
Vi har som alle nok ved været udfordret af funktionaliteten af vores udendørsbelysning. Det har betydet 
at vi gennem vores advokat har lagt sag an mod Thy-Mors Energi. Retten i Holstebro har udpeget en 
skønsmand som har gennemgået sagen. Skønsmanden har udfærdiget en rapport som på en række 
områder giver os medhold, men som også drager mulig påvirkning fra lynnedslag og påkørsler ind i 
billedet. På trods af at vi føler vi har en god sag, arbejder vi i første omgang på at indgå et forlig, med en 
økonomisk kompensation til følge. Alternativet er en langvarig og dyr retssag, hvor vi må erkende at der 
altid er en procesrisiko.  

For at optimere på driftsudgifterne på el, har HIO koblet sig op på centrets rabataftale. Bestyrelsen 
arbejder løbende på at optimere udgiftssiden til gavn for alle os husejere. 

Tyverisikring 
Bestyrelsen har i fortsættelse af sidste års bestyrelsesmøde arbejdet indgående med tyverisikringen. 
Emnet er blevet aktualiseret af yderlige indbrud i løbet af vinteren. Vi har indhentet tilbud på 
bomløsninger, skydeporte, videoovervågning mv. Vi kan konstatere at de tilbudte løsninger er forbundet 
med ikke ubetydelige omkostninger Vi har talt med Politiet som har besigtiget området samt talt med 
husejer Martin Kelø som arbejder professionelt med sikring. Begge mener ikke at de tilbudte løsninger vil 
yde tilstrækkelig sikring. Hvis der er spottet designermøbler ol. så skal møblerne nok blive hentet, uanset 
bomme mv, da man blot vil finde adgang til området via andre stier og veje. 
En indgående sikring, vil også begrænse gæsters adgang til området og generelt besværliggøre vores 
egen færden og det skal selvfølgelig vejes op imod genvinsten ved sikringen. 

De råd vi har fået er: tænk over hvad vi har stående, tænk over hvor synligt det er udefra, overvej 
mærkning ex. DNA, overvej alarm og at vi holder øje med hinandens ting.  

Med baggrund i ovenstående har bestyrelsen valg at se tiden an. 

Postkasser 
Postkasserne er under udfasning. Før dette arbejde med at nedlægge postkasserne endelig kan afsluttes, 
kræver det at ALLE husejere udfylder et skema og melder permanent flytning til Centret – der vil blive 
sendt et opfølgningsskriv til jer alle. 

Golfbiler 
Endnu engang vil vi gerne mane til omtanke nå man kører rundt i sin golfbil. Være opmærksom på 
hastighed og generelt at efterleve de krav og regler der er for brug af golfbiler i området. Vi skulle nødig 
til at se fotovogne og stærekasser mv. i området og vil skal slet ikke ha nogen form for personskader. 



YouSee aftalen 
Indledningsvis vil jeg gerne høre om der i forsamlingen er personer som ønsker at overtage ansvaret for 
TV/Internet aftalen for hele området? Læser kort op for jobprofilen: Mål: at gøre alle husejere i HIO 
tilfredse med deres TV/Internet. Jobindhold: Der kan forventes en betydelig og kompleks 
arbejdsmængde, hyppige kontakter i alt andet end rosende toner, mange individuelle behov som kræves 
opfyldt, ingen skulderklap men til gengæld mange kloge ord og bebrejdende bemærkninger. Mulighed for 
succes: stærkt begrænset. Aflønning: ingen………..Nogen der melder sig? 

Sidste år meddelte vi, at TV aftalen med YouSee formelt først ophører i begyndelsen af 2017. Efter flere 
forhandlinger med YouSee er det lykkes os at få aftalen iværksat allerede fra 1. juni 2016. Aftalen har 
givet en del udfordringer.  Hertil kommer at informationen fra YouSee har været de generelle 
informationer, som ikke har taget højde for de særlige forhold i vores aftale. Vi er utrolig kede af forløbet, 
men har haft begrænset indflydelse på forløbet. 

Til gengæld har vi fået en særdeles fordelagtig og fleksibel aftale – det er hævet over enhver tvivl. 
Ydelsen for grundpakken og de to bland selv pakker er reduceret væsentligt og netop omkostningssiden 
er vigtig for os at vogte. Dette er lykkes UDEN at det er på bekostning af hverken kvalitet eller 
fleksibilitet. 

Vi må dog erkende at tillægs muligheden, for tilvalg af den gratis TV-boks har fyldt meget (derfor også 
tilbuddet om rådgivning fra YouSee i dag). I sidste års beretning blev følgende omtalt – citat: Eneste 
must er at boksen skal være tilsluttet bredbånd for at fungere. Ønsker man ikke at installere bredbånd 
kan bl.a. Viasat Golfkanalen ses via en kortlæser citat slut. 

Bestyrelsen har løbende forhandlet med YouSee om kompensation for forsinket/manglende levering. 
Resultatet blev en dekort på ca. tkr. 140. Beløbet bliver krediteret ens for alle. Krediteringen vil ske ved 
næste YouSee betaling. Vi mener at vi herigennem har søgt at vogte HIOs økonomi bedst muligt. 

Fremadrettet skal der betales forud for TV signalet, halvårligt i januar og august, det vil i år resultere i en 
ekstra betaling i 2017. Til gengæld reduceres et stort tidsforbrug hos centret til inddragelse af manglende 
TV betalinger og ikke mindst uenighed herom. En omkostning som vi jo i sidste ende vil komme til at 
betale, da der jo ikke er andre til det.  

Tag nu positivt imod det nye og få det op at køre, så det kan forvandles til en positiv oplevelse – VI HAR 
FÅET EN SUPER FORDELAGTIG OG FLEKSIBEL AFTALE. 



Fremtidssikring af vores fællesområde 
Sidste år ved valg til bestyrelsen blev det nævnt, at en af målsætningerne var at arbejde for en øget 
sikring af vore fælles værdier i husene. Til salg skilte fylder lidt for meget i landskabet pt. og skiltene skal 
vi have byttet ud med aktive husejere. 

Konklusionen er at det er os der har gevinsten, men så sandelig også ansvaret. For at blive i TRUMP 
sproget let’s make houseowning in Himmerland great again. 

Senere i dagsordnen komme der et indlæg om hvad vi konkret har tænkt os at gøre. 

Men allerede nu vil jeg komme med en opfordring til alle. HIO og Himmerland det ER os! Det er os der 
lider tabet, hvis det at eje hus i Himmerland ikke er attraktivt længere, men det er til gengæld os der 
også får gevinsten hvis det igen bliver super populært.  

For at citere en anden amerikansk præsident så skal vi stoppe med at spørge hvad Himmerland kan gøre 
for os og i stedet interessere os for, hvad vi kan gøre for Himmerland. Vi skal sammen gøre det super 
attraktivt at blive husejer i Himmerland. 

Vi skal ikke fjerne til salg skiltene ved ukritisk at sænke priser – vi skal gøre det gennem at tilføre værdi 
og gøre omgivelserne opmærksom på værdien 

Det vi kan gøre er: 
• Vise området frem for alle der måtte være interesseret – det er os der skal hjælpe med at finde 

morgendagens husejere 
• Tal positiv om stedet og fokusere på ALT det positive 
• Skab god stemning 
• Værne om området. 

Pas nu på fællesskabet og omgangstonen – i bliver rystet, hvis i ser hvordan vi nogle gange bliver 
adresseret tiltalt. 

Som sagt kommer vi tilbage til emnet under eventuelt, nu er tonen slået an, let’s make houseowning 
in Himmerland great again. 



Tak 
Til sidst en stor tak til de personer som altid er her for os. En særlig tak til viceværterne Kristian og Allan 
for jeres altid store hjælpsomhed 

En stor tak til receptionen. De har om nogen måtte stå last og brast for mange kommentarer og mails i 
forbindelse med YouSee aftalen. Det er ikke deres skyld at kommunikationen til tider har været 
udfordret, husk den gode karma og den gode tone. 

Tak til hele staben af personale – det er lige fra proshoppen til de smilende piger i spa afdelingen. 

Også tak til vores grønne EN mands udvalg Preben Havemose som kæmper en kamp for at bevare 
områdets smukke udtryk. Endelig også en tak til Torben Hagelund for at lægge energi i vores 
hjemmeside og grundejernes lukkede facebook profil. 

Tak til bestyrelseskollegaer for samarbejdet. 


