
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen d. 26. november 2020 

 

Velkommen til VGI………… 

 

Mindestund 

Inden vi fortsætter, vil jeg gerne bede jer mindes de medlemmer, der er gået bort siden sidste 
generalforsamling. 

Ulla S Sørensen – 68 år 

Henrik Holm – 48 år 

Niels Huus – 76 år 

Vi mindes dem i stilhed.  

 

 

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent: 

Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Ole Bartholin Jensen  

Ole er valgt og jeg overlader ordet til ham.  

 

 

HER FØLGER SÅ BERETNINGEN. 

Bestyrelsen 

Vi har som vanligt haft en velfungerende bestyrelse, der i år har haft en særlig udfordring, da mange af de 
planlagte tiltag er blevet besværliggjort af den verdensomspændende epidemi. Der er ikke nogen, der 
kommet sovende igennem året – men måske nogen, der er blevet lidt mere gråhåret af de mange 
udfordringer, situationen har givet.  

Især økonomien har været en stor udfordring. 90% af de planlagte og bestilte arrangementer med gæster er 
blevet aflyst. Så derfor skulle der gerne skaffes midler ad anden vej. Det har så været fonde, kompensa-
tioner osv.  

At søge fonde og at søge kompensationer er en meget indviklet affære, hvor ordvalg og alt skal tages i 
betragtning. Heraf bl.a. ordvalget i vores vedtægter, som skabte den ekstraordinære generalforsamling.  

Omkring et par hundrede medlemmer har fulgt opfordringen med velgørenheds-indbetalingen, som gør det 
muligt at deltage i puljen om momsrefundering. Tusind tak for det. Og vi krydser fingre for beløbet, som vi 
først kender til foråret.  

Vi skal også forsøge at tage godt hånd om vores medarbejdere, som også har været udfordret i år. Vi har ind 
i mellem haft hjemsendelser grundet afventninger af coronatest, hvor vi næsten har holdt vejret indtil 
resultaterne forelå. Men det kan heldigvis siges, at ingen af vores ansatte har haft positive tests. Vi håber, 
det fortsætter sådan. 

Vi har heldigvis (også i år – men måske især i år) følt en kæmpe opbakning fra medlemmerne.  

Det gælder, bl.a. når vi har sat restriktioner op, så bliver de fulgt.  

Vi har også fået en kæmpe stor opbakning fra frivillige, der gerne har villet hjælpe til, da nogle af de 
restriktioner, der er blevet gennemført har krævet flere hænder end vi, og de forskellige udvalg har.  Så 
tusind tak for opbakningen. 



Som alle har set, er der udtrædelser fra bestyrelsen. Bl.a. Fra Jens, som ikke har mulighed for at afse tiden 
mere. Men Jens har tilføjet: 

Fra Jens, som træder ud er der flg.  
”Jeg har siddet i de sidste to år i bestyrelsen – og i den forbindelse, har jeg fået et indgående kendskab i alle 
de mekanismer og processer, der er vitale for at kunne drive en moderne golfklub. Det er ikke altid, der har 
været bred enighed om mål og retning, når drøftelserne startede, men dialogen har altid været saglig, 
ligesom der har været en god respekt bestyrelsesmedlemmerne imellem. Tak for det. 
Det har været et par rigtig spændende år, og jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse for en gode møder og 
spændende meningsudvekslinger. Ligeledes skal der lyde en stor tak til hele personalet samt den store 
skare af frivillige, der på daglig basis er med til at gøre det muligt for alle os golfere at dyrke verdens bedste 
sport. ” 
  
 
Medlemstal: 

Med hensyn til medlemstal er vi stadig temmelig udfordret, da vores medlemstal har været faldende.  

Selvom man bl.a. i Dansk Golf kan læse, at der er kæmpe fremgang i medlemstallene rundt omkring – så 
gælder det dog ikke alle klubber og heller ikke Norddjurs.  

Fremgangen er fortrinsvis sket omkring de større byer og især omkring de store sommerhusområder. Noget 
skal folk jo lave, når en af de få fritidsaktiviteter, man må lave, er at spille golf.  

Det fald vi har, har også betydet et fald i kontingentindtægterne, som er klubbens største indtægtskilde. Så 
det er virkelig noget, der kan mærkes og det giver os udfordringer. 

Her har vi givet en stor bold videre til begynderudvalget og rekrutteringsudvalget, der består i at opfinde 
eventuelle nye tiltag. De 2 udvalg har slået sig sammen og de kan forhåbentlig samle kræfterne til gode 
initiativer.  

Men vi vil også gerne have hjælp fra jer – vores eksisterende medlemmer. Det bedste reklame og de bedste 
anbefalinger sker mund til mund. Jeres anbefaling – Vi samler på venskaber i klubben, håber vi, I vil sprede 
vidt i jeres omgangskreds.  

Vi har med vore tiltag, der hedder vintermedlemskaber, fået nye ansigter på banen -  Pt har 49 medlemmer 
fra andre klubber benyttet sig af muligheden.  

Det giver forhåbentlig reklame og forhåbentlig også nogle nye medlemmer frem over.  

 

Økonomi 

Det tager Peter Mosdal sig af særskilt bagefter under de 2 næste punkter. 

Men jeg vil gerne på forhånd supplere med, at det har været et svært år.  

En stor del af vores indtægter – altså ud over kontingentet kommer fra arrangementer.  

Grundet situationen er der praktisk taget ikke afholdt nogen. Det ene arrangement efter det andet er blev et 
aflyst, efterhånden som restriktionerne tikkede ind. Så kreativitet har sat grå hår i hovedet på bestyrelsen og 
i den grad økonomiudvalget.  

 

Fritspilsordning 

Mer’Golf ser ud til at køre, Vi har ikke haft så mange medlemmer, som da vi havde den forrige ring, men de 
trak sig ud og lavede en ringe for sig selv, men med den servitut, at de ikke måtte være medlem af andre 
ringe. Generelt for klubberne er det bestemt heller ikke nogen overskudsforretning. Indtægterne ligger i 
sæsonen på omkring eller knap 50 kr. pr. runde, så det skæpper ikke meget i kassen. Jeg har lige talt med 
Ebeltoft – hvor samarbejdet kun er penge ud af lommen for klubben. De vil også gerne have Mer’golf 
gæster.  

De baner, der har anlægget åben om vinteren, tjener så særskilt lidt mere på det, men det giver også et 
ekstra slid på banen.  



Vi har haft fat i alle de klubber, vi har kunnet opstøve i en cirkel på op til 75 km. De har alle ringe i forvejen 
og har ikke vist interesse i vores ring.  

Vi hører tit om prisen… til det kan vi sige, at de fleste klubber, der har ringe f.eks. den gamle XL-Ring, der er 
et ringmedlemskab, der kun giver rigtig spil max 8 måneder om året.  

Mer’Golf giver mulighed for spil 12 måneder om året på næsten alle banerne.   

Men vi arbejder selvfølgelig videre med forsøget at finde flere eller andre muligheder. Vores næste møde 
skal afholdes kort efter nytår.  

 

Golfhæftet: 

Vi har her i ugen solgt nogle stykker af golfhæftet til black-week –tilbuddet. 

Golfhæftet giver mulighed for ½ green (for det meste) i andre golfklubber i både Danmark og i andre lande. 
Hvornår det det så bliver muligt at spille i andre lande, er der ingen der kan sige noget om.  

 

Proshop 

Vedr. vores proshop, så er der virkelig sket ændringer.  

Her i eftersommeren har Jysk – koncernen fra-solgt BackTee til direktør Thomas Knudsen.  

Alle kommisionsaftalerne er opsagt, hvilket vil sige, at vi ikke bare kan tage hjem til shoppen, og så returnere 
det, vi ikke får solgt.  

Så fremover kører det som normale forretningsmodeller, hvor man køber ind – håber på, man har valgt 
rigtigt, så man ikke står med et lager af usolgte varer ved årets udgang.  

Det stiller os så også frit. Så vi har til næste sæson også bestilt varer fra Abacus, så udvalget bliver lidt 
større og mere varieret.  

Vi har selvfølgelig haft mulighed for at vælge mange mærker (der er nok at vælge i mellem), men Abacus 
ligger i det prisleje, hvor vi håber på at kunne sælge. Så husk at støtte shoppen så meget som overhovedet 
mulig. Det er samtidig også en støtte til vores egen klub.  

Der kommer nye varer fra både Abacus og BackTee i løbet af februar.  

 

Uge 34 

Uge 34 gik ganske udmærket trods vores bekymringer omkring coronasituationen. Det var i den grad en 
meget social uge – med pølse-telt – terrassehygge, og hvor vi heldigvis også formåede at sælge mad og 
drikke. Vi håber på igen næste år at kunne gentage successen, men på nuværende tidspunkt aner vi ikke, 
om f.eks. mobilshoppen kommer i spil i 2021. Så vi skal have fundet ud af, hvad vi så eventuelt så kan gøre.  

Der har været en cirkaindtægt på 60.000 kr. i denne uge + lidt uge 35, incl. greenfee osv. 

 

Baneservice 

Baneservice kører på skinner. Her er det stadig lidt nødvendigt også at kalde det for banekontrol. Både mht. 
betalinger og med hensyn til færden på anlægget. Der findes stadig nogen, der tror, at når man er ude, så 
behøver man ikke at passe så meget på banen, som man skal på ens egen hjemmebane. Vi ser desværre 
stadig nogen, der trækker vogne gennem forgreens – altså mellem greenbunkers og greenen. Det trækker 
dybe spor, som er ødelæggende.  

Samtidig en stor opfordring fra baneservice til spillere er både at bestille tid og bekræfte tiden. Det gør det 
også nemmere, hvis der f.eks. opstår nødssituationer, og vi ved, hvem der er på banen. Det kunne f.eks. 
også være nødopkald både ude- og indefra Her vil vi også gerne være orienteret, så vi f.eks. ikke siger, ”nej, 
her er ikke nogen ude at spille” 

Samtidig indgår spil på banen også i statistikker.  



 

Baneudvalg 

Det seneste års arbejde med banen har været præget af usædvanlige vejrforhold.  

Sidste vinter var meget våd, hvilket gav meget begrænsede muligheder for at gennemføre de planlagte 
arbejder med at få fældet træer og få renoveret bunkers, som stod fulde af vand.  

Så blev det afløst af den tørreste forårsperiode i mange år.  

Vi brugte allerede i løbet af juni måned vores vandingskvote og det budgetterede beløb til vandafgifter, uden 
at kunne meget andet end at vande greens og teesteder.  

Ud over, at tørken fik græsset i fairway til at gå ud, afslørede det også hvor meget filt, vi har i på vores 
anlæg.  

Filt er et ikke nedbrudt organisk materiale, og det danner et meget tæt og iltfattigt vækstlag, der når det er 
tørt, har svært ved at optage vand, og derfor udfordrer personalets muligheder for at genetablere god vækst i 
græsset på store områder af banens areal.  

Hen over sommeren har vi fået sat gang i arbejdet med at løse problemerne med filt og selv om det ikke er 
nogle hurtige og nemme løsninger, har det nu fået prioriteret, og der er dedikeret økonomiske ressourcer til 
at få igangsat genetableringsarbejdet. 

Og af en eller anden grund, kan man næsten sige, at når det vælter ned med regn på næsten alle andre 
baner i midt- og Østjylland, ja så drypper det bare på banen i Norddjurs.  

Vi har fået betydelig mindre vand end så mange andre steder. Vi har ingen åer, vi har ingen søer, hvor man 
nogle steder kan bruge af overfladevandet – man kan bare se lige nu, hvor lidt vand, der er i vore få søer. De 
er nærmest bare lidt fugtige i bunden.  

Men der arbejdes ihærdigt på at få forholdene forbedret. Her er de frivillige også kommet på banen, de 
samarbejder med greenkeeperne - men det tager vi senere,  

Begynderudvalg 

Også for Begynderudvalget har det været en sæson præget af Corona. Det første åbent-hus-arrangement i 
april – Golfens dag - blev aflyst. 

Vi erstattede det af to lokale arrangementer i maj og juni måned, og den 21.6. kom så en erstatningsdato for 
Golfens dag. 

Den 21.8. holdt vi spil-med-dag, som også er initieret af DGU. 

Åbent-hus-dagene i foråret var rimelig godt besøgt, mens spil-med-dagen i august var helt overstrømmende 
med ca. 60 deltagere. 

Vi har haft 41 begyndere, hvoraf vi forventer, at ca. 30 forbliver i klubben som blivende medlemmer efter 
1.1.2021. 4 er overført til ny start i 2021, mens 4 er udmeldt igen. 

Vore begynderne får 10 gruppe-træningslektioner den første sæson og 6 gruppe-lektioner den 2. sæson 
som er inkluderet i startpakkens pris.  

Den 3. og 4. sæson kan de købe træningslektioner til særdeles favorabel pris. Vi kalder det for ”efterskoler” 
og tror på, at det koncept er med til at fastholde medlemmer i klubben – og gøre dem til gode og glade 
golfspillere. 

Begynderudvalget står ud over begyndergolf og Klub 37 også for ”Søndagsgolf”, der er en 9 - hullers 
turnering for alle medlemmer uanset hcp. Man skal tilmelde sig i Golfbox, og der bliver lavet startliste. 
Deltagerne skal selv stå for scorekort og at starte iht. startlisten. 

Klub 37 kører stadig som en af de store successer  

På baggrund af vort samarbejde om Rekrutteringsarbejdet med DGU i 2019, blev der nedsat et 
Rekrutteringsudvalg, som skulle tage sig af markedsføring af klubben ift. nye medlemmer. 



Begynderudvalget og Rekrutteringsudvalget har samarbejdet om opgaven i 2020, men har erkendt, at det vil 
være mere hensigtsmæssigt med et samlet udvalg fremover. Vi planlægger bla. et par arrangementer for 
vore vintergolf-medlemmer med henblik på fastholdelse. 

 

Eliteudvalget 

Covid 19 har også i 2020 haft sin påvirkning på Danmarksturneringens afvikling. Der er turneringsforløbet 
blev halveret, og opstart på den første runde blev udskudt. Det betød, at alle matcher blev udkæmpet på 
udebane.  

På trods af det gik vi ind i 2020 med 3 hold. 2 herrehold og 1 damehold. 

Det lykkedes med godt arbejde fra Danni Bjerre, at få en Hybel ind og sponsere en del af beklædningen på 
holdet, så alle spillerne kunne markere sig som hold og bære sponsorens- og klubbens logo. 

  

Dameholdet:  

Formålet var at få etableret en gruppe kvinder til turnerings- og udviklingshold. Det lykkedes at samle 7 
kvinder hvor træningsflid og udvikling var i højsædet. Resultaterne i Danmarksturneringen var blot at 
etablere sig og skabe erfaring for holdet og spillerne individuelt.  

Selvom kvinderne endte på en sidsteplads i gruppen, lykkedes det at få tilkæmpet sig flere point i 
matcherne. 2021 er målsætningen, at kunne flytte spillerne endnu mere, samt flytte sig placeringsmæssigt 
fra bunden af deres gruppe i Danmarksturneringen. 

  

Herre-holdet blev udvidet i 2020 med 2 hold, fordelt på et Kvalifikationshold og et 4. divisionshold.  

På resultatsiden var ønsket at forblive i 4. division, og at kvalifikationsholdet endte i toppen af deres pulje. 

Kvalifikationsholdet løste opgaven til UG, da de endte på 1. pladsen, men oprykningen blev forhindret, da 4. 
divisionsholdet måtte se sig slået knebent og desværre rykke ned i 5. division. 

2021 skal vi tilbage til 4. division og se, om kvalifikationsholdet kan gentage sin succes igen. Denne gang 
håber vi at forholdene er lidt mere normale, og vi kan drage fordel af hjemmebane. 

  

Overordnet har spillerne individuelt klaret sig godt. Langt de fleste har været i stand til at flytte sig 
spillemæssigt, og det forventes, at endnu flere når målsætninger i det nye år.  

På ynglingesiden har Sofus Jensen, Christian Post, Mathias Jensen og Lasse Sørensen, specielt flyttet sig 
individuelt, og som konsekvens heraf opnået mange flotte resultater på årets D-tour. Christian og Sofus blev 
klubmestre i henholdsvis slag-spil og hul-spil, ligesom Lasse og Sofus kvalificerede sig til SuperCup og 
sammen endte på en fornem 2 plads i finalen i den landsdækkende Makker Cup 

 

Juniorudvalg / Junior afdelingen. 

Vi har et stabilt antal juniorer, som har trænet flittigt hele sommeren. Vi har som noget nyt prøvet at lade de 
store spille sammen med klub 37. Det har været et godt tiltag, som juniorerne har været glade for.  
Vi har igen i år afholdt juniorlejr. På grund af corona har deltagelsen ikke været så stor i år, men vi valgte at 
gennemføre alligevel.  
Vi har i klubben lavet en masse sociale tiltag, hvor vi har spist og hygget efter træningen.  
Vi har også haft på tegnebrættet at lave en masse for juniorerne i vinter halvåret, men dette er også sat på 
stand by på grund af corona.  
Juniorudvalget har ligeledes en masse planer om at tiltrække nye unge fra oplandet. Vi har blandt andet købt 
en junglegolf-bane, som vi kan tage med ud på skolerne. Vi regner med opstart til foråret.  
Der er ligeledes planer om at bruge de sociale medier noget mere -  i håb om nye medlemmer.  
Vi håber så for den kommende sæson, at coronaen ikke bremser alle de nye tiltag og ideer, vi har i 
Juniorudvalget. 
 



Klubhusudvalg: 

Vi har som en prøve, i vores klubhus forsøgt at ommøblere lidt – og lånt lidt af terrassens møblement til 
indendørs brug. Man må sige, at det har været en stor succes. De pladser bliver som de første besat, når 
der er noget i klubben.  

Klubhuset har som i alle de andre år, også i år haft svale-udfordringer med tilhørende svineri.  Men der 
skulle kun et knips til med fingrene, – vupti – så stillede et helt rensehold-hold for at vaske klubhus, terrasse 
og vinduer. Tusind tak for det.  

Som alt andet, er der hvidevarer, der skal udskiftes. Pludselig stod klub-i klub-køleskabet af – og her var 
onsdagsherrerne hurtige med et tilskud til et nyt skab, som hurtigt blev installeret.  

Vi har mht. til fadølsanlægget presset Carlsberg for at få vores nye anlæg installeret. Gerne her inden 
vintersæsonen så vi kunne have mulighed for at sælge fadøl.   

Det kan vi så nu konstatere, har været uden held. Grunden til, at vi er nødsaget til at lukket for 
fadølsanlægget her i denne periode er, at en fustage kun kan holde sig i en uge, som anlægget fungerer nu. 
Det nye anlæg med nyt system og nye og mindre fustager har meget længere levetid. Så forhåbentlig til 
næste år.  

Men med hensyn til klubhuset har jeg en bøn: Her i vinterperioden kunne jeg godt tænke mig, at, når man 
har været inde i klubhuset for at hygge sig, så husk lige at slukke lyset. Det slukker ikke sig selv. Der er jo 
sådan set ingen grund til at lyse hele området op for nattens dyr.  

 

Kommunikationsudvalg 

Vi har mest i år brugt hjemmesiden og Facebook til kommunikation af de informationer, der skulle ud. I år har 
de for en stor del drejet sig om Corona-restriktioner – både stramninger og ændringer. Vi har haft enkelte 
annoncer i både Golfbladet og i avisen. Vi var også heldige med en artikel, da vi åbnede de nye 
træningsfaciliteter på drivingrange. Her lige nu har vi en artikel i gang –  i samarbejde mellem JS Byg, som 
har leveret træningsbolde. Og i den forbindelse opsøgte avisen os for et bredere interview om golfklubben, 
så vi afventer artiklerne. 

 

Regel- og handicapudvalg 

Udvalget har haft fokus på uddannelsen. 
 
Ole Junker - har som bekendt erhvervet R&A Level 2 certifikat (klubdommer) i november 2019. (R&A= Royal 
and Ancient, Scotland) 
 
Frans M. Pedersen har bestået R&A Level 1 eksamen, også i 2019. Kvalificerer til deltagelse i R&A Level  2 
uddannelsen. 
 
Jannet F. Hansen har her i 2020 arbejdet med R&A Level 1, som  fra 2020 kunne tages som on-line kursus.  
Og - Hun har bestået. 
 
Vi har alle tre i udvalget i august måned deltaget i et 3½ times Webinar om de nye WHS handicapregler, 
som træder i kraft 1/1-2021. 
Vi skulle således være godt rustede til det nye system. 

 

Serviceudvalget 

Der er virkelig gang i service-udvalget. Alt her kører på skinner. Vi har rene bolde med vores nye boldvasker, 
og vi har bolde, der jævnligt bliver samlet op. Jævnligt vil sige hver dag i ugen - undtaget søndag. Så vores 
træningsanlæg er et, vi kan være stolte af. Og så længe, der ikke er frost, kan boldvaskeren fungere. Om 
den skal i hi – det må temperaturen afgøre. 

I årets løb blev udvalget udvidet med 2 personer, så vi nu ud over drivingrange også rengører/passer og 
vedligeholder klubbens buggies  



 

Sponsorudvalget 

Sponsorudvalget kører stadig med de samme trofaste sponsorer, som hele tiden har været på banen for at 
hjælpe til med sponsorkroner. Enkelte nye er kommet til. Her har det jo så slet ikke været nemmere i år at 
skaffe ret mange nye, da hele erhvervs-situationen har haft et særdeles usikkert år. Vi vil i hvert fald gerne 
takke de sponsorer, der byder sig til. Vi har heldigvis været så heldige her i løbet af året at få JS-Byg på 
banen med et guldsponsorat.  

Så vi har nu nye bolde, og Jacob Skipper er sikker på, at de rammer hver gang. Tak til jer alle sammen – Vi 
kan ikke undvære jeres velvillige samarbejde.  

Er der nogen, der har lyst og mulighed med hjælp til i sponsor-udvalget, så byd jer endelig til. Så kontakt 
gerne Peter Klemmensen. 

 

Turneringsudvalget 

Klubbens turneringer kom sent i gang grundet forårets nedlukning. Men endelig kunne vi formå trods alt at få 
afholdt nogle at årets normale turneringer med fine tilslutninger - så normalt, som det kunne lade sig gøre. 
For der har bestemt været kæmpe udfordringer med afholdelserne med diverse forsamlingsforbud osv. Især 
efter runderne har det med at samles til lidt socialt bagefter - givet hovedbrud. Men takket være de mange 
frivillige, der har stillet sig til rådighed, er det lykkedes alligevel. Kreativitet og god planlægning giver pote.  

Det lykkedes også at få klubmesterskaberne afholdt. Det har vist sig, at være en god ide samtidig at afholde 
mesterskab i stableford og med hcp, for de, der vægrer sig ved at spille slagspil. Men som sædvanlig kunne 
vi godt ønske, at der kom lidt flere til fejringen af mestrene om søndagen.  

Regionsgolfen kom også i gang. Dog i en afkortet form for mange og for andre i en form, der gik helt ind i 
sommerferien. Lad os håbe, det bliver bedre og mere normalt til næste år.  

 

Tirsdagsdamerne 

Tirsdagsdamerne har haft en kort sæson. Vi startede først op 4 august og sluttede 2 oktober. Venskabs- 
turneringer er alle blevet aflyst. Vi venter spændt på, hvad 2021 bringer. 

Tirsdagsdamerne har dog udvidet sæsonen, så der er spil hver tirsdag fra kl. 9.30 

 

Onsdagsherrer 

Årets spil og arrangementer 

Covid-19 og de afledte meget restriktive krav i forhold til at spille golf medførte, at opstart med spil i 
onsdagsherre-regi måtte udskydes. Lykkeligvis blev restriktionerne lempet af Dansk Golfunion, og fra medio 
maj kunne herrerne igen mødes for at spille de ugentlige runder. 

Med den sene opstart måtte hulspilsturneringen desværre udgå, men de løbende Stableford- og 
Fantastiske-18-turneringer blev afviklet i fuldt omfang. Månedsturneringer med spisning blev afviklet under 
hensyntagen til krav om afstand og mundbind m.v. Det lykkedes også at få afholdt en venskabsturnering 
hjemme mod Randers Fjord Golfklub – med Norddjurs som sikker vinder. Venskabsturn. mod Randers og 
Grenaa golfklubber har desværre måttet aflyses. 

Der er ca. 75 spillere, der har deltaget i Onsdagsherrernes turneringer i 2020. Der er plads til mange flere, 
og mange flere menes at kunne have glæde af at deltage i fællesskabet hos Onsdagsherrerne. Der arbejdes 
derfor sammen med klubbens golfmanager om, at få flere spillere gjort opmærksomme på muligheden. 

Formel forening med eget CVR-nr. og MobilePay 

Jævnfør reglerne om hvidvask, er der strenge krav omkring legitimation i forhold til at være kontohaver i et 
pengeinstitut. Disse krav skal Onsdagsherrerne således også opfylde i forhold til at have sin konto i 
Sparekassen Djursland. 



Kravene medførte, at udvalget, der varetog ”driften” af Onsdagsherrerne, efter længere tids overvejelser 
erkendte, at det var nødvendigt at etablere en formel forening med eget CVR-nr., godkendte vedtægter og 
en valgt bestyrelse. Der blev således afholdt stiftende generalforsamling den 10. juni 2020, hvor vedtægter 
blev godkendt, og der blev valgt en bestyrelse på 5 mand. 

Bestyrelsen varetager således de ”forretningsmæssige opgaver” medens, der jfr. vedtægterne fortsat er et 
større udvalg, der varetager herre-klubbens arrangementer. 

Den formelle organisering medfører, at visse opgaver skal varetages helt formelt. Bl.a. skal der afholdes årlig 
generalforsamling, og der skal fremlægges et revideret regnskab. Det giver den fordel, at klubbens 
medlemmer får bedre indsigt i økonomi og planer. 

Tillige har den formelle organisering medført, at Onsdagsherrerne har kunnet få eget MobilePay-nummer, 
hvilket medlemmerne har sat meget stor pris på, og som letter arbejdet med håndtering af kontanter og 
bogføring. 

Sund økonomi og sponsering. 

Onsdagsherrerne har gennem de seneste år oparbejdet en lille egenkapital, hvilket dog ikke har været - og 
ikke er - et formål. Det koster kun 20 kr. at deltage i spillet på ”almindelige” onsdage, og beløbet går til 
præmier og desuden får spillerne en grillpølse efter dagens runde. På onsdage, hvor der er månedsmatch – 
normalt den første onsdag i hver måned – er der spisning efter matchen, og prisen for deltagelse er her 100 
kr. 

Af egenkapitalen har Onsdagsherrerne i året valgt at donere 7.500 kr. til den nye boldvasker og 1.500 kr. til 
et nyt køleskab i klubben. 

 

Seniorklubben 

Der var fint fremmøde i januar, februar, men så kom Coronaen. 
Der var ved at komme godt gang i fremmøde igen efter sommerferien, men så.... ja, så kom der flere 
restriktioner.  
Der er stærkt fokus på det sociale, hvor man mødes om en fælles interesse under hyggelige former.  
Når vi lukker ned, fornemmer man tydeligt et savn hos medlemmerne, Det har været meget tydeligt under 
Coronaen. 
Vi har pt. 148 personer på medlemslisten. 
I 2019 deltog 2350 personer i onsdagsturneringer. 
I 2020 har 1267 deltaget. 
Vi har savnet venskabsturneringer, som alle er blevet aflyst, men det lykkedes heldigvis at afvikle 
udebanemesterskaber i Åbybro med ca. 60 deltagere. 
Der er allerede planlagt venskabsturneringer i 2021 sammen med Mollerup og Grenå. Vi håber de bliver 
afviklet. 
 

Frivillige: 

Endelig kom vi i gang. Søren Bang meldte sig som koordinator. Det satte fart i herlighederne. Grupper blev 
samlet til diverse opgaver. Alle har nok set det flotte flisearbejde ved greenkeeperhuset, samt reparationer 
ved pavillonen. Det blev udført af kort-holdet. Ny – brugt vask var svær at fremskaffe, – men så trådte 
stålmanden til, og lavede en helt ny bordvask i stedet. Tak for det.  

Man må sige, at det ser faktisk rigtigt godt ud. Der er stillet en kost og en balje til smudset –  og det må 
gerne bruges.  

Der er lavet også lavet kvinde-beskyttelses-hegn på flere huller – som en start i hvert fald.  

Der er et skraldehold, der kører rundt og tømmer. Alle vores store skraldespande er renoveret, så de kan 
modtage skrald fra oven og flasker og dåser forneden. De resterende helt nye stål-skralde/flaske spande er 
samlet. Brug begge dele – gerne rigtigt – så letter du arbejdet for din golfvenner.  

Der er hold, der holder tee-stederne rene, der er hold, der har fyldt hullerne op på fairways og sået græs i. 
Der er hold, der er gået i gang med at renovere nogle af de værste bunkers, men noget af renoveringen må 
afvente, til der kan bruges rullegræs.  



Ja, der er snart ikke noget, der ikke er gang i.  

I sagens natur, er det jo primært de arbejdsfrie medlemmer, der lægger kræfterne i her. Vi siger tak til jer alle 
sammen – men vi forventer så også, at det bliver taget godt i mod af alle de, der i sagens natur ikke har 
mulighed for at lægge alle de timer i klubben. De frivillige er ikke i klubben for at rydde op efter alle andre, de 
lægger et stor arbejde i at forbedre klubben og banen til fordel for os alle. Så husk at lægge turf på plads – 
og husk at rette nedslagsmærker op. Husk at ramme affaldsspandene osv. osv.  

De frivillige har også fået en godt samarbejde med vores greenkeeper-stab 

Vi har stadig hulambassadørerne i gang, som tager sig af noget af det, du har glemt på fairway og på 
greenen.  

 

Medarbejdere: 

I flere klubber og i DGU’ organisation var mange medarbejdere hjemsendt i foråret. Vi besluttede at beholde 
alle, der var ansat på det tidspunkt i arbejde, da vi havde svært ved at opfylde betingelserne for 
lønkompensation.  

Vi kunne så udskyde et par stykker i stedet. Bl.a. Annelise, som sammen med Mads, tager sig af 
sekretariatet.  

Det har været hårdt år for Annelise, da overdragelse af blækspruttearbejdet i sekretariatet fortrinsvis skulle 
ske i weekender, hvor vores gamle Lone kunne komme for at vise alle de ting, der forventes et sekretariat 
tager sig af.  

Det kører nu, og vi er alle glade for at have Annelise på den plads. Vi har blandt medarbejderne også ind i 
mellem haft nogle corona-udfordringer. Som nævnt tidligere, har ingen af dem har heldigvis været syge, men 
nogle har været hjemsendt i karantæne, mens de afventede prøvesvar.  

Tak til vores køkken- og rengørings-medarbejdere, som i den grad i år har haft store og ekstra udfordringer 
gr. virussen  

Tak til vores greenkeepere, som virkelig har kæmpet med vejret, corona og banen.  

Tak til jer alle sammen – så har jeg forhåbentlig ikke glemt nogen.  

 

Som året er gået, vil jeg gerne afslutte med, at vi har alletiders klub, hvor vi lægger stor vægt på vores motto,  
Vi samler på venskaber. 

Det er det brand, vi skal slå os frem på. Det er det brand, vi fodrer vores nye golfspillere og nye medlemmer 
og også vores egne medlemmer med  -  Vi tager godt i mod jer – siger vi.  Kom og vær med. Vær ikke bange 
for at skrive jer på i golfbox – Vi opfordrer jer til det.  

Det er trods alt bedre at gå i en 4-bold, end at gå i ensom majestæt blandt 3- eller 4-bolde.  

I vil næsten altid møde klubmedlemmer, der byder jer velkomne og der tilbyder jer venskab.  

Selv om mange af nye spillere udtrykker nervøsitet ved at skulle spille sammen med etablerede spillere, så 
skal I huske på, at vi har alle startet som begyndere. Og tænk på, at selv etablerede spillere også kan lave 
huller i jorden – eller måske endda et luftslag.  

Det brand vi ønsker os at sprede, skal vi værne om. Det er hurtigere at ødelægge, end det er at bygge op.  

Så slutbemærkningen herfra er:  - støt klubben -  det er som at støtte jer selv – I Norddjurs Golfklub – her 
samler vi på venskaber.  

Tak. 

 


