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Sønderjyllands Golfklub - Bestyrelsens årsberetning 2019 
 
 
Indledning 
Det samlede antal golfspillere i Danmark er for andet år i træk faldende. I 2018 faldt antallet 
af golfspillere med næsten 2200 og i 2019 med 474. Det er dog et noget mindre fald end i bl.a. 
Norge, Sverige, Skotland og England. 
 
I Sønderjyllands Golfklub oplevede vi en mindre medlemsnedgang på i alt 33 i 2019 fordelt 
over alle medlemskategorier. Det er primært i antallet af flexmedlemmer hvor der er sket en 
tilbagegang på 21 medlemmer, heraf er de 15 damespillere. For de 33 skal der gerne ved en 
fælles indsats findes mindst 33 nye medlemmer til Sønderjyllands golfklub i 2020, og det er 
allerede flere nye indmeldelser. Så det tegner godt, men vi skal alle gøre en indsats for at 
tiltrække nye medlemmer. 
 
Derfor appellerer Dansk Golfunion nu også til de danske klubber om at gå ind i kampen for at 
fastholde og gerne tiltrække nye golfspillere, og sætte fokus på hvordan klubberne 
organiserer dette vigtige arbejde.  
 
Dansk Golfunion peger bl.a. på at fortsatte besparelser/mindre indtægter vil forringe de 
enkelte golfbaner og øvrige faciliteter og nye medlemmer vil derfor i stigende grand søge til 
andre steder hen. Samtidig anbefaler unionen også klubberne til at øge 
rekrutteringsomkostningerne, og forankre denne vigtige opgave i et særligt udvalg, eller 
arbejdsgruppe. 
 
Samtidig peges der på, at golfklubberne er gode til at regulere udgifterne ved at få 
medlemmerne til at lave forefaldende arbejde. Men samtidig peger DGU også på at det ikke er 
en fremgangsmåde, der er holdbar i længden, når man tænker på at hver fjerde golfspiller i 
Danmark er over 70 år. 
Og så er der nok heller ikke en fremgangsmåde når vi ønsker at tiltrække nye medlemmer i de 
kommende år, at tilbyde dem et medlemskab mod at de skal udføre en del frivilligt arbejde. 
Det er svært nok at tiltrække nye medlemmer, og specielt de yngre og børnefamilierne, under 
de nuværende vilkår. 
 
Golfsporten er ifølge en rapport om folkesundhed en af de største seniorsportsgrene i 
Danmark, og hver 20. over 60 år spiller golf. 
Golfsporten er samtidig en af de sportsgrene, hvor der bruges flest timer om ugen på sporten 
Det kan vi helt sikkert godt bekræfte i Sønderjyllands Golfklub. 
 
Aktive golfspillere, lever de i gennemsnit 7 år længere, end hvis de var inaktive, og har mindre 
kontakt til den praktiserende læge. 
Det gør vi som regel kun når det generer så meget at vi ikke kan komme rundt på golfbanen. 
Derudover reduceres risikoen for en lang række livstilssygdomme ved fysisk aktivitet som 
bl.a. hjertekar sygdomme og type-2 diabetes. 
 
Fastholdelse af nye medlemmer kræver en dynamisk og tilpasningsdygtig organisation, hvor 
alle funktioner er klar til at løfte opgaven, lige fra administrationen, træner/PRO, mentorer, 
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udvalg og ikke mindst imødekommenhed og hjælp fra de nuværende medlemmer, så 
integrationen går nemt og smidigt. 
 
Hjælp med at byde klubbens nye medlemmer velkomne. Godt begyndt er som bekendt halv 
fuldendt. 
 
Vi har som medlemmer i Sønderjyllands Golfkub et stort fælles ansvar for at medlemmer, 
gæster og klubbens ansatte oplever klubben som et godt sted at være. Ligesom vi har et fælles 
ansvar for at fastholde og tiltrække nye golfspillere til klubben. 
 
Derfor kunne et motto for klubben også være at vi som medlem af Sønderjyllands Golfklub 
behandler - klubben, hinanden, klubbens gæster, samarbejdspartenere og klubbens dygtige 
medarbejdere med respekt i et gensidigt forpligtende fællesskab. Det betyder så også at de 
negative bemærkninger om det ene eller det andet - og som er til stor irritation for de mange -  
undlades i videst muligt omfang i andres påhør. 
 
Det er et vigtigt fokusområde for Sønderjyllands Golfklub i fremtiden dersom vi fortsat vil 
være den foretrukne golfklub. 
 
Bestyrelsen, udvalgene og organisationen 
Det har været et meget aktivt år for bestyrelsens medlemmer og suppleanter.  
Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder, og derudover har bestyrelsen været 
repræsenteret i mere end 30 forskellige møder i årets løb. 
 
Derudover er bestyrelsen med suppleanter også repræsenteret i følgende udvalg; 
Baneudvalget, Begynderudvalget, Banekontroludvalget, Juniorudvalget, Natur- og 
miljøudvalget, Sportsudvalget og Turneringsudvalget. 
 
Endvidere har klubbens næstformand stået for renoveringen af omklædningslokalerne, samt 
koordineringen af byggeriet på driving range, herunder byggemøder o.l. hvilket har været en 
stor opgave i sig selv, og stået på i en længere periode. 
 
Birgitte Bergmann opsagde sin stilling med udgangen af november måned, men fratrådte reelt 
den 8. november. Her skal også lyde en stor tak til Birgitte for hendes indsats for 
Sønderjyllands Golfklub gennem 11 år. 
 
Tak til Bente for hendes store indsats for at få den daglige administration til at fungere i en 
periode hvor sæson 2019 skulle lukkes ned og den nye golfsæson 2020 skal planlægges, og 
mange ting skal iværksættes. Tak til Henrik Dressel og sponsorudvalget for give en hjælpende 
hånd.  
 
Derudover har Baneudvalgets formand og greenkeeperstaben også været hårdt spændt for i 
2019. Der tænkes her specielt på banens genopretning efter 2018, og det store træfældnings-
projekt som ikke er afsluttet endnu.  
 
Stillingen som golfmanager har været opslået og vi har modtaget 22 ansøgninger. 



 4 

Der har været flere kvalificerede ansøgere, og opgaven har derfor heller ikke været så enkel at 
løse. Bestyrelsen arbejder med at få genbesat stillingen med virkning fra 1. marts 2020. 
 
I forbindelse med ansættelsen af en ny manager har der primært været fokus på at få styrket 
følgende områder  

- Større synlighed, og en styrkelse af klubbens kommunikation- og markedsføring, 
herunder større aktivitet på klubbens hjemmeside, facebook osv. 

- Aktiv medlemshvervning, og fastholdelse af klubbens nuværende medlemskreds 
- Tiltrække flere greenfeespillere og companydage 
- Samarbejdet med klubbens mange medlemmer i hverdagen, bestyrelsen, udvalg, 

medarbejderne, PRO, restauratør m.fl. 
- Aktivt fondsarbejde 

 
 
Økonomi 
Der blev budgettet med et forventeligt underskud på 8.000 kr. for 2019. 
 
Årets overskud udgør ca. 136.000 kr. hvilket bestyrelsen er mere end tilfredse med når vi ser 
tilbage på den store usikkerhed der har været bl.a. med de store projekter og banens 
retablering. 
 
Seniorkontingentet for 2019 udgjorde 5.900 kr. og deraf afregnes der ca. 164 kr. til Dansk 
Golfunion. Så netto har klubben således 5.736 kr. pr. seniormedlem at gøre godt med i 
budgetlægningen til den daglige drift og til anlægsinvesteringer. 
 
De ca. 164 kr. der betales i 2019 til DGU, fordeler sig med et kontingent på 158 kr. og en 
indbetaling til en forsikring på ca. 5,15 kr. pr. medlem, der medgår til en kollektiv forsikring 
der dækker det ansvar en golfspiller måtte ifalde ved udøvelsen af golfspillet.  
 
I gennemsnit har golfklubberne i Danmark 8,4 ansatte (årsværk), medens vi i Sønderjyllands 
Golfklub i 2019 havde ca. 6,3 ansatte (årsværk). 
 
Klubbens seniorkontingent er siden 2011 og frem til og med 2020 steget med 875 kr., eller 
med 17,2%, hvilke er noget mindre end i tilsvarende golfklubber, eller 87,50 kr. pr. år. 
 
Vi ønsker heller ikke nogen større stigning til den nye sæson, men en beskeden stigning på 75 
kroner lagt på seniorkontingentet, hvilket nogenlunde svarer til en normal fremskrivning i 
forhold til løn- og priser. Det vil klubbens kasserer komme nærmere ind på lidt senere. 
 
Bestyrelsen har i 2019 skrevet til kommunen med henblik på større lighed i tildelingen af de 
offentlige midler til idrætten i Aabenraa Kommune. Alle udendørs idrætsanlæg vedligeholdes 
af kommunen og stilles vederlagsfrit til rådighed for de idrætsgrene der dyrker udendørs 
idræt, når der lige ses bort fra golfsporten. 
I henholdsvis Sønderborg, Haderslev og Tønder Kommune er de klubejede golfbaner/ 
golfklubber betydeligt bedre økonomisk stillet i forhold til kommunens tildeling af de 
offentlige tilskud, herunder fritagelse for grundskyld, og tildeling af anlægstilskud. 
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Vi venter i spænding på en afklaring fra kommunens side i løbet af 2020, men er nok ikke 
særlig optimistiske i den forbindelse. Golfsporten står generelt ikke særligt højt på 
kommunens prioriteringslister. 
Som en lokal politiker sagde tilbage i tiden, at 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. 
 
Det er dog bestyrelsens opfattelse at sport og kultur skal have lige muligheder i forhold til 
økonomiske tilskud fra Aabenraa Kommune. Det har senest fremgået af JydskeVestkysten, at 
Sønderjyllandshallen har fået tildelt et tilskud på 543.000 kr. til et hejseværk som samlet set 
kostede 1,2 mio.kr., og flere idrætsinstitutioner har modtaget større tilskud til 
vedligeholdelsesarbejder. 
 
Vi har ikke modtaget tilskud fra kommunen til klubbens nye undervisningslokale, trænings-
faciliteter og forbedringer på driving range, samt til renovering af omklædningslokalerne. 
 
Men, så må vi jo selv! 
Der har været stor aktivitet i forbindelse med henvendelser til forskellige fonde om en 
donation til klubbens større projekter. 
Vi har til dato modtaget et samlet tilsagn om økonomisk støtte på i alt 615.375 kr. til 3 
projekter, hvilket vi er mere end godt tilfredse med. 
 
I maj måned bad bestyrelsen om en donation/gave på 200 kr. med henblik på at blive 
godkendt som almennyttig forening efter ligningslovens § 8 A. 
En sådan godkendelse kræver, at minimum 100 medlemmer hver giver en gave på minimum 
200 kr. 
Ved fristens udløb havde lidt mere end de 100 medlemmer, der kræves, indbetalt gaven til 
klubben. 
Klubben har den 3. december 2019 modtaget den ønskede godkendelse fra Skattestyrelsen 
således at vi nu kan søge om at få delvis momskompensation, hvilket vil være et ikke 
uvæsenligt bidrag til klubbens samlede økonomi. Bestyrelsen forventer en kompensation i 
2020 på omkring 125.000 kr.  
Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til de medlemmer der har gjort dette muligt. 
Det er besluttet at gaveindbetalingen i 2019 skal medgå til en forskønnelse af banen med bl.a. 
blomster, medens momskompensationen er indregnet i budgettet. 
 
Vi håber igen i 2020 at der på ny vil være mere end 100 medlemmer der vil indbetale et 
gavebeløb på 200 kr. således at vi igen kan ansøge om momskompensation. Der skal desværre 
ansøges hvert år, og forudsætningen er mere end 100 gavegivere hver gang, men det hjælper 
på klubbens samlede økonomi og har derfor også indirekte indflydelse på kontingentets 
størrelse. 
 
Bestyrelsen har drøftet muligheden for at afholde en årlig turnering for de medlemmer der 
indbetaler gavebeløbet. Det er noget som vi vender tilbage til inden den nye sæson begynder. 
 
Så noget for noget, men det er af stor betydning for klubbens samlede økonomi. 
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Sportens resultater for 2019 
 
Klubmester damer: Laura Grill Lemhøfer Andersen 
Runner up: Anna-Sofie Rasmussen 
 
Klubmester Herrer: Jacob Jørgensen 
Runner Up: André Kasprzak 
 
Herre hold 2. division rykker op i 1. division (nr. 1 i puljen) 
Dame hold 1. division rykker ned i 2. division 
1. division senior forbliver i 1. division (nr. 3 i puljen) 
1. division superveteraner forbliver i 1. division (nr. 3 i puljen) 
3. division veteraner forbliver i 3. division (nr. 3 i puljen) 
3. division herrer forbliver i puljen (nr. 2 i puljen) 
5. division herrer forbliver i puljen (nr. 3 i puljen) 
 
Marie Lund Hansen nr. 4 ved DM i slagspil 
Marie Lund Hansen EM i England, nr. 37 af 144 deltagere 
Marie Lund Hansen Vinder af Elite Tour i Helsingør 1 juni 
Marie Lund Hansen blev udtaget til det danske damelandshold 
 
Fredrik Engel vinder af Haderslev Golfstore Junior & Ynglinge Open 2019 
 
Derudover har klubben været repræsenteret med flere hold i regionsgolfen. 
 
Klubbens ungdom 
Juniorerne begyndte sæsonen stille og roligt. Der har været ca. 12 juniorer til træning om 
onsdagen, og ca. 8 puslinge hver fredag i sæsonen. 
Begge grupper har været ude at spille på andre baner og det har været rigtig hyggeligt. 
 
Juniorudvalget har haft 3 spillere med til kredsturneringen og de har alle klaret sig rigtig godt, 
og udvalget håber på at endnu flere af de unge spillere ønsker at være med i den nye sæson. 
 
Søren Grill Andersen har gennem flere år været formand for juniorudvalget og ydet en stor 
indsats for klubbens yngste. Søren har meddelt at han ønsker at stoppe med udgangen af 
sæsonen 2019. 
 
Fra den nye sæson består juniorudvalget af Stine og Jacob Lohse, og Torben Lund Møller. 
 
 
Sæsonen 2019, herunder medlemmerne, banen og øvrige faciliteter 
 
Banen blev åbnet omkring 1. april, men vi havde en del nattefrost frem til primo maj måned. 
Det gav især greenkeeperne en del ekstra arbejde i opstarten. 
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Forårsvejret var generelt rigtig fint, men det holdt desværre ikke. Vi havde vejrskifte fra 
omkring de 30 grader og ned til 15 grader, hvilket dog ikke holdt medlemmerne væk. Vi 
spiller da golf i Sønderjyllands Golfklub. 
 
Renoveringen af omklædningsforholdene for damer og herre blev afsluttet med et pænt 
resultat. Vi er stolte over igen at kunne tilbyde klubbens medlemmer og gæster tidssvarende 
forhold. 
 
Ansøgningen om byggetilladelse til etablering af de nye faciliteter på drivning range med et 
nye undervisningslokale, 5 overdækkede udslagssteder og omkring 10 udendørspladser gav 
en del problemer. 
Det offentlige system havde ændret praksis således at man hurtigt kunne få en 
byggetilladelse, men hvor der ny var store krav til ibrugtagningstilladelsen. Det er lige 
omvendt praksis end hvad det har været tidligere. Denne ændring trådte i kraft medio 2019 
og selvfølgelig en måned før vi ansøgte om en byggetilladelse. Det medførte en del faglige 
såvel som praktiske problemer og tiden gik. 
De faglige elementer blev løst takket være to af klubbens medlemmer; arkitekt Lars Alsted og 
ingeniør Peer Mogensen. 
Og denne faglige indsat var uden yderligere udgifter for klubben, så tak for hjælpen til Lars og 
Peer. 
Byggetilladelsen fik vi den 18. september og arbejdet gik i gang samme dag. 
 
Projektet nærmer sig sin afslutning og vi forventer en officiel indvielse for klubbens 
medlemmer og præsentation af klubbens nye golfmanager ultimo marts måned, og som vil 
blive annonceret gennem nyhedsmailen og ved opslag. 
 
Som nævnt så blev klubbens næstformand blev sat i spidsen for byggeopgaven og som i dag er 
løst på bedste måde. Tak til Poul Erik for en stor arbejdsindsats. 
 
Der er til projektet indhentet fondsmidler for i alt 545.000 kr. 
 
Vejret i 2019 har været meget svingende, men blandingen af sol og regn har været et gode for 
golfbanen. Efter den meget tørre sommer i 2018 hvor de 18 fairways næste blev brændt af så 
har vejret i 2019 har været medvirkende til at banen fantastisk hurtigt rettede sig op igen. 
Ikke mindst takket været en stor indsats af klubbens dygtige greenkeepere, der kom på en 
stor opgave som Jakob og hans team har løst på bedste måde. Banen har i årets løb fået store 
roser fra såvel klubbens medlemmer, turneringspillere, og af de mange gæstespillere. Det 
samme gælder den nuværende vinterbane. 
 
Banen og greens har i store dele af 2019 været i en fremragende tilstand og der er igen spillet 
mange runder på banen. 
 
Med udviklingen i medlemsantallet er det mere og mere vigtigt, at vi hele tiden er 
konkurrencedygtige og attraktive i forhold til at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer 
til Sønderjyllands Golfklub. 
Faciliteterne skal være tidssvarende og gerne også lidt på forkant med udviklingen, og det er 
de, hvilket vi godt kan være lidt stolte af. 
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Endvidere er det vigtigt med en god stemning i klubben. Noget der skal kunne mærkes i 
hverdagen. Det skaber en positiv omtale, fastholder medlemskredsen, og tiltrækker nye 
medlemmer og gæstespillere til klubben, og det giver en positiv omtale. 
 
Fastholdelse af nuværende medlemmer og tiltrækning af nye golfspillere til klubben kræver 
samtidig en dynamisk og omstillingsparat organisation, hvor alle funktioner er klar til at løfte 
opgaven, lige fra administrationen, greenkeeperne, træner/PRO, mentorer, udvalg og 
bestyrelse og ikke mindst imødekommenhed og hjælp fra de nuværende medlemmer, så 
integrationen går nemt og smidigt. 
 
Hjælp med at byde klubbens nye medlemmer velkomne. De er en del af fremtiden. 
 
Et medlemstal omkring de 1000 er fortsat et vigtigt mål at fastholde og arbejde for i de 
kommende år, også selv om det bliver svære og svære at tiltrække nye golfspillere. 
 
Renoveringen af klubbens omklædningslokaler er afsluttet, og vi har modtaget 50.000 kr. i 
fondsbidrag til dette arbejde.  
 
Der blev afholdt medlemsmøde den 23. september hvor bestyrelsen og Baneudvalget sammen 
med en konsulent fra DGU redegjorde for ”Træfældningsprojektet” primært på bag ni. Det var 
med lidt rumlen i maven at vi gik til mødet fordi den dagsorden ikke var noget som der sker 
hvert år, og som derfor også er et følsomt område at rører ved. Det blev et rigtig positivt møde 
hvor der blev taget godt imod den fremlagte plan som nu her i slutningen af 2019 også er 
gennemført. 
 
Det har åbnet op de steder hvor det var tilsigtet og det har givet lys og luft ind til fairways og 
greens. Projektet er endnu ikke helt afsluttet i og med at der mangler reetablering flere steder 
og der skal stubfræses. Med hensyn til sidstnævnte så forventer bestyrelsen at de fleste 
områder er genetableret inden sæsonstarten. 
 
Det var den rigtige beslutning og det er vi glade for i dag. Resultatet er rigtig fint og giver nu 
mulighed for mere lys og sol til fairways og greens. 
 
Det bliver spændende at se når nu foråret kommer og der igen er blade på træerne. 
 
Den indtægt som kommer ind ved salg af træ og flis forventes anvendt til reetablering og 
genbeplantning. 
 
Baneudvalget går nu efterfølgende i gang med at få udarbejdet en beplantningsplan til 
udførelse ultimo 2020 og primo 2021 i samarbejde med konsulenten fra Dansk Golf Union. 
 
Ud over det store træfældningsprojekt så er der også i 2019 etableret et nyt 
undervisningslokale, og 5 overdækkede udslagssteder, samt 10 udslagssteder under åben 
himmel. Det gamle overdækkede udslagssted er blevet fjernet og området bliver nu retableret 
i foråret 2020. Det er efter bestyrelsens opfattelse blevet flot så vi håber at det også 
tilfredsstiller klubbens medlemmer og gæstespillere. 
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Til projektet på driving range har vi som nævnt søgt og modtaget fondsmidler til 
medfinansieringen, og Thor bidrager selv med indretningen af det nye undervisningslokale, 
herunder indkøb af bl.a. Trackman. 
 
Sidste etape gælder et nyt starterområde som vi forventer kan igangsættes i 2020. Den 
samlede pris for dette forventes at beløbe sig til omkring 80.000 kr., og der er allerede givet 
accept på de første fondsmidler til dette projekt. 
 
Et andet emne der blev fremlagt til drøftelse på medlemsmødet, var en ide om etablering af et 
aktivitetsudvalg (sociale aktiviteter). Det blev hurtig taget af bordet. Ingen havde 
bemærkninger til det forslag hvorfor det er henlagt til bedre tider. 
 
Tak til de medlemmer der deltog i medlemsmødet i september. Det giver bestyrelsen og 
udvalget mulighed for at afprøve de ideer der arbejdes med. 
Derfor er medlemsmøderne vigtige og gennem en konstruktiv dialog giver det input til det 
videre arbejde. 
 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for de mange positive tilkendegivelser og 
opbakning vi møder samt ikke mindst accept af og forståelse for de ideer og forandringer, som 
vi har og vil gennemføre med det formål at sikre en velfungerende, bæredygtig golfklub både 
nu og i fremtiden. 
 
De vigtigste fokusområder på kort sigt med et overordnet økonomisk sigte er 

- fastholdelse af nuværende medlemskreds 
- tiltrække nye medlemmer til klubben 
- optimere de fysiske rammer inkl. baneanlæg og øget serviceniveau for såvel 

medlemmer som for klubbens gæster 
- opretholde og udvikle de nuværende udvalg og frivillige grupper 

       -     øget markedsføring og synlighed 
 
I 2018 og 2019 har de fysiske rammer været prioriteret, og der mangler således kun 
greenkeepergården, der trænger til en renovering. Der er flere steder der trænger til en 
kærlig hånd.  
Så vi begynder snart at rette fokus mod banen igen. Til det formål skal vi og det vil sige 
baneudvalget have en fagkonsulent med ind over for at på udarbejdet et oplæg til mulige 
forbedringer, men så langt er vi ikke endnu. Vi skal først have afsluttet de igangværende 
projekter. 
 
Sæsonen med sommergreens blev afsluttet den 29. november, og det er længere end normalt 
før vi er skiftet til vinterbanen som for øvrigt i denne vinterperiode står rigtig fint og som får 
megen positive omtale. Så rigtig godt gået af baneudvalg og greenkeeperne. 
 
Tak til holdet der stillede op til rengøring af banen den 18. januar. Der er banens dag igen den 
22. februar og 21. marts. 
 
Bestyrelsen har drøftet nogle af de emner som enkelte medlemmer har fremført i årets løb, 
herunder bl.a. 
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Klubberne i klubbernes rettigheder 
Hvem kan tildeles gunstart og efter hvilke kriterier 
Lige vilkår for det samlede antal tider i Golfbox  
 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der drøfter disse emner, og som i løbet af foråret 
kommer med et oplæg. 
 
Bestyrelsen ser tilbage på golfåret 2019 med stor tilfredshed med alt hvad der er sket i 
klubben i det forgange år så vi fortsat kan være den foretrukne golfklub. 
 
Der har igen været stor aktivitet på klubbens anlæg. Det være sig såvel spil på golfbanen, og 
ikke mindst i forhold til en forbedring af klubbens fysiske rammer. 
 
Sønderjyllands Golfklub driver i princippet en golfbane og to golfklubber. Der tænkes her på, 
at der i Sønderjyllands Golfklub spilles omkring 42.000 golfrunder pr. år. Der er således 
dobbelt så mange der har deres gang på anlægget i Sønderjyllands Golfklub i løbet af et 
kalenderår som der er i gennemsnit på landets øvrige 18 hullers golfbaner jfr. en opgørelse 
fra DGU. 
 
PRO-shop og restaurant 
Sønderjyllands Golfklub har vel nok den bedste pro-shop i det syd og sønderjyske område 
takket være en stor indsats fra Thor og Zandra. 
Det er vigtigt at vi som medlemmer støtter op om shoppen for ellers er der ingen garanti for 
at vi har en shop om 4 – 5 år. 
Nethandlen tager over mange steder, men husk at shoppen garanterer samme priser som 
golfudstyret kan købes til andre steder i Danmark, og samtidig yder de en god vejledning til 
hver enkelt golfspiller. 
Pro-shoppen er også sponsorer ved forskellige lejligheder i forbindelse med de mange 
aktiviteter i klubben. Så en opfordring skal derfor være. Støt op om pro-shoppen de støtter op 
om klubben. 
 
Kontrakten med Thor udløber med udgangen af 2020, og der er indgået en ny kontrakt for 
yderligere 3 år. 
 
Restaurant Bendiks har igen glædet os med den gode betjening og veltilberedte mad. 
Som det er alle bekendt så går vi ind i 2020 hvor vi har glæden af at have Lars som forpagter 
at klubbens restaurant. 
Lars har dog ikke ønsket at forlænge sin kontrakt fordi han finder tiden inde til at der nu skal 
til at ske noget andet for hans vedkommende. 
Vi glæder os dog over at vi endnu et år har glæden af restaurant Bendiks i Sønderjyllands 
Golfklub. 
 
Bendiks har også været sponsor ved forskellige lejligheder. Så en opfordring skal derfor også 
være. Støt op om restaurant Bendiks for han støtter op om klubben. 
 
Arbejdet for at finde en efterfølger er sat i værk. En arbejdsgruppe ser på de forskellige 
muligheder for den fortsatte betjening af klubbens mange medlemmer og gæster.  
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De frivillige i klubben 
Både de ansatte og de medlemmer der udfører frivilligt arbejde har igen i 2019 ydet en ekstra 
stor indsats i forhold til den daglige drift, pasning af banen og klubbens øvrige faciliteter. 
 
Tak til alle jer der har brugt mange frivillige timer med udvalgsarbejde, banedrift, 
planlægning og til jer der understøtter dette arbejde sæsonen igennem som hjælpere og 
holdledere for klubbens turneringshold. 
 
En særlig stor tak til alle jer der har ydet en ekstra indsats i november, december og januar for 
at få det hele til at hænge sammen i en meget travl periode.  
 
Og så er der nogle som vi altid kan ringe til når der behov for en hjælpende hånd. Det gælder 
Margith og Verner Andersen, og her tænker jeg i år specielt på afviklingen af årets 
klubmesterskaber. Det giver altid travlhed og for at spillerne kunne passe deres golfrunder så 
tilbød Margith og Verner at passe kontorarbejdet – tak for det. 
 
Tak til Lisbet Kirstensen for hendes indsats som formand for handicapudvalget. Lisbet har 
meddelt at hun ønsker at stoppe efter denne sæson. Lisbet afløses af Henrik Dressel på 
formandsposten. 
Tak til Søren Grill Andersen for hans indsats som formand for juniorudvalget, Søren har 
samtidig også været suppleant i bestyrelsen. Søren har meddelt at han ønsker at stoppe med 
udgangen af denne sæson. Søren afløses som tidligere nævnt af Stine, Jacob og Torben, med 
hensyn til juniorarbejdet i klubben. 
Tak til Niels Peter Krak. Niels Peter havde besluttet at stoppe som formand for 
banekontroludvalget efter denne sæson, men da vi indtil nu ikke har fundet en afløser så har 
Niels Peter stillet sig til rådighed for endnu en sæson. 
 
Spil på andre baner  
Vi havde i 2019 et greenfee samarbejde med de 7 sønderjyske golfklubber, og dertil kommer 
så også Royal Oak (1000 kr. for frit spil) Esbjerg Golfklub, Holstebro Golfklub inkl. Storådalen, 
Club Hof Berg og Club an der Schlei. I alt 13 golfbaner hvor der kan spilles til en reduceret 
pris. 
Vi vil naturligvis arbejde for at disse aftaler kan fortsætte i 2020. 
 
Sønderjyllands Golfklub fik i 2019 tilbud om at indgå i Greenfee Club no. 1 fra og med 2020 
med Kolding, Stensballegård, Haderslev, Gyttegård, Breinholdtgård og Vejle golfklubber. 
 
Greenfee Club no. 1 giver frit spil i sæsonen for 900 kroner. Alle hverdage hele dagen, samt i 
weekends og helligdage før kl. 9.00 og efter kl. 12.00. Dog maks. 10 runder pr. golfklub. 
 
Vi besluttede i første omgang at udsætte dette spørgsmål til 2020, gældende fra og med 2021. 
For hvor har vi plads på banen til alle gæster fra de 6 klubber i dette samarbejde. Der spilles i 
forvejen ca. 42.000 runder pr. år i Sønderjyllands Golfklub. 
 
Det vil bl.a. kræve at de faste spilletider for ”klubber i klubben”, og spilletiderne for de øvrige 
medlemmer der i grupper har mere eller mindre faste spilletider på ”deres” ugedage” får 
problemer med at kunne fastholde disse tider. 
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For at vi også kan tjene penge ved at indgå i et samarbejde så kræver det plads på banen. Vi 
kan ikke indgå i fællesskabet uden at kunne tilbyde samme muligheder.  
 
Spørgsmålet er derfor om medlemmerne i Sønderjyllands Golfklub er parate til at afgive plads 
og spilletid for at være med i yderligere et gensidigt forpligtende greenfee-samarbejde? 
 
En beslutning som bestyrelsen ikke vil træffe uden en større medlemsopbakning. 
 
Ud over greenfeeaftalerne så har medlemmerne også mulighed for at tilkøbe Golfhæftet, der 
giver rabat på en lang række baner i ind- og udland. 
 
 
Handicapsystemet 
Som det sikkert allerede er de fleste bekendt så har DGU besluttet at udskyde overgangen til 
det nye World Handicap System (WHS) til 1. januar 2021. 
Årsagen skyldes ifølge DGU at planlægningen og kode overgangsberegningerne samt 
udarbejde undervisningsmaterialer og kursusvirksomhed for at uddanne de danske 
golfklubber i brug af systemet, ikke kan nås til sæsonen 2020. 
 
 
Afslutning 
Lad os være enige om, at vi har en rigtig god golfklub, en flot og velplejet golfbane, nye 
træningsfaciliteter og renoverede omklædnings- og klublokaler. 
 
Lad os samtidig være enige om, at vi ønsker at fastholde det niveau i de kommende år. 
 
Sønderjyllands Golfklub har stærke traditioner og de skal fastholdes. Vi vil fortsat være den 
foretrukne golfklub i det sønderjyske område. 
 
I Sønderjyllands Golfklub står vi sammen om det meste, og vi fik vist i 2019 at Sønderjyllands 
Golfklub altid er på vej, og altid er klar til udvikling. 
 
Bestyrelsen er dog meget opmærksomme på, at enkelte medlemmer jævnligt udtaler kritik af 
nogle af bestyrelsens dispositioner til alle der nu vil høre på det. Dispositioner der som regel 
har sit afsæt i det vedtagne budget som har været fremlagt på generalforsamlingen, eller fra 
dialogen på medlemsmøderne. 
Lad os være åbne og ærlige over for hinanden. Vi ønsker den direkte dialog som også er 
nævnt ved flere lejligheder.  
Så er du utilfreds så kom til bestyrelsen, og er du tilfreds så sig det til alle du møder for det 
tiltrækker nye medlemmer. 
 
Vi håber og tror på, at vi fortsat har medlemmernes opbakning til den linje som bestyrelsen 
har lagt. 
 
Den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte udviklingen af den golfklub som nu har 
eksisteret i mere end 50 år, og bygger på værdier som; dialog, kvalitet, respekt, tillid og 
udvikling. 
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Det er vigtigt at vi som medlemmer af Sønderjyllands Golfklub værner om klubbens værdier 
som vi er kendte for i det danske golflandskab. 
 
Vi kan af gode grunde ikke være enige om alt, men de negative holdninger er ikke til gavn for 
klubbens ellers gode omdømme. 
 
Tak til den store skare af medlemmer der yder en stor frivillig indsats i de forskellige udvalg, 
og i 2019 har det især været trukket store veksler på baneudvalget i forbindelse med 
træfældningsprojektet som endda ikke er helt afsluttet endnu. 
Tak til Baneudvalget med Bjarne Hoffmann i spidsen og greenkeeperstaben for en særlig stor 
indsats i 2019. 
 
Tak til klubbens sponsorer for deres opbakning til arbejdet i Sønderjyllands Golfklub. Deres 
bidrag er med til at få det hele til at hænge sammen. 
 
En stor tak skal rettes til klubbens medarbejderstab i administrationen og i 
greenkeepergården, klubbens PRO og Bendix for deres store arbejde for at vi som 
medlemmer kan dyrke vores glæde ved golfspillet og det sociale samvær i klubben. 
 
Tak til klubbens mange medlemmer for deres opbakning til Sønderjyllands Golfklub og til 
bestyrelsens arbejde. 
 
Tak til klubbens revisor for et godt samarbejde i 2019 som vi forventer kan fortsætte i 2020. 
 
Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke den samlede bestyrelse for et rigtig godt 
samarbejde i 2019. Der har været store og svære beslutninger i årets løb, men vi har stået 
sammen og resultaterne taler vel for sig selv. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
John Riisberg 
 
 
 
 


