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Referat af møde med udvalg og ”klubber i klubben” torsdag den 20. maj og 

medlemmer torsdag den 27. maj 2021 
 

Niels Gram bød velkommen og viste klubbens økonomi gennem de seneste 5 år, og gav 

et bud på hvordan fremtiden kan se ud.  

2014-2018: Var præget af medlemstilbagegang med en deraf følgende dårligere økonomi. 

2019: Medlemstilbagegang stagnerede. Øgede indtægter på grund af flere greenfee 

gæster, træningsindtægter og shopsalg. Mindre udgifter primært på grund af ibrugtagning 

af vandingsanlæg, som bruger overfladevand. 

2020: Der blev sat gang i medlemsrekruttering. 

Klubben modtog flere Corona tilskud. 

Leasing aftale på banemaskiner ophørte. 

Overskud på 621 t.kr.  

Medlemstal pr. 31/12-2020 var 561 aktive, en fremgang på 29 

2021:Medlemsrekrutteringen fortsætter.  

Budgetteret overskud ca. 500 t.kr. 

Reserveret til investeringer: 

Golfbiler   117 t.kr. 

Banemaskiner  250 t.kr. 

Havemøbler    50 t.kr. 

Maskinlade, vaskeplads m.m. 117 t.kr. 

Det elektriske styresystem til vandingsanlægget brød sammen og måtte delvis udskiftes, 

omkostningen tages fra investeringsbudgettet. Der er – overraskende - modtaget 

yderligere Coronatilskud på 36 t.kr.. 

Der arbejdes på en låneomlægning, som gerne skulle afkorte løbetiden og reducere 

restgælden. Bestyrelsen skal have generalforsamlingens mandat til at gennemføre 

omlægningen. 

Ideer til investeringer de kommende år: 

Golfbiler     25-40 t.kr./bil 

Plads til strøm (klubbens medlemmer)  1-2 t.kr. pladsleje 

Banemaskiner    2-300 t.kr. årligt 

Værksted, lift, vaskeplads m.m.   150 t.kr. 

Maskinlade: Udbygning    125 t.kr. 

Indendørs vintergolf faciliteter   ?????? 

Førstesal på nuværende værkstedsbygning  ?????  

Forslag, kommentarer og spørgsmål. 
 
De listede forslag/spørgsmål/ideer er et uredigeret sammendrag, som på et senere 

tidspunkt behandles af bestyrelsen. 

Medlemmer, klubber-i-klubben, greenfee: 

 
➢ Forslag: Kunne det være en fordel at indføre Sun Down priser for greenfee? 

Kunne det være interessant at have varierende priser for greenfee? 



 

2 

Svar: I dag er det de færreste, der betaler fuld pris. Greenfee gæsterne kommer 

ofte med hotel ordning eller de har Golfhæftet, som giver halv pris. Så er det 

måske begrænset hvad vi eventuelt kan vinde ved sådan en ordning. 

 

➢ Forslag: Hvordan kan der reserveres tider til dem der går på arbejde eller i 

skole?  

Svar: Det vil der blive arbejdet på i manneklubben og i Medlemsudvalget. 

 

➢ Forslag: Kunne der laves en hyggeaften med spisning for de nye medlemmer 

fra 2019-2020-2021?  

Klubliv til andet end golf – f.eks. for de unge mennesker (PlayStation, Wii, TV, 

bordfodbold…)  

Bankospil – (kan lånes af Seniorklubben) 

 

➢ Forslag: Har bestyrelsen tænkt på tunnelbyggerne som mulige medlemmer?  

Svar: Tunnelbyggerne tænker typisk kun på arbejde, sove og tjene penge. Så 

der vil ikke blive iværksat specielle aktiviteter i den forbindelse. 

 

➢ Forslag: Kommende møder med bestyrelsen, udvalg og klubberne i klubben 

kan være et møde ved opstart af sæsonen og et møde ved slutningen af 

sæsonen. 

 

➢ Forslag: Opstart af en hverdagsklub, som ikke kræver reservering af tider i 

golfbox, men spillerne booker egne tider i løbet af ugen. Der vil ikke være tale 

om en fast ugedag. Det er tænkt for dem som er på arbejdsmarkedet eller går i 

skole.  

 

➢ Fylder greenfee gæster for meget? 

Der var enighed om, at det ikke var tilfældet. 

 

➢ Kunne det være en mulighed med synlighed af typen af medlemskabet i 

klubben, f.eks. i form af et bagmærke/skilt? 

 

➢ Modtagelse af nye medlemmer fra andre golfklubber og nye golfere. 

Præcisering af, hvordan disse modtages, kan være: 

Spørge hvad deres forventninger/interesser er, oplysning om klubben 

(medlemsantal, sammensætning, klubberne i klubben, udvalg), 

tilknytning af en mentor. Tydelige oplysninger om hvor de nye medlemmer kan 

henvende sig. 

 

➢ Seniorklubbens styrker er det sociale og det spillemæssige. 

Der er mulighed for spil på henholdsvis 9 og 18 hulle. 

Nye spillere er velkomne. 

Selv om seniorklubben har lukket banen om formiddagen, kan greenfee gæster 

(i begrænset antal) godt få lov til at komme til. 

 

➢ Manneklubben arbejder på mere fleksible starttider. Det er vigtigt at holde fast i 

det sociale. 
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➢ Dameklubben. Som noget nyt slås ud kl. 14:00 den sidste tirsdag i måneden, 

og kl. 16:00 de andre tirsdage, der arrangeres Pink Cup og match med 

venskabsklubberne. Tag en ven med aktivitet blev skubbet p.g.a. forsamlingsloft 

(Corona). 

 

➢ Introudvalget vil invitere ”Klubberne i klubben” til at komme og fortælle om 

deres aktiviteter overfor de nye golfere og kaninerne. 

 

➢ Fredagsgolf kl. 16:00 vil forsøges igen i år. 

Klubhus og udenomsarealer. 

 
➢ Forslag: Når taget på nuværende værkstedsbygning skal udskiftes, kunne 

solceller være en mulighed? 

 

➢ Når der kommer flere El-biler, har bestyrelsen så tænkt på lade-standere? 

 

➢ Overvejer bestyrelsen etablering af solceller? 

Junior/ungdom & elite 
 

➢ Har bestyrelsen tænkt på hvor grænsen skal gå mellem junior og senior, når 

juniorers HCP ligger til elite? 

 

➢ Hvornår skal en junior/ungdoms spiller spille på seniorhold? 

➢ Hvad er det der kræves ved at satse på eliten? 

Svar: F.eks. flere træningstimer, indendørstræning, vintertræning, simulator 

golf. 

 

➢ Der skal være fokus på de unge talenter. 

 

➢ Ungdomsudvalget: Der er 77 U25 spillere og 14 U/banetilladelse i øjeblikket. 

Der er stor aktivitetskalender for de 8-24-årige.  

Der er mange turneringer for de unge mennesker. Der kan godt bruges nye 

kræfter til de mange ungdomsaktiviteter. 

Turnering-, Lov- & Regeludvalg: 

➢ God deltagelse i åbningsmatchen. 

Spørgeskema gav ikke den ønskede effekt, da der kun blev returneret 40 stk. 

Det overvejes at opdele matcher i A og B med slagspil og C og D med 

stableford. 

Klubmesterskab over 2 weekender overvejes. 

Matchprogram: næste match er Sommermatch 27. juni 

Træningstider: 

Det kan være svært (for nye spillere), at finde tider til træning efter kl. 16:00 i golfbox. 


