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Sønderjyllands Golfklub 

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2016 

Indledning 

Sønderjyllands Golfkub har som den foretrukne golfklub i syd- og Sønderjylland igen haft et godt 

år. 

Bestyrelsens arbejde har sit afsæt i handleplanen for 2015 – 2018, og det økonomiske grundlag 

bygger på et medlemstal på minimum 2014-niveauet.  

Hvordan er det så gået i 2016? 

Vi budgetterede med et forventet overskud på kt. 93.000 og regnskabet balancerer med et 

overskud på kr. 60.000. Overskuddet anbefales overført til klubbens jubilæumskonto som tilfældet 

også var med overskuddet for 2015  (i alt p.t. 135.000 kr.). 

Umiddelbart så lyder det jo tilfredsstillende med et overskud på 60.000 kr., men så nemt har det nu 

ikke været. Ordet rettidig omhu har fulgt bestyrelsen arbejde hele året igennem. 

Det kommer vi tilbage til lidt senere. 

Det glædelige er, at vi stort set har nået alle de mål som var opstillet i driftsplanen for 2016, og det 

var ikke så lidt. f.eks.  

- Afhjælpning af vådområder på green ved hul 1, 3 og 4 blev i gangsat (fortsættes i 2017) 

- Søen ved hul 18 er påbegyndt, men ikke afsluttet 

- Udskiftning af beplantning, og ny beplantning flere steder på anlægget. F.eks. bag ved 

green på hul 10 

- Skilte ved teestederne udskiftes til nye i 2017 (reklamation) 

- Renovering af hele stisystemet (afsluttes i foråret 2017) 

- Renovering af teested til hul 17 

- Renovering af skrænten ved green på hul 15 

Vi har dog også arbejdet med meget andet end økonomi og banen, herunder  

- En aftale om samarbejde med 3 golfklubber i Midtjylland 

- Nye vedtægter (redigere, eller helt nye) 

- Nye aftaler med hhv. PRO og restauratør. Begge har underskrevet aftaler til og med 2020 

- Lønpolitik for klubbens ansatte 

- Stillingsbeskrivelse for managerstillingen (efterfølgende følger funktionsbeskrivelse for 

andre stillinger i klubben) 

- Antallet af banelukninger har været drøftet. Der har dog ikke været flere end tidligere år, 

men de har i 2016 været placeret uhensigtsmæssigt, hvilke der bliver ændret på i 2017 

- Elitespillernes synlighed i klubben har været drøftet 

- Ny udviklingsplan for banen  

- Ny beplantningsplan  

- Udbygning- og vedligeholdelse af øvrige faciliteter 
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Budgetlægningen for 2017 har fyldt rigtig meget de seneste måneder. For hvilken vej skal 

bestyrelsen foreslå at klubben skal gå i de kommende år. Der er flere muligheder og de vil blive 

fremlagt efterfølgende, herunder også kontingentstørrelsen for den kommende sæson. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har haft et travlt 2016. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 temamøde, 1 

medlemsmøde med 75 deltagere, møde med ”klubber i klubben” og med udvalgsformændene, 

samt en række møder i forskellige sammenhænge. Vi har også deltaget i DGU’s årsmøde og 

samarbejdsmøder med de øvrige Sønderjyske Golfklubber. 

Bestyrelsens fokus har som nævnt været koncentreret omkring økonomien med udgangspunkt i at 

skabe balance mellem indtægter og udgifter, samt fremme klubbens udvikling og ikke mindst 

banens vedligeholdelse og udvikling. 

Et andet fokusområde udover økonomien har været fastholdelse og tiltrækningen af nye 

medlemmer.  

Klubbens kasserer Anne Lene Søndergaard gennemgik på medlemsmødet i november forskellige 

senarier for økonomien i de kommende år, herunder fastholdelse, eller nedsættelse af indskud i 

klubben, kontingent størrelse og medlemsudvikling ved de forskellige senarier. Det var en meget 

interessant gennemgang der gav stof til eftertanke og en god dialog på mødet. 

Bestyrelsen har brugt en del tid på at drøfte de udfordringer der ligger i de forskellige tilbud, der i 

den sidste tid er udsendt på markedet fra forskellige klubber. F.eks. lyder et tilbud på at du kan 

spille 6 baner for et kontingent på 6.800 kr. uden indskud, og sådanne tilbud er der flere og flere af. 

Kassereren vil senere gennemgå de forskellige forslag som bestyrelsen har arbejdet videre med. 

 

Økonomi 

Bestyrelsen har været enig om at budgettet for 2016 ikke skulle opsamle et større overskud, men 

at pengene skulle anvendes i henhold til den driftsplan som tidligere har været fremlagt. Det vil 

sige primært på klubbens bane og øvrige faciliteter. 

Vi kom dog ikke langt ind i 2016 før der opstod problemer med vandingsanlægget. Det viste sig 

efter længere tids søgen at der havde været lynnedslag i styresystemet. En større udgift stod foran 

døren, men heldigvis så var vi godt forsikrede. Den største part af skaderegningen blev betalt af 

klubbens forsikringsselskab. 

Den næste udfordring viste sig igen i år skulle blive de forventede greenfee indtægter. 

Forventningerne stod ikke mål med de realiserede indtægter. Vejret har naturligvis spillet en rolle, 

men bestyrelsen har valgt at gå nye veje i 2017 bl.a. med hensyn til takster og tilvalg af Golfhæftet 

kortet. 
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En udfordring som bestyrelsen måtte forholde sig til, og gennem de løbende budgetopfølgningen 

blev der nedjusteret på både de forventede greenfee indtægter og på andre områder hvor der var 

mulighed for det. 

På investeringssiden har klubben heller ikke holdt sig tilbage i 2016. Budgettet udviste fra årets 

begyndelse et investeringsbeløb på 712.000 kr. Pengene er investeret i 

- Nyt styresystem til vandingsanlæg, 284.000 kr. 

- Bygnings- og baneforbedringer, 161.000 kr. 

- Maskinindkøb, 216.000 kr. (såmaskine, bagrullebørste og nedbørstningsrulle) 

- Inventar og driftsmaskiner, 29.000 kr. (lydanlæg i klubhuset) 

Hertil så også den bemærkning, at vi har afskrivninger på omkring 1.026.000 kr. i regnskabet 

vedrørende maskiner og driftsinventar. 

 

Organisationen 

Klubbens organisation er meget velfungerende og løser opgaverne til punkt og prikke. 

Manager og sekretariat har igen ydet en meget stor indsats sæsonen igennem, og det samme har 

chefgreenkeeper og greenkeeperstaben og klubbens PRO’er. 

Restaurant og Shop fungerer igen optimalt og det er bestyrelsens håb at alle vil bakke op om disse 

vigtige funktioner. Mange andre klubber er misunderlige på Sønderjyllands Golfklub fordi vi har to 

så velfungerende enheder. Det er nemlig langt fra tilfældet i alle landets klubber. 

Klubbens mange udvalg har været aldeles aktive i det forgangne år. En indsats som kræver 

respekt, og som ikke er en selvfølgelighed. Derfor også en stor tak for den indsats der bliver lagt i 

udvalgsarbejdet. 

Husudvalget skiftede formand. Bjarne Hermansen blev erstattet af Lars Alsted midt i sæsonen. 

Klubbens pedel Poul Th. Thomsen har valgt at gå rigtig på pension, og er stoppet ved afslutningen 

på sæsonen. Ham kommer vi til at mangle i hverdagen. Poul fortsætter dog i husudvalget, og så 

håber vi se ham mere på golfbanen. En stor tak til Poul Th. for hans indsats. 

Sportsudvalget har fået ny sammensætning, og udgøres nu af 

Anne Lene Søndergaard, Kirsten Markenstam, Søren Randers og Finn Georg Nielsen 

Natur- og Miljøudvalget 

Er kommet rigtig godt i gang med arbejdet i den forgangne sæson, og udvalget består nu af 3 

medlemmer mod tidligere kun et enkelt medlem. 

Fra miljøredegørelsen for 2016 kan bl.a. nævnes, 
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At vandforbruget i perioden 2012 – 2016 er reduceret væsentligt. Nemlig med ca. 18%, og i løbet 

af de næste 3 år udskiftes til vandbesparende dyser ved greens ligesom der også fremover vil 

være en meget tæt styring af vandforbruget. 

Elforbruget til banen med tilhørende bygninger er siden 2012 reduceret med ca. 10%, medens 

elforbruget til de øvrige bygninger er reduceret med ca. 25%. Det samlede elforbrug er reduceret 

med ca. 22.000 kwh, hvilket må betegnes som en rigtig succeshistorie. 

 

Klubben/medlemmer 

Vi begyndte sæsonen 2016 med 1023 medlemmer og begynder den nye sæson 2017 med 980 

medlemmer. Hertil skal bemærkes, at flere af forskellige årsager har valgt et passivt medlemskab. 

Der ligger således et arbejde forude med at fastholde medlemmerne og tiltrække nye medlemmer. 

Det gælder såvel etablerede golfspillere som kunne ønske sig nye udfordringer og så helt nye 

golfspillere, der skal ud at slå det første slag. 

Mange golfklubber har især mærket det største frafald blandt nye medlemmer inden for de første 3 

år. 

Begynder- og Hverveudvalget gør derfor en ekstra stor indsats på lige netop det område bl.a. ved 

- Fællestræning for spillere med et handicap på +36 

- 2 turneringer for spillere med et handicap på +36 

- Drop-in golf, tirsdage 

- Tirsdagsturneringen 

Dertil kommer en velkomstturnering som sekretariatet arrangerer for de nye medlemmer. 

Som også nævnt i 2015 så er de allerbedste ambassadører for klubben - klubbens egne 

medlemmer. Det gælder specielt når der skal tiltrækkes nye medlemmer til klubben. 

Så derfor en opfordring til alle medlemmer om at tage fat i jeres netværk og det er familie, venner, 

naboer, kolleger eller bare en du kender. Inviter dem med en tur til Sønderjyllands Golfklub. 

Der har i 2016 været tilbudt flere arrangementer for klubbens medlemmer, herunder bl.a. 

Jazz og frokost, Vinaften, modeshow og lottospil. Alle arrangementer med stor tilslutning. 

Turneringer: 

Der har været afviklet 13 turneringer i sæsonens løb med et tilfredsstillende deltagerantal. I flere af 

turneringerne er dog fortsat plads til at flere af klubbens medlemmer deltager. 

Klubmesterskaberne blev afviklet med ca. 60 deltagere. Der kunne fint være endnu flere der 

deltager i mesterskaberne. 
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Statistik: 

Der er til klubbens medlemmer ca. 84.000 tider til rådighed i løbet af en sæson, heraf er de ca. 

45.000 belagt inkl. reservationer til ”klubber i klubben” (ca. 18.000 tider). Det vil med andre ord 

sige, at kun omkring halvdelen af tiderne er belagt. 

Hertil skal bemærkes, at de ca. 9.000 runder spilles af 2 bolde. Noget som der vil blive sat fokus på 

i den nye sæson. 

Så alt andet lige så skulle der være plads nok på anlægget til såvel nuværende medlemmerne som 

til nye medlemmer. 

En stor tak skal lyde til klubbens medlemmer og ansatte. Klubben får meget ros for at være venlige 

og imødekommende overfor nye medlemmer og greenfeespillere. Lad os fortsætte med det i det 

nye år. 

 

Banen/Faciliteter 

Banens dag blev afviklet den 12. marts med ca. 30 deltagere, hvilket er noget færre end i 2015 

hvor vi var ca. 45 medlemmer. Så det må kunne gøres bedre i 2017 (18. marts) 

Sæsonen startede den 1. april, hvor banen allerede på det tidspunkt var rigtig flot årstiden taget i 

betragtning. 

Banen har som helhed igen i 2016 fremstået som en af de bedste golfbaner i landet. 

Stor ros og tak til greenkeeperstaben og baneudvalget for indsatsen. Medlemmer og greenfee 

spiller har alle rost banens tilstand rigtig meget i 2016. Man fristes næsten til den påstand at banen 

aldrig har stået bedre. 

Den store indsats fra de nævnte er lykkedes 100%. 

Også i 2016 spillede vejret ind på flere af greenkeepernes opgaver, og der er derfor også brugt 

ekstra tid på grund af vand på banen for at det ikke skulle give gener for golfspillet. 

Som nævnt indledningsvist så er der igen i år sket rigtig meget på og omkring banen, herunder 

bl.a.: 

Udbedring af greens på Hul 1,3 og 4. I har sikkert allerede lagt mærke til at dette arbejde er fortsat 

i 2017. Der skal ganske enkelt findes en holdbar løsning for de 3 greens, og det har vi da også stor 

tillid til at det lykkes. I sidste ende er alternativet en omlægning med de udgifter det vil medføre. 

 

Søen på hul 18 er ikke blevet færdig i 2016 og der sættes derfor nu også ind på en færdiggørelse 

og en holdbar løsning i 2017. Meget gerne inden der tages hul på den nye sæson. 

 

Sidste etape vedrørende renovering af banens forskellige stierne er igangsat og afsluttes inden 

sæsonstarten. Der omlægges ca. 2000 m2 i 2016/2017, og det er ikke så lidt, men så har vi også 

et stisystem som er rigtig flot og behageligt at gå på. 
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Omlægning af stien og området ved green på hul 13 er igangsat og afsluttes inden sæsonstart. Det 

ser ud til at blive rigtig godt. 

 

Arbejdet ved green på hul 15 er afsluttet, og det samme er omlægningen af herre-tee stedet på hul 

17, hvilket har givet et løft af disse huller. 

 

De nye udviklingsplaner for banen og de øvrige faciliteter er på vej og forventes behandlet i 

bestyrelsens møde i februar eller marts måned. 

De store tanker og ideer blev luftet på medlemsmødet i november måned. 

Bestyrelsen, Baneudvalget og Husudvalget fik mange positive og konstruktive tilkendegivelser på 

hvad der bør arbejdes videre med og hvad der godt kan vente, eller helt udgå af planen. 

En ting er bestyrelsen dog enige om, og det er at når der kommer til de store investeringer og 

forandringer hvad enten det vedrører banen, klubhuset, eller driving range så vil bestyrelsen altid 

søge medlemsopbakning og medfinansiering af fonde og lignende til projekterne. 

Som nævnt så er flere forbedringer allerede påbegyndt på baneanlægget efter sæsonafslutningen i 

oktober måned. Så der er igen noget at glæde sig til når sæsonen begynder omkring 1. april. 

 

Husudvalget har i 2016 primært haft fokus på selve klubhuset, herunder El-forbruget, varmen og 

isoleringen i restauranten. 

Problemet med kulde fra ”hullet” i restauranten og isoleringen generelt ser ud til at blive løst i 

begyndelsen af 2017. Arbejdet er allerede igangsat. 

 

Øvrige områder, herunder 

Sporten   

Sæsonen 2016 kunne ikke helt leve op til de sportslige resultater fra 2015, men det var nu heller 

ikke ventet. Der skal meget til at nå 3 danske mesterskaber to år efter hinanden. 2015 var et helt 

fantastisk år hvad angår elitespillerne. 

Damerne i Santander ligaen nåede en flot 4. plads. 

Marie Lund Hansen deltog ved kvindernes VM hvor holdet blev nr. 4 med et enkelt slag fra en 

bronze medalje. Endvidere deltog Marie ved kvindernes EM hvor holdet blev nr. 6. 

Jakob Jørgensen skulle forsvare sit DM mesterskab, men det rakte i år kun til en 8. plads, hvilket 

også er et flot resultat. Endvidere deltog Jakob i EM individuelt i Estland. Deltagelsen her var sikret 

gennem ranglisteplaceringen. Så alt i alt så har Jakob haft en flot sæson. 

Holdet i 2. division seniorer sluttede sæsonen med en oprykning. Oprykningen blev først sikret på 

hul 18 så det har været spændende indtil sidste slag. 

Klubbens veteranhold i A-rækken sikrede sig oprykning til eliteveteranrækken. 
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Juniorerne: 

Der har i 2016 været omkring 40 juniorer, hvoraf de ca. 20 deltager i den tilbudte træning. 

Juniorafdelingen stiller træner til rådighed for både junior- og puslingespillere, der ønsker at træne 

sommer og vinter. 

Afdelingen lægger meget vægt på at de unge mennesker får en god oplevelse i klubben og med 

deres golf så det synes det er sjovt at spille golf. 

Juniorafdelingen har deltaget i flere turneringer i ind- og udland. 

Af resultater kan nævnes: 

I juniordistrikts Tour spilles der opdelt i årgange, og her har to spillet med i finalen. 

I kredsturneringen er der opnået flere 1., 2. og 3. pladser. 

På eliteområdet i den bedste pigerække er den bedst placerede at finde som nr. 39. 

I næstbedste pigerække er den bedst placerede på plads nr. 6. 

I den bedste drengerække er den bedst placerede at finde som nr. 85. 

Er der nogen som kunne tænke sig at hjælpe til med ungdomsarbejdet så er der altid brug for en 

hjælpende hånd. 

En stor tak til Thor og Mikkel for deres store arbejde i klubben hvad enten det vedrører træning af 

klubspillerne, elitespillerne, eller golfspillere fra andre klubber. Ligesom Thor sammen med Jesper 

Kraak ligger et stort arbejde i at udvikle eleverne fra idrætsefterskolen SINE. 

Sammen med Zandra har i opbygget en flot shop som mange af de omkringliggende golfklubber 

misunder os. Der lægges mange timer i dette arbejde og bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til 

at støtte op om shoppen. Det er ikke en selvfølgelighed at vi har en shop. 

En stor tak skal også lyde til de fire ”klubber i klubben”, der hver på deres måde er med til at 

Sønderjyllands Golfklub er den foretrukne golfklub. De fire klubber yder en stor indsats sæsonen 

igennem med afvikling af turneringer, finde sponsorer og afvikle forskellige arrangementer og ture i 

løbet af sæsonen. ”klubberne i klubben” er et vigtigt aktiv for Sønderjyllands Golfklub. Tak for 

indsatsen i 2016. 

Nabogolf 

Manageren fik en god ide om at invitere de nærmeste naboer til klubben på besøg. De var på 

driving range, puttebane og så fik de en orientering om klubben. Arrangementet sluttede med en 

grillpølse og en sodavand. Der kom ca. 40 deltagere, hvilket var langt over forventning. Kun nogle 

enkelte havde tidligere være på anlægget. Lidt tankevækkende. 

Gave 
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Klubben har i 2016 modtaget en fin gave i form af et klaver til restauranten. Giverne er 

klubmedlemmerne Steen Madsen og H.P. Christensen – tak for det. 

Klubben har også modtaget et støttebeløb fra Skifter Andersen-fonden til indkøb af ur til enten 

torvet, eller driving range. 

Nye luftledninger 

Som tidligere oplyst så arbejder Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune på en supplerende VVM 

redegørelse i forbindelse med Energinets planer om at opgradere luftledningen mellem Kassø og 

Frøslev. 

Der har været gennemført en høring i perioden 20. april til 9. maj 2016. 

Der er peget på en forbindelse der går fra Kassø og ned gennem Bolderslev og videre ned til 

Kragelund. Den anden mulighed er en forbindelse der går ned gennem Bolderslev, men så mere 

øst på. Det vil sige gennem Uge Hedegård, Kliplev, Vilsbæk, Øster Gejl og ned mod Frøslev. 

2. offentlighedsfase forventes gennemført i første kvartal af 2017. 

Så det er da med lidt spænding vi afventer oplægget til den endelige placering. 

Afslutningen: 

Bestyrelsen vil gerne benytte muligheden for at takke for jeres hjælp, inspiration og den opbakning 

der gives i sæsonens løb. 

Den foretrukne golfklub er klubben hvor medlemmerne viser at de vil deres klub og deres sport.  

En særlig stor tak til de mange der bruger tiden i Sønderjyllands Golfklub til at udføre frivilligt 

arbejde. Den er uundværlig. Skulle den prissættes så var vi ikke der hvor vi er nået til i dag. 

Sidst men så absolut ikke mindst en stor ros og tak til klubbens medarbejdere for den daglige 

indsats året igennem. Manageren og hele holdet (sekretær/bogholder, PRO, greenkeepere, pedel) 

udfører et stort arbejde sæsonen igennem. Og restauratør Bendiks er tilbage i fuld vigør, med godt 

humør og god mad. 

Alle har vist en positiv indstilling til et konstruktivt samarbejde og et godt humør der påvirker 

hverdagen i klubben, og gør at klubben fortsat er den foretrukne – TAK for det. 

Skulle der mod forventning være enkelte negative bemærkninger til medarbejderne i årets løb så 

tager i dem med et smil. Det skal i have tak for. 

Med ønsket om en rigtig god golfsæson -  tak for ordet. 

 

Bestyrelsen for Sønderjyllands golfklub 

Den 8. februar 2017 


