
Formandens beretning til generalforsamlingen februar 2019: 
 
”Tiden løber og nu står vi her i et nyt år og skal forsøge at kigge lidt tilbage i det gamle år, 2018. 
 
Året 18 startede ud med en meget våd bane grundet den megen regn vi havde fået hele 17. For 
første gang i klubbens historie måtte vi lukke for brug af trolleys, selvfølgelig til manges store 
utilfredshed, men husk på, vi gør det kun for at give græsset ro til at komme sig så fairways står flot 
i sæsonen. 
 
Slut 17 havde baneudvalget lagt en plejeplan for banen som vores nye greenkeeper Aleksander fik 
til opgave at følge, men Aleksander fik også at føle, at vejret er en svær en at danse med. Da banen 
endelig blev så tør, at det var muligt at få maskinerne ud kom frosten og den holdt ved til langt ind i 
april.  
 
Så hvad blev resultatet – den planlagte propning af greens kom først i gang i maj måned, netop som 
alle gerne ville ud at spille golf.  Stor utilfredshed blandt vore egne spillere, da det åbenbart var 
første gang de stiftede bekendtskab med den form for pleje af greens, ikke så meget utilfredshed 
blandt gæster, der kendte fænomenet fra egne baner og som kun kunne konkludere ”det skal jo til 
og så bliver det rigtig godt bagefter. ”   Samme ”propning” i eftersommeren gav heldigvis ikke så 
meget utilfredshed, måske havde vores medlemmer fundet ud af, at det jo kun er til deres eget 
bedste. 
 
Havde vejret været vådt og kold indtil maj måned skal jeg så lige love for, at varmen kom, men som 
med alle andre ting, for meget og for lidt, begge dele er lige skidt. Vi satte, troede vi, vores pumpe i 
gang, så vi kunne holde vandspejlet i søen, hvor der dagligt fordampede lige så meget vand som der 
blev brugt til at vande.  Efter nogen tid fandt vi lidt sent ud af, at der var blevet slukket for pumpen 
igen og da vi så endelig fik den i gang , kunne den slet ikke følge med.  Resultatet udeblev heller 
ikke – for selv om vi kun vandede vore greens for at få vandet til at række så langt som muligt, løb 
søen tør og der måtte træffes en hurtig beslutning. Skulle vi lukke banen eller forsøge at få vand på 
anden måde- vi valgte det sidste og efter kørsel i næsten døgndrift over to dage med tankvogne, fik 
vi søen fyldt halvt op og sammen med det, vi må pumpe, lykkedes det at holde banen i gang indtil 
regnen kom. 
 
Selvfølgelig gav denne tørke skader på banen, jorden sprak på enkelte fairways og vores teesteder 
blev fuldstændig brændt af. Heldigvis kom fairways sig hurtigt, da det først begyndte at regne og 
teestederne blev eftersået. For at skåne dem har vi her i vinter lavet ”vinterteesteder”, hvilket 
forhåbentlig kun bliver nødvendig denne vinter. Enkelte har nemlig udtrykt utilfredshed med disse 
teesteder, men som sagt, det bliver forhåbentlig kun i år. 
 
Til hele tørkehistorien hører også, at midt i det hele gik vores vandingsanlæg i stykker og måtte 
udskiftes. Det var så slemt, at vi med flittige medlemmers hjælp håndvandede enkelte greens i en 
periode, indtil vandingsanlægget var oppe at køre igen. 
 
Da regnen så endelig kom og det næsten blev nødvendigt at klippe fairways to gange om dagen, var 
vi blevet en mand mindre på greenkeepergården. Meningen var, at Svend Erik skulle have været 
hos os til udgangen af oktober, men han var blevet tilbudt fast arbejde og valgte derfor at stoppe 
midt i juli måned. På det tidspunkt var det så for sent at få fat i en ny mand til oplæring, Dette 



gjorde så, at banen ikke stod helt skarp i september/oktober, men det er der nu taget højde for. Vi 
har ansat endnu en uddannet greenkeeper, Per Ditlev, der er startet her 1.februar og derudover er 
der budgetteret med endnu to mand senere, så vi i 2019 er min. 4 1/2 mand i højsæsonen. 
 
Ud over div. vejrmæssige problemer hen over sæsonen er der dog også sket enkelte ting, som vil 
forskønne banen fremover.  
 
Der blev i efteråret plantet ca. 80 mellemstore træer, især på for-ni. Det skete over en weekend, 
hvor det nye ”trælaug” fik alle træer i jorden og sat støttestolper på – godt gået. Hullerne var blevet 
gravet i forvejen, så det var heldigvis nemt at gå til. Samme ”trælaug” har så påtaget sig at passe 
træerne fremadrettet med bl.a. vanding m.v. således alle træerne får en fair chance for at gro. 
Planen for beplantning af bag-ni er også på plads, men det må lige vente et års tid. 
 
Derudover er der gang i at rette vore bunker til, blande nyt sand i og arrangerer dem på en måde, 
så de i fremtiden kan ses fra teestederne. Dette er et frivillighedsprojekt, der har kørt hen over 
efterår/vinter og som forventes færdig midt i marts. Ligeledes bliver den nye bunker på hul 1 færdig 
og da vi har fået pengene til det sidste shelter, skulle dette projekt med opførelsen af de tre 
shelters også gerne være færdig til sæsonstart. 
 
På sponsorsiden arbejdes der hårdt for at tilføje klubben nogle af de indtægter, der er så rigelig 
brug for. Nye sponsorer er kommet til, men der falder også nogle fra, så det kræver lidt af en 
indsats. En af de ting, der nok vil skabe stor glæde blandt alle medlemmerne er, at det er lykkedes 
sponsorudvalget at få Fuglsang med på idéen om MobilPay på fadølsanlægget. Det skulle gerne 
være sat op inden sæsonstart, med en forhåbentlig større omsætning til følge. 
 
På klubsiden er der, heldigvis, kommet god gang i frivillige, som er friske til at tage en tørn med bl.a. 
at modtage greenfeegæster. Det foregår på den måde, at man melder til via en dropbox-ap de 
dage, man har mulighed for at være i klubben et par timer, især når der kommer greenfeegæster.  
Dette har været en stor hjælp til bestyrelsen og indtrykket er, at man virkelig går og hygger sig med 
at modtage gæster og så samtidig fylde lidt op i automater, feje gulvet og andre småting, der lige 
falder for, når man nu alligevel er der. Det er ikke svære, end at alle kan være med og som sagt, 
man bestemmer selv, hvornår og hvor længe, man kan være tilstede. 
 
I 17 så det ud til, at der var en lille afmatning i deltagelse i klubbens turneringer, men jeg skal love 
for, at det gjorde 18 til skamme – fra 93 deltagere i åbningsturneringen til hele 106 deltagere i 
SuperBrugsens turnering. Ligeledes har begynderturneringerne eller Klub 37, som det jo hedder nu, 
haft god tilslutning – lidt under 50 har der været nogle gange, så der er trængsel, når man kun har 9 
huller til rådighed. At man hygger sig i Klub 37 er der ingen tvivl om. Medlemmerne er ret kede af 
det, når de når under 37 i hcp, da det jo betyder slut i disse turneringer. Indtrykket er dog, at vores 
begynder er gode til at finde over i både Herreklub og Tirsdagspigerne eller hvis man ligger i den 
alderskategori, Seniorklubben. 
 
På elitesiden kan vi glæde os over, at herreholdet igen i 18 rykkede direkte op i næste række og selv 
om pigerne kæmpede bravt, lykkedes det ikke i år at komme med i spillet om oprykning, men de 
kæmpede for sagen og mere kan man ikke forlange.  Ronni har lagt træningsplaner for året der 
kommer og jeg ved, at I allerede har været i gang, så held og lykke til begge hold her i 19. 
 



Uge 29 blev også i år en stor succes. Vi havde ikke helt så mange deltage som sidste år, men næsten 
og vejret kan vi ikke klage over. Tværtimod, det var faktisk næsten for varmt. Set i bakspejlet er vi 
rigtig glade for, at ingen fik hedeslag på banen – der var et par optræk, men man fik det hurtigt 
afhjulpet på runden. Under alle omstændigheder gentages uge 29 også i år med et par 
småjusteringer i spilleforme m.v. og inden længe ligger det færdige program klar. 
 
Et stort ønske, også fra bestyrelsens side, fik vi desværre ikke gennemført i år, nemlig indendørs 
vintertræning. Vi havde ellers en hal ved det gamle Samden klar, husleje på plads, budget lagt og 
godkendelse fra forvaltningen ved Aabenraa Kommune. Desværre faldt det i byrådet, da 
kommunen netop på dette tidspunkt havde problemer med godkendelse af en skaterhal i Padborg 
og de ønskede ikke flere sager af lignende karakter, så det hele gik i vasken. Nu må vi så se til vinter 
om vi skal forsøge igen. 
 
Når vi senere kommer til regnskab vil I se, at vi ikke har været helt heldige med at ramme 
greenfeeindtægterne, men det skyldes ikke kun, at vi måske har været lidt for optimistiske, men 
også vejret. Det lyder måske lidt underligt med den sommer vi har haft, men ikke desto mindre 
sandt. Frost indtil maj, greens der blev proppet senere end planlagt, så greenfeegæsterne først for 
alvor begyndte at dukke op midt/sidst i maj og da først varmen satte ind, fik vi faktisk en del afbud 
fra spillere, der havde booket tid, simpelthen fordi det var for varmt. Så total har vi kun haft fire til 
fem måneder at hente greenfeeindtægter ind på, hvilket så også kan se i regnskabet. 
 
Regnskabet lever heller ikke helt op til det forventede overskud, men bestyrelsen er trods alt 
rimelig tilfreds med det resultat vi ender ud med. Vi har i 2018 haft en hel del uforudsete udgifter, 
startende med store maskinnedbrud og reparationer allerførst på året. Disse nedbrud var så 
alvorlige, at der ret hurtigt blev skiftet ud i maskinparken, hvilket kunne gøres stort set inden for de 
bestående leasingrammer, så vi fremadrettet ikke har ekstraudgifter her. Så var der tørken, hvor 
transporten af det vand, vi fik til vanding kostede en del, vandingsanlægget, der blev udskiftet og en 
kloakpumpe ved klubhuset, der gik i stykker. Så at vi trods alt kommer ud med et lille overskud, er 
vi egentlig ret tilfredse med, hvilket Ole senere vil komme nærmere ind på.  
 
Golfsporten har de sidste år tabt en del medlemmer, men vi kan se, at selvom vi selvfølgelig også 
har haft medlemmer, der har forladt os, enten pga alder, sygdom eller flytning, så har vi en lille 
medlemsfremgang i forhold til sidste januar, så det tager vi som et positivt tegn. Desværre er alt 
ikke lyserødt og med de likviditetskrav vi har i de kommende år, ser vi os nødsaget til at foreslå en 
lille kontingentstigning. Vi havde gerne været det foruden, men kan ikke se anden udvej, hvis vi skal 
leve op til medlemmernes krav om en til hver en tid førsteklasses bane.  
 
Tilbage er der kun at sige en stor tak til greenkeeperstaben, der klarede arbejdet trods for få 
medarbejdere sidst på året, tak til vores træner, Ronni Christensen for den energi, du møder op 
med hver dag til inspiration for alle vores medlemmer, til alle de frivillige, der glade møder op, når 
der er brug for jer, til baneejerne, der støtter os med råd og dåd, hvor det behøves og lad os så 
håbe, at vejrguderne er med os i 2019, så vi får et fantastisk golf-år.” 
 
 


