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Så er det igen blevet tid til klubbens ordinære generalforsamling så alt er igen ved det 
gamle – eller er det nu også det ? 
 
Nej det er det desværre nok ikke ! 
 
Den seneste generalforsamling for 2020 blev afholdt den 6. September 2021 med ca. 90 
deltagere som  på grund af den aktuelle covid-19 situation var blevet udsat fra februar 
måned, dog med de restrektioner som fulgte med. Af samme årsag blev der efterfølgende 
samme dag  også afholdt medlemsmøde hvor der blev orienteret om følgende emner; 
træfældning, omlægning af green på hul 3, kommende udviklingsplan for banen, projekt 
foreningsudvikling og det aktuelle arbejde omkring medlemshvervningen. Endvidere 
drøftede medlemmerne mulighederne for etablering af en seniorklub, og et medlemsskab 
af Greenfee Club no. One (med Haderslev, Kolding, Vejle, Horsens, Gyttegård og 
Breinholtgård), Bestyrelsen blev opfordret til at arbejdere videre med begge forslag. 
 
Det er derfor også glædeligt at kunne orientere om at begge ønsker er realiseret i løbet af 
efteråret. 
 
Covid-19 situationen har ikke ændret sig meget til det bedre endnu – flere er blevet smittet 
og rigtig mange er blevet testet. Enten som PCR test, kviktest, eller hjemme test, men 
eksperterne er begyndt at se lyset forude i og med at foråret og sommeren venter lige om 
hjørnet. De forudser en afslutning på pandemien når varmen vender tilbage. Det vil vi se 
meget frem til med glæde. 
 
Så må vi bare håbe på de får ret. 
 
En ting er dog sikkert, og det er at flere og flere er begyndt at spille golf også i 
Sønderjyllands Golfklub, og det er glædeligt.  
 
Vi besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og det samme gør vi for 2022,  
at afsætte økonomiske midler til at deltage i DGU’s Funnel First projekt . Et projekt der 
skal fremme rekrutteringen af nye medlemmer. 
Takket være en stor indsats af  begynderudvalget, 2 x Bent (Johnsen og Giebel), sekreta-
riatet og flere af klubbens medlemmer er det lykkedes at tiltrække mange nye medlemmer 
til Sønderjyllands Golfklub, og det samtidig med at færre har valgt at stoppe med at spille 
golf end set i tidligere år. 
 
Så medlemsmæssigt står vi et godt sted for øjeblikket, og den udvikling må gerne 
fortsætte. 
 
Derudover er der efterfølgende blevet orienteret om de større projekter i nyhedsbrevene. 
Træfældningen er afsluttet igen med et flot resultat (mangler endnu at se den økonomiske 
opgørelse) greenen på hul 3 begynder igen at ligne en green som vi kan glæde os til at få 
afprøvet fra medio 2022 såfremt vejr og vind er med os, og det forventer vi det er – så 
glæd jer. 
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Som nævnt så blev Bestyrelsen på medlemsmødet opfordret til at arbejde videre for at få 
etaberet en seniorklub så vi nu har 5 klubber i klubben, og spørgsmålet er så om hvor 
mange vi har behov for på længere sigt. Det bliver et spørgsmål til fremtiden. 
Seniorklubben blev en realitet den 13. December 2021, og fra starten er der tilmeldt ca. 60 
medlemmer, og der optages gerne flere medlemmer indtil sæsonstarten i april måned. 
Der er valgt en bestyrelse, og den vil sikkert i løbet af foråret orientere mere om den nye 
Seniorklub, og dens program. 
 
Sekretariatet fik opgaven med at få Sønderjyllands Golfklub indmeldt i Greenfee Club no. 
One, og efter lidt frem og tilbage bl.a. fordi vi tidligere har afvist muligheden, så lykkedes 
det alligevel at opnå medlemsskab fra og med sæsonen 2022. Allerede her inden 
årsskiftet 2021/22 har ca.170 medlemmer købt et medlemsbevis. Så det må da siges at 
være en succes. 
Sønderjyllands Golfklub er optaget som den syvende golfklub i samarbejdet Greenfee 
Club No. One med virkning fra 1. Januar 2022.  
 
Greenfee Club No. One, er et greenfee samarbejde mellem følgende klubber: 

• Vejle Golf Club 
• Kolding Golf Club 
• Horsens Golfklub 
• Haderslev Golfklub 
• Breinholtgaard Golf Klub 
• Gyttegård Golf Klub 
• Sønderjyllands Golfklub 

Medlemsrettighederne i Sønderjyllands Golfklub har været til debat et stykke tid. 
 
Medlemmerne i Sønderjyllands Golfklub er generelt tilfredse med deres medlemskab. Et 
punkt  hvor flere ikke har været så tilfredse, er adgangen til at booke tider i golfbox. Der 
har været lidt utilfredshed med at klubber-i-klubben har fyldt for meget. 
Vi skal bare huske på, at stort set alle golfklubber i Danmark har et tilbud om medlemskab 
af en klub i klubben. Det er et tilbud som kan vælges til eller vælges fra. Det er op til hver 
enkelt medlem. Derudover er der ligeledes tilbud om at deltage i tirsdagsgolfen som er en 
stor succes, og som mange medlemmer benytter sig af. 
 
Bestyrelsen nedsatte et udvalg, med Bent Johnsen som formand. Udvalget skulle se 
nærmere på reglerne og hvilke muligheder der var for at imødekomme denne utilfredshed. 
I Sønderjyllands Golfklub havde vi i sæsonen 4 velfungerende Klubber i klubber (ultimo 
2021 har vi 5 KIK). For damerne har vi Morgenfruerne og Onsdagspigerne, der begge 
spiller onsdage. For herrerne har vi seniorherrerne og torsdagsherrerne der begge spiller 
torsdage. Seniorklubben har fået tildelt spilletider fredag formiddag fra sæson 2022. 
 
Medlemmer af Klubber i klubben har mulighed for at reservere tider på deres faste 
spilledage. 
 
Arbejdsgruppen vedrørende medlemsrettigheder fandt frem til en løsning der bedst muligt 
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kunne imødekomme de fleste medlemmers ønsker og behov. Bestyrelsen har derfor 
tilsluttet sig følgende forslag fra arbejdsgruppen. 
 
”Der gælder nedenstående rettigheder for alle medlemmer af Sønderjyllands Golfklub: 

1. Alle medlemmer af Sønderjyllands Golfklub kan booke op til 4 starttider 14 dage 
frem. 

2. Alle tider skal bekræftes i Golfbox, enten via touchskærm eller via app. Manglende 
bekræftelse - “No Show” vil blive påtalt og i gentagelsestilfælde kan det medføre 
sanktioner. 

3. Alle spillere kan booke i eget navn. Misbrug ved at booke i andet medlems navn 
eller pseudonym vil medføre sanktion. 

For Klubber i klubben gælder i øvrigt bestemmelserne for klubber i klubben i 
Sønderjyllands Golfklub som fremgår af hjemmesiden, herunder bl.a. 

1. Alle klubber i klubbens tider vil være forbeholdt klubber i klubbens medlemmer ind 
til kl. 08.00 to dage før Klubben i klubben skal spille. Dvs. For dame-klubberne 
mandag kl. 08.00 og for herreklubberne kl. 08.00 tirsdag. Derefter vil tiderne åbnes 
for alle spillere, medlemmer og gæster. 

2.  I sæsonen april, maj, juni, juli, august og september afvikles turneringerne med 
løbende start.  
Der tillades dog baglæns gunstart ved turneringsstart inden kl. 8.30. Herudover kan 
der kun forventes tilladelse til gunstart ved afslutningsturneringer i oktober eller efter 
særlig tilladelse fra sekretariatet. Ved gunstart i eftermiddagsklubberne skal antallet 
af deltagere meddeles til sekretariatet senest 7 dage før turneringsstart.  
Turneringer med gæster eller klubberne indbyrdes skal afvikles indenfor klubbernes 
fastsatte spilledage. 
Der skal spilles på banen i overensstemmelse med golfklubbens retningslinjer, 
herunder at spillerne skal lukke en hurtiggående flight igennem, når der foran 
spillerne er mindst et helt frit hul. 
Der spilles – om muligt – udelukkende i 4 flights og der må ikke benyttes 
spilleformer, som unødigt forsinker spillet. 

3. Klubber i klubbens åbne turneringer skal afholdes på Klubber i Klubbens normale 
dage  

4. Klubber i klubber skal informere nye medlemmer om mulighederne for at blive 
medlem og spille med i klubber i klubben. 

5. Klubber i Klubben tillades – efter aftale med sekretariatet - starttider uden for deres 
normale dage i forbindelse med sæsonafslutning, juleturnering eller lignende. 

Økonomien 
Der har igen i 2021 været økonomiske udfordringer og uforudsete udgifter. Jeg tænker her 
bl.a. på de forhøjede udgifter el., brændstof, kemikalier og gødning som ikke var til at 
forudse ved årets begyndelse, men som kan henføres til den aktuelle samfundssituation. 
Vi kender jo også til en del af denne udgiftsstigninger i vores egen husholdning. Dertil 
kommer så ligeledes de pludselig opståede behov for en løsning, og som ikke umiddelbart 
er tilgodeset i budgettet. 
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Rettidig omhu har derfor igen i år været påkrævet og som nævnt specielt på grund af den 
aktuelle situation i samfundet hvor priserne er steget og leveringerne har været 
vanskelige. Regnskabet for 2021 udviser heldigvis  et overskud på 77.689 kr. mod et 
budgetteret  nul-resultat. 
 
Det må vi som ansvarlig bestyrelse sige er meget tilfredsstillende, hvilket glæder os rigtig 
meget. Derfor også en stor tak til medarbejderne, udvalg og klubbens kasserer for 
indsatsen gennem sæsonen. 
 
Et gammelt udtryk som sikkert vil være de fleste bekendt; orden i økonomien – skaber 
glæde i arbejdslivet ! 
 
Og intet kan være mere rigtigt. 
 
Banen 
Greenkeeperne har for alvor været i gang med at trimme banen og områderne omkring 
banen her  i vinterperioden. Det ser rigtig fint ud så der noget at glæde sig til i den 
kommende sæson som venter om 2 måneder. 
Desværre har vi igen i det nye år haft vandaler på spil på hul 7 hvor knallerter har ”hygget 
sig” på greenen, bunkeren, skilte er ødelagte og lynskuret er overmalet, og tomme øldåser 
flyder. En bil har kørt en tur på fairwayen. Alt med en del ekstraudgifter og arbejde til følge 
– sørgeligt at unge mennesker ikke har mere respekt for andres værdier. 
 
Banen har igen i 2021 været lukket enkelte dage på grund af for megen vand på 
anlægget. Alt er heller ikke på det område som normalt. Sønderjyllands Golfklub er 
bestemt ikke kendt for at være et sted hvor banen ofte er lukket på grund af vejret. 
Nærmere tvært imod. 
 
Nu glæder vi os bare til at Baneudvalget her i første halvdel af sæsonen fremlægger deres 
forslag til en ny baneplan som skal drøftes i et senere medlemsmøde. Datoen herfor 
udmeldes senere. Planen skal efterfølgende godkendes i bestyrelsen og så skal den 
løbende implementeres i de kommende års budgetter. 
 
Dolla Spot blev bekæmpet, men helt væk var den nu ikke. Der var her sidst på sæsonen 
været tydelige tegn flere steder på fairways, men heldigvis overvandt klubbens greens 
denne ”sygdom” takket være rettidig omhu fra Baneudvalgets og greenkeepernes side. 
 
Banen blev først nedlukket for spil til greens ultimo november. 
 
I den nye sæson kommer vi til at spille på en ny green på hul 3 (…eller i halvdelen af 
sæsonen), og vi kommer til at spille på en bane, hvor mange træer er fjernet og der er 
foretaget mindre ændringer på hul 8 og på hul 14. En ny sti på hul 17 gør det nemmere at 
komme til green. 
 
Sidste vinter var klubben hårdt angrebet af skadedyr, og flere bags blev bidt i stykker. Det 
har vi forsøgt at komme i forkøbet med en massiv indsats til forebyggelse af skadedyrenes 
indtrængen i bagbygningen, hvilket vi meget håber på er lykkedes. Indtil videre har vi ikke 
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hørt om flere angreb i denne vinter. Så vi håber fortsat det bedste og at den ekstra indsats 
bærer frugt. 
 
 
Vintergolfen 
Vinterbanen er nok en af de bedste i miles omkreds, og den bliver da også spillet rigtig 
meget.  
 
Vinterbanen er efterhånden blevet et stort hit. Mange af klubbens medlemmerne spiller 
mere og mere om vinteren, og vi har flere og flere gæster, der ønsker at spille banen.  
Tak til greenkeeperne for deres indsats. Det glæder rigtig mange at vi kan tilbyde sådanne 
forhold og det giver samtidig klubben en positiv omtale, og tiltrækker som nævnt også 
gæstespillere. 
 
 
De frivillige 
Sønderjyllands Golfklub har rigtig mange frivillige hjælpere og tak for det. Det være sig i de 
mange udvalg, tirsdagsgolfen, begynderarbejdet, blomsterpigerne, arbejdet på Greens 
(Dollar Spot) og flere kunne nævnes. 
 
Tak for jeres store indsats gennem sæsonen. 
 
 
Sporten 
 I weekenden 28 og 29 august blev der afholdt klubmesterskab. 
 
Igennem hele weekenden blev der spillet imponerende flot golf. Klubbens stab af 
greenkeepere havde arbejdet med banen, så den var i den allerbedste stand. Spillerne 
spillede således under helt optimale betingelser på en flot bane. Som tilskuer fik man 
derfor mulighed for at se golf på et meget højt niveau. 
I lørdagens 2. runde gik Jacob Jørgensen en imponerende runde i kun 66 slag – kun et 
slag fra en tangering af banerekorden. 
 
Klubmesterne blev: 
 
Damer: Karen Gudnadóttir  
 
Herrer: Michael Kuhlmann  
 
Midage herrer: André Kasprzak 
 
Senior Damer: Birgit Kirchhübel 
Senior Herrer: Poul-Erik Petersen 
 
Superveteran Damer: Birgit Lange Andersen 
 
Superveteran Herrer: Niels Kyed 
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Veteran Herrer: Henrik Lüth 
 
Stableford Mesterskab: Jonas Ritter Sabat 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere og flere af klubbens medlemmer deltager i 
klubmesterskaberne så det kan blive en rigtig festdag i klubben. 
 
Sønderjyske Mestre (fra Sønderjyllands Golfklub) 
Damer: Karen Guðnadóttir, Sønderjyllands Golfklub, 85 slag.  
    
Superveteran: 
Damer: Berit Lange Andersen, Sønderjyllands Golfklub, 99 slag.  
 
 
Turneringsholdenes placeringer i 2021. 
1. division herrer rykkede ned i 2. division, 1. division damer rykkede ned i 2. division, 4. 
division herrer rykkede ned i 5 div., 3. division veteraner rykkede op i 2. div. og 2. division 
seniorer blev i 2. Division. 
 

Derudover har klubben været repræsenteret i regionsturneringen med flere hold, og 
opnået fine placeringer. 
 
Aabenraa Kommune har fra og med 2022 ændret deres elitekoncept for herved at søge 
optagelse som Team Danmark kommune, og det kræver at de sportsgrene/klubber der 
fremadrettet optages som en del af kommunens projekt skal have opbakning fra deres 
respektive specialforbund som i  vores tilfælde er Dansk Golf Union. 
 
Aabenraa Kommune kontaktede i den anledning Dansk Golf Union for at få deres 
opbakning til at Sønderjyllands Golfklub fortsat er tilknyttet eliteprojektet i kommunen. 
Uden forudgående dialog med klubben har unionen meddelt kommunen, at de ikke ser 
Sønderjyllands Golfklub fremadrettet som en del af et kommunalt eliteprojekt i samarbejde 
med Team Danmark og Aabenraa Kommune som elitekommune. 
Vi har haft adgang til korrespondancen parterne imellem, og undrer os meget over de 
argumenter som er fremført fra DGU’s side. 
 
Den fremgangsmåde er vi naturligvis langt fra tilfredse med, og har derfor drøftet 
situationen med Aabenraa Kommune, der for 2022 ikke kan ændre på forholdene. Vi har 
ligeledes valgt at gå i dialog med direktøren for Dansk Golf Union for at få en forklaring på 
deres vurdering og udtalelse til Aabenraa Kommune uden forudgående dialog med 
klubben.  
 
Det medfører, at vi for 2022 mister en stor del af det kommunale tilskud til klubbens 
elitearbejde som vi har modtaget gennem flere sæsoner. 
 
Det gør naturligvis også at vi må gøre en større indsats for at tiltrække flere juniorer og 
ungdomsspillere til klubben. Det er bl.a. der fra vi i fremtiden skal rekruttere de kommende 
elitespillere. 
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Et indsatsområde for os alle såvel bestyrelsen som for klubbens medlemmer. Vi skal have 
jeres børn og børnebørn i gang med at spille golf. 
 
Jakob Jørgensen valgte i sæsonen at blive PRO, og klubben har så godt som muligt 
støttet ham i dette ønske. 
Ligesom vi kan henvise til at klubbens damehold for nogle få år tilbage blev danmarks-
mestre. Så noget må vi da have gjort rigtigt på et tidligere tidspunkt, men det er desværre 
nok forbigået DGU, der ikke er nået længere i deres sonderinger end til storbæltsbroen, 
desværre. 
 
 
Sponsorerne 
Klubbens sponsorer er trofaste støtter, og klubbens sponsorbudget er sammenlignet med 
tilsvarende klubber på et fint niveau. Sponsorerne er en vigtig samarbejdspartner for 
klubben. 
 
Tak til klubbens sponsorer for deres uundværlige bidrag til den samlede økonomi. Det er 
samtidig medvirkende til vi kan opretholde det samme høje niveau år efter år når det 
gælder banen, klubbens faciliteter og øvrige tilbud til medlemmerne. 
 
Sponsordagen i 2022 er fastlagt til 20. maj og vi håber meget på at klubbens sponsorer vil 
afsætte dagen og den fornødne tid til at være med til en runde golf og hyggeligt samvær. 
 
 
Donationer og momskompensation 
Flere og flere medlemmer har de sidste 2 sæsonen valgt at støtte klubben ved at give en 
gave på 200 kr. som efterfølgende giver bestyrelsen mulighed for at søge den statslige 
momskompensation (puljebeløb). 
Det er en stor hjælp for den samlede økonomi i det enkelte år. Vi modtog i 2021 ca. 
225.000 kr. fra staten, hvilket svarer til, at der skulle opkræves yderligere ca. 320 kr. pr. 
seniormedlem i kontingent for at vi kan fastholde den samme indtægtsramme som nu. 
I 2021 har ca. 215 medlemmer valgt igen at støtte klubben, og fællesskabet. Vi afventer så  
statens udmelding på den forventede kompensation i 2022 – spændende. 
 
Stor TAK til de medlemmer der vælger at donere de 200 kr. til den fælles klubkasse. Som 
nævnt så er det af stor betydning for klubbens samlede indtægtsbudget, og samtidig også 
på de samlede udgifter. 
 
For de medlemmer der vælger at betale denne gave til fællesskabet i klubben afholdes der 
i sæsonens løb en donationsturnering med spil og frokost. I 2022 er dagen fastlagt til den 
21. august. Så sæt kryds i kalenderen såfremt du har indbetalt de 200 kr.! 
Klubbens restauratør Bo har stillet to præmier på højkant som udloddes på dagen og der 
er her tale om et ophold på Årøsund Bade Hotel og nogle gode flasker rødvin. Så der er 
noget at se frem til, og tak til Bo for dette initiativ. 
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Sekretariatet og greenkeeperne 
Medarbejderne i klubbens sekretariat og klubbens greenkeeperstab har igen i år ydet en 
stor indsats til gavn og glæde for klubbens mange medlemmer og gæster. 
 
I en coronatid er der også flere ekstra og andre opgaver der skal tages højde for i 
hverdagen, og der er mange spørgsmål og opgaver fra myndighederne der skal tages 
højde for. 
Kommunikationen er ofte besværliggjort af de forskellige restriktioner, der skal tages højde 
for og indarbejdes i de daglige rutiner. 
 
Tak til jer alle for jeres store engagement. 
 
 
Restaurant , PRO og SHOP 
Klubbens nye restauratør Bo Grønvall Hansen slog dørene op primo april måned til 
Sønderjyllands Golfrestaurant, og velkommen til Bo som vi allerede har lært at kende som 
en initiativrig restauratør som vi ser frem at samarbejde med i de kommende mange år. 
Maden, humøret og indsatsen er bestemt helt i top. 
 
Vi ved jo alle at det er og har været en svær tid at starte noget nyt op og specielt i 
restaurantbranchen i disse år. Vi vil derfor opfordre klubbens medlemmer vil at støtte op 
om restauranten således at Bo også kan se en fremtid her hos os i Sønderjyllands 
Golfklub. 
Noget vi længe, ja i flere år, har snakket om har været mulighed for at købe fadøl, 
sodavand og kaffe i vinterperioden. Bo har nu sørget for at dette er muligt. Så lad 
dåsevarerne blive der hjemme og støt op om dette nye initiativ som kun kan være i alles 
interesse. 
 
Zandra og Thor har på trods af den aktuelle corona situation haft en fornuftig sæson i 
shoppen, med træningen og i deres nye flotte golfstudie. 
Vi skal fortsat huske, at en golfshop ikke er en selvfølge.  Det har været svært at drive 
shoppen i en tid hvor det har været vanskeligt for dem at skaffe det fornødne varelager på 
grund af situationen på markedet. Mange varer skal hentes hjem fra fjerne verdensdele, 
og det er lige som i andre brancher meget vanskeligt i disse tider hvor de store forretnin-
ger og virksomhedskæder kommer i første række. 
Så også her gælder det om at klubbens medlemmer støtter op således at vi også i de 
kommende år har en shop. 
 
Tak til jer begge for en stor indsats i 2021. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i de 
kommende år. 
 
HUSK at både Bo, Zandra og Thor altid er flinke til at være sponsorer i klubben. Så støt 
dem de støtter også klubben, og klubbens medlemmer. 
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Afslutning 
En opfordring til klubbens medlemmer i 2022 skal være – tag godt i mod alle de nye medlemmer 
og hjælp dem godt i gang i Sønderjyllands Golfklub. De skal føle sig velkomne fra den første dag. 
Det samme gælde naturligvis også i omgangen med alle klubbens medlemmer . Et godt socialt liv i 
klubben giver os en god omtale og medfører større fokus på klubben således, at der også i de 
kommende år kommer flere nye medlemmer. 
Vi arbejder lige nu på at finde passende muligheder for integration af klubbens mange nye 
medlemmer, og anmoder derfor om at vi hver især ikke kun ser på egne ”velerhvervede 
rettigheder”, men hjælper til med at integrere de nye klubmedlemmer så de føler sig set og føler 
sig velkommen i Sønderjyllands Golfklub. Som et medlem en gang præciserede så er det vigtigt, at 
der er samme vilkår og muligheder for det samme kontingent, og det vil vi fortsat bestræbe os på 
at imødekomme bedst muligt. 
 
Tak til alle medarbejdere i klubben, klubbens PRO og restauratør for jeres store engagement til 
gavn for alle klubbens medlemmer og klubbens gæster. I får ikke altid tak som fortjent. I må ind 
imellem stå på mål for de negative bemærkninger som måske i bund og grund burde rettes til rette 
vedkommende. 
 
Tak til klubbens bestyrelse for et godt samarbejde i 2021. Vi har haft mange spændende drøftelser 
og ikke altid været enige, men altid meldt ud i fælleskab, hvilket er vigtigt. 
For mit eget vedkommende også en stor tak til de skiftende bestyrelser siden 2011 for det gode 
samarbejde, og altid til gavn for klubbens bedste. Også selv om der nok er enkelte medlemmer der 
ikke altid har været enige med os i det. 
 
De fleste af os har nu fået det 3. Vaccinestik mod Covid-19, eller har været smittet så alt andet lige 
så bør vi kunne få en helt fantastisk golfsæson 2022 på en fantastisk golfbane, og et flot golfanlæg 
med faciliteter som mange golfklubber misunder os, herunder også en shop og en restaurant. 
 
Så glæd jer – vi ses snart igen på golfbanen, i cafeen/restauranten, og i shoppen, ja meget gerne 
begge steder i den nye sæson. 
 
God sæson 2022 til jer alle. 
 
 
Bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub 
19. januar 2022 
 
 
 
 
 
 


