
  

Nyhedsbrev nr. 2023 - 1 
 

Kære golfmedlem, 

Vinteren er over os. Det betyder, at vi spiller efter vinterregler. Med specielle teesteder og vintergreens. 

Det er måske lidt træls og ikke særlig udfordrende. Men det positive element er, at du får god motion og 

godt selskab - og du kan ikke blive reguleret i handicap. Så kan du komme i topform til sæsonens start! 

Det er ved at blive en god tradition, at vores klub bliver bedømt blandt de bedste i Danmark. De mange 

tusinde brugere af Golfhæftet bedømmer hvert år banerne, som de besøger. Og vores klub blev i 2022 

nomineret i kategorierne ’mest værdi for pengene’, ’players choice’ og ’gæstfrihed’. Og i kategorien 

Gæstfrihed blev vi kåret som DANMARKS BEDSTE! Stort tillykke til os og alle dem, som hver dag hjælper 

med til at byde vores gæster velkommen. 

Vores hjemmeside har drillet os noget på det sidste. Siderne så mærkelige ud, og svar-tiderne var lange. 

Efter lang tids søgen, fandt vores IT-partner ud af, at vi havde brugt al den plads, som var stillet til rådighed 

på serveren. Det er nu ordnet, og vi forventer, at problemerne dermed er løst. 

Medlemmer og økonomi 
Medlemmerne er klubbens fundament, både socialt, sportsligt og økonomisk. Corona-årene 2020 og 2021 

var gode ved golfsporten, og vores klub oplevede en medlemstilgang. Vi var noget spændte på at se 

udviklingen i 2022. De forskellige statistikker viste lidt forskellige tal. DGU’s optælling per 30. september 

viste en tilbagegang på 15, fra 650 til 635 medlemmer. DIF’s måling per 31. december viste derimod en 

fremgang på 13 medlemmer, fra 676 til 689 medlemmer.  Og vores egen optælling per 31. december viste 

679 medlemmer. Statistikkerne bruger forskellige optællingsmetoder og tidspunkter, og derfor vil tallene 

aldrig stemme overens. Men mon ikke at vi kan konkludere, at medlemstallet forblev nogenlunde stabilt i 

2022? Når vi sammenligner med andre golfklubber, så er vi tilfredse med det. 

Det økonomiske resultat for 2022 er netop nu ved at blive beregnet hos vores revisor. Vi havde et budget 

med et overskud på 429 t.kr. Men det blev meget hurtigt klart, at prisstigningerne på diverse produkter 

blev noget højere og mere omfattende, end vi havde forudset.  I skrivende stund regner vi med et resultat i 

omegnen af 340 t.kr., Hvis det bliver det endelige resultat, så er vi såmænd godt tilfredse. Mere om dette 

emne på den kommende generalforsamling! 

  Banen netop nu 
Møgvejr! Vinterens vejr har indtil videre ikke artet sig, som vi kunne ønske det. Det eneste positive er, at vi 

har fået indhentet noget af nedbørsunderskuddet, som havde hobet sig op i løbet af sommeren. Men netop 

den megen regn og de milde temperaturer har den effekt, at græsset bliver meget blødt og sårbart overfor 

trafik, og rågerne har frit spil til at hakke og flå i græsset. Insekter og andet kryb overlever også på bedste 

vis i sådan et klima. En god gang frost i en måneds tid vil gavne rigtig meget, og det vil også have en positiv 

effekt på jordstrukturen. 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er planlagt til afholdelse torsdag den 23. marts kl. 19. Denne gang prøver vi at 

gennemføre mødet i klubbens lokaler, så vi kan spare nogle penge.  Erfaringsmæssigt er vi 80-90 personer 

til generalforsamlingen, og det kan vores lokaler godt rumme. 



  

Der er umiddelbart ikke de store emner på programmet udover de sædvanlige punkter. Men derfor kan det 

godt blive spændende og underholdende at høre bestyrelsens beretning om 2022, og høre om ideer og 

tanker for fremtiden. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg, og vi er i den heldige situation, at de alle gerne 

modtager genvalg. 

Bliv sponsor for din egen stærefamilie! 
Som vi har skrevet om ved tidligere lejligheder, så har vi fabrikeret og ophængt flere hundrede stærekasser 

rundt omkring på banen. Nu får du mulighed for at blive sponsor for din egen stærekasse. Kasserne vil blive 

nummereret, så du kan vælge helt præcis den kasse og placering, som passer bedst til dig. Og du vil blive 

vist med navn og nummer på den sponsorliste, som på et tidspunkt bliver offentliggjort i klubben. 

Det hele koster 100 kr. for en stærekasse – én gang for alle. Stærefamilien sørger selv for forplejningen og 

rengøringen i huset. Det eneste du skal gøre, er at henvende dig til klubbens kontor og fortælle hvor mange 

familier du vil sponsorere og eventuelt hvor på banen, det skal være. Vi er ikke helt klar endnu – men vi 

giver besked på hjemmesiden og på anden vis, når vi er klar til sponseringen. 

Dagens portræt 
Vi får ofte ros for vores meget smukke og 

velholdte bane. Og det kan vi takke vores 

to dygtige greenkeepere, John og Per, for. 

Og med god hjælp fra Flemming og Claus, 

så resulterer det i en af Danmarks mest 

velplejede baner. Det lykkedes at lokke 

John og Per til at køre klubbens nyeste 

maskiner frem til en fotografering. Til 

venstre ser vi den nye (brugte) teested-

klipper, som vi - naturligvis - har fået til en 

brøkdel af nyprisen. Til højre sidder John i 

banebilen, som blev købt i 2021. 

 

Vi ønsker alle klubbens medlemmer en fortsat god vintersæson og velkommen til den nye sæson 2023.  


