
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 28. november 2019 
 
Velkomst 
Velkommen alle sammen til generalforsamling 2019 – et rigtigt fint fremmøde. Jeg håber vi får 
en rigtig god aften med en konstruktiv debat kombineret med en hyggelig pause med en kop 
kaffe og et stykke kage. 
 
Mindestund 
Inden vi går videre, vil jeg bede jer mindes de medlemmer, der er gået bort siden sidste 
generalforsamling 
 
Det drejer sig om: 
Bent Kragh Thomsen, der blev 78 år 
Egon Østergaard, der blev 67 år 
Ib Jørgensen, der blev 69 år 
 
Vi mindes dem i stilhed. 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Ole Bartholin Jensen. Er der andre forslag ? – Ole er valgt og har ordet. 
 
Bestyrelsen 
Vi har det seneste år igen haft en velfungerende, flittig og engageret bestyrelse, som hver især 
gør et stort stykke arbejde for golfklubben. 
 
Man kommer ikke sovende til et job som bestyrelsesmedlem. Det handler ikke om at komme 
til det månedlige bestyrelsesmøde og høre hvordan det går, men også om planlægning, 
koordinering, arbejdsfordeling og ikke mindst at tage ansvar - for klubbens drift, forpligtelser 
og økonomi, lovgivning, offentlige myndigheder og samarbejdspartnere og ikke mindst for 
klubbens medarbejdere.  
 
Bestyrelsen kan ikke gøre alle medlemmer tilfredse, men det er ind imellem nødvendigt at 
træffe beslutninger, som ikke alle bryder sig om – måske ikke engang bestyrelsen selv. 
 
Heldigvis mærker vi generelt en markant og stor opbakning fra medlemmerne, og det skal I 
have tak for. 
 
Den 30. april holdt vi et medlemsmøde med deltagelse af  knap 50 medlemmer. 
 
Referater fra bestyrelsesmøder mv. er ikke altid specifikke nok til at mætte 
informationsbehovet, men et medlemsmøde er et godt forum at drøfte aktuelle emner, få en 
dialog og svar på spørgsmål. 
 
Bestyrelsesmedlemmer bidrager i tilblivelsen af beretningen med input fra deres 
udvalgsområder. Sekretæren er ikke formand for noget udvalg, men har alligevel sendt mig et 
bidrag ift. det at være bestyrelsesmedlem. 
 
Jens fortæller: Som bestyrelsesmedlem har man ofte har flere kasketter på, og det er det, der 
har været tilfældet i det spændende første år i bestyrelsen. Min primære opgave er 
udarbejdelse og udsendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne. Referat-
skrivningen er en spændende proces. Kunsten er, at få nedfældet de konkrete overvejelser og 
beslutninger, så medlemmerne får den rigtige information og i passende mængde. 
I bestyrelsen arbejder jeg derudover bl.a. sammen med Inge-Lis om konkrete opgaver, hvor 
min baggrundserfaring giver mening, med Ruben om marketingmæssige opgaver, med Ole om 



skiltning mv., med Mosdal i elite sammenhæng, med Peter Klemmesen i sponsorudvalget og 
Mads som sparringspartner på forskellige opgaver. 
Alt i alt er jeg både glad for -  og stolt af - at være en del af en hårdtarbejdende bestyrelse, der 
alle brænder for at gøre NDG til Djurslands bedste og hyggeligste golfbane. 
  
Personlig vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, 
engagement og samarbejde i årets løb. 
 
Medlemstal 
Desværre ser vi fortsat et faldende medlemstal – dem der bliver udmeldt bliver ikke i fuldt 
omfang erstattet af nye medlemmer. Det er en landsdækkende udfordring, som vi slet ikke er  
hårdest ramt af, men som alligevel betyder et betragteligt fald i kontingentindtægten, og da 
kontingentindtægten er en af de største indtægtskilde i golfklubben, kan det hurtigt mærkes 
på økonomien. 
 
Jeg vil senere i beretningen fortælle om initiativer til rekruttering og fastholdelse i 2019/20, 
men ingen tvivl om, at vi specielt til denne udfordring beder om hjælp fra jer. Vi ved, at den 
bedste markedsføring for golfklubben sker igennem medlemmer, der anbefaler sporten og 
klubben til venner, naboer, familie, kolleger – og som samtidig fortæller om det sociale 
element og klubbens motto ”Vi samler på venskaber”. 
 
Økonomi 
Det faldende medlemstal leder mig naturligt videre til økonomi. Vi har fortsat en sund 
økonomi – PM vil senere redegøre herfor - men vi kan se, at overskuddet er beskedent i år, og 
måske ikke eksisterende næste år. Selv om der er sorte tal på bundlinien af budget 2020, vil 
det ikke holde stik, hvis der ikke sker en betydelig økonomisk tilførsel. 
 
Vi har de seneste par år gennemgået vore økonomiske forpligtelser og derved allerede sparet 
betydelige udgifter – men da vore bygninger, maskinpark, vandingsanlæg, løsøre  – ja alt 
bliver ældre, kræver det også mere reparation og vedligeholdelse, hvilket koster penge. 
 
Vi har således i år brugt rigtig mange penge på udgifter til reparation af vandværk,  
maskinpark, tagrender, nyt gulv i bagrum mv. – ikke at forglemme regningen på det store 
vandforbrug for sidste halvår af 2018 samt for det tørre forår 2019. 
 
Derfor ser vi os nødsaget til at foreslå en kontingentstigning på 250 kr for et fuldtidsmedlem. 
Stigninger i de øvrige medlemsgrupper sker forholdsvis – dog holder vi visse 
medlemsgrupper i ro, bla. børn og juniorer. 
 
Selv med de foreslåede kontingentstigninger, er vi fortsat blandt de billigste golfklubber i en 
radius af ca. 50 km. 
 
Endvidere ser vi os nødsaget til at hæve priserne på mad- og drikkevarer. Det er flere år siden, 
der er sket en stigning på salg af vore drikkevarer, og allerede sidste år varslede vi en stigning 
på mad, som ikke konsekvent blev gennemført – det sker nu. Eksempler på prisreguleringer 
fremgår af sidste side i økonomiberetningen. 
 
 
Fritspilsordning 
Jeg havde egentlig forberedt et helt andet oplæg vedrørende Golfringen, end det jeg nu 
præsenterer, men pga. hændelser vi tilfældigt blev bekendt med tirsdag aften, lyder det nu 
helt anderledes og min første udgave helt ligegyldig. 
 
Først lidt historik. Mads og jeg deltog i et møde i Golfringen den 31.10.2019, som blev holdt i 
Mariager Fjor Golfklub. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor alle golfklubber var 



tilfredse med samarbejdet. Vi vedtog i enighed en stigning på kontingentet til 975 kr., hvilket 
synes rimelig ift. den ydelse vi får for de penge. Så langt så godt. 
 
Vi vidste alle, at deadline for evt. udmeldelse af Golfringen er 30.11., men havde ikke 
fornemmelse af, at det på nogen måde blev aktuelt. Hobro nævnte dog, at Volstrup arbejdede 
på at etablere et nyt golfsamarbejde med klubber nordpå. 
 
For nogle få dage side erfarede vi så, at Hobro havde udsendt en mail til sine medlemmer om 
et evt. skifte af golfsamarbejde til et nordligt samarbejde. I dette nordlige samarbejde 
figurerede Mariager Fjor og Randers Fjord som mulige deltagere. 
 
Ved en første henvendelse til Randers Fjord, blev rygter om Randers Fjords deltagelse afvist. 
Da rygterne imidlertid blev ved rettede vi igen henvendelse til Randers Fjord og Mariager 
Fjord tirsdag aften, hvor det blev det bekræftet, at der skulle være møde onsdag eftermiddag 
om et sådant fremtidig samarbejde. 
 
Jeg bad de to klubber tale vores sag – og at vi kunne være interesseret i at være med i dette 
samarbejde.  
 
Ikke desto mindre er vi nu – i går onsdag aften af Randers Fjor orienteret om,  at der på mødet 
i Volstrup i går eftermiddag er dannet et nyt golfsamarbejde mellem Rold, Sebber Kloster, 
Volstrup, Hobro, Mariager og Randers Fjord – og at vi ikke kan komme med i dette 
samarbejde. De nordligste klubber mener ikke, at vi er geografisk interessante for deres 
medlemmer.  
 
Alt dette betyder, at der nu foreligger en ny situation for resterne af Golfringen – en situation 
som skal drøftes snarest – både lokalt i Norddjurs og med de resterende Golfring-klubber. Det 
betyder også, at det aftalte kontingent på 975 kr, som vi har adviseret naturligvis ikke holder 
stik, og at vi ikke opkræver noget Golfring kontingent sammen med årskontingentet i januar 
måned. 
 
Vi står i en helt ny situation, som jeg håber, at I trygt overlader til den kommende bestyrelse 
at håndtere og løbende informere jer om. 
 
Jeg kan slutteligt orientere om, at vi sent i aftes blev indkaldt til et ekstraordinært møde den 
2.12.2019  i resterne af Golfringen. 
 
Golfhæftet 
Vi tilmeldte os tidligt i år ”Golfhæftet”, hvilket betyder, at gæster med ”Golfhæftet”, kan spille 
til halv pris på en række baner i ind- og udland. 
 
Vi ved af erfaring, at en del af vore egne medlemmer også køber Golfhæftet for at spille med 
det på andre baner. 
 
Vi appellerer til de af jer, der køber Golfhæftet, at I  køber eller bestiller det her i klubben, 
fordi klubben derved tjener et - om end beskedent beløb, men al fortjeneste tæller med. 
  
Proshop 
Shoppen har kørt fint.  Vi har i 2019 haft et fortræffeligt samarbejde med både BackTee, som 
leverer tøj,  paraplyer, bags og trolleys og Golffather som leverer assessories – begge med 
kommissions aftaler - så vi ikke har midler bundet i varelager.  
 
Salget fra BackTee giver en rimelig pæn avance, mens salget fra Golffather stort set kun er en 
service overfor medlemmer og gæster. 
 



Vi har derfor besluttet fra 2020 selv at investere i et varelager på ”ufordærvelige” produkter – 
altså produkter, som ikke bliver ”umoderne” –  bolde, tees, boldopsamlere, pitchforks og 
handsker, så vi fremover også her har en fornuftig fortjeneste. 
 
På handsker og pitchforks kommer der et  markeringsmærke med NDG logo, så vi håber 
selvfølgelig, at alle medlemmer ikke kan undvære en ny handske og en ny pitchfork til næste 
sæson, og jeg vil lige i den forbindelse nævne, at vi stadig har klubpoloer i forskellige 
størrelser. 
 
Når der betales for varer købt i shoppen er det ikke ligegyldigt, hvor indtægten bogføres i 
Probox. Det er vigtigt, at betalingerne skilles ad – i BackTee produkter og andre produkter.  
 
Det er derfor nødvendigt, at der en medarbejder tilstede ved Proboxen, når der skal betales, 
så betalingen konteres korrekt i regnskabet. Kontakt derfor venligst sekretariatet eller i 
weekenden en weekendmedarbejder, når I har fundet det I gerne vil købe. 
 
Uge 34 
Alle ved sikkert, at vi  de sidste 2 år har holdt en ”festuge” i uge 34. 
 
Festugen indebærer tilstedeværelse af BackTees outlet-shop, tilbud på greenfee og mad samt 
forskellige ”events” for golfspillerne – både egne medlemmer og gæster. 
 
I 2018 havde vi nogle få ”events” i løbet af ugen. I 2019 udbyggede vi vores program med flere 
aktiviteter. 
 
Blandt de største successer var at ”slå en pro” på hul 15, hvor Mads og flere elitespillere 
stillede op til denne udfordring.  
 
Salg af øl og grillpølser ved hul 10 var også et hit. Endvidere solgte vi en del mad. 
 
Ugen sluttede med en åben turnering, Der var 68 deltagere – Vi ville gerne have været 100. Vi 
håber og opfordrer til, at de der deltog – både medlemmer og gæster vender tilbage med 
golfvenner for at deltage næste år. 
 
Vi har besluttet, at uge 34 fremover skal være ”vores” festuge – og forhåbentlig  også blive en 
tilbagevendende begivenhed i medlemmers og gæsters golfplaner. 
 
Vi havde mange frivillige involveret og vil gerne sig dem tusind tak for hjælpen, og håber de er 
klar igen næste år – til endnu en travl og sjov uge. 
 
Baneudvalg   
Greenkeepergruppen blev efter Stig Helenius’ ansættelse som chefgreenkeeper i efteråret, 
styrket  fagligt i vinterens løb med tilgangen af greenkeeper Niels Michael Andersen. Vi 
arbejder målrettet med at øge fagligheden i staben, som et middel til at udvikle kvaliteten af 
banen. 
 
Der har været brug for fagligheden, da arbejdet i sæsonen i høj grad har båret præg af 
udfordringer skabt af tørken forrige sommer samt nedbrud i vandingsanlægget i foråret. Det 
betød bl.a. udfordringer med rapsgræs på greens samt manglende vækst på fairways. Greens 
er takket være en stor indsats i år kommet op på et godt niveau, ligesom arbejdet med at få 
revet bunkers og dresset teesteder er blevet tydeligt bedre i år, men der er stadig ting, der kan 
forbedres. Det samme gælder vores fairways, hvor væksten langt fra er så god som håbet. Vi 
er udfordret af et tykt lag filt mange steder på banen, og greenkeepergruppen arbejder med at 
få løst udfordringerne, men mangler tid og ressourcer til arbejdet. Derfor arbejder vi med at få 
etableret et frivilligt banehjælper korps, der kan løse nogle af de opgaver på banen, der ikke 



kræver den store faglige kompetence, men som er vigtig for banens pleje og spilbarhed. Vi vil 
komme med mere information om dette i løbet af de kommende måneder. 
 
I årets løb er der opsat nye boldvaskere på banen, lagt nye afstandsmarkeringer i fairways 
samt etableret områder med nye bænke og skraldespande, som vi håber øger oplevelsen for 
både vore egne spillere og gæster. Alt i alt skal lyde en stor tak til alle fra greenkeepergruppen 
for en stor indsats med at bringe banen i god stand. 
 
Baneservice 
Niels Huus er formand for baneserviceudvalget, der består af 10 mand. Deres opgaver er 
fordelt med en uge ad gangen, så man rundt regnet har 5 ugers vagt om året. 
 
Baneserviceudvalget sikrer bl.a., at ingen – som ikke har ret til det – spiller på vores bane, og 
at greenfeespillere ikke bruger driving-range uden betaling, samt at spillet på banen afvikles 
flydende. 
 
Dertil har de en vigtig opgave – nemlig at sælge snacks og drikkevarer til lækkersultne og 
tørstige golfspillere. 
 
Begynderudvalg 
Begynderudvalget har i år holdt åbent hus 3 gange – 2 i foråret og 1 i efteråret. I efteråret var 
det ”spil-med” dag, hvor medlemmer kan invitere bekendte med til et slaw  golf-”Scramble”. 
 
Vi har haft 38 begyndere, hvoraf vi forventer, at  ca. 25  forbliver i klubben som blivende 
medlemmer efter 1.1.2020 og 5 er overført til ny start i 2020 
 
Vi har i år samarbejdet med DGU om projekt ”Rekruttering” – et projekt med formål at 
markedsføre klubben bedre og mere effektivt ift. at hverve nye medlemmer. Det vil drage for 
vidt her, at fortælle om projektet i detaljer, men jeg kan fortælle, at et af vore fremtidige 
initiativer bliver, at bestyrelsen vil sætte særlig fokus på markedsføring og rekruttering 
fremover via et styrket Begynderudvalg. 
 
Golfklubben er blevet en del af DGU-konceptet ”Golfspilleren i Centrum” – et elektronisk 
evalueringskoncept, hvor nye medlemmer i klubben får tilsendt spørgeskemaer. Resultaterne 
fra disse undersøgelser er for vores vedkommende rigtig gode og positive – vi ligger i top 10 i 
DK.  Vi er særligt gode til ”value for money”, modtagelse, imødekommenhed og sociale 
relationer, så noget tyder på, at vi lever op til vort motto ”Vi samler på venskaber”. 
 
Vi har de sidste par år kørt med et koncept, hvor begynderne får 10 gruppe-træningslektioner 
den første sæson og 6 gratis gruppe-lektioner den 2. Sæson. Den 3. Sæson kan man købe 
træningslektioner til særdeles favorabel pris – alt med det formål at fastholde vore ny 
medlemmer og gøre dem til gode og glade golfspillere. Vi kalder det ”efterskole 1 og 2”. 
 
Måske har nogen af jer bemærket, at vi fortsatte Klub 37 konceptet om søndagen i oktober 
/november måned. I begyndelsen var det for at få de sidste begyndere fra efteråret færdige 
med deres golfuddannelse, men mange af deltagerne efterspurgte strukturerede turneringer 
vinteren igennem. Det førte til, at vi i bestyrelsen besluttede at etablere søndagsgolf. 
Deltagelse i søndagsgolf er for alle uanset hcp. Man skal tilmelde sig i Golfbox, og der bliver 
lavet startliste. Deltagerne skal selv stå for scorekort og at starte iht. startlisten.  
 
Til den første søndagsgolf i søndags deltog allerede 18 medlemmer, så vi håber det bliver en 
vintersucces. 
 
Eliteudvalg  



Efter flere år med samarbejdet med Ebeltoft GK  på damesiden sluttede dette inden 
sæsonstart 2019 og resulterede desværre i, at vi ikke kunne stille et konkurrencedygtigt 
damehold, hvorfor holdet blev trukket fra 3 division.  
 
På herresiden var spillertruppen desværre også skrumpet, og for at vende 
udviklingen, formulerede eliteudvalget inden sæsonen en række principper og værdier for at 
være en del af spillertruppen. Formålet var at styrke både klub- og holdånd i spillertruppen 
samt at skabe bedre sportslige resultater.  
 
Udvalget besluttede endvidere at gruppen af spillere under 25 i klubben skulle træne samme 
med elitespillerne. Med Mads i spidsen for arbejdet lykkedes det at samle en god gruppe af 
nye og gamle spillere, der engagerede sig i truppen.  
 
Allerede fra første runde i turneringen lykkedes det at vinde over modstanderne, og sejrene 
gav gruppen selvtillid. Trods et knebent nederlag til Mollerup i tredje runde, blev alle øvrige 
kampe vundet i overbevisende stil, og holdet sluttede som sikker puljevinder og sikrede 
oprykning til 4 division i den kommende sæson.  
 
Ynglingeholdet sluttede på 2. pladsen i puljen efter en flot præstation og en meget tæt 
afgørelse. Vi havde ligeledes 4 spillere med i U25 rækken af JDT. Her udmærkede både flere af 
spillerne sig med flotte individuelle topresultater, der kulminerede med Sofus som vinder af 
juniorranglisten. Sejren gav plads på distriktsholdet til den afsluttende landsfinale, som holdet 
i øvrigt vandt samlet.  
 
Den gode udvikling i år har ligeledes fået herretruppen til at vokse, og næste år er der igen 
tilmeldt 2 herrehold. Vi håber samtidig at vi igen næste år får et ynglinge og ikke mindst 
etableret et hold i kvalifikationsrækken for damer. 
 
Juniorudvalg 
Juniorudvalget har fået nye medlemmer i år med John Friis i spidsen. Fra sæsonstart var der 
kun få juniorer, men et nyt koncept med “Djurstrolde” mellem 5 - 12 år, der mødes hver 2. 
lørdag, har tiltrukket flere juniorer til. 
I april måned var klubben vært ved JDT (Junior Distrikt Tour) med 103 deltagere og i august 
måned holdt Juniorudvalget en vellykket sommerlejr over 2 dage. 
 
2 nye juniorer  fra i år har gjort sig særligt bemærket. Anne på 14 år vandt 2. pladsen i 
kredsturnering i Holstebro. Næste gang tog Anne storebror Mikkel på 18 år med til 
Juelsminde hvor Anne vandt 1. pladsen og Mikkel 2. pladsen. Der venter vist det søskendepar 
en fin golfkarriere. 
 
Klubhusudvalg 
Det har været et travlt år for klubhusudvalget, som bl.a. har medvirket til bestilling og 
levering af de nye skraldespande og bænke på banen. 
 
Hus og halvtag ved drivingrange, vandværkshuset ved hul 1 og stolper på P-pladsen er malet.  
  
Der er sat ny tagrende på buggy garagen, og der er lagt nyt gulv i bagrum 1. 
 
Der er hele tiden småreparationer – ude og inde, som bliver lavet løbende.  
I foråret og sommeren bliver der gjort en indsats for svalebekæmpelse, mens det i efteråret 
handler om musebekæmpelse – specielt i de gamle bagrum. 
 
Hver fredag morgen bliver der tømt skraldespande, ryddet for blade og fejet ved klubhus og 
bagrum, og på ekstra arbejdsdage i udvalget bliver der fx vasket vinduer. Det er også 
Klubhusudvalget, der står for opsætning af hole in one bolde og skilte og nye tavler mv. 



 
Ser I ting, der trænger til reparation  eller lignende, er det vigtigt, at I siger det til 
klubhusudvalget - alias Ole Bulebanker, eller meddeler det til sekretariatet.  
 
Kommunikationsudvalg 
Kommunikationsudvalget var i starten af februar med til at promovere det nye indendørs 
golfcenter i Auning, som desværre ikke blev til mere i denne omgang. Derudover har vi 
samarbejdet med Begynderudvalget og Turneringsudvalget ifm. fremstilling af foldere og 
annoncer til Åbent Hus, Uge 34, Spil med dagen, samt diverse klubturneringer.    
  
I lighed med sidste sæson har indsatsen og den løbende kommunikation på hjemmesiden og 
specielt på vores sociale medie Facebook, givet gode målbare resultater.  
Sidste år havde en 10 % stigning i følgere, mod i år en stigning på næsten 20%, så nu har  vi 
563 personer, der følger med i nyheder og opslag. Fordelingen er igen i år 60% mænd og 40 
% kvinder, hvor den største gruppe hos mændene findes i alderen fra 35 til 54 og hos 
kvinderne generelt en del ældre. 
  
Vores Webmaster kunne i år viderebringe et øget antal informationer fra Baneudvalget. Med 
denne kommunikation, får vi alle bedre forståelse for Baneudvalgets og geenkeepernes 
opgaver og ikke mindst hvilke udfordringerne, der kæmpes med på den front. 
 
Da Ruben meddelte, at han stoppede som webmaster opslog  vi jobbet. Bestyrelsen har 
imidlertid drøftet og besluttet, at opgaven mest hensigtsmæssig hører hjemme i sekretariatet, 
hvor alle informationer normalt går igennem, så indtil videre overtager Mads opgaven som 
webmaster – hjulpet på vej af Ruben. 
 
Regel- og handicapudvalg 
Udvalget arrangerede i begyndelsen af året en del opdaterings- regelkurser – foranlediget af 
de nye golfregler, der trådte i kraft 1. Januar 2019.  
 
Der er mange, der har deltaget, men nok flere, der ikke har. Så måske skal vi udbyde flere 
kurser. Det er jo vigtigt, at vi ifm. turneringer – hjemme og ude spiller efter de rigtige regler. 
 
Udvalget har derudover haft fokus på at uddanne 2 nye medlemmer af udvalget. 
Frans Pedersen har gennemført R & A Level 1, og Jannet F. Hansen skal i gang med denne 
uddannelse snarest. 
 
For nogle få dage siden fik vi så i Norddjurs Golfklub en rigtig ”Klub-dommer”. Ole Junker har 
deltaget i diverse dommerkurser og eksamener, og har derved erhvervet titlen som R & A  
Level 2 –dommer - med udmærkelse. Tillykke med det Ole. 
 
Serviceudvalget 
I år har bestyrelsen nedsat et nyt udvalg – nemlig Serviceudvalget. Vi havde udfordringer med 
bla. at få ryddet driving-range og få passet buggierne til udlejning. Vi søgte derfor efter 
frivillige til disse opgaver, og 10 meldte sig straks – og én kom til senere. Lars Næsby er 
formand for det nye udvalg, og medlemmerne har delt opgaverne i to blokke, så alle ved, hvad 
de andre laver, og der er sat struktur på løsning af opgaverne. Det er bare så dejligt for 
bestyrelsen at vide, at der nu er styr på den del af butikken. 
 
Sponsorudvalg 
Sponsorudvalget har i sæson 2019 arbejdet med gentegning af sponsorater. 
Vi arbejder på at få ”rystet posen” og lave nogle attraktive tilbud til nuværende og  
kommende sponsorer. Dette foregår i tæt samarbejde med vores golfmanager Mads. 



Hvis der er nogle af jer medlemmer, der kunne tænke jer at blive sponsor, arbejder hos en 
mulig sponsor eller bare kender nogle emner, vi kan arbejde med, er I mere en velkommen til 
at kontakte sponsorudvalget. (Relationer er altid godt) 
 
Turneringsudvalg  
Der har været et gennemsnit på 77 deltagere til klubbens turneringer – Det er ikke så ringe 
endda. Vi vil gerne have flere deltagere i D-rækken.  Her er spillere velkomne til at skrive, at 
de f.eks gerne vil i bold med nogen, de kender, for derved at føle sig trygge.  
 
Til klubmesterskabet afprøvede vi en ny model, hvor der også blev spillet i handicap-rækker, 
og som gav flere deltagere, så det prøver vi igen til næste år.  
 
Hulspillet var spændende, men tiltrak ikke mange, så måske skal vi gå tilbage til den gamle 
model med hulspil sæsonen igennem, evt. med en måde at begrænse deltagerantallet. Det 
drøfter vi for tiden med relevante interessenter. 
 
Regionsgolfen har fungeret fint, men vi forudser, at det bliver mere og mere udfordrende med 
spilletider, da vi har pligt til, hvis der er arbejdsramte i veteranrækken at afvikle kampene 
efter kl. 16.00 om eftermiddagen. Problemet er, at der bliver flere og flere, der arbejder, når 
alderen her ”kun” er 60 + . Det gør lidt ondt at sætte disse eftermiddagstider af, for det 
forhindrer jo vores egne medlemmer i at reservere tider, når de har fri fra arbejde. 
 
Frivillige 
Blandt medlemmerne har vi i år haft 87 frivillige hjælpere – til forskellige opgaver. 
 
Frivillighed bliver aldrig umoderne, og bestyrelsen opfordrer til, at man ”melder” sig i 
sekretariatet, hvis man har lyst til at indgå i frivilligt arbejde på en eller anden måde.  
 
Bestyrelsen har besluttet at gøre en indsats for rekruttering til frivilligt arbejde. I det tidlige 
forår 2020 holder vi et møde for alle medlemmer, hvor en konsulent fra DGU vil deltage og 
fortælle om frivilligt arbejde – hvilken betydning det har for klubben – økonomisk og socialt 
mv. Vi håber, at I vil bakke op om denne aften, og vi ser gerne rigtig mange deltagere – både 
de allerede frivillige og alle andre, der bare har lyst til at høre noget om frivilligt arbejde, og 
derigennem måske få lyst til at give en hånd med på et givent område.  Jo flere jo bedre – des 
mindre arbejde til alle. 
 
Vi vil herigennem gerne takke alle frivillige, der yder en indsats til gavn for klubben. 
 
Medarbejdere 
Sekretariatsopgaverne er i år blevet forstærket ressourcemæssigt efter ansættelse af  vores 
manager, Mads.  Mads skal stå i spidsen for udviklingsopgaver, der skaber merværdi for 
klubben.  
 
Som I ved, er Mads også træner, og skal forvalte sin tid mellem de to opgaver, så de får ca. lige 
megen opmærksomhed.  
 
Med Mads som træner, har vi oplevet en udvikling i interessen for træning, som vi ikke har set 
længe. Mads er rigtig god til at formidle behov og nødvendighed for træning, hvis man skal 
udvikle sig som golfspiller og fortsat nyde sit spil – uanset på hvilket niveau man spiller. Jeg 
har flere gange hørt medspillere, som efter et super-pot eller super-slag mumler ”Tak Mads”. 
 
Lone, som har været os en tro og flittig sekretariatsmedarbejder i godt 6 år, har valgt at søge 
nye udfordringer, så den nye bestyrelse skal beslutte, hvad der så skal ske med de opgaver, so 
Lone løste. 
 



Sidst på sommeren valgte bestyrelsen at omstrukturere på serviceopgaverne, så vi lige nu har 
et eksterne rengøringsfirma til at gøre grundigt rent 3 gange om ugen og derudover Mia, som 
holder sabbat år – også er her 1 – 2 gange om ugen til lettere serviceopgaver. 
 
Mia er også weekendmedarbejder sammen med Birthe og Lisbeth. 
 
Greenkeeperstaben består af Stig, Niels, Sofus og Bjarne – et yderst velfungerende team, der 
sørger for, at vores bane er så fin og flot  – med de muligheder der er - økonomisk og 
vejrmæssigt. 

Bestyrelsen vil gerne sige alle medarbejdere 1000 tak for jeres samarbejde, indsats og 
engagement i golfklubben. 

--------------------------- 

Personligt vil jeg gerne med denne sidste beretning fra min side sige tak til alle – 
medarbejdere og medlemmer - tak for alle de positive tilkendegivelser jeg har fået fra jer for 
mit arbejde og mit engagement i klubben. Jeg glæder mig til at få tid til at spille noget mere 
golf, men jeg vil dog stadig gerne yde en indsats som frivillig i klubben.   

Det var bestyrelsens beretning, som jeg nu sætter til debat – tak til jer som lyttede.  

 


