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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 29. november 2018 
 
Dirigent: Ole Jensen 
 
Mindestund 
1 minuts stilhed for Nancy Børsting Jensen, 61 år og Niels Thøger Petersen 74 år – gået bort i 
2018 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen fik en lidt turbulent start. 
 
Vores helt eminente formand gennem 4 år Ole Jensen blev udfordret på en hæslig sygdom, der 
betød, at noget var vigtigere i livet end andet - og bad om sygeorlov. I juni måned meddelte 
Ole, at han ikke ønskede at genindtræde i bestyrelsen. Rita Kirkegaard valgte at forlade 
bestyrelsen ifm. konstitueringen af den nye bestyrelsen.  
 
Oles og Ritas valg betød, at jeg selv som 1. suppleant trådte ind for Ole, og Ulla Hjaltelin som 2. 
Suppleant for Rita. 
 
I oktober måned valgte Kjeld Skogstad Sørensen at træde ud af bestyrelsen, hvorefter Peter 
Klemmensen trådte ind - og også overtog opgaven som formand for sponsorudvalget. Peter 
Klemmensen var heldigvis rimelig god ”klædt på”, fordi vi i bestyrelsen har besluttet, at 1. 
suppleanten skal deltage i bestyrelsesmøderne. 
 
Ulla Hjaltelin har op til denne generalforsamling meddelt, at hun ikke ønsker genvalg. 
 
Det er ikke med bestyrelsens gode vilje, at Ulla træder ud. Ulla har kompetencer til 
kassereropgaven, men synes ikke selv, at hun bidrager nok til arbejdet i bestyrelsen 
sammenlignet med andre bestyrelsesmedlemmer.  
 
Vi vil gerne her sige tak til Kjeld og Ulla for deres bidrag til bestyrelsesarbejdet. Vi har senere 
en lille erkendtlighed til dem for deres indsats. 
 
Ole Jensen har stået i spidsen for udvikling af golfklubben gennem de 4 år han var medlem af 
bestyrelsen og formand for klubben. Ole fik vendt et 2 årigt underskud til et fint overskud i 
regnskabet. Han styrede målrettet klubben ind i en ny tid, hvor en golfklub af vores størrelse 
bør ledes som en virksomhed, selv om det er en forening. Han foranledigede, at vi gratis fik 
tilskødet den kommunale jord, som var lejet og herefter blev i stand til at konvertere vore lån 
til en langt billigere rente end hidtil. 
 
Det er nu op til den siddende og kommende bestyrelser at vedligeholde Oles arbejde, så der 
ikke igen kommer røde tal på bundlinjen. 
 
Bestyrelsen tog afsked med Ole på bestyrelsesmødet i august måned, hvor Ole også fik en 
afskedsgave fra klubben. 
 
Det skal dog ikke forhindre os – og jer i – at sige tak og farvel til Ole i aften – for den flotte 
indsats, han har gjort for vores golfklub. 
 
1000 tak Ole. 
Også en tak til den øvrige bestyrelse – for jeres indsats og engagement i årets løb. 
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Medlemsmøde 
For ca. en måned siden holdt vi et medlemsmøde.  
Vi betragter det som en succes – alene på grund af fremmødet på ca. 120 deltagere, men også 
de gode debatter på mødet. 
 
Der ligger et lidt forkortet referat fra mødet på vores hjemmeside. 
 
Det er svært i hverdagen at holde alle medlemmer opdateret med alt, hvad der sker i 
golfklubben. Uanset referater fra forskellige møder er disse ikke specifikke nok til at ”mætte” 
informationsbehovet.  
 
Her kommer man meget længere med en mundtlig dialog og et forum, hvor man kan give 
udtryk for sine holdninger og meninger – og få respons på – fra bestyrelsen og fra andre 
medlemmer. 
 
Vi tænker at gentage medlemsmøder ca. en gang om året, og er opmærksomme på, at det ikke 
skal være så tæt op til en generalforsamling. 
 
Medlemstal 
Medlemstallet blandt golfere er gennem de seneste år nedadgående og gennemsnitsalderen 
stigende – i Norddjurs Golfklub og på landsplan – og det gælder både seniorer, juniorer og 
begyndere. Jeg kan henvise til de nøjagtige tal for Norddjurs Golfklub i årsrapporten. 
 
I 2016 fik vi et ”boost” af begyndere ifm. vores jubilæumstilbud om gratis begynderforløb på 
ca. 80 nye medlemmer. I 2017 og 2018 har ikke engang et gratis eller meget billigt 
begynderforløb lokket flere nye til, men niveauet er vendt tilbage til de tidligere 25 – 30 
stykker om året – i år helt nøjagtig 26. Af dem kan vi erfaringsvis forvente, at 18 – 20 holder 
fast på længere sigt.  
 
Vi har årligt et niveau på ca. 6 nye medlemmer, der kommer fra andre klubber, men de 
samlede tal modsvarer ikke den normale afgang pga. alder mv.  
 
Bestyrelsen tror dog på, at en velfungerende golfklub med en god bane, en sund økonomi og 
et godt socialt klima er attraktiv.  
 
Vi skal derfor i 2019 gøre en særlig indsats for at få flere nye medlemmer – i alle aldre. 
 
Det er medlemskontingent og greenfee vi primært skal leve af – det er to store indtægtskilder 
– sammen med sponsorindtægterne - som skal betale udgifterne. Derfor er det vigtigt, at 
gæster og nye medlemmer føler sig velkomne i klubben – signaleret fra positive og glade 
nuværende medlemmer, der i deres adfærd og handlinger lever op til vort motto: ”Vi samler 
på venskaber”. 
 
Vi prøver nye tiltræknings-initiativer hvert år, men den absolut bedste måde at tiltrække nye 
medlemmer på er gennem mund-til mund metoden. Tag din nabo, ven, familie, kollega med en 
tur på golfbanen.  Det handler om at prøve og blive ”forelsket” den første gang man rammer 
bolden rent. 
 
Det havde vi rigtig stor succes med for nogle år siden. Vi vil derfor appellere til jer alle om at 
tænke over at bringe jeres omgangskreds i spil som potentielle nye medlemmer, og vi 
modtager gerne input til, hvordan vi fra golfklubbens side kan gøre det bedst. 
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Økonomi 
 
Fra røde tal på bundlinjen i 2012 og 2013 havde vi i 2014 et overskud på 62.000 kr. Siden da 
er overskuddet vokset år for år. 
 
I 2018 har vi haft en ekstraordinær god økonomi – først og fremmest på grund af den 
rentebesparelse vi har opnået efter omlægning af vores lån og som er slået fuldt ud igennem i 
2018. Efter overtagelse af jorden fra Norddjurs Kommune blev det muligt for os, at optage 
billigere forrentede lån, så renten faldt fra 7,5% til 2,5%. 
 
Endvidere har vi omlagt vore forsikringer til et andet forsikringsselskab og sparer derved et 
betydeligt beløb. 
 
Leveringen af en ny maskine og sprøjte trak ud, hvorfor en budgetteret leasingydelse blev 
udsat i flere måneder. 
 
I småtingsafdelingen er en besparelse på vores måtteservice,  men mange bække små gør som 
bekendt en stor å, og i vores budget har selv 5. – 10.000 kr stor betydning. 
 
Det har betydet, at vi i 2017/18 har haft mulighed for at investere i  både bane, maskiner og 
klubhus, hvilket vi kommer ind på senere under baneudvalg og klubhusudvalg. 
 
Vi besluttede endvidere, at vores gode økonomiske situation i 2018 også skulle komme 
medlemmerne til gode – derfor var der ingen kontingentstigning for 2018. 
 
Nogle af beslutninger om investering og nyindkøb har vi desværre ikke nået at føre ud i livet, 
men pengene dertil er hensat til formålet – til nye bænke, skraldespande og boldvaskere på 
banen samt en boldvasker på drivingrange. Onsdagsherrerne har doneret 7.500 kr til 
boldvaskeren på drivingrange. Vi stræber mod og håber at disse ting er købt og opsat til 
åbningsturneringen 2019. 
 
Men ingen træer vokser som bekendt ind i himlen. Hvor der er indtægter er der udgifter – de 
fleste heldigvis kendte, men nogle desværre også uforudsete – f.eks 
 
Reparation af vandværket 
Reparation af taget på maskinhuset 
Et stort vandforbrug pga. den tørre sommer, hvoraf vi dog har ca. halvdelen af vandafgiften  
”tilgode” at afregne primo 2019, hvorfor den udfordring ikke er umiddelbar aflæselig i 
regnskabet. 
 
Derfor er vi nødt til at foreslå kontingentstigninger til dækning af øgede udgifter til drift og 
vedligeholdelse. Kontingentet i 2019 forhøjes beskedent – med mellem 50 – 100 kr afhængig 
af medlemskategori. Børn, juniorer, passive, par3 og long distance kontingenterne holdes i ro i 
2019. 
 
Med et seniorkontingent på 5.700 kr med loyalitetsrabat hhv. 6.700 kr uden loyalitetsrabat er 
vi fortsat blandt de billigste golfklubber i en radius af ca. 50 km. 
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Udvikling af golfklubben 
For ca. 4 år siden aftalte vi i bestyrelsen en 3-trinsraket ift. udvikling af golfklubben 
 
Økonomi 
Investeringer 
Organisation 
 
De to førstnævnte er i mål – og overvejelser om en ny organisation, hvor golfklubben skulle 
ledes endnu mere virksomhedsorienteret end hidtil kom til drøftelse. 
 
Da vores træner gennem 6 år valgte andre udfordringer, gav det nye muligheder. 
 
På medlemsmødet fik bestyrelsen opbakning til ansættelse af en deltidstræner og en deltids 
manager/forretningsfører jfr. det jobopslag, der har vært offentliggjort. 
 
Hensigten var at vælge den bedste løsning ift. ansøgerfeltet – 2 deltidsmedarbejdere eller 1 
fuldtidsmedarbejder, der kunne varetage begge opgaver. 
 
Med 9 ansøgere har vi efter samtaler valgt at gå videre med 1 fuldtidsmedarbejder, som har 
en karriere som mangeårig protræner, en 2 årig erfaring som golfmanager i en større klub og 
en 2 årig salgs-erfaring fra erhvervslivet. Han har gennemført moduler i salg og 
salgspsykologi fra Aarhus Erhvervsakademi og han er indstillet på at gennemføre 
uddannelsen som golfmanager. 
 
Status er, at vi for tiden forhandler løn med den pgl. Vi håber vi bliver enige, men intet er 
endnu sikkert. Derfor kan vi selvfølgelig heller ikke røbe mere i dag – også fordi 
vedkommende er i uopsagt stilling. 
 
Fritspilsordning 
 
XL-golf 
Vi har i 2 år været medlem af XL-ring – til stor glæde for nogen – til stor irritation for andre. 
 
Glæden er til at få øje på – ca. 140 medlemmer har været medlem af XL-golf og kunne for et 
tillæg til kontingentet spille frit på 6 andre baner.  
 
Irritationen opstår, når man som medlem kunne opleve besvær med at booke tider på egen 
bane – især i vintermånederne, hvor de fleste andre baner i XL samarbejdet var lukkede, 
hvorfor vi bogstavelig talt fungerede som ”hjemmebane” for hele samarbejdet. 
 
Det syntes vi for det først ikke var ligeværdigt og slet ikke retfærdigt – når vore medlemmer 
ikke kunne spille på andre baner, mens medlemmer fra andre baner kunne spille på vores 
bane. 
 
Det fordelingssystem der var, betød at jo flere runder, der blev spillet, jo billigere blev 
runderne. Et beløb vi tvivler på kan dække vedligeholdelse og reetablering af banen efter så 
stort et slid. Det betød rent faktisk også, at vi for først gang i flere år måtte lukke banen helt i 
flere dage – velvidende at vintervejret i 2017/18 var ekstremt. 
 
Da det ikke lykkedes os at forhandle en ny aftale – enten om en indskrænket XL-periode eller 
et højere beløb pr runde, valgte vi at melde os ud. 
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Golfringen 
Vi havde allerede øje på et andet fritspils-samarbejde, som vi mener er mere ligeværdigt med 
os, fordi de fleste baner i det samarbejde er åbne om vinteren og i stort omfang spiller til 
sommergreens – nemlig Golfringen, som består af Hobro, Mariager Fjord, Randers Fjord, 
Grenaa, Ebeltoft, Markusminde og Mollerup. 
Golfringen skulle holde møde i indeværende uge og tage stilling til vores optagelse. Det er 
således en fornøjelse at kunne fortælle, at vi er blevet optaget i Golfringen–samarbejdet fra 
1.1.2019. 
 
I er velkomne til med øjeblikkelig virkning at sende en mail til sekretariatet om at blive 
medlem af Golfringen i 2019. 
 
Proshop 
Med vores tidligere træner forsvandt proshoppen. 
 
Vi lavede derfor en kommisions-aftale med BackTee. Vi investerer ikke i noget, men får en 
tilfredsstillende andel i fortjeneste for at stille lokaler og ressourcer til rådighed for salget. 
 
Fra BackTee sælger vi tøj, bælter, caps, paraplyer og bags. 
 
Diverse golftilbehør – bolde, tee’s handsker mv. blev i sæsonen solgt gennem protræner Lars 
Michael, men kommer nu fra et firma, der hedder Golffather, som driver en webbutik og et par 
fysiske butikker i andre golfklubber. Betingelserne er de samme som hos BackTee, så heller 
ikke her har vi nogen investering eller risiko. 
 
I uge 34 havde vi BackTees mobilshop med outlet-varer stående, og havde i den anledning 
tilbud på greenfee og mad for at lokke kunder til – hvilket lykkedes ret godt – et initiativ vi 
derfor vil gentage i 2019 – også i uge 34. 
 
Baneudvalg 
Banen er omdrejningspunktet for klubbens aktivitet og grundlag for klubbens indtægt. I 
bestyrelsen samarbejder vi målrettet med baneudvalget og greenkeeperstaben på netop at 
skabe den bedst mulige bane indenfor ansvarlige økonomiske rammer. Baneudvalget har 
derfor udarbejdet en udvikling- og vedligeholdelsesplan for banen, hvor der primært lægges 
vægt på tre ting. 
 

• at skabe en golfoplevelse, hvor den udfordring som golfhullerne repræsenterer er 
synlig, når spilleren skal slå et slag - hvad enten det er fra teestedet eller et sted på 
hullet.  

• at prioritere og fokusere greenkeepernes indsats for derigennem at hæve kvaliteten af 
udvalgte banearealer 

• at renovere og udvikle banen på en sådan måde, at det fremtidige 
vedligeholdelsesarbejde på banen bliver mindre, eller at manuelt arbejde kan afløses af 
maskinkraft og således at græsset får de bedst mulige vækstbetingelser. 

 
Indsatsområderne har de sidste to år været at hæve kvaliteten af greens samt renovere 
teesteder og bunkers på banen. Målet har været at skabe hurtigere, jævne og ensartede greens 
samt faste og jævne teesteder, og sidst men ikke mindst at renovere de mest trængende 
bunkers. Til formålet er der bla. blevet investeret i maskinparken i form af tromle og sprøjte, 
samt en rendegraver. Hertil kommer leje af specialmaskiner bla. til eftersåning. 
 
Træningsarealerne omkring indspilsområdet er også blevet udviklet og renoveret i år for at 
give trænerne bedre betingelser for at undervise nye som mere erfarne medlemmer. Al 
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erfaring viser, at jo dygtigere man bliver til spillet, jo større er chancen for at spilleren 
bevarer sin tilknytning til sporten og dermed sit medlemskab. 
 
Banen har i årets løb været udsat for store belastninger. Først på året var der et stort slid fra 
de mange spillere på banen, og efter at greenkeeperne havde kæmpet med at få banen i god 
stand igen, blev vi ramt af den tørreste sommer i mange år. Til trods for, at vi aldrig har 
vandet banen så meget, så blev den som langt de fleste andre i landet alligevel ramt hårdt af 
tørken. Det har derfor været nødvendigt at efterså meget store områder på fairways, hvilket 
har krævet en del omkostninger til både frø og leje af specialmaskiner.  
 
På trods af alle udfordringerne har greens nok aldrig været i bedre stand end i år, og banen 
nok aldrig stået mere skarp end den gjorde ved afviklingen af klubmesterskaberne i år. 
Greenkeeperpersonalet skal have en stor tak for deres indsats med at skabe så gode faciliteter 
for golfspillet trods de udfordrende omstændigheder. 
 
I den kommende vinterperiode vil der være fokus på at få forbedret oplagspladsen bag 
maskinhuset, ligesom der vil blive arbejdet efter planen med at renovere særligt bunkers på 
hul 11, 13, 14 og 16. 
 
Baneservice 
Baneservice har i år gjort en ekstra indsats for at sikre, at vore greenfeegæster betaler for 
driving-range-bolde, som koster 20 kr, og som skal betales på Proboxen. Det har resulteret i 
flere ”venskabelige” henstillinger om betaling. Salget af drivingrangebolde til gæster bidrager 
– om end i den beskedne ende – dog til en indtægt, som er vigtig for klubben. 
 
Baneservicebilen har fået monteret en plastickabine, så chaufføren sidder i læ, når han 
servicerer spillerne med salg af øl, vand og chokolade – samtidig med, at de også har 
kontrolkasketten på og sørger for, at ingen går uberettiget på banen, at alle har pitchforken i 
lommen, holder spilletiden og færdes korrekt. 
 
Baneservice har i år også foranlediget opsat nogle retningslinjer for spil på banen, som er 
bekendtgjort på hul 1. 
 
Begynderudvalg  
Der blev holdt to åbent hus arrangementer i foråret. Der var ikke ret mange deltagere, men de 
der kom, meldte sig ind. I løbet af sæsonen har vi haft 26 begyndere. Nogle få har meldt sig ud 
igen og 2 har udsat færdiggørelsen af deres forløb til næste år af personlige årsager. 
 
Konceptet i år har været, at man er prøvemedlem til 31.12. mod betaling af månedlig 
kontingent for spil på vores egen bane, efter der var erhvervet banetilladelse.  
 
Begynderne er i år blevet trænet af Henrik Jacobsen, som har bidraget til, at det er habile 
begyndere, der er kommet på banen. Henrik har også udbudt træning – kaldet efterskole 1 og 
2 til attraktive priser til de seneste års begyndere – hvilket har været en succes, og som vi 
håber bidrager til fastholdelse af medlemmer. 
 
Begynderne går som bekendt kaninturneringer torsdag aften. En stor tak til de holdkaptajner, 
der troligt kommer, når vi kalder og hjælper de nye gennem begynderforløbet. Også en stor 
tak til de holdkaptajner, der stiller sig til rådighed på andre tidspunkter, når torsdag aften er 
en personlig udfordring for begynderne. 
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Et vigtigt element omkring begynderforløbet er vort sociale engagement og 
imødekommenhed. Mange nye roser os for god modtagelse, imødekommenhed og godt socialt 
sammenhold.  
 
Klubhusudvalget 
Det har været et travlt år for Klubhusudvalget med mange reparationer og vedligeholdelse - 
noget ved hjælp af håndværkere, men mange ting ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 
Taget på maskinhuset var utæt og har fået nye tagplader 
Muren på greenkeeperbygningen er repareret og malet 
Bagrum 1 er malet og loftet sikret for sammenfald 
Rummet med begynderudstyr er sat i stand med nye hylder 
Tagrenden og nedløbet på buggy-carporten er repareret og delvis fornyet  
Der er udskiftet mange af stolperne på P-pladsen, og der er kommet nye kæder og P-skilte 
Klubhus og pavillon er malet udvendig 
Reception og klubhuslokaler er malet indvendig  
Højttaleranlæg opsat - kan bruges indendørs og udendørs 
Alle pærer i klubhuset er udskiftet til LED   
Der er kommet et nyt billede fra golfbanen op på endevæggen  
Et nyt  komfur er installeret, og der er opsat en ny stålbordplade på køkkenskabssektionen 
bag komfuret 
Senest er opsat det nye Omega-ur udenfor i samarbejde med andre frivillige. 
 
Endvidere deltager klubhusudvalget i at tømme drivingrange for bolde 3 – 4 gange om ugen, 
gøre rent i bagrum foruden at tømme skraldespande og holde rent rundt om klubhuset,  så det 
er indbydende for medlemmer og gæster. 
 
Elite 
Dameholdet i 3. division spillede en række tætte og spændende kampe, der resulterede i en 3. 
plads i rækken og dermed bevarelse af status som 3. divisions hold.  
 
Resultatet af sæsonen på herresiden blev , at 5. divisionsholdet bevarede sin status som 
divisionshold, mens kvalifikationsholdet fik en tredjeplads. Bredden i truppens størrelse 
skrumpede desværre i løbet af sæsonen, hvilket har betydet, at vi i næste sæson kun har 
tilmeldt et herreelite hold. 
 
Juniorer 
Også på juniorsiden er vi mærket af, at antallet er nedadgående – en udvikling vi næste år i vil 
lægge kræfter i at forsøge at få vendt. 
 
Det afholdt dog ikke hverken de ”store” eller de ”små” juniorer, som vi har i klubben, i at 
træne tirsdag og fredag og deltage i en sjov, hyggelig og veltilrettelagt juniorlejr først i august.  
 
Fordelen ved ikke at være så mange er jo, at det hele bliver mere intensivt med mere fokus på 
den enkelte. 
 
 
Kommunikation 
Udvalget har igen i år, forsøgt at være hurtig på pletten, med informationer om, hvad der sker 
i klubben. Referater fra udvalg og bestyrelsesmøder, turneringsresultater og ikke mindst 
billeder, blev i store træk bragt samme dag eller indenfor 24 timer. 
I samarbejde med begynderudvalget er der layoutet og fremstillet nye flyers, foldere til Åbent 
Hus og andre arrangementer. 
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På Facebook stiger interessen for os, støt og roligt. Vi er nu oppe på 475 personer, der følger 
os, en stigning på 10 % i år. Fordelingen er 60% mænd og 40 % kvinder, hvor mænd i alderen 
fra 35 til 54 udgør den største gruppe.  
I sæsonen har vi også lavet online annoncering i forbindelse med arrangementer b.la. Åbent 
Hus, greenfeetilbud og containersalget i uge 34 
 
Som nævnt på medlemsmødet opfordrer kommunikationsudvalget igen til at, klub i klubberne 
og alle øvrige udvalg bruger kommunikationsudvalget til at bringe nyheder, information og 
andet spændende, som andre i klubben kan have glæde af. Vi ser frem til et godt samarbejde 
med vores nye chefgreenkeeper Stig og ikke mindst baneudvalget, så medlemmerne i højere 
grad bliver informeret om baneforhold og tiltag. 
 
Regel og hcp 
Som det vil være de fleste bekendt, skal vi fra 2019 spille efter ændrede og nye Golfregler, og 
alle i Norddjurs Golfklub skal fra 1. januar være klar til at spille efter dem.  
 
I den anledning har et Regelteam bestående af medlemmer af Turneringsudvalget og 
Regeludvalget den 7. oktober deltaget i et Regelopdaterings seminar afholdt af DGU.  
 
Baseret på undervisningsmaterialer, udarbejdet af DGU, vil Regelteamet inden årsskiftet og i 
løbet af 1. kvartal 2019 indkalde medlemmerne til ét af flere regel arrangementer i 
klubhuset. Når nye 2019 Regelbøger er modtaget fra DGU vil Regelteamet påbegynde 
regelopdateringen af medlemmerne. Annoncering og tilmeldelse foretages via Golfbox.  
 
Det siger sig selv, at det er begrænset, hvor grundigt det er muligt at gennemgå alle nye 
golfregler på en enkelt regelaften af 2 til 21⁄2 times varighed.  
 
Som udgangspunkt er medlemmerne selv ansvarlige for at sætte sig ind i de nye regler. Det 
kan derfor være en god idé som supplement til en regelaften at genopfriske sin regelviden ved 
at benytte sig af et tilbud fra Oswald Academy. Her kan man individuelt tilmelde sig ”2019- 
Regelskolen” gratis. Det er en video-regelskole, hvor man i løbet af 30 dage dagligt pr. e-mail 
får tilsendt en regellektion.  
 
Man kan tilmelde sig regelskolen allerede nu, men det forventes at de første regellektioner 
først udsendes fra omkring 1. februar. Mere herom senere på regel aftenerne og på 
hjemmesiden.  
 
I mellemtiden kan Ole Junker kontaktes for yderligere information. 
 
Sponsorer 
Sponsorturneringen blev holdt den 25. maj med 36 deltagere. Vejret var godt – og humøret 
ligeså, så set med bestyrelsen øjne en vellykket dag. 
 
Kontrakterne til klubbens sponsorer er blevet genforhandlet af sponsorudvalget i foråret 
2018.  
Årets første møde i sponsorudvalget blev afholdt d. 20 november med Peter Klemmensen i 
spidsen - et godt og konstruktivt møde, hvor der var stor enighed om, at der skal gøres mere 
ved pleje af klubbens sponsorer, som er blevet forsømt i 2018, så der er sat mål for 
sponsorpleje i 2019. 
Der blev drøftet mulige nye sponsorer – et emne der skal samarbejdes med en kommende 
manager om. 
Der er en del ting der skal følges op på, men PK føler, at udvalget er kommet rigtigt godt i gang 
og siger tak for den gode modtagelse i udvalget. 
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Turneringsudvalg 
Der er i 2018 holdt 5 klubturneringer med 348 deltagere samt klubmesterskab med 64 
deltagere. 
 
Åbningsturneringen, parturneringen og afslutningsturneringen er de turneringer, der trækker 
fulde huse, men vi må erkende en mindre nedgang i deltagere i alle turneringer i årets løb.  
 
Vi måtte aflyse Cross Country turneringen pga. for lille deltagerantal. Lige netop for den 
turnering lukker vi alle faciliteter – også drivingrange, så ingen andre kan færdes på anlægget 
den dag. Derfor skal der et vist antal deltagere til, for at vi kan forsvare det over for resten af 
klubbens medlemmer. 
 
En af turneringerne var en mere social turnering, nemlig Yellow ball turneringen.  
I regionsgolf har vi i år haft et hold, der gik helt til finalerunden i Regionsmesterskabet, som 
foregik i Benniksgård i Sønderjylland. De blev desværre slået af Ribe, men alligevel en flot 
placering – og tillykke med det til de deltagende. 
 
I øvrigt vil vi benytte lejligheden til at opfordre især damer til at melde sig til at spille 
regionsgolf. Der skal kun bruges 2 damer for hver 4 herrer – ikke desto mindre mangler vi 
damer for at kunne lave de hold, der svarer til tilmeldingen af herrer. Regionsgolf er en 
hyggelig, sjov og social måde at spille golf på andre baner og med golfspillere fra andre 
klubber. Runderne slutter med fællesspisning og hygge. Tænk over det – damer – og tilmeld 
jer i Golfbox i aften eller i morgen, som er sidste dag. Processen er nemlig, at golfklubberne 
skal tilmelde sig og betale et beløb pr deltagende hold senest 1. december. 
 
Vi kan allerede nu afsløre, at åbningsturneringen i 2019 er den 7. april. 
 
Frivillige 
Blandt jer alle har vi en flok på ca 80 medlemmer som gør en kæmpe frivillig indsats året 
rundt. 
 
Det drejer sig om bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, klub-i-klubber bestyrelser, 
begynderkaptajner, håndværkere m.fl. - som hver især leverer kompetencer og arbejdskraft 
og gør en kæmpe indsats for at denne klub fungerer.  
 
Et eksempel fra et nyt initiativ i år var, da vi efterspurgte hjælp til at gennemføre uge 34. Der 
meldte sig 25 frivilligt til at hjælpe en eller flere dage, og flere medlemmer har på det seneste 
henvendt sig og tilbudt deres hjælp til hvad vi måtte kunne bruge dem til. 
 
Vi belønner frivillige, der gennem sæsonen løbende hjælper til med opgaver, med en 
invitation til ”tak for hjælpen” turneringen – en dag hvor vi forkæler de frivillige, og hvor stort 
set ingen går hjem med mindre end et par flasker vin eller et par greenfeebilletter til en 
fremmed bane. 
 
Frivillige som hjælper sporadisk, f.eks. til den årlige oprydningsdag eller lignende belønnes på 
dagen med mad og drikke.  
 
Jeg vil her gerne sige 1000 tak til alle, der yder en frivillig indsats. 
 
Vi håber at mange fortsat har lyst til at hjælpe til, og opfordrer til, at man skriver sig på en 
liste, der kommer til at hænge på opslagstavlen – eller henvender sig til Lone. 
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Medarbejdere 
I sekretariatet råder Lone. Hun registrerer medlemmerne i Golfbox, hun opkræver kontingent 
og sponsorbidrag. Hun betaler vore regninger og laver vores regnskab og statistikker og ikke 
mindst årsrapporten. Hun koordinere med Tina, Lisbeth, weekendmedarbejderne, 
greenkeepere og klubhusudvalg, og sørger for at de alle sammen får løn.  Hun holder styr på 
vores arrangementskalender. Hun bestiller mad og varer. Hun har den daglige 
kommunikation med vore leverandører og hun sørger for, at vore forsikringer er ajour. Hun 
servicerer gæster og medlemmer og mangler vi en hjælpende håne til et arrangement, træder 
Lone til. 
Hendes formelle titel er klubsekretær, men blæksprutte ville være mere retvisende.  
 
Tina, Lisbeth, Zara og Tomas sørger for, at der er rent, pænt og præsentabelt i klubhuset og på 
terrassen, at der drikkevarer og vekslepenge i automaterne, at der er rene håndklæder på 
hylderne, og at der er dækket borde, bliver serveret mad og vasket op ifm. turneringer og 
spisende gæster. 
 
På banen, og i maskinhuset mv., råder greenkeeperne. Bo, Stig of Sofus og om sommeren også 
Bjarne og Thorben. De ses dog jævnligt med hovedet ind ad vinduet til sekretariatet, hvor en 
del af kommunikationen foregår. Deres arbejdsopgaver er allerede beskrevet i afsnittet fra 
baneudvalget – men jeg vil ikke undlade at nævne, at uden dem, ingen golfbane – så enkelt er 
det vist sagt.  
Bo, som har stået i spidsen for greenkeeperstaben i 26 år har valgt at gå på pension fra nytår 
og overlade pladsen til Stig. Bo har øvet sig i sin beslutning, forstået på den måde, at han jo 
allerede for måneder siden overlod roret til Stig – en sejllads, som Stig indtil videre har klaret 
til bravour. 
 
Bestyrelsen vil gerne sige alle medarbejdere 1000 tak for jeres samarbejde, indsats og 
engagement i golfklubben.  
 
Afslutning  
Det var bestyrelsens beretning – tak til jer som lyttede.  
 


