Bestyrelsens
skriftlige beretning for 2018

………………………

Den foretrukne golfklub!
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Velkommen til Generalforsamlingen i Sønderjyllands Golfklub.

Indledning
Golfsporten er på vej i den forkerte retning i disse år. Det gælder på national plan som på europæisk plan.
Der skal gøres en ekstraordinær stor indsats for at fastholde- og tiltrække medlemmer. Her er hvert enkelt
medlem af klubben en vigtig brik. Markedsføring gennem dags- og ugepressen, de sociale medier,
golfaviser m.fl. kan langt hen ad vejen være godt, men de bedste ambassadører for Sønderjyllands
Golfklub, er fortsat klubbens nuværende medlemmer. Så gør en aktiv indsats og hjælp til med at tiltrække
flere nye medlemmer til klubben.
Det er derfor os selv, der skal skubbe på overfor familien (ægtefælle, børn, børnebørn, onkler, moster og
tanter), venner, naboer, kolleger, kammerater og mange flere for at få dem til at prøve golfspillet. Når først
de oplever at den lille hvide bold kommer op at flyve, så er de fanget ind. Hvem kan ikke huske det!
Alle golfklubber drømmer om flere medlemmer, og gerne dem, der er medlemmer på fuld tid, men de
hænger ikke længere på træerne.
Golfsporten kæmper med samfundstendensen hvor en løbetur, en cykeltur, eller en tur i fitnesscentret er
in. Det tager ikke så lang tid som en runde på golfbanen, og det tiltaler især den yngre del af befolkningen.
Flere og flere klubber tager derfor også andre midler i brug som f.eks. flere 9-hullers runder og turneringer,
kortere baner og nye medlemskategorier for nu at nævne nogle af de nye tiltag rundt. Selv golfreglerne har
fået et løft fra og med 2019 for at fremme hastigheden for en golfrunde.
Sønderjyllands Golfklub vil fortsat være kendt for at være en golfklub hvor medlemmerne føler sig
velkomne og får en god oplevelse. Det samme gælder for klubbens gæster og greenfeespillere, der besøger
klubben i årets løb.
Derfor er det også vigtigt at vi hele tiden lever op til klubbens værdier om
-

Dialog
Kvalitet
Respekt
Tillid
Udvikling

Det kan som bestyrelse ind i mellem godt være vanskeligt at navigere i en foreningsejet virksomhed hvor
medlemmerne er baneejere og samtidig golfspillere. Vi hører derfor også fra tid til anden, at enkelte
medlemmer har andre holdninger til de forskellige opgaver, end dem som bestyrelsen fører ud i livet.
Bestyrelsen påtager sig gerne opgaven og det ansvar der følger med. Vi kan bare ikke være enige med alle
om de forskellige dispositioner der året igennem udføres i klubben. Derfor er dialog, kvalitet, respekt, tillid
og udvikling også vigtige redskaber i forhold til klubbens hverdag og ikke mindst for dens fremtid.
Sønderjyllands Golfklub skal fortsat være en attraktiv golfklub med en position i det syd- og sønderjyske
område som tilfældet er i dag. Et sted hvor mange søger hen for at dyrke deres passion for golfspillet. Det
er derfor også af afgørende betydning, at vi løbende udvikler os og investerer i fremtiden.
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Bestyrelsen har derfor også besluttet – med stor opbakning fra medlemsmødet den 7. november – at
påbegynde en renovering og modernisering af klubbens faciliteter. Første del blev allerede gennemført
medio 2018 i forbindelse med jubilæet hvor Husudvalget bl.a. fik toiletterne ved indgangen til cafe- og
restaurantområdet moderniseret.
Til de noget større projekter er der søgt om økonomiske midler fra flere fonde. Der mangler endnu svar fra
enkelte fonde hvor fra der er ansøgt om større beløb, hvilket forventes at foreligge primo 2019. Så
bestyrelsen har sat klubbens manager på en vanskelig opgave, og indtil dato med et meget positivt resultat.
Vi skal i Sønderjyllands Golfklub være konkurrencedygtige for at kunne fastholde klubbens nuværende
medlemskreds og for at kunne tiltrække nye medlemmer således at vi fortsat kan fastholde et medlemsantal omkring de 1000 medlemmer, og der skal virkelig gøres en fælles indsats. Det er derfor vigtigt at
klubbens faciliteter er tidssvarende.
Den gode stemning og det gode humør skal fortsat være noget af det som Sønderjyllands Golfklub er kendt
for. Samtidig med at vi følger med udviklingen.

Bestyrelsen og organisationen, herunder udvalgene
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder, samt møde med klubberne i klubben, møde med
udvalgsformændene. Dertil møder med Baneudvalget og Husudvalget hvor primært det fortsatte arbejde
med de større projekter blev drøftet. Deltaget i møder i det sønderjyske samarbejde og i DGU’s
regionsmøde. Endvidere har bestyrelsen afholdt et internt visionsmøde og et medlemsmøde med mere end
100 deltagere. Så 2018 har igen været et aktivt år for bestyrelsen.
På Visionsmødet havde bestyrelsen følgende emner til debat:
Kontingentet sammenholdt med øvrige G8 klubber, og de andre sammenlignelige golfklubber i
Syddanmark, indmeldelsesgebyr, for eller imod, forventninger til medlemsudviklingen i de næstkommende
år, fremadrettede kampagner, forventningerne til de fremtidige udgifter og indtægter i driften, herunder
bl.a. leasing kontra egenfinansiering
Emner som bestyrelsen efterfølgende har fulgt op på og arbejdet videre med i årets løb.
Der er også i forbindelse med de afholdte møder bl.a. stillet forslag om etablering af et regeludvalg i
forbindelse med indførelsen af de nye golfregler som er gældende fra og med 2019. I 2020 ventes også et
nyt handicapsystem som vi for øjeblikket ikke helt kender indholdet af endnu. Den tid - den glæde…☺
Endvidere har bestyrelsen drøftet muligheden og behovet for et aktivitetsudvalg. Et udvalg der kan
tilrettelægge forskellige sociale arrangementer i sæsonens løb for derved at bidrage til det sociale
fællesskab i klubben.
Bestyrelsen besluttede ikke at ændre på udvalgsstrukturen i 2018, men ønsker at gennemgå klubbens
samlede organisation og udvalgsstruktur i et møde efter generalforsamlingen. Der kan være andre forslag
og løsninger som skal tænkes ind i klubbens fremtidige organisering.
På Medlemsmødet var følgende emner på dagsordenen:
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Orientering om projekter for banen, projekter for bygningerne, om de planlagte nye træningsfaciliteter og
de fremadrettede muligheder for træning, og orientering om økonomien for 2018 og 2019
Der var en god debat omkring de enkelte indlæg, og stor opbakning til at bestyrelsen arbejder videre med
de fremlagte projektforslag, og gerne hurtigst muligt.
Som nævnt på medlemsmødet så har bestyrelsen også arbejdet med en såkaldt SWOT-analyse. Vi har i den
sammenhæng besluttet at fortsætte arbejdet i et samarbejde med en konsulent fra DGU. Resultatet af
dette arbejde vil blive fremlagt i løbet af 2019. Resultatet af arbejdet og den efterfølgende dialog på et
medlemsmøde skal være med til at sætte kursen for klubbens fortsatte udvikling.

Økonomi
Regnskabet for 2018 udviser et underskud på 56.000 kr. mod et forventet underskud på 42.000 kr. i det
godkendte budget.
Det er som bestyrelsen ser det, et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af de udfordringer som året
2018 har budt på. Her tænkes ikke mindst på udfordringer som den ekstreme varme sommer har medført
med hensyn til merudgifter til vanding af banen, el. og genopretningen af banen i efteråret, og hertil
kommer manglende greenfeeindtægter ligeledes foranlediget af varmen. Hvem vil køre langt for at betale
og spille på baner der er mærket af vejret, og derfor heller ikke har den sædvanlige standard.
Nøgleordet har igen været rettidig omhu. Her tænkes specielt på klubbens ansatte, og de berørte udvalg,
der året igennem har vendt hver en krone inden den blev brugt for derved at vurdere konsekvenserne i den
store sammenhæng. Det er især klubbens sekretariat der har holdt tilbage på udgifterne. Endvidere har
greenkeeperne været dygtige til at genoprette banen uden det har medført betydelige merudgifter.
Et andet spørgsmål har hele tiden været; hvornår får vi igen normalt sommervejr for den ene måned gik
med den næste og temperaturen forblev høje og der kom ingen hjælp fra oven i form af regnvand.
Dertil kommer så at Aabenraa Kommune i slutningen af 2018 har meldt ud, at klubbens tilskud nedsættes,
hvilket belaster klubbens samlede økonomi i de kommende år. Bestyrelsen har derfor taget initiativ til et
møde med formanden for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg der forventes, afholdt i begyndelsen af
2019.
Så klubbens administration og kasserer har haft en varm sommer i mere end en forstand.
I det store perspektiv er der nogle der forsøger at italesætte golfsporten som en dyr hobby. Det er til
gengæld en myte.
Allerede tilbage i 1976 udtalte en lokal politiker sig også om denne myte. Han udtalte nemlig følgende ”Det
er skammeligt, når golfsporten, der næppe nogensinde vil opnå at blive en folkesport, nu mener sig
berettiget til at modtage store tilskud fra offentlige kasser”. En udtalelse der ikke kunne være mere forkert.
Golfsporten er blevet en folkesport, men store tilskud fra de offentlige kasser, nej det har vi ikke set endnu.
Golfklubber med eget baneanlæg skal derfor også drives som en forretning.
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Sønderjyllands Golfklub har ca. 1000 medlemmer og meninger. Klubben har egen bane og en årlig
omsætning på over de 6 mio. kroner og et investeringsbudget, der årligt ligger i mellem 1 – 1,5 mio. Kroner.
Hertil kommer så omsætningen i PRO-regi og shop, samt i restauranten som dog begge er bortforpagtede.
Der er mange måder at drive forretning på. I Sønderjyllands Golfklub gør vi det på vores måde. I Danmarks
største golfklub betaler de et noget højere kontingent og dertil betaler de også for benyttelsen af bolde på
drivingrange. Et seniorkontingent inkl. et normalt forbrug af rangebolde ligger omkring 9 – 10.000 kr. årligt.
Som også nævnt på medlemsmødet så er det jo ingen hemmelighed at kontingentet i Sønderjyllands
Golfklub ligger lavt. Det bekræftes også af at der kun er tre golfklubber ud af 17 golfklubber i det syd- og
sønderjyske område, der har et lavere kontingent.
En af årsagerne til at disse golfklubber har denne mulighed skyldes bl.a. at de er fritaget for betaling af
kommunal grundskyld. En årlig udgift svarende til et beløb på omkring 200.000 kr. – 250.000 kr. og måske
endda mere. Hertil kommer så også at to af klubberne har modtaget store kommunale tilskud til større
anlægsprojekter. Den mulighed har vi desværre ikke i Aabenraa Kommune.
Det er vigtigt at have respekt for foreningen, men samtidig også have fokus på forretningen Sønderjyllands
Golfklub. Vi kan ikke efter bestyrelsens opfattelse spare os ud af fremtiden, men vi bør investere i den for
at kunne fastholde klubbens nuværende niveau, og for at fastholde og tiltrække medlemmer.
Når vi nu nævner klubbens økonomi, så skal der her også rettes en stor tak til klubbens sekretariat, der
bruger mange timer på økonomistyringen ved siden af alle øvrige daglige opgaver og kontakten med
medlemmerne, klubber i klubben, udvalgene, sponsorerne, medierne og håndværkere m.fl.. Dertil kommer
så også sekretariatsopgaven for klubbens bestyrelse.

Klubben og medlemmerne (ejerne)
Vi begyndte året 2018 med 1109 medlemmer og begynder året 2019 med 1131 medlemmer og det er vi
ganske godt tilfreds med henset til udviklingen på landsplan.
Vi håber naturligvis meget på at klubbens mange medlemmer vil hjælpe til med at vi kan fastholde og gerne
udvide medlemsantallet i fremtiden.
Det frivillige arbejde i klubben, der vedrører opgaver i bestyrelse, udvalg, klubber i klubben og male- og
banearbejder og afviklingen af tirsdagsturneringen, er bærende elementer for driften af Sønderjyllands
Golfklub. Det sparer klubben for mange penge i årets løb. Penge som vi ellers skulle have indarbejdet i
budgettet, og indregnet i beregningen af det årlige kontingent.
Vintergolf er blevet et hit i Sønderjyllands Golfklub, og vi må derfor heller ikke glemme at der spilles
omkring 42 – 43.000 runder på klubbens anlæg, hvilket er næsten dobbelt så mange som på andre 18
hullers golfanlæg i Danmark. Det siger også noget om hvor meget klubbens bane og øvrige faciliteter slides
med deraf større omkostninger som tilfældet er i de andre golfklubber hvor der kun spilles omkring 21.000
runder.
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Sæsonen 2018
Banens dag blev afviklet den 17. marts med ca. 30 deltagende medlemmer, hvilket godt kunne være noget
bedre i en klub med ca. 1000 medlemmer.
Banen blev ikke åbnet til Påske som mange sikkert havde håbet på. Chefgreenkeeperen kunne konstatere
af temperaturen fortsat ikke lå meget over de nulgrader. Den store lettelse kom så onsdag den 11. april og
sikke en flot bane der mødte medlemmerne allerede fra den første runde golf, og med tilsvarende hurtige
og flotte greens.
Der blev indkøbt flere nye golfcarts til den nye sæson, og de er også flittigt blevet benyttet igennem
sæsonens løb.
Den 1. juni blev der afholdt en formel jubilæumsreception med deltagelse af kommunens borgmester,
repræsentanter for klubbens sponsorer, samarbejdspartnere og de øvrige klubber i det sønderjyske
samarbejde.
Der har i årets løb været flere tilfælde af tyverier af de privatejede golfcarts. Det har medført forslag fra
ejerne af de private carts om at der etableres overdækkede og aflåste områder til disse carts. Bestyrelsen
vil inden sæsonen begynder i 2019 afholde et møde med medlemmer med egne golfcarts for at drøfte en
løsning, der giver større sikkerhed på området.
Efter den nye databeskyttelsesforordning (tidligere kendt som persondataloven) skulle der senest medio
maj måned være godkendt en privatlivspolitik. I vil sikkert alle have mødt dette via mails fra eget
forsikringsselskab, bank m.fl., der har fremsendt deres bud på en privatlivspolitik.
Efter forordningens artikel 13 skal klubben give medlemmerne en række oplysninger om, hvordan deres
data bliver behandlet. Der er derfor udfærdiget en privatlivspolitik, hvor man kan læse nærmere om
behandlingen af egne data, når man er medlem af Sønderjyllands Golfklub.
En svær og juridisk indviklet opgave som klubbens manager har løst på bedste måde. Politikken kan ses på
klubbens hjemmeside.
Pedelboligen er igen udlejet med virkning fra 1. januar 2019 efter den har stået tom i en kortere periode
sidst i 2018.
Klubbens Pedel Svend Hansen opsagde sin stilling ved sæsonens udgang bl.a. for at få mere tid til at spille
golf. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Svend for hans store indsats.

Jubilæet
Klubben kunne markere sit 50-års jubilæum i 2018, samtidig med at året også blev det varmeste år i
klodens historie – set fra lille Danmark.
Der har i 2018 været budt på følgende program i jubilæumsåret:
Historisk udstilling i det tidligere klubsekretariat
Polo med jubilæumslogo (Pro-shop), samt andre golfrelaterede ting med jubilæumslogoet.
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Alle, som fyldte 50 år I 2018, blev tilbudt gratis prøvemedlemsskab, og ikke medlemmer der fyldte 50 år
inden 1. juni kunne indmelde sig i klubben for et indmeldelsesgebyr på 50 kroner
I uge 29 blev tilbudt greenfee til 50 kr. og i restauranten kunne købes 3 stk. smørrebrød for 50 kroner.
I uge 31 blev der afviklet forskellige jubilæumsturneringer
Som noget helt nyt blev der spillet om en privat P-plads 1 år frem – ”Slaget om pladsen”
Jubilæumsgaven til klubbens medlemmer blev afviklet den 31. oktober i Compass Centret i Rødekro med et
foredrag af journalist Henrik Knudsen.
Der var planlagt jubilæumsfest til afvikling den 18. november.
Jubilæumsprogrammet var tilpasset det samlede jubilæumsbudget således at disse udgifter ikke kom til at
belaste driften i 2018.
Omkring 1000-1100 greenfeespillere tog imod klubbens tilbud om at spille banen for 50 kroner i uge 29.
Jubilæumsgaven til klubbens medlemmer var en aften med TV-kommentator Henrik Knudsen i Compass
centret i Rødekro. De ca. 200 tilmeldte klubmedlemmer fik en underholdende aften bl.a. omkring
Europatouren. Henrik Knudsen øste ud af sin enormt store viden, og aftenen sluttede med spørgsmål
omkring golfsporten og Europatouren. Der blev serveret øl og vand inden foredraget begyndte og så var
der kaffe og jubilæumslagkage i pausen. En rigtig fin aften.
Desværre forløb den planlagte jubilæumsfest i november måned ikke helt så godt. Den blev aflyst på grund
af for få tilmeldinger.
Tak til det samlede jubilæumsudvalg for indsatsen gennem hele 2018.
Ud over selve jubilæumsprogrammet så har flere aktive medlemmer stillet sig til rådighed til bl.a. maling af
bygninger og trænerhuset ved driving range. Med de mange gæster der i år har besøgt Sønderjyllands
Golfklub så ser det godt ud når faciliteterne fremstår så flotte som de har gjort, og fortsat gør. Det er blevet
rigtig flot.
Tak for jeres indsats og resultatet taler jo nærmest for sig selv. Det glæder os alle der benytter klubbens
faciliteter i årets løb.
Tirsdagsgolfen er nærmest blevet en institution i klubben. Det er et stort aktiv for Sønderjyllands Golfklub.
Der er udarbejdet et nyt koncept for arbejdet med turneringen som er gældende fra og med den nye
sæson. Hvilket gerne skulle opleves som en lettelse for såvel deltagere som for dem der sæsonen igennem
tilbringer megen tid med afviklingen.
Vi evaluerer denne ændring ved sæsonens afslutning for at få et indtryk af om skiven er ramt rigtigt.

Banen og faciliteterne
Mange sommerdage var temperaturen oppe på omkring de 25 – 30 grader. Banen og specielt fairways blev
næsten brændt af. Der var ikke mulighed for at fortsætte vandingen af fairways med den mængde vand der
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var til rådighed så chefgreenkeeperen blev nødsaget til at prioritere de 18 greens, og heldigvis for det.
Klubbens greens har vel næppe fremstået meget bedre end tilfældet har været i 2018 sæsonen.
Som nævnt så manglede vi regn hen over sommeren. I 3 – 4 måneder kom der næsten ingen regn, og
golfbanen tog naturligvis også skade af tørken.
Baneudvalget største udfordring var derfor sammen med greenkeeperne at forestå en genopretning af
banen. Det har efterfølgende betydet at klubbens dygtige greenkeepere kom på overarbejde, og har udført
et stort arbejde med et efterfølgende godt resultat. Vi ser nu med spænding frem til at det igen begynder
at gro for at kunne vurdere det endelige resultat af anstrengelserne, og om der fortsat skal investeres i
ekstra arbejder med deraf følgende merudgifter.
Der i sæsonen 2018 bl.a. indkøb ny fairwayklipper til 567.000 kroner.
Baneudvalget har i samarbejde med konsulenter fra DGU fået udarbejdet en meget omfattende banerapport som der nu arbejdes med for at få rapporten omsat til en handleplan for banens udvikling.
Handleplanen for banens udvikling vil blive fremlagt på et medlemsmøde i løbet af 2019 før den
implementeres i driften og i budgettet for de kommende år.
Husudvalget har udover opgaver som renovering af toiletter ved restauranten også arbejdet videre med
varmeproblemet i restauranten. En opgave som vi endnu ikke er nået helt i mål med. Der er indkøbt nye
terrassemøbler og pedelboligen er blevet renoveret før den nye lejer kunne flytte ind. Der er indhentet
tilbud på en forbedring af vandtrykket til bl.a. bygningerne.
Derudover har Husudvalget arbejdet med at forberede projektet med en renovering og modernisering af
udslagsstederne på driving range, samt et nyt undervisnings- og instruktionsområde til klubbens PROtræner som blev omtalt på det seneste medlemsmøde i november måned.
I forbindelse med klubbens jubilæum forestod Husudvalget ved Poul Th. Thomsen og flere frivillige opgaven
med at få malet bygningerne og trænerhuset på driving range. Tak for indsatsen.

Sporten
Klubbens elitespillere har i sæsonen 2018 kæmpet sig til gode sportslige resultater – både individuelt og i
holdturneringerne.
Marie Lund-Hansen blev for fjerde gang udtaget til at repræsentere Danmark ved EM for hold, som blev
spillet i Østrig. Det blev til en historisk bronzemedalje til Danmark og hermed en stolt Marie, som kunne
sende en glad hilsen hjem til hendes hjemmeklub!
Jacob Jørgensens sæsonstart blev ikke spillemæssigt som han havde håbet, men allerede 14 dage senere
kunne Jacob sige ”lige ved og næsten” idet han i den traditionsrige Hovborg Kro turnering, som blev spillet i
Gyttegaard Golfklub fik en flot 2. plads, slået af den nu professionelle tvilling Nicolai Højgaard!
Herefter fulgte turneringer med tilfredsstillende resultater og ved årets sidste turnering i Svendborg måtte
Jacob desværre afgive sin DM-titel fra 2017 til en anden god spiller!
Holdene:
Klubbens herrer i 1. division har gennem sæsonen været igennem mange op og nedture. Kampene blev
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afviklet i en meget lige pulje, som i sidste spillerunde kunne have ført til oprykning, men som desværre
endte med en nedrykning til 2. division.
4. division herrerne vandt suverænt deres pulje og spiller i sæson 2019 i 3. division.
Herrerne i kvalifikationsrækken vandt deres pulje med max point og spillede den 16. september
oprykningsspil i Breinholtgaard Golfklub. Holdet endte på 2. pladsen, kun 1. slag efter første pladsen og
spiller hermed i 5. division i sæson 2019.
Klubbens damer i 1. division kæmpede på fornemste vis sig igennem hele sæsonen. Holdet vinder den
sidste kamp på udebane og kan med stolthed sige på gensyn i 1. division i 2019.
1. division seniorer sluttede på en 3. plads i puljen og forbliver hermed i 1. division.
1.division superveteranerne havde kniven på struben i den sidste runde af Danmarksturneringen, men
stærkt kæmpet vandt holdet over Odense og forbliver i 1. division.
Klubbens 3 hold i Regionsgolfhavde en tilfredsstillende sæson.
Holdet i B-rækken slutter på en flot 3. plads i puljen.
Veteran Elite-holdet havde en god sæson og rykker op i en nyoprettet 3. division under DGU.
Klubbens Veteran B-række spiller i sæson 2019 i C-rækken
Klubmesterskaberne blev afviklet den 25. og 26. august. Der måtte omspil til for at finde en vinder hos
herrerne. Det blev André Kasprzak, som vandt over Jacob Jørgensen.
Hos damerne blev det Laura Grill Lemhøfer Andersen, som blev klubmester.
Vi vil fortsat gerne have flere juniorer i gang med at spille golf i Sønderjyllands Golfklub.
I samarbejde med Aabenraa kommune og kommunens skoler har der igen været rigtig mange børn, som
har prøvet kræfter med golfspillet. Thor og Mikkel har haft ca. 200 børn på driving-range og puttinggreen
og vi håber på sigt at disse sjove og hyggelige dage vil give anledning til at de vender tilbage som
medlemmer i klubben.
En opfordring til klubbens medlemmer er fortsat - tag jeres børn, børnebørn eller naboens børn med ud i
klubben – træningsfaciliteterne og golfudstyr står til fri afbenyttelse, når det gælder introduktion til en
sport som I på livstid, kan være sammen om!

Juniorudvalget
… har med Søren Grill Andersen fået en person, der brænder for arbejdet med klubbens unge mennesker.
Der har været fremgang ved puslingespillerne og en mindre nedgang blandt juniorerne, der tager på
efterskole, eller får andre interesser.
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I 2018 har 4 juniorspillere deltaget på klubbens divisionshold, og spillet ranglisteturneringer gennem
sæsonen.
Der har været flere folkeskoler på besøg, og juniorafdelingen har deltaget i Aabenraa Kommunens tilbud
om en aktiv ferie.
Ved sæsonafslutningen deltog 24 af klubbens ungdomsspillere, og i vintersæsonen fortsætter træningen i
Ecco centret i Tønder med omkring 15 – 20 spillere.
I næste sæson er der lovning om at junior distrikts tour (turnering under DGU Distrikt 3) kommer med ca.
100 spillere, og udvalgets mål for 2019 er flere ungdomsspillere.
Vi glæder os til at følge den positive udvikling.

Proshop og Restaurant
Zandra og Thor kunne igen i 2018 fremvise en flot shop med et imponerende udvalg. Så kære medlemmer
benyt jer af denne enestående mulighed som mange andre golfklubber misunder os
Træningen har været fint besøgt og Thor ser meget frem til den nye sæson og de nye faciliteter som
forventes etableret hen over sommeren med stor tilfredshed. Som Thor orienterede om på
medlemsmødet, så vil det medføre betydeligt forbedre træningsmuligheder for det enkelte medlem hvor
der også vil være mulighed for at afprøve den sidste nye elektronik under Thors kyndige vejledning.
Zandra og Thor afholdt en fint besøgt reception for Mikkel den 31. marts. Mikkel kan nu kalde sig PGA
træner og vi er i Sønderjyllands Golfklub stolte over at have to uddannede PGA trænere til rådighed for
klubbens medlemmer. Et tilbud som ikke ses i mange tilsvarende golfklubber.
Tak til jer for samarbejdet i 2018. Vi ser frem til fortsættelsen i den nye sæson.
”Restaurant Bendiks” viste sig igen i 2018 fra sin bedste side med god mad og god service. Der er altid tid til
en god bemærkning og god service med et smil.
Selv restauratøren er igen begyndt at vise sig frem på golfbanen hvor han har høstet flere præmier i løbet
af sæsonen. Det næste slogan fra den kant kommer nok til at hedde noget i retningen af ”golf og mad –
vejen til sikker succes”.
Restauranten benyttes igen flittigt af klubbens medlemmer til større arrangementer, og tilbuddet om mad
til bl.a. mortensaften, juleaften og nytårsaften har været en succes.
Tak for samarbejdet. Vi ser frem til fortsættelsen i den nye sæson.

Afslutning
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til alle der har ydet en frivillig indsats for klubben og klubbens
medlemmer i 2018
Tak til alle udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer for deres store arbejde for klubben.
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Tak til klubbens dygtige medarbejdere som i sæsonens løb udfører et meget stort arbejde for den daglige
drift af klubben, banen og dens øvrige faciliteter.
En særlig tak til mine kolleger i bestyrelsen for deres indsats og for et godt og konstruktivt samarbejde
gennem året 2018. Det er ikke altid lige nemt, men der er altid en god stemning og vi finder som regel altid
en vej.
Ny sæson venter forude med nye golfregler og flere nye golfudtryk. I den forbindelse er der taget initiativ til
at uddanne nogle få medlemmer, og der er planlagt infomøder omkring alt det nye.
Henrik Dressel har sagt ja tak til at varetage denne opgave til glæde og gavn for klubbens medlemmer.
Den næste store ændring bliver en omlægning af handicapsystemet, men det bliver dog tidligst fra og med
sæsonen 2020.
Ved samme lejlighed i 2018 lovede bestyrelsen at fortsætte klubbens positive udvikling, hvilket vi også
mener at have gjort, og fortsat gør.
Som nævnt så kræver de store projekter penge og kan derfor ikke gennemføres uden ekstra finansiering og
medlemmernes aktive medvirken gennem deltagelse i projekternes udførelse. Vi håber derfor også på
fortsat aktiv deltagelse når behovet er til stede.
Sønderjyllands Golfklub er aldrig færdig – den er altid på vej! Vi glæder os derfor også til at tage hul på den
nye golfsæson med de tiltag der er i vente.
På gensyn i sæson 2019, der snart nærmer sig. Vi glæder os allerede til græsset igen er grønt, og bolden
ruller på de 18 greens.
Tak for ordet!
På Bestyrelsens vegne
John Riisberg
Formand

11

