
Beretning for Norddjurs Golfklub sæsonen 2012 - ved formanden Peter Mosdal Jensen / Inge Lis Mørch 

Jeg vil bede dig hilse og sige at jeg er ked af ikke at jeg kan være med i dette års generalforsamling. Jeg 

håber alle får en god generalforsamling – og er sikker på at den øvrige bestyrelse på fyldestgørende måde 

kan berette om året gang og svare på jeres spørgsmål.  

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og med 1 minuts stilhed ære 2 medlemmer, som er gået bort i årets løb: 

Hans Ole Svendgaard, 68 år og Vagn Callisen, 74 år.  

Ændringer i bestyrelsen 

I årets løb har Rasmus K Pedersen trukket fra bestyrelsen af private årsager. 1 suppleant Mogens Poulsen er 

indtrådt i Rasmus sted. 

Medlemstal 

Der har i år været en medlemsfremgang på samlet 19 aktive. Det er meget positivt at vi har fået vendt 

tilbagegangen i medlemstallet til fremgang og at flere igen har lyst til at være aktive golfspillere. Mange af 

vores nye medlemmer har benyttet sig af vores flexmedlemskaber (39 stk), ligesom nogen af vores tidligere 

fuldtidsmedlemmer har valgt at trappe lidt ned med golfen og valgt et fleksmedlemskab. Jeg synes det er 

positivt at vi har fået det tilbud til golfere, der passer til deres behov, da vi i længden tror vi står os bedre på 

denne måde, men da disse medlemskaber er billigere og tilmeldingerne er faldet sent på året har det dog 

samtidig betydet at vi trods medlemsfremgang har haft faldende kontingent indtægter. Det er altså stadig 

en udfordring i vores klub at balancere vores indtægter med at fastholde og udvikle kvaliteten af vores 

service og baneanlæg. 

Begynderudvalget har i år gjort en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på mulighederne for at 

spille golf i Norddjurs. Der er blevet udviklet nyt markedsføringsmateriale, som via mange hænder er delt 

ud i mere en 3000 eksemplarer, desuden har klubben været repræsenteret på Landbrugsmessen ved Gl. 

Estrup, hvilket var en stor succes som vi håber at kunne gentage i årene fremover. Hertil kommer at vi i 

efteråret har haft flere hundrede elever fra områdets skoler ude at se vores klub og prøve vores sport. Vi 

håber at denne mulighed vil åbne deres øjne for at golf er attraktiv og familievenlig fritidsinteresse, og at 

mange af dem får lyst til at prøve golf nærmere. Sidst men ikke mindst har begynderudvalget med hjælp fra 

mange frivillige har gjort begynderforløbet til en rigtig god oplevelse for vores nye medlemmer. Tak for 

indsatsen i året der er gået. 

Økonomi 

I år kommer vi desværre ud med et underskud på årets resultatopgørelse. Ole vil senere gennemgå 

regnskabet, men det er bl.a. stigende omkostninger og faldende indtægter. Det betyder vi i bestyrelsen vil 

foreslå en kontingent forhøjelse efter vi holdt kontingentet i ro sidste år. Det er dog glædeligt at vores 

greenfee indtægter igen i år har været stigende og at de overstiger der budgetterede. Vi håber på endnu en 

god vinter! En af de helt store udfordringer i de kommende år vil være på sponsorsiden. Vi oplever at det 

forsat er vanskeligt at skaffe sponsorer og dette felt vil være et område vi gerne vil styrke i de kommende 

år. Vi arbejder på at få et bredt og kompetent sponsorudvalg sat på opgaven, så er der nogen i vores 



medlemsskare der vil hjælpe med denne spændende og vigtige opgave er de meget velkomne til at melde 

sig til bestyrelsen. 

Det sportslige. 

Pr. 1. juli i år ændredes handicapreguleringen sig, således at man ikke kan reguleres efter en privat runde 

mere. Det betyder, at rigtig mange medlemmer er blevet reguleret som aldrig før, dels ved selvindtastning 

af tællende EDS-runder, dels ved som hidtil at indlevere tællende EDS-runder til regulering på kontoret og 

dels ved at klub-i-klub turneringer er konverteret til tællende turneringer. 

De nye regler betyder endvidere at man skal have spillet min 4 tællende runder for at have et aktivt 

handicap. Har man ikke det kan klubber bestemme at mand som spiller ikke har adgang til turneringer eller 

ret til at spille greenfee i den pågældende klub. Det tilrådes derfor fra klubben at man holder sit handicap 

aktivt. Spiller man 8 tællende matcher i årets løb, vil man endvidere opleve at der kan ske en regulering af 

aktive spilleres handicap ved årsskiftet, afhængig af de scores der er opnået i årets løb. Reguleringen forgår 

automatisk i Golfbox og man skal som spiller ikke foretage sig andet end at holde sig ajour med sit handicap 

i starten af det nye år. 

Klubmesterskaberne i år bød igen i år på stor opbakning og meget god golf. På både herre og damesiden 

dominerede særligt to spillere. Både Marie Næsby og Martin Pedersen præsterede at blive 3 dobbelte 

klubmestre, da de vandt henholdsvis herre og damerække samt den åbne række og sidst men ikke mindst 

hulspilmesterskabet. Endnu engang tillykke med den fornemme præstation. 

Også i år blev klubmesterskaberne afsluttet med en hyggelig aften og vinderne blev hyldet. 

Klubturneringerne har også budt på stigende tilslutning. Til åbningsmatchen var der over 100 deltagere, og 

konceptet med fællesspisning inden præmieoverrækkelsen nyder meget stor opbakning. Det er den slags 

der er med til at knytte sammen som klub. Tak for det store arbejde der gøres i turneringsudvalget. Den 

eneste opbakning vi kunne ønske os bedre er fra nye sponsorer til vores turneringer. 

Det er også værd at nævne at vi i sommer for første gang lagde bane til en DGU sanktioneret turnering med 

en distrikts finale i den landsdækkende Junior Cup. Omkring 120 af Jyllands bedste juniorspillere prøvede 

kræfter med vores bane. Det gav en masse gæster og prøvespil i ugen op til og en meget fin bedømmelse i 

DGU karakterbog. Det kan vi være meget tilfredse med.  

Juniorsæsonen  

Juniortræningen for de mindste juniorer har holdt flyttedag til fredag eftermiddag, hvor vi også i den 

kommende sæson vil koncentrere de fleste af junioraktiviteterne. Der er blevet trænet flittigt blandt vores 

juniorer og de gør store fremskridt. Vores to hold i DGU juniorhold turneringen klarede sig godt og fik 

henholdsvis en 2 og 3 plads!  

Juniorlejren var igen i år et af sæsonens højdepunkter og trods en meget våd start på lejren var der højt 

humør og masser af aktivitet på anlægget. Det blev 3 mindeværdige dage og der skal herfra lyde tak til alle 

de forældre og ledere der bakker så godt om juniorarbejdet, det er uvurderligt i forhold til juniorarbejdet. 

Elitesæsonen 



Vores førstehold hos mændene i 4. division formåede ikke at vinde de tætte kampe i sæsonens løb og 

sluttede på 3 pladsen i gruppen. De bevarede dermed status som divisionshold.  

Vores førstehold hos kvinderne i kvalifikationsrækken havde adgangen til oprykningsspillet i egne hænder 

før sidste spillerunde med to hjemmekampe, men glippede muligheden og måtte nøjes med anden pladsen 

i gruppen! 

Banen 

Banen har igen i år stået meget flot. Den 21. maj i år havde vi besøg af banearkitekt Line Mortensen og som 

Line udtrykte det ”I har et rigtig dejligt anlæg og I fået rigtig meget bane for de penge I har brugt” og i 

hendes øjne er banen både afvekslende og udfordrende. Vi havde Line på besøg for at gennemgå vores 

bane for at få en eksperts råd og gode ideer til hvordan vi kan udvikle vores anlæg yderligere i fremtiden, 

samt muligheden for at udvide vores Par 3 bane. Line gav os mange gode ideer og betragtninger på 

hvordan vi kan gøre banen til en endnu bedre golfoplevelse samt hvordan vi kan arbejde med at forenkle 

vedligeholdelsen af banen. Baneudvalget arbejder sammen med greenkeeperne videre med Lines idéer, 

dog med et øje på de rammer som økonomien giver os. 

I forbindelse med pasningen af banen havde vi den 9. oktober uanmeldt besøg af miljøkontrollen der kom 

på såkaldt Kemikalieinspektion – det er værd at bemærke at besøget ikke gav anledning til anmærkninger. 

Besøget både kan og skal nok ses som et symptom på at politikkerne har øje på at golfbaner underlægges 

strengere rammer for hvad de må bruge af sprøjte og ukrudtsmidler, så vi skal nok til at vende os til at det 

bliver nogle andre betingelser der skal spilles golf under i hele Danmark. 

Den megen regn har gjort at vi ud over at have sparet udgifter til vanding også har haft tættere fairways 

end tidligere år. Det har dog også den effekt at vores rough har været tættere end vanligt i år. Vi har derfor 

flere steder klippet roughen ned flere steder, for at gøre det nemmere at finde sin bold i de områder og få 

spille til at glide bedre. Det er kommet flere positive tilbagemeldinger på dette og det er vi glade for. Der 

skal således igen I år lyde en stor ros til greenkeeperne for et fornemt stykke arbejde.  

Køkkenet  

Vi har i år forsøgt at udvide tilbuddene fra køkkenet med nye retter. Det har været en delvis succes, mange 

har benyttet sig at tilbuddene og spist, men ikke nok til at ordningen har kunnet undgå at give underskud. I 

bestyrelsen vil vi se på hvordan vi kan tilpasse på ordningen således at den ikke koster os penge. 

Klubber i klubben. 

Alle klubber fungerer godt og har generel stor opbakning blandt medlemmerne, men selvfølgelig er der til 

stadighed debat om deres reservation af banen. Det har været drøftet i bestyrelsen og der er gjort en 

række tiltag omkring afviklingen af klub i klub arrangementer samt andre udvalgs reservering af banen, som 

har begrænset antallet af lukkede tider. Det er bestyrelsens opfattelse at disse tiltag har givet en rigtig god 

balance mellem hensynet til reservationer og muligheden for at ”spille frit” i vores klub 

Personale i klubhuset: 



Til vores faste personale i klubhuset samt Maiken og Pernille skal lyde en stor tak for den gode og venlige 

service der gås til de daglige opgaver såvel som ved større arrangementer. Det er rigtig mange af vores 

medlemmer der er flittige til at melde tilbage om de gode oplevelser de har i vores klubhus.  Vi har kun en 

weekend pige tilbage og vi er derfor på udkig efter 3-4 nye weekendpersonaler. Vi forestiller os at også 

efterlønnere kan komme i betragtning til denne opgave. 

Tiltag i årets løb 

I det forgangne år har vi bla. indført at hvert medlem har kunnet invitere 5 gæster til en gæstepris på 200 

kr. Det har mange benyttet sig af og vi forsætter derfor med denne ordning i det kommende år. Ordningen 

fungerer på den måde at man henvender sig til sekretariatet og får udlevet 5 gæstebilletter. Når gæsten 

indskriver sig i greenfee bogen vedlægges gæstebilletten og gæsteprisen betales. Klubben har også været 

med i Tee-time ordningen ligesom vi stadig er med i GolfDenmark. Vi har haft over 100 gæster gennem 

Teetime ordning og vi haft et stigende antal tyske og norske gæster – derfor forsætter vi med at være med i 

begge disse ordninger det kommende år. 

Fra nytår 2012 fastansatte klubben Oli som Pro. Det har betydet at vi har sænket priserne på træning og har 

kunnet tilbyde klubbens fuldtidsmedlemmer forskellige kursustilbud og rabatordninger. I samarbejde med 

Oli, sekretariatet og jer som medlemmer håber vi at kunne udvikle tilbuddene yderligere. Vi håber også at 

der vil være relevante tilbud for jer hver især som golfspillere og at I vil støtte op om og benytte jer af de 

tilbud om at lære endnu flere af golfspillet facetter, således at vi kan bevare dette tilbud.  

Det har i perioder været svært for begynderne at kunne reservere tider i forbindelse med deres 

begynderforløb, vi arbejder derfor på at der bliver mulighed for at reservere tider til begynderne, så de 

også i travle perioder kan få gjort deres uddannelse færdig. I øvrigt henviser vi til lørdag som en dag, hvor 

der i det forgangne år var flere ledige tider  

I forlængelse heraf har vi også opgraderet vores driving range. Der er kommet ny flisebelægning og 

overdækkede udslagssteder med lyst til de mørke tider, samt en lille terrasse hvor man kan tage en pause. I 

den forbindelse vil jeg også gerne rette en særlig tak til det hold af frivillige der sammen med 

greenkeeperne har denne forbedring mulig. Det er en fornøjelse at det til stadighed kan lade sige gøre i 

denne klub. 

Mange har i året løb efterspurgt muligheden for at hjælpe og det hyppigst forekomne forslag er en 

arbejdsdag på banen. I samarbejde med greenkeeperne og vejrguderne har vi planer om at gennemføre en 

sådan dag i vinterens løb. Hold øje med opslagstavler og hjemmeside, hvis du ønsker at hjælpe klubben 

med at forbedre vores baneanlæg yderligere. Ud over arbejdsdagen er der også et initiativ i gang i 

baneudvalget omkring at blive Hulambassadør. Konceptet vil blive præsenteret inden sæsonstart 2013 og vi 

håber på at så mange som muligt vil bakke op om konceptet! 

Et sidste tiltag jeg vil nævne er at vi er i årets løb har haft 2 afsonere af samfundstjeneste i klubben, begge 

for trafikforseelser! 

Afsluttende bemærkninger. 



Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vores sponsorer og samarbejdsparter for interessen 

for klubbens ve og vel. Også tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde og mange konstruktive debatter. 

Vi er nok forskellige, men vi er enige om, at det der tæller, er sammenhold og fælles mål for vores fælles 

klub. 

Et hjertesuk – Husk vekselpenge, vores medarbejdere på sekretariatet bruger alt for meget på at veksle 

penge for medlemmerne, kan alle ikke gøre en indsats for at huske mønter når I tager i golfklubben! 

Tusind tak for i år. 


