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Velkommen til generalforsamlingen i Sønderjyllands Golfklub – i klubbens jubilæumsår 

2018. 

Der er jubilæum i den foretrukne golfklub, med den bedste golfbane og med det 

billigste kontingent. 

Den officielle jubilæumsdag er den 18. november 2018 og jubilæumsudvalget har haft 

travlt med at udarbejde et flot program for jubilæets afvikling i løbet af golfsæsonen 

2018. Så glæd jer! 

Den officielle reception afholdes den 1. juni 2018, og jubilæumsfesten er programsat 

til den 17. november 2018. 

Tak til jubilæumsudvalget for det store arbejde I har lagt for dagen. 

 

Indledning 

Klubbens værdier er baseret på 

- Dialog 

- Kvalitet 

- Respekt 

- Tillid 

- Udvikling 

og det mener vi helt sikkert også at bestyrelsen, klubbens medlemmer og de ansatte 

også har levet op til i 2017. 

Sønderjyllands Golfklub kan igen se tilbage på et godt klub år såvel sportsligt, socialt 

som økonomisk med de udfordringer der har været, specielt på grund af vejret. 

Det er nemt i vore dage at være metrolog. Den daglige prognose har lydt på regn, 

regn, regn og atter regn. Sommeren faldt i to uger i maj måned, eller der omkring! 

Vi budgetterede 2017 med et forventet overskud på 39.000 kr. og regnskabet udviser 

et samlet overskud på ca. 97.000 kr., inkl. et ekstraordinært tilskud. 

Det er for bestyrelsen et meget tilfredsstillende resultat alt taget i betragtning, og 

særligt når det reviderede budget medio 2017 udviste et forventet underskud på 

100.000 kr. 

Nogle vil sikkert også kalde det for udvist rettidig omhu! 

På sidste års generalforsamling omtalte vi den kommende luftledning, som skal føres 

fra Kassø til Frøslev, og de eventuelle gener det kunne medføre for klubben. Der var 

indtegnet flere løsninger til den kommende linjeføring. Den ene ville skulle føres ind 

over den sydligste del af golfbanen. Det har nu vist sig, at linjeføringen ikke kommer 

til at berøre klubbens anlæg, hvilket er mere end tilfredsstillende for klubben. 
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I forhold til de mål som vi havde sat os for 2017 så er de stort set alle nået, herunder 

bl.a. 

- Fortsat arbejde på forbedring af green på hul 1, 3 og 4 (arbejdet fortsættes i 

2018) 

- Søen og springvandet på hul 18 er færdigt (nu også med mere vand!) 

- Stisystemet er færdigt og fungere fint (bortset fra at de store vandmængder 

har ødelagt stierne enkelte steder. Noget der skal findes en løsning på i den nye 

sæson) 

- Forbedringerne omkring green på hul 13 er færdigt og greenkeeperne har her 

leveret et flot arbejde. Greenen på hul 13 fremstår nu rigtig flot. 

- Renoveringen af P-pladsen er næste færdig og det er blevet rigtig godt. Igen et 

flot arbejde som greenkeeperne har leveret. Nu mangler renoveringen af selve 

indkørslen til klubbens anlæg  

- Husudvalget har arbejdet for at forbedre varmeforholdene i restauranten, 

hvilket vi til dato ikke er ikke nået helt i mål med. Arbejdet pågår således også i 

2018, hvor det gerne skal kunne afsluttes med et tilfredsstillende resultat. 

Ud over de sædvanlige greenfee-aftaler, så har vi igen indgået aftale om et greenfee-

samarbejde med Esbjerg (Marbæk), Holstebro og Trehøje for den kommende sæson. 

Tre virkelig flotte golfbaner. En aftale som vi kan være godt tilfredse med! 

Bestyrelsen/organisationen 

Samarbejdet i bestyrelsen er godt og der er efter vores opfattelse også en rigtig god 

stemning i klubben. 

Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar, møde med Klubberne i 

klubben, møde med udvalgsformændene/-kvinderne, og møde med hhv. Thor, Jakob 

og Lars Bendiksen, samt 1 medlemsmøde. 

Der er afholdt et brainstormmøde med Begynder- og Hverveudvalget tidligt på 

sæsonen for at drøfte udvalgets opgaver og handleplan for sæsonen. 

Dagsordenen til bestyrelsens strategiseminar havde bl.a. følgende emner: 

- Handleplan  

- SWOT analyse 

- Evt. nye tee-steder (fra gul/rød til meterafstand) 

- Klubbens organisation 

- Træningsfaciliteterne 

En SWOT-analyse går i korthed ud på at der sættes fokus på klubbens svage sider, 

stærke sider, muligheder og de eventuelle trusler, som kan forventes på kort og lang 

sigt. 
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Efterfølgende har vi opdelt analysearbejdet i to faser som der nu arbejdes videre med, 

og det er 

a) De økonomiske områder (f.eks. bane, bygninger og personale) 

b) De ”bløde” værdier (f.eks. medlemmer, tiltrække- og fastholde medlemmer, 

shop og restaurant, frivillig indsats og markedsføring) 

Birgit Kirchhübel orienterede i løbet af efteråret bestyrelsen om at hun ikke længere 

havde tid at varetage opgaven som formand for Begynder- og Hverveudvalget. 

I forbindelse med det besluttede bestyrelsen ultimo 2017 at ændre Begynder- og 

Hverveudvalget opgaver og sammensætning.  

Med virkning fra og med 2018 nedlægges Begynder- og Hverveudvalget. Der 

etableres et nyt Begynderudvalg. Et Begynderudvalg, som primært skal arbejde med 

og for klubbens begyndere. Udvalget får Mona Jespersen som formand fra den nye 

sæson. 

Der er udarbejdet en årsplan for begynderudvalgets arbejde som det nye udvalg nu 

skal gennemgå og eventuelt justere i forhold til deres ideer og opgaver. 

Hvervedelen flyttes fra udvalgsregi. Bestyrelsen ønsker et øget fokus på hverve-

arbejdet for at tiltrække nye golfspillere til klubben. Det gælder såvel helt nye 

golfspillere som det gælder for etablerede golfspillere. 

Denne opgave flyttes til managerens skrivebord, som i samarbejde med bestyrelsen 

skal varetage denne opgave. 

Der har været afholdt møde med Baneudvalget og Husudvalget hvor vi bl.a. har 

drøftet den indbyrdes opgavefordeling, der til tider har givet anledning til 

diskussioner. 

Det er nu besluttet, at alt hvad der står på sokkel er Husudvalgets opgaver, og bane, 

grønne områder, stier m.m. er baneudvalgets opgaver. 

Der har fra medlemmer været indsendt forslag til andre og nye medlemstyper. Noget 

som bestyrelsen i første omgang ikke har valgt at arbejde videre med i 2017, men 

sikkert noget som vi på sigt kommer til at drøfte på et medlemsmøde. Nye tider – nye 

skikke! Vi må hele tiden arbejde på at tilpasse tingene i forhold til efterspørgslen. 

Fra sæsonens begyndelse tiltrådte Svend Hansen, Kliplev, som ny sæson ansat pedel 

og Svend er faldet rigtig godt ind i teamet. 

Økonomi 

Budgettet for 2017 blev som nævnt godkendt med et for ventet overskud på 39.000 

kr. 

Der var budgettet med udgifter for tilsammen ca. 6.5 mio. kr. 
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På investeringssiden var der afsat 769.000 kr. fordelt til  

- Banen/maskiner……………………………… 381.000 kr. 

- Inventar o.l.  ………………………………….     263.000 kr. 

- Driftsmidler  …………………………………..   37.000 kr. 

- Ejendomme m.v.  ………………………….   88.000 kr. 

Da vi nåede medio 2017 blev bestyrelsen enige om at ændre i det oprindeligt 

godkendte budget. Vi fik flere udfordringer end normalt, og derfor blev flere budget-

poster justeret således at det ikke længere var tale om et overskud, men et 

forventeligt minus på 100.000 kr. ved årets udgang. 

Årets resultat for 2017 blev som nævnt et overskud på ca. 97.000 kr. 

De større udfordringer i 2017 har været mulighederne for at nå det forventede niveau 

for greenfee-indtægter. Der kunne i den enkelte uge være mange tilmeldt på Golfbox, 

men da så først spilledagen kom, så meldte de fra på grund af det dårlige vejr. For 

hvem vil lige betale for at spille i regnvejr, også selv om det er på en flot bane! 

Der har også været bygningsmæssige udfordringer, som ikke kunne udskydes. Det 

gælder bl.a. udskiftning af den store el-tavle til klubbens samlede anlæg, 

udskiftningen af det store emfang i køkkenet som miljømyndighederne havde stillet 

krav til sasmt arbejdet med forbedring af varmen i restauranten. Når indtægterne 

blive mindre og udgifterne større så har det naturligvis medført en række 

omprioriteringer i forhold til det oprindelige budget for 2017. 

Det fine resultat kan ikke mindst tilskrives en stor indsats af alle involverede og ikke 

mindst af klubbens manager, klubsekretær, chefgreenkeeper, de berørte udvalg, samt 

klubbens kasserer. Hver en krone er blevet vendt i andet halvår af 2017 og det har 

naturligvis krævet en ekstra stor indsats og nogle drøftelser og overvejelser under 

vejs for at nå et positivt slutresultat.  

Tak for den store indsats til hver enkelt, som nu i sidste ende kommer hele klubben til 

gode. 

Sponsorudvalget arbejder hårdt for at fastholde og tiltrække sponsorer til klubben, 

men opgaven er ikke længere som den var for 4 – 5 år siden. Takket være en stor 

indsats så ser det fortsat fornuftigt ud på sponsorsiden. 

Der er i disse år ikke den store søgning til afvikling af Companydays. Andre 

interessante ting som f.eks. jagt tilbydes virksomhederne, så der er stor konkurrence 

om at tiltrække virksomhederne til Companydays. Vi håber det kan vendes, men det 

vil tage tid, og derfor er forventningerne i det kommende år ikke sat for højt. 

Klubben/medlemmerne (ejerne) 

Vi begyndte sæsonen med 980 medlemmer primo 2017 og dertil kan lægges de 

passive medlemmer m.fl. så medlemstallet i alt lyder på 1135. Det nye år åbner primo 
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med 1000 medlemmer og dertil kan lægges de passive medlemmer m.fl. 

medlemstallet lyder på 1155 medlemmer. Tallene er korrigeret for udmeldingerne ved 

årets udgang, som af forskellige årsager – primært alder - altid kommer sidst på året.  

Takket være en aktiv indsats fra udvalg, sekretariat og klubbens kampagner er det 

lykkes at tiltrække flere nye medlemmer. Vi håber meget på, at denne udvikling vil 

fortsætte i det nye år. 

Vi opfordrer klubbens medlemmer til fortsat at gøre en indsats for at tiltrække 

medlemmer. Tag venner, naboer og kolleger med ud i klubben og giv dem mulighed 

for at opleve den glæde der er ved at spille golf og det samvær der er blandt klubbens 

medlemmer i Sønderjyllands Golfklub. 

Vi styrker som nævnt fra og med 2018 arbejdet omkring de nye golfspillere ved at 

samle arbejdet et sted i Begynderudvalget. 

De gældende regler for Klubber i klubben er strammet lidt op og gøres gældende fra 

og med sæsonen 2018. Bestyrelsen har ønsket en bedre udnyttelse af banen og 

klubbernes tildelte tider samt klubbernes benyttelse af restauranten. 

Der er planer om et frivillig-team til banen og et til bygningerne fra og med 2018. Der 

er specielt mange opgaver, der skal løses i klubbens jubilæums år. 

Bestyrelsen har afholdt møde med repræsentanter for ”Klubber i Klubben” og med 

formænd/-kvinder for de enkelte udvalg. 

Det var positive møder, hvor der blev givet en gensidig orientering, og der blev 

udtrykt tilfredshed med arbejdet i klubben, og i udvalgene. 

 

De 4 ”Klubber i Klubben” fungerer godt og har et nogenlunde stabilt medlemsantal. 

Der blev udtrykt et ønske om, at der på en eller anden måde kunne blive mulighed for 

udskænkning på mandage, hvor restauranten er lukket. 

 

I forbindelse med banelukninger på grund af greenkeeperarbejde, eller på grund af 

vejret som tilfældet har været i 2017, skal vi blive bedre til at orientere, hvilket bl.a. 

kan gøres via Golfbox. Det vil vi gøre bedre fra og med 2018. 

 

Sæsonen 2017 

Vintergolfen i Sønderjyllands Golfkub er blevet en populær aktivitet og vintergreens er 

efterhånden også blevet bedre. Der kommer nu også flere greenfee-spillere i vinter-

halvåret. 

Kigger man på Golfbox, så er de fleste ugedage næsten lige så godt besat som de er i 

sommerhalvåret. 
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Banens dag den 18. marts var igen godt besøgt med ca. 55 aktive medlemmer, der 

ud over at hjælpe med banen også havde en hyggelig dag sammen, med 

efterfølgende spisning og golfspil. 

Klubbens flotte golfbane blev åbnet tidligt i 2017. 

Det var koldt i starten af sæsonen, hvilket dog ikke holdt medlemmerne tilbage. 

Banen blev flittigt brugt fra den første dag den var åben for spil til sommergreens. 

Golfens Dag blev afholdt den 30. april med et pænt fremmøde. 

Pink Cup blev afviklet den 31. maj med et flot fremmøde, og flotte resultater. Det 

økonomiske udbytte beløb sig til 70.475 kr. hvilket er rigtig flot. Tak for indsatsen. 

De fleste klubturneringer har været godt besøgt i sæsonens løb, men der er altid 

plads til flere deltagere. 

Golfsæsonen 2017 blev igen præget af det dårlige vejr. Udover et antal dage i maj 

måned så har det bestemt ikke været noget at skrive om. Efterhånden som sæsonen 

skred frem blev flere og flere af de omkring liggende baner lukket ned i perioder. 

Her i klubben var vi også selv nødsaget til at lukke banen et par dage. Så vidt vides 

så er det nok første gang banen har været lukket hele dage i klubbens historie. 

Klubbens hul 18 blev i efteråret kåret som Danmarks næstbedste par 4 hul kun 

overgået af Trehøje. 

Klubben havde Kirsten Dressel med i komiteen, der skulle udvælge de nominerede 

huller, og det har Kirsten gjort rigtig godt – tak for det, og en tak til de medlemmer, 

som har deltaget i afstemningen. 

Bestyrelsen modtog i løbet af efteråret forslag til udviklingsplan fra hhv. Bane-

udvalget og Husudvalget. Endvidere fremsendte jubilæumsudvalget deres forslag til 

afvikling af klubbens 50 års jubilæum i 2018. 

På klubbens medlemsmøde den 28. november deltog ca. 120 medlemmer for at blive 

orienteret og for at give deres holdninger til kende. Noget som bestyrelsen er rigtige 

glade for og stolte over. Dialogen fremmer som regel også forståelsen, og der var en 

god dialog på mødet. 

På mødet fremlagde Husudvalget og Baneudvalget deres ideer og forslag for 

udviklingen i de kommende år. Enkelte forslag/ønsker fra Husudvalget kostede mange 

penge, hvilket da også blev kommenteret på mødet. 

Der var en livlig debat om de forskellige forslag og ideer, og efterfølgende har flere 

medlemmer også benyttet lejligheden til at fremsende deres supplerende forslag. 
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Medlemsmøderne er meget vigtige for bestyrelsen for at få en fornemmelse af i 

hvilken retning tingene i klubben skal bevæge sig i den kommende periode. 

Bestyrelsen har efterfølgende drøftet de to udviklingsplaner og de kommentarer der 

blev fremført på medlemsmødet, herunder også forslag til besparelser i driften, samt 

de efterfølgende mails, som er modtaget med konstruktive forslag. 

Bestyrelsen har besluttet, at følge forslagene fra Baneudvalget, hvor en stor del kan 

udføres af klubbens greenkeeperstab. Det har vi efterhånden rigtig gode erfaringer 

med, og samtidig får vi også mere for pengene. 

Omkring Husudvalgets ønsker/forslag er det besluttet at følge forslaget om at 

renovere faciliteterne frem for at bygge om og bygge nyt, hvilket ville belaste 

klubbens økonomi mere end godt er på længere sigt. 

Sidst på året blev klubben kontaktet af Toftlund Golfklubs bestyrelse der var i 

vanskeligheder i forhold til indgåelse af en ny kontrakt for leje af golfbanen i 2018. 

Bestyrelsens udgangspunkt var det klare mål at de fire klubber (Royal Oak, Ribe, 

Aabenraa og Sønderjylland) der var blevet kontaktet indgik en aftale med samme 

indhold. De viste sig dog ret hurtigt at sådan skulle det ikke gå! 

Hver klub har således efterfølgende indgået hver sin aftale med Toftlund Golfklub for 

at hjælpe dem ud den vanskelige situation de er kommet i. 

 

Generelt så er det ikke kun Toftlund der er havnet i problemer. For nylig har bl.a. 

Lübker Golfressort meldt ud at de forventer at lukke banen. I Benniksgaard ønsker 

baneejeren at afhænde golfbanen til klubben, hvilket der forhandles om for øjeblikket. 

 

Golfsporten arbejder hårdt i disse år for at fastholde medlemstallet. I Sønderjyllands 

Golfklub skal vi derfor både være glade og stolte over den fremgang vi har for 

øjeblikket. Det kræver dog fortsat en ekstra stor indsats af alle i klubben såvel 

bestyrelsen som de ansatte og klubbens medlemmer skal være medvirkende til at 

fastholde udviklingen. 

 

Banen/Faciliteterne 

Banens belægning i 2017 har været på nogenlunde samme niveau som i 2016. Det vil 

sige at der igen er spillet omkring 45.000 runder. Til sammenligning så er der spillet 

ca. 19 – 20.000 runder i en af de større omkringliggende golfklubber. 

Mulighederne for træning af indspil er vi ikke helt tilfredse med. Det kan gøres bedre. 

Thor og Jakob er begyndt at se på mulighederne for områdets udvikling. Vi forventer 

at se deres forslag i det nye år. 

Trods det til tider dårlige vejr så har banen igen vist sig fra sin bedste side. Den har 

generelt ikke været meget påvirket at den megen nedbør når det ses bort fra et 
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huller. Der har dog været perioder, hvor den har måttet give op, og som nok første 

gang i klubbens historie så har banen været helt lukket et par dage i 2017. 

Uden greenkeepernes store indsats og faglige indsigt så havde det nok set noget 

anderledes ud. De har virkelig knoklet i 2017 og det har også i perioder resulteret i en 

hel del merarbejde, men det har de taget i stiv arm. Tak til greenkeeperstaben for 

indsatsen. 

En stor tak skal også lyde til formanden for Baneudvalget, der ud over at være 

udvalgsformand også har ydet en stor arbejdsindsats omkring banens fysiske 

rammer. Det være sig træfældning, klipning af rough, opretningen af greens på 

hullerne 1,3 og 4 og sikkert mere til. Skulle det omsættes i penge så havde 

overskuddet ikke set ud som det gør. 

Bestyrelsen fik i sæsonen et tilbud om køb af et antal brugte overdækkede udslags-

bokse til en god pris, men vi fandt at de ikke rigtig passede ind i miljøet, hvor de 

skulle stilles op på driving-range. Skal vi på et tidspunkt ændre forholdene omkring 

udslagsstederne på driving-range, så finder vi at det skal gøres således at det område 

som i dag er tildelt klubbens PRO samtidig forbedres og indpasses i en fremadrettet 

løsning. 

Sporten 

Generelt har sæsonen 2017 budt på flere gode sportslige resultater – både individuelt 

og i holdturneringerne. 

 

Marie Lund Hansen blev igen udtaget til landsholdstruppen  

Jakob Jørgensen fik en flot 2. plads ved DM i slagspil 

Kasper Sørensen fik en 2. plads ved Race to Himmerland – Ecco Tour –hvilket 

kvalificerede ham til finalen på Nordic League 

 

Mads Fynsk blev nr. 6 ved årgangsmesterskaberne, som blev afviklet på 

hjemmebane. 

 

Holdene: 

2. Division herrer indfriede Sportsudvalgets forventninger og rykkede op i 1. division 

5. division herrer havde en suveræn sæson og vandt puljen i overbevisende stil, og  

rykkede op i 4. division 

Kval. Herrerne forbliver i rækken i den nye sæson 

Elitedivisionsdamer tabte alle puljekampe, hvorfor en nedrykning til 1. division ikke 

kunne undgås 

Kval. Damerne besatte 2. pladsen i deres pulje  

1. division seniorer opnåede en 4. plads ved medaljespillet 
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Superveteranerne vandt alt på deres vej – Regions- og Landsmesterskabet. Til lykke 

til hele holdet. Holdet spiller fra og med 2018 i den bedste række, nemlig 1. division 

 

Klubbens 3 hold i Regionsgolfen havde en tilfredsstillende sæson, og alle hold undgik 

nedrykninger. 
Holdet i B-rækken måtte se sig slået i semifinalen.  
Veteran Elite-holdet endte med en placering som nummer 2 i puljen. Det samme 

gjorde sig gældende i Veteran B-rækken. 

For første gang i flere år var der fremgang i antal deltagere i klubmesterskaberne – 

men der er forsat plads til, at flere medlemmer deltager og oplever at spille deres 

hjemmebane, når den er blevet sat op til mesterskaber af vores dygtige green-

keepere! 

 

Vi vil gerne have flere juniorer i gang med at spille golf i Sønderjyllands Golfklub. Der 

har i 2017 været et godt samarbejde med flere af kommunens skoler som har været 

på klubbens anlæg med flere klasser for at prøve kræfter med golfspillet. Det er noget 

som vi håber på kan skabe interesse i denne aldersgruppe. Samarbejdet med skolerne 

vil fortsætte i den kommende sæson. En opfordring til klubbens medlemmer er derfor 

også;  tag jeres børn, børnebørn eller naboens børn med ud i klubben for prøve golf-

spillet. 

 

Miljøudvalget (og greenkeeperne) 

Flot rapport, der er udarbejdet af Natur- og Miljøudvalget. 

Forbruget af sprøjtemidler overholder alle grænseværdier fastsat af Miljøstyrelsen. De 

seneste officielle målinger ligger langt under grænseværdierne. 

Gødning reguleres efter foretagne jordbundsprøver og forbruget er stort set uændret 

gennem de seneste år. 

Vandforbruget er reduceret væsentligt gennem de seneste år – ca. 19%. Der skiftes 

til mere vandbesparende dyser ved de enkelte greens ligesom der vil være en øget 

styring. Det reducerede vandforbrug søges fastholdt og gerne reduceret yderligere. 

Klubbens el-forbrug er gennem seneste år reduceret væsentligt. Det samlede forbrug 

er reduceret med ca. 35.000 kwh over en periode på 5 år – Flot ! 

Sammenfatning: 

- Lavt forbrug af sprøjtemidler 

- Vandforbruget gennem de seneste år er faldet væsentligt 

- El-forbruget gennem de seneste år er faldet væsentligt 

- Der er indgået en aftale med en ny leverandør af affaldscontainere hvilket vil 

medføre endnu bedre sortering af affald. 
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De har godt styr på miljø og forbrug – tak til Natur- og miljøudvalget. 

Proshop og restaurant 

Proshop og restaurant har i 2017 også været hårdt ramt af det dårlige vejr. Færre har 

benyttet shoppen og færre har benyttet restauranten. Hvem sidder lige på terrassen 

og nyder en rejemad og et glas vin i regnvejr, og greenfee-spillerne bliver hjemme. 

Bestyrelsen håber, at klubbens egne medlemmer i den nye sæson vil bakke op om 

såvel Proshop som restaurant. Det er ikke alle golfklubber forundt at kunne tilbyde 

sine medlemmer er flot Proshop og en velfungerende restaurant. Der lægges en stor 

indsats i de to virksomheder for at få en rentabel drift, så hermed en stor tak til Thor 

og Lars Bendiksen for deres indsats i klubben. 

Thor har meddelt bestyrelsen, at han har ansat Mikkel efter udstået elevtid således at 

der fortsat er to trænere i Sønderjyllands Golfklub. Det er klubben naturligvis rigtig 

godt tilfredse med. 

Afslutning 

Der er mange ønsker fra såvel bestyrelse, udvalg og ikke mindst fra medlemmerne til 

forbedringer af banen, klubbens faciliteter med mere, men det koster penge, og hvad 

er det nu lige det der skal fremmes først? Det er bestyrelsens opgave at prioritere og 

sørge for at økonomien er i balance. 

Vi kan ikke gøre alle tilfredse og af og til hører vi da også om hvorfor vi ikke gør det 

eller noget andet. Vi kan eventuelt spare her eller der. Vi vil så gerne gøre alle 

tilfredse, men det er en ren prioriteringssag hvert år at skabe balance i økonomien, og 

kontingentet skal helst ikke være meget højere end sidste år. 

Den opgave påtager vi os gerne, og håber at medlemmerne stort set er tilfredse med 

den måde vi håndterer vores arbejde på. 

Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for den opbakning og den 

inspiration der sæsonen igennem udvises overfor bestyrelsen. Vi tager gerne dialogen, 

men vi kan ikke være enige om alt – med ca. 1000 medlemmer - hvilket vi håber der 

er forståelse for. 

Vi vil gerne fortsætte den positive udvikling i den kommende periode og det gælder 

såvel banen, øvrige faciliteter og aktiviteterne for klubbens egne medlemmer, men 

henset til de økonomiske muligheder kan alt ikke udføres i en og samme sæson. 

Generelt så lægges der en stor arbejdsindsats i klubben i løbet af sæsonen. Det være 

sig af de ansatte som af de medlemmer der gør en frivillig indsats. 

Tak til klubbens personale for den store indsats de udfører sæsonen igennem.  

Tak til de enkelte udvalg for det gode samarbejde og for den indsats de udfører 

sæsonen igennem. 
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Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen sæsonen igennem. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god golfsæson 2018 og at vejret må være på vores 

side. 

Tak for ordet! 

 

 

Den 6. februar 2018 

Bestyrelsen for Sønderjyllands Golfklub 

 

 

 

 


