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Sønderjyllands Golfklub 

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 

Indledning 

Siden sidste generalforsamling er der arbejdet konstruktivt og målrettet på at 

fastholde strategien gennem målrettede handlinger og visioner for fremtiden. 

Den tidligere bestyrelse havde afleveret et godt fundament at arbejde videre på. 

Perioden siden sæsonen sluttede, er brugt på den fremadrettede planlægning med 

udvikling, budget og årsregnskab, men ikke mindst på hvordan vi bedst kan fastholde  

klubbens medlemmer og tiltrække nye medlemmer. 

Bestyrelsens beretning bliver aflagt med baggrund i klubbens vision og de 6 

strategiske temaer. Som omhandler: Bestyrelsen, økonomien, organisationen, 

klubben, banen, faciliteterne og kommunikation/markedsføring. 

Klubbens vision 

Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. 

Sønderjyllands golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye 

medlemmer og greenfeespillere gennem sine planlagte aktiviteter og positive omtale. 

 

Hvordan er det så gået i 2015 for de 6 strategiske indsatsområder: 

 

Bestyrelsen 

Vi begyndte året med afholdelse af et heldags strategimøde i april måned. Her blev de 

strategiske mål drøftet, og der bl.a. udarbejdet en Handleplan for perioden 2015 – 

2018, og det nye tiltag med en årlig driftsplan blev søsat. Driftsplanen for 2015 er så 

senere blevet synliggjort på et medlemsmøde. Driftsplanen for 2016 forventes 

vedtaget i marts/april måned, og gøres derefter tilgængelig for medlemmerne. 

Vi har i 2015 afholdt 10 bestyrelsesmøder hvor der har været en god dialog omkring 

de enkelte emner. Som i kan læse af referaterne så har vi ikke ligget på den lade side.   

Dog har det knebet noget med synligheden af bestyrelsens referater på grund af 

klubbens hjemmeside og som vi så senere valgte at udskifte med en ny på utallige 

opfordringer fra medlemmerne.  
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Generelt må vi sige, at vi har nået de mål som bestyrelsen havde sat sig for året 

2015, og måske endda mere til. 

Økonomien 

Budgettet har været udfordret i 2015, og det har været en øvelse for bestyrelsen at 

holde tungen lige i munden året igennem. Med et dygtigt sekretariat og ikke mindst 

klubbens kasserer så er det lykkedes at holde økonomien på skinner året igennem.  

Den største udfordring har været vejret. Regn, regn og atter regn har holdt mange 

green fee spillerne væk i 2015. Vi har derfor ikke har nået det ønskede antal, og det 

har naturligvis været en udfordring for den samlede økonomi. 

Vi kommer dog ud af året med et samlet overskud på ca. 175.000 kr.. Hvilket ikke 

mindst skyldes rettidig omhu og en gavmild sponsor. 

 

Organisationen 

Vi har en meget velfungerende medarbejderstab som udfører de daglige opgaver på 

en meget tilfredsstillende måde med klubbens manager som øverste ansvarlige. 

Medarbejderstaben er tilpasset sæsonens opgaver og flere medarbejdere er derfor 

ikke ansat på fuld tid året igennem.  

Det er bestyrelsens mål at klubben til en hver tid har de bedst kvalificerede 

medarbejdere til at løse opgaverne, hvilket også er kommet til udtryk i undersøgelsen 

”Golferen i Centrum”. 

 

Klubben 

Vi har i dag i alt 11 udvalg og et jubilæumsudvalg (2018). Vi har i 2015 valgt igen at 

etablere et miljøudvalg. Der er i dag så stor fokus på hele miljøområdet og reglerne 

på området som bliver mere og mere restriktive. Tiden er ganske enkelte løbet fra at 

en enkelt person kan klare opgaven alene. 

Alle udvalg har igen i år ydet en stor indsats. 

Der er afholdt møde med alle udvalgsformænd den 6. oktober 2015 hvor der har 

været fokus på de fremadrettede opgaver og økonomi, samt med formændene og 

forkvinderne  for ”Klubber i klubben”. 

Vi vil fremadrettet holde 1 årligt møde med alle udvalgsformænd og yderligere et 

møde med de udvalg der har budgetansvar. 

Klubbens organisation som helhed fungerer meget tilfredsstillende. Et enkelt udvalg 

har i året løb været udfordret bl.a. på grund af frafald i årets løb. Det resulterede i at 
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arbejdet kom til at hænge på for få personer. Det er der nu taget hånd om således at 

vi igen fra og med 2016 har et komplet udvalg, og sekretariatet vil løbende være 

udvalget behjælpelig med bistand til de forskellige opgaver. 

Vi har holdt et særskilt møde med Begynder- og Hverveudvalget for at drøfte 

klubbens indsats i 2016 med henblik på fastholdelse af klubbens medlemmer, og ikke 

mindst hvordan vi fremadrettet vil tiltrække nye medlemmer til klubben. Det er vigtigt 

at vi fremadrettet kan fastholde det nuværende medlemsantal. Og de allerbedste 

ambassadører til dette formål et klubbens egne medlemmer. Det viser bl.a. 

undersøgelser foretaget af Dansk Golf Union, og vort eget analysesystem ”Golferen i 

Centrum”. Så derfor også en stor opfordring til klubbens medlemmer om at være 

aktive med at hverve nye medlemmer. 

I 2016 etablerer vi en ny funktion i klubben. Der er i Danmark rigtig mange fonde der 

gladeligt hvert år uddeler mange millioner kroner til forskellige formål, herunder også 

til sportsklubber. Sønderjyllands Golfklub har fortsat flere store projekter i 

støbeskeen. Det kræver penge, og nogle kræver rigtig mange penge. For at få andel i 

de mange fondsmidler så etableres en funktion med tilknytning til sekretariatet hvor 

klubbens fremtidige ansøgninger skal udarbejdes og sendes igennem. Det vil sige, at 

alle udvalg kan benytte funktionen når der skal søges om fondsmidler. Vi håber 

dermed at få sat mere fokus på hele dette vigtige område. Det bliver en af klubbens 

egne medlemmer der vil varetage denne funktion, og som har meldt sig til opgaven. 

Tak til alle udvalgsmedlemmer for deres indsats i 2015 til stor gavn for hele klubben. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i den nye sæson. 

 

Banen og faciliteterne 

Til banens dag den 14. marts var der mødt imponerende 45 medlemmer. En fin dag 

som Poul-Erik og Jakob havde tilrettelagt så alt gik lige efter bogen. 

Åbningen af banen gik ikke helt som forventet. Regnen udsatte det som vi alle gik og 

ventede på, at spille til greens igen. Som bekendt så viste vejret sig ikke fra sin 

bedste side i 2015. Den første turnering måtte da også afvikles til vintergreens den 6. 

april. Som nævnt så fik det også indflydelse på klubbens indtægter i den forgangne 

sæson. 

Vejret var også årsagen til, at greenkeeperne mere end sædvanligt måtte udføre 

ekstra arbejder på greens. Dette til gene for flere runder golf sæsonen igennem. 

Vi er godt bekendt med at ikke alle har været tilfreds med denne situation, men vejret 

er vi jo ikke herre over. Vi kan kun håbe på et bedre vejr i 2016. 

Vi har forsøgt os med flere initiativer i sæsonens løb som desværre ikke alle har haft 

den ønskede effekt. Det har især været greens på hul 1, 3 og 4 der har været presset. 
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Vi har løbende drøftet situationen, og baneudvalget har sammen med greenkeeperne 

brugt mange timer på at løse problemerne. Vi kan bruge pengene på lappeløsninger 

uden tilfredsstillende resultat. Vi har derfor besluttet at bruge 2016 til at finde den 

helt rigtige løsning for fremtiden ved at inddrage eksperter. Det er så mulighed for at 

det kan ende ud i at nogle greens skal lægges helt om med mindre der findes en 

holdbar løsning der afhjælper de nuværende problemer. 

Generelt set så stod banen alligevel tilfredsstillende i meste af sæsonen. Selv med al 

den regn der også kom i december måned så har banen været spilbar. Det er der ikke 

mange andre golfbaner i det sønderjyske der kan klare. De har nemlig været lukket i 

flere perioder. 

Vi skulle dog helt frem til omkring første juni før greenfee spillerne begyndte af finde 

vej til Sønderjyllands golfklub, hvilket også er omtalt i anden sammenhæng i 

beretningen. 

Ny belægning på stierne er påbegyndt, hvilket bliver rigtig flot. Arbejdet kan dog først 

forventes afsluttet i løbet af 2016/2017. De fleste steder vil der blive udlagt stenmel 

og enkelte steder vil der i stedet for blive udlagt græs hvor det vil være mere 

passende af hensyn til helhedsindtrykket af baneanlægget. 

Herre Teestedet på hul 17 lægges om. Det var efterhånden ved at være godt brugt vil 

nogle nok sige. 

En omlægning, eller større inddragelse af søen på hul 18, er igangsat og forventes at 

stå klar til sæsonstarten. Det bliver spændende at se hvilke udfordringer det vil 

medføre for at nå greenen. 

Vi har modtaget en ny vandindvindingstilladelse fra kommunen som er godkendt frem 

til 31.12.2030, hvilket er af stor betydning for klubben, banen og ikke mindst for 

klubbens økonomi. 

Beplantningsplanen følges, og lige nu overvejer vi hvordan den fortsatte beplantning 

skal ske på de områder hvor der mangler efterbeplantning. 

Der skal udarbejdes en ny udviklingsplan for banen for de kommende 4 år, hvilket 

bliver en at de større opgaver for baneudvalget i 2016. 

Træer, buske og rough er kraftigt beskåret i 2015 ikke mindst takket være en stor 

indsats af Bjarne Hoffmann. Et flot syn møder os nu fra hul 1 til og med hul 18. 

Vi fik nye affaldsspande – et flot tiltag, der er medvirkende til at give anlægget et fint 

look. 

Når nu alt det er nævnt, og vi kan se hvor flot et anlæg vi har – og på trods den store 

mængde nedbør vi har fået - så skyldes det ikke mindst en stor og dygtig indsats fra 

greenkeeperne. 
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Så derfor en stor tak til klubbens chefgreenkeeper og hele hans team. 

Vi har modtaget meddelelse fra Poul Møller om, at han ønsker at stoppe som formand 

for baneudvalget på grund af voksende aktivitet i den private virksomhed. Jeg vil 

derfor gerne rette en tak til Poul for hans store indsats for banens udvikling og 

vedligeholdelse gennem årene. Resultatet kan ses, og det har vi alle stor glæde af. 

 

Kommunikation og markedsføring 

Bestyrelsen har en klar strategi for kommunikation og markedsføring. 

Klubbens hjemmeside fik i sæsonens løb – som tidligere nævnt - en hel del negative 

ord med på vejen for ikke at være brugervenlig. Bestyrelsen tog derfor konsekvensen 

og nedlagde siden. Der er nu oprettet en ny hjemmeside som fungerer efter 

hensigten, og som er mere brugervenlig. Det gælder for såvel medlemmerne som for 

de enkelte webmastere for klubberne i klubben. 

Sekretariatet har haft et rigtig godt samarbejde med de lokale dagblade og ugeaviser, 

og de har sammen med bl.a. udvalgene og ”klubber i klubben” været gode til at sende 

positive omtaler og resultater. 

Det har resulteret i mere presseomtale end i tidligere år. Der har været rigtig meget 

positiv omtale af klubben og dens medlemmer. Det gælder såvel i de lokale medier 

som i de landsdækkens medier som golfblade og lignende. 

Det hænger sikkert for en dels vedkommende også sammen med at vi i 2015 har haft 

en af de sportslige bedste sæsoner i klubbens historie. 

 

Øvrige emner: 

Sporten 

I beretningen for 2014 blev der udtrykt et ønske om at klubbens endnu mere 

ambitiøse mål for sporten i 2015 måtte blive indfriet. Og det blev de, og nok også 

mere til.  

Flere års målrettet indsats fra klubbens side, og ikke mindst takket være en stor 

sportslig indsats af Thor, har skabt store og flotte resultater. 

Sønderjyllands Golfklub har i 2015 nok haft det sportsligt bedste år i klubbens snart 

50 årige historie. 

Ud over alle de flotte individuelle resultater i forskellige turneringer i ind og udland 

skal nævnes følgende 
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1 DM i slagspil for herrer 

1 DM i holdspil for kvinder 

1 DM i Golf for døve 

Disse mesterskaber blev markeret ved en reception i klubben den 20. september. 

Endvidere: 

Sølv og bronze ved DM hulspil damer 

3 sønderjyske mesterskaber 

3. division damer blev nr. 4 i puljen 

1. division herrer blev nr. 2 i puljen 

4. division herrer blev nr. 2 i puljen 

Kval.rækken, Herrer blev nr. 3 i puljen 

Senior, 2. division blev nr. 3 i puljen 

Tak til alle jer som gennem de sportslige resultater har været medvirkende til at 

sætte Sønderjyllands Golfklub på landkortet og givet klubben en positiv omtale. 

 

Partnerskabsaftale 

Vi har indgået en partnerskabsaftale med Aabenraa Kommune, der skal være med til 

at skabe interesse for golfsporten blandt folkeskolens elever. 

Der tilbydes et antal skoler et samarbejde om undervisning af elever i bestemte 

årgange. 

I første omgang er der tale om et beskedent antal lektioner indtil vi kan se hvor stor 

interessen er fra skolernes og elevernes side. 

 

Det sønderjyske samarbejde 

Vi har deltaget i møde i det sønderjyske samarbejde – samarbejdet med de 

omkringliggende golfklubber, og bl.a. drøftet greenfee aftaler, indkøbssamarbejder, 

udlån/udleje af specialmaskiner.  
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”Golferen i Centrum” 

Vi har nu i to sæsoner anvendt analyseværktøjet ”Golferen i Centrum” hvor såvel 

klubbens medlemmer som greenfee spillerne har haft mulighed for at tilkendegive 

deres oplevelser med banen og øvrige faciliteter. For klubbens medlemmer har der 

endvidere været mulighed for at vurdere; bestyrelsen, sekretariatet, pro’erne og 

andet. 

Disse vurderinger har selvfølgelig været med til at give bestyrelsen et finderpeg om 

hvor der er plads til forbedringer, eller hvor det er gået rigtig godt. Noget som vi 

naturligvis har forholdt os til året igennem og benyttet til at forbedre tingene, der 

hvor det nu har været aktuelt. Generelt set, så har målingerne for Sønderjyllands 

Golfklub ligget meget højt i forhold til sammenlignelige golfklubber, og specielt i det 

sønderjyske område.  

Efter to års målinger har bestyrelsen besluttet, at sætte systemet i bero for senere at 

vurdere hvornår tiden igen er inde til at gennemføre sådanne målinger af 

tilfredsheden. 

Målinger må ikke opleves af medlemmerne som en belastning, hvilket i sig selv kan 

medføre at antallet af besvarelser vil falde, og værdien af undersøgelsen vil ikke give 

et retvisende billed. 

 

Sponsorer 

Klubbens sponsorer er meget loyale over for klubben. Sponsorer er uundværlige for 

en hver medmedlemsejet klub, og sponsorudvalget gør en stor indsats for at fastholde 

og tiltrække nye sponsorer. 

En enkelt sponsor har dog i år været klubben særdeles venlig sindet, hvilket også kan 

mærkes på bundlinjen for 2015. 

Tak til alle klubbens sponsorer for samarbejdet i 2015. En vigtig støtte i klubbens 

bestræbelser på fortsat at være den foretrukne golfklub i det sønderjyske område. 

 

Sekretariatet, Trænerteamet, shop og greenkeeperne 

Vi har et meget velfungerende sekretariat, der i hverdagen ud over de mange daglige 

opgaver også fungerer som blæksprutter på en lang række opgaver. Samtidig med at 

de hjælper og deltager i en del af udvalgenes funktioner når og hvor der er behov for 

det. Med en aktiv bestyrelse og 12 udvalg er der mange opgaver der skal løses. 
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Det samme er tilfældet med klubbens Pro’er og greenkeepere, der udfører et flot 

arbejde sæsonen igennem. 

Sekretariat, Pro’erne og greenkeeperne  har alle i spørgeskemaundersøgelsen 

”Golferen i Centrum” modtaget høje scorer, hvilket er meget velfortjent. De yder 

dagligt en stor indsats for at tilfredsstille klubbens medlemmer, og gæster. Så til lykke 

til dem alle med resultatet, og fortsæt gerne i samme retning i den nye sæson. 

Restaurant 

Som nok alle ved, eller har bemærket, så har Lars i 2015 trukket sig lidt i baggrunden 

for at etablere en ny restaurant i Flensborg. Det har medført at nye er kommet til, 

hvilket har affødt enkelte bemærkninger under vejs. 

Lars har sin helt egen måde at håndtere medlemmerne og gæsterne på, og den er 

slået godt igennem. De nye har deres måde at gøre tingene på, og det har vi lige 

skullet vende os til. Det er bestyrelsens opfattelse at det nu kører på skinner igen. 

Lars vil efter indkøringen i Flensborg også være mere tilstede hos os i den nye sæson. 

Hvilket helt sikkert også vil give de nye mere tryghed i hverdagen. 

Tak til Anna og Lars, og deres medarbejdere  for et godt samarbejde og en stor 

indsats i 2015. 

 

Medlemmerne 

I en klub som Sønderjyllands golfklub med omkring 1000 medlemmer kræves der ind 

i mellem en stor indsats for af kunne fastholde medlemsantallet. Det kræver at vi 

årligt får tilgang af nye medlemmer. 

Jeg vil derfor meget opfordre at klubbens medlemmer markedsfører Sønderjyllands 

golfklub for familie, venner, bekendte, kolleger, naboer og mange flere så vi fortsat 

kan nå det ønskede medlemstal. 

Klubbens bedste ambassadører, er alt andet lige klubbens egne medlemmer. 

Flere undersøgelser viser nemlig, at det er klubbernes medlemmer, der tiltrækker 

langt flest af de nye medlemmer i golfklubberne. Fra klubbens side vil vi fortsat gøre 

en stor indsats gennem arrangementer, annoncer osv. for at tiltrække nye 

medlemmer. 

Et andet vigtigt argument for at tiltrække nye medlemmer er også det sundheds-

mæssige aspekt i at spille golf. En undersøgelse har fastslået at jævnlig motion er 

livsforlængende med omkring 5 år. Så det i sig selv må være et godt argument for at 

spille golf hvor en runde fra hul 1 til og med hul 18 løber op i ca. 10 kilometer, og så 

ikke at forglemme det sociale 19. hul, hvilket medvirker til at skabe gode sociale 

relationer. 
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Afslutning 

Lad mig afslutningsvist slå fast. Vi har en rigtig god golfklub med positive, venlige og 

hjælpsomme medlemmer.  

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for den hjælp og inspiration, 

der gives året igennem til stor gavn for Sønderjyllands Golfklub.  

Bestyrelsen, eller sekretariatet går aldrig forgæves når der er behov for at få opgaver 

løst. Ingen nævnt ingen glemt, men TAK til alle jer som i sæsonens løb på den ene 

eller den anden måde har bidraget til klubbens drift. Det er en stor hjælp og som 

samtidig også skaber bæredygtighed for klubben. 

Og Sidst, men så absolut ikke mindst så skal der lyde en stor tak til klubbens dygtige 

medarbejdere i sekretariatet, greenkeeperne, klubbens pedel, Pro’erne og 

restauratøren for deres positive indstilling og den store indsats de yder sæsonen 

igennem for at få enderne til at nå sammen så klubben fortsat kan være den 

foretrukne golfklub i det sønderjyske – TAK for det. 

Med ønsket om en rigtig god og ikke mindst tør golfsæson, så…… 

tak for ordet ! 

 

Bestyrelsen for  

Sønderjyllands golfklub, den 10. februar 2016 


