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Halsted Kloster Golfklub 

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2018 

Så er der igen gået et år, og jeg skal på bestyrelsens vegne aflægge beretningen over 

sæsonen 2018. En sæson som helt sikkert vil blive husket for de meget forskellige 

vejrforhold vi var udsat for.  

Men inden jeg kommer nærmere ind på det, så vil jeg da lige nævne, at det her i 

2019 er 25 år siden, at der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling i 

Vestlollands Golfklub, men selve banen blev først taget i brug i 1996. Vi kan således 

sige, at klubben har 25 års jubilæum i år, men vi har i bestyrelsen valgt at vente til 

2021 med at markere jubilæet, idet det så er 25 år siden, at den første bold blev 

slået ud på hul 1 af den daværende formand Niels Erik Bertelsen.  

Hvordan jubilæet skal markeres er der ikke på nuværende tidspunkt truffet nogen 

beslutning om. Vi skal have nedsat et jubilæumsudvalg, som skal komme med 

forslag til, hvordan jubilæet skal markeres. 

Og så tilbage til sæsonen 2018. 

Først på året var der så meget vand forskellige steder på banen, at det ikke var 

muligt for vort banepersonale at komme i gang ude på banen med at gøre den klar 

til sæsonåbning i starten af april. Ikke mindst driving range var hårdt medtaget af 

vandmasserne, så meget, at vi var tæt på ikke at kunne anvende den til golfens dag i 

slutningen af april. 

Senere på sæsonen artede vejret sig så væsentligt bedre og baneforholdene blev 

bedre dag for dag for til sidst at ende med at blive hårdt ramt af tørke, så meget, at 

græsset mange steder blev svedet af og banen fremstod gul frem for grøn. Vi og alle 

andre golfbaner var virkelig hårdt ramt, og det var så tørt, at vi og mange andre 

golfklubber indførte rygeforbud på banen.  Så man kan roligt sige, at sæsonen 2018 

bød på nogle meget forskellige vejrforhold, og som sagt, er det nok det, vi mest vil 

huske 2018 for. 
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De store nedbørsmængder, sne først på året og senere regn, havde svært ved at 

komme væk fra banen igennem drænene, da vandstanden i Halsted Å var meget høj 

i en lang periode, men også en del dræn var mere eller mindre tilstoppede. Noget 

der også blev drøftet på sidste års generalforsamling. Derfor er der i løbet af 

sæsonen arbejdet med at få spulet samtlige dræn, og der er blevet etableret et par 

drænbrønde ved hul 3/7 og ved 11., og noget tyder på, at disse tiltag har en positiv 

virkning på baneforholdene, men da vi ikke har haft så meget nedbør i denne vinter 

som sidste år, så må vi nok vente med at se den fulde effekt af arbejdet. 

Som nævnt var driving range rigtig hårdt medtaget af fugt i første halvdel af 2018, 

og derfor har vi i bestyrelsen fået udarbejdet et dræningsprojekt, som vi nu prøver 

at få skaffet økonomi til at få gennemført, helt eller delvist. Det er et projekt til over 

250.000,- kroner, og vi har søgt tilskud hos A. P. Møllers fond, men fik i slutningen af 

januar afslag.  

Nogen tænker måske, at denne dræning bør Halsted Kloster Gods stå for, da det jo 

er dem der ejer jorden. Vi har haft en føler ude, men det er der ikke kommet noget 

ud af, så noget tyder på, at vi selv skal finde finansiering til projektet, hvis det skal 

gennemføres helt, delvis eller slet ikke.  

Senest er der sendt en ansøgning til Lolland Kommune om tilskud, men om det 

imødekommes er nok meget tvivlsomt, men lad os nu se, hvad de svarer. 

Og så nok om dræning i denne omgang. 

Medlemstal 

I beretningen plejer jeg at komme med en oplysning om det aktuelle medlemstal i 

klubben, og det vil jeg også gøre i år. Tallene kommer fra den opgørelse vi hvert år i 

december måned skal indsende til det centrale foreningsregister. 

På indsendelsestidspunktet havde vi alt 384 medlemmer, som fordeler sig på 129 

kvinder og 255 mænd. 

I aldersgruppen op til 25 år har vi 30 medlemmer. I aldersgruppen mellem 25 og 40 

år har vi 22 medlemmer, fra 40 til 60år har vi 106, over 60 år er der 206 medlemmer, 

og af disse 206 er 124 over 70 år. 
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Sammenligner vi vore medlemstal med andre golfklubber, ja så er billedet noget 

nær det samme, nemlig at gennemsnitsalderen er rimelig høj. Det betyder, at der 

sker en vis årlig afgang af medlemmer, som på grund af alder eller sygdom udmelder 

sig. Det kan ikke undgås, og derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at 

få nye medlemmer, og her er Golfens Dag en god måde at rekruttere nye 

medlemmer på. I 2018 var der et godt besøg på dagen, og vi fik 15-20 nye 

medlemmer ud af det. Men det er også vigtig at holde fast på de nye, så de ikke 

hurtigt melder sig ud igen. Her gør vore tovholdere på begynderne et stort arbejde, 

og det vil jeg gerne takke for. Det er vigtigt, at de nye medlemmer føler sig 

velkomne, og at der bliver taget hånd om dem. 

Så alt i alt så holder vi vort samlede medlemstal nogen lunde stabilt, hvilket vi kun 

kan glæde os over. 

Igen her i 2019 vil vi deltage i Golfens dag i slutningen af april måned, dog vil vi i år 

prøve at afholde det over to dage, lørdag og søndag, da søndagen er en 

konfirmationsdag.  Vi vil også fortsætte med at tilbyde interesserede at prøve golf 

om mandagen. Dette tilbud vil blive annonceret i Ekstraposten i marts og april 

måned, lige som der vil blive annonceret om Golfens weekend. 

Samarbejde med Halsted Kloster Gods 

Tilbage i 2015 indgik klubben en treårig leje aftale med Halsted Kloster omkring leje 

af golfbanearealet. En aftale som vi i bestyrelsen var godt tilfreds med, idet den 

fastsatte en fast beløb pr. år i leje. Den oprindelige lejeaftale tager udgangspunkt i 

kapiteltakster – prisen på forskellige kornarter – og det siger sig selv, at en sådan 

varierende leje er svær at håndtere rent budgetmæssigt, og derfor var det vort mål 

at forlænge den aftale, der udløb ved udgangen af 2018. Det var der forståelse for 

hos vor udlejer, og vi har nu en ny aftale for en treårig periode. Vort mål er at få en 

helt ny lejeaftale med en fast årlig leje. 

Ud over selve aftalen om baneleje har vi også indgået en ny lejeaftale for klubhuset. 

En aftale, hvor vi nu betaler et fast månedligt beløb for brug af varme, hvilket 

betyder, at vi ikke længere behøver at skrue ned for varmen i vinter månederne. 

Også denne aftale er vi i bestyrelsen godt tilfreds med. Med hensyn til indvendig og 

udvendig vedligehold af huset, så påhviler det fortsat klubben. 
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I min beretning sidste år omtalte jeg en verserende sag omkring 

grundskyldspromille, hvor vi sammen med Halsted Kloster afventer en ankesag i 

Landsskatteretten. Der foreligger endnu ikke en afgørelse, og der er vist lange 

udsigter til en afgørelse. Men lad os nu se, om ikke andet så kan vi da glæde os over, 

at vi fra og med 2018 har fået nedsat grundskyldspromillen fra 33 til 8.  

Vi har i løbet af året afholdt nogle møder med Halsted Kloster Gods, og vi har altid 

en god dialog omkring forholdene i klubben, og jeg vil gerne her rette en tak for 

samarbejdet til Halsted Kloster. 

Sponsorer 

Sponsorindtægter er en nødvendighed for vor klub, og vi har da heldigvis nogle gode 

sponsorer, men vi må også konstatere, at der falder nogle fra hvert år, og der skal 

derfor findes nye, men det bliver sværere fra år til år. Noget alle klubber og 

foreninger mærker. 

Jeg vil her opfordre medlemskredsen til at have antennerne ude for nye mulige 

sponsorer, idet sponsorindtægter er en vigtig del af klubbens samlede økonomi.  

Vi har i bestyrelsen hen over efteråret 2018 forsøgt at finde et medlem, som ville 

påtage sig sponsorudvalgsformandsposten, idet vor nuværende 

sponsorudvalgsformand ønskede at blive fritaget for opgaven, da han har travlt i sit 

eget firma.   

Her i januar er det så lykkedes at finde et medlem, som har sagt ja til at være 

sponsorudvalgsformand, og jeg vil gerne byde Bjarne Fallesen velkommen til 

opgaven, og vi har nu fået etableret et egentligt sponsorudvalg, der er trukket i 

arbejdstøjet.  Det tegner rigtig godt for fremtiden. 

Forbindelsen mellem bestyrelsen og sponsorudvalget vil blive varetaget af klubbens 

sekretær.  

Vi har da heldigvis en række sponsorer, som holder ved fra år til år, og det er vi 

meget taknemlige for, og jeg vil gerne her rette en stor tak for samarbejdet til denne 

sponsorkreds. 
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Ud over de faste sponsorer så har vi også nogle matchsponsorer, og der skal også 

lyde en tak til dem.  

Green fee gæster 

Vi kan glæde os over, at vi i 2018 havde en stigning i green fee indtægter, men det 

skal ses i lyset af, at vi i efteråret 2017 måtte afvise et ret stort antal gæster på 

grund af vand på banen. Mange af disse gæster fik vor naboklub så glæde af. 

Vi er med i Golf og Go`nat samarbejdet, og det giver klubben et pænt antal green 

fee gæster, og sammenligner vi os med de fire andre klubber i samarbejdet, så var vi 

den klub, der i 2018, havde den største fremgang i antal gæster, men det skal ses i 

lyset af, at vi som før nævnt måtte afvise en ret stor del gæster i året før. 

En anden medvirkende årsag til fremgangen kan være den fine omtale vi fik i både 

Golfavisen og Golfbladet. I begge aviser blev vor bane rost meget. 

Vi har en række samarbejdsaftaler med andre klubber på Sjælland og Fyn, men det 

er begrænset, hvad der kommer af gæster fra disse klubber. Hvilke klubber der er 

tale om, kan ses på vor hjemmeside. 

Det ville være godt, hvis vi kunne få nogle flere green fee gæster, for vi har rigeligt 

med plads på banen, men det er svært at tiltrække dem, og en af årsagerne er nok 

vor geografiske placering. Her i 2019 prøver vi så noget nyt, idet vi har indgået en 

aftale med NordicGolfers, som er en webside, der formidler golfrejser i de nordiske 

lande, og det bliver spændende at se, om dette samarbejde kan generere flere 

gæster især fra Sverige og Norge. Hvis bare vi får 10 gæster via dette samarbejde er 

vor udgift dækket ind. 

Vi giver over 300 green fee voucher til vore sponsorer, som de kan uddele, men det 

er under 10 % af dem der kommer retur. 

Baneservice-kontrol 

Bestyrelsen har i flere år drøftet muligheden for at igangsætte noget baneservice, 

eller måske rettere banekontrol, men det er aldrig lykkedes at få sat det i gang, men 

i 2018 lykkedes det så at få samlet en gruppe med Bjarne Agergaard som tovholder, 

og denne gruppe har på skift kørt runder på banen primært i weekender. 
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Vi tror at dette tiltag har haft en præventiv virkning, idet der ikke er blevet antastet 

nogen på banen, som ikke har haft tingene i orden. 

Der skal lyde en tak til gruppen, og vi håber, at de vil tage en tørn mere i 2019. Jeg 

tror faktisk, at de der har været med i gruppen har hygget sig med det. 

Golfbanen 

Som nævnt indledningsvis så havde vort banepersonale meget svært ved at komme i 

gang med at gøre banen klar til den nye sæson på grund af vand på banen, og 

opstarten blev noget hektisk. 

For at hjælpe banepersonalet med at gøre hele anlægget klar til åbningsmatchen, 

besluttede bestyrelsen at indkalde medlemskredsen til en arbejdsdag søndag den 

15. april kl. 9.30. Det var en meget trist oplevelse, idet der kun mødte 12 

medlemmer op. Jeg havde en forventning om, at der nok ville komme en 20 – 30 

stykker, men det gjorde der ikke. Som formand må jeg her sige, at jeg synes, at det 

var skuffende, at der ikke var flere medlemmer, der ville bruge 3-4 timer på at 

hjælpe klubben. Og så ikke mere om det! 

I løbet af året er der blevet gennemført nogle ting, som står beskrevet i 

Masterplanen. Blandt andet har vi nu fået opsat et toilet ved hul 11/12/16. Et toilet 

som er blevet efterlyst af især vore kvindelige medlemmer og green fee gæster. 

Også dame teestedet på hul 3 er blevet lagt om, så det er klar til den kommende 

sæson. Teestedet på hul 18 har altid været problematisk, og der er nu lagt et stykke 

kunstgræs ned på herrernes teested, men om det er den rette løsning skal jeg lade 

være usagt, idet der tilsyneladende er forskellig opfattelse af tiltaget. På hul 10 er 

både herrernes og damernes teested dårlige, da solen har svært ved at nå ned til 

dem på grund af de høje træer. På hul 16 er det røde tee sted i en meget dårlig 

forfatning. Vi må på se, hvad vi kan gøre ved problemet. 

I starten af sæsonen voksede græsset rigtig meget, og bane personalet kunne faktisk 

ikke bestille andet end at slå græs alle ugens dage, og derfor er det godt, at vi har 

nogle trofaste frivillige til at hjælpe til med dette arbejde, og andre forefaldende 

opgaver på banen. 
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 Vi har haft et ”tirsdagshold”, som Bent E Rasmussen har været tovholder på, og de 

har løst mange af de opgaver, som det faste banepersonale ikke har haft tid til at 

udfører. Desværre skrumpede holdet noget i løbet af sæsonen, så der ikke var så 

mange til at hjælpe til, da vi nåede efteråret. Bent var til sidst alene om opgaverne.  

 Vi håber i bestyrelsen, at der vil være en større tilslutning til at give en hånd med på 

dette tirsdagshold, når vi starter op igen her i 2019. Uden en sådan gruppe er det 

svært for vort banepersonale at passe banen, som vi gerne vil have det.  En stor tak 

til jer der har givet en hånd med, og ikke mindst til Bent E Rasmussen, der har stået 

som tovholder på holdet. 

Muldvarpe er et stadig tilbagevendende problem, og selvom der blev fanget rigtig 

mange i løbet af både 2017 og 2018, så er vi nu her i vintermånederne rigtig hårdt 

angrebet igen flere steder på banen. 

Midt på sæsonen blev jeg kontaktet af Halstedhus Efterskole, idet der var opstået en 

for os uheldig situation omkring det areal, vi har haft lånt af Efterskolen ved hul 10. 

Efterskolen har lejet et areal af Halsted Kloster – den gamle landingsbane – men 

dette lejemål er blevet opsagt af udlejeren, og derfor ser Efterskolen sig nødsaget til 

at indlemme det areal, vi har lånt, til deres hestefold fra og med 2019. 

Det er en meget uheldig situation for os, idet det besværliggør adgangen for vore 

maskiner til baghullerne. 

Bestyrelsen har drøftet situationen, og vi har og ville ikke blande os i forholdet 

mellem Efterskolen og Halsted Kloster. Men besluttede alligevel at gøre et forsøg på 

at få en løsning, og det lykkedes at få både Halsted Kloster og Efterskolen til at gå 

med til, at Efterskolen lejer et areal af klubben, et areal som klubben lejer af Halsted 

Kloster. Vi skal give 1 kr. i leje for arealet til Halsted Kloster, og Efterskolen skal 

betale 1 kr. i leje til os. Der udestår nu et arbejde med at få nedfældet aftalen på 

papir. 

 Drikkevandspost igen ved hul 10 blev gravet op i slutningen af 2018, da Efterskolen 

afleverede ”landingsbanen” tilbage til Halsted Kloster. Denne vandpost vil nu blive 

etableret igen, har vi fået lovning på af Efterskolen. 
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Som nævnt så har banen været hårdt ramt af tørke, og desværre var der en del af 

græsset, der var visnet totalt, og vi har derfor set os nødsaget til at bruge 35.000,- 

kr. på at så nyt græs på næsten alle fairways. Vi håber at det ny såede græs har 

overlevet vinteren, så vi igen kan få nogle flotte fairways i 2019. 

På trods af de vanskelige vilkår, har banen alligevel stået flot set i relation til tørken, 

og det kan vi takke vort banepersonale for, og derfor vil jeg afslutte dette afsnit om 

banen ved at rette en stor tak for indsatsen til Mogens, Brian, Lanny og de frivillige 

medhjælpere. 

Protræner og proshop 

I februar 2018 blev vor Pro-træner Thomas Greisgaard færdig med sin uddannelse 

som Pro-Træner, og vi indgik en aftale med Thomas om at fortsætte som træner og 

samtidig overtage vor Pro-shop. Et samarbejde som vi har været meget tilfreds med. 

Der har fra medlemsside været stor tilfredshed med den træning Thomas har 

gennemført, og personalet i sekretariatet har også haft et godt samarbejde med 

Thomas om shoppen. 

Vi var klar over, at Thomas stod i en situation, hvor han nu som færdig uddannet Pro 

skulle finde et fuldtidsjob. Et job som vi ikke kunne tilbyde ham, idet vore 

økonomiske ressourcer ikke rækker til det. 

Det kom derfor ikke som den store overraskelse for os, da Thomas orienterede os 

om, at han var i spil som ny træner hos Maribo Sø Golfklub. 

Vi havde ved DGU`s repræsentantskabsmøde sidste år talt med den nye formand i 

Maribo om mulighederne for at indgå et samarbejde om bl.a. Pro-træning, og vi 

sporede en vis interesse, så da det nu blev klart, at Thomas fra og med 1. januar 

2019 fik ansættelse i Maribo, tog vi kontakt til bestyrelsen i Maribo om at indgå et 

samarbejde om såvel Pro-træner som Pro-shop. 

Efter et par møder nåede vi frem til en mundtlig aftale om såvel Pro-træner som 

Pro-shop, og det betyder, at vi også i den kommende sæson kan trække på Thomas. 

Han vil være hos os hver søndag og skiftevis mandag i den ene uge, og torsdag i den 

anden uge. 
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Vi har imidlertid endnu ikke fået en underskrevet aftale på plads, idet der er opstået 

nogle tekniske problemer med den måde, som vi skal afregne med Maribo på. Der 

er aftalt møde i morgen, hvor vi håber på at få tingene på plads. 

Shoppen bliver en filial af shoppen i Maribo, og vort sekretariatspersonale skal stå 

for salget mod at vi får en procentdel af omsætningen. Og det skal nævnes, at når 

vore medlemmer handler i Maribo, så skal man oplyse, at man kommer fra Halsted, 

og så vil det tælle med i omsætningen i Halsted. 

Alt i alt er bestyrelsen tilfreds med aftalen, og vi håber, at det vil komme til at 

fungere til alles tilfredshed, og vi ser da gerne, at det er en aftale, der kan fortsætte i 

årene fremover, så vi kan få en vis kontinuitet omkring såvel træning som shop.  

Sekretariatet 

Det har fungeret rigtig godt i sekretariatet i 2018. Vi har fået en fast stab i 

sekretariatet, som ud over at varetage sekretariatsopgaverne, også har stået for at 

hjælpe til med salget i shoppen, når Thomas ikke har været der. 

Det har også været muligt at holde åbent i sekretariatet i nogle timer lørdage og 

søndage, og i forbindelser med matcher, så vi kunne servicere såvel green fee 

gæster, som egne medlemmer. 

Jeg skal derfor her rette en stor tak til sekretariatsgruppen for indsatsen i 2018, og vi 

er meget glade for, at I alle også har givet tilsagn om at fortsætte i 2019. Det er 

dejligt at have det på plads allerede nu. 

Klubhus og andre bygninger 

 I 2017 fik vi gennemført en større reparation af klubhus og den gamle 

bagrumsbygning. Det pyntede gevaldigt, men gamle bygninger skal hele tiden 

holdes vedlige, og i år har vi fået gjort noget ved taget, idet der var en del løse og 

manglende tagsten. 

 Maskinhuset har fået en gang maling, og vi er meget glade for, at Lolland 

Kommunes Krogsbølle afdeling har været os behjælpelig med at få arbejdet udført. 

Det er et tilbud alle foreninger og klubber får. Vi skal betale materialerne og 

Krogsbølle udfører arbejdet gratis. 
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Ud over at stå for maling af maskinhuset, så har Krogsbølle også stået for at udskifte 

stolperne på parkeringspladsen, og her i løbet af vinterhalvåret sørger de for, at alle 

bænke og skraldestativer fra banen bliver smurt med træbeskyttelse. 

Det er en meget stor hjælp, idet alternativet er, at vi selv skal udføre arbejdet, så en 

meget stor tak til Krogsbølle for hjælpen, og vi håber, at vi også i 2019 kan trække på 

dem til bl.a. at få malet huset ved driving range. 

Op til sæsonstarten 2018 fik vi etableret en ny garage til vore tre buggy i den gamle 

bag-bygning, idet det kneb med pladsen i bagrummet ved maskinhuset. Det betød 

imidlertid, at vi måtte nedlægge et mindre antal bagskabe, men det har ikke givet 

problemer efterfølgende. Vore buggy er nu kommet tættere på brugerne, og det er 

nemmere at få dem plads efter endt brug. Tak til dem der har stået for 

ombygningen. Nu mangler vi bare, at der et medlem som melder sig til at se efter 

buggyerne i det daglige. Den tekniske vedligeholdelse tager greenkeeperen sig af, 

men vi kan godt bruge et medlem, der vil sørge for, at de fremstår pæne og 

rengjorte.  

Matcher 

Igen i 2018 fik vi afviklet en række matcher i lighed med tidligere år, og det var  

første år for vor nye turneringsudvalgsformand. Og det er gået rigtig godt. 

Ud over klubmatcherne havde vi også både Pro-Am match og Parmatch. To store 

arrangementer, som kræver en stor arbejdsindsats for den kreds af medlemmer, 

som er med til at få det hele til at fungere, så en stor tak til alle dem der giver en 

hånd med ved afvikling af de to matcher og øvrige matcher. Både pro-Am og 

Parmatch er med på matchkalenderen her i 2019. 

Til klubmatcher har vi hidtil haft held med at skaffe diverse præmie sponsorer, men 

desværre falder der nogen fra. Fx har DGU i år meddelt, at det firma, Tefal, der har 

sponsoreret klubberne med præmier til klubbernes åbningsmatcher nu har meldt 

fra, så vi skal nu ud og finde en eller flere nye præmie sponsorer, og jeg kan da godt 

her nævne, at vi har fået optiker Louis Nielsen, til at være præmiesponsor på 

åbningsmatchen.  
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Frivillige klubmedlemmer. 

I lighed med tidligere beretninger vil jeg også i år rette en stor tak til alle de 

klubmedlemmer, der frivilligt har givet en hånd med til at få klubben til at fungere. 

Men som jeg nævnte under afsnittet om banen, så er det til tider svært at få nogen 

til at melde sig, når klubben har brug for en hjælpende hånd, og svært er det, når 

bestyrelsen efterlyser hjælp til opgaver, hvor til der er knyttet et vist ansvar.  

Uden medlemskredsens aktive medvirken på alle fronter, så er der nogen af 

”Tordenskjolds soldater”, der på et eller andet tidspunkt kører træt og melder fra. 

Og det er der ingen, der er interesseret i.  

Der er altid nogen der falder fra af forskellige årsager, så derfor er det vigtig, at vi 

hele tiden formår at rekruttere nye frivillige. 

Så jeg håber derfor meget, at vi i den nye sæson får flere til at melde sig, når vi 

kalder. 

Nye golfregler 

Med virkning fra den 1. januar 2019 er der trådt en række nye golfregler i kraft, og 

for at vore medlemmer kan sætte sig ind i de nye regler, er der gennemført en 

række aftenmøder i november og december måned, og yderligere et her i februar. 

Det er Piet Beke og Mogens Kopytko der har stået for undervisningen, og det har de 

gjort rigtig godt. Tak til jer to for det. 

Cirka en tredjedel af klubbens aktive medlemmer har deltaget i møderne, og det er 

jo ikke så mange, som vi måske nok havde håbet på. Derfor vil der igen her i foråret 

blive gennemført nogle regelmøder, og der skal opfordres til, at de medlemmer, 

som endnu ikke har fået det nødvendige kendskab til de nye regler, om at deltage i 

disse møder. Man kan ikke bare gøre, som man altid har gjort, og slet ikke hvis man 

deltager i diverse matcher. 

Så alle jer der endnu ikke har sat jer ind i det nye regelsæt, se at få det gjort. 

Klubben har hjemkøbt en ”pixi-bog” om det nye regelsæt, og denne bog vil kunne 

købes i sekretariatet, og vi har også nogen med her i aften. 
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I forlængelse af det nye regelsæt har vi besluttet at få etableret et regel- og 

handicapudvalg i 2019. Det er et udvalg, som har levet et stille liv, men det vækkes 

nu til live og udvalget bliver et centralt udvalg i forbindelse med det nye regelsæt og 

de nye handicapregler, som kommer i 2020. Udvalget kommer til at bestå af Piet 

beke, Mogens Kopytko, Bjarne Hansen og Torben E Hansen 

Ud over selve det nye regelsæt, så er der en række afledte ting, der skal gøres. Her 

tænker jeg på blandt andet vore lokalregler, som skal ændres, lige som 

masterplanen vil blive berørt af nogle nye benævnelser. Endvidere bliver der også 

noget i Baneguiden, der skal ændres. Så der bliver nok at se til her i opstartsfasen af 

sæson 2019. 

Persondataforordningen 

I foråret 2018 trådte der nye regler i kraft omkring behandling af personfølsomme 

data. En forordning der pålægger alle, her under også klubber og foreninger, der har 

med sådanne oplysninger at gøre, at indføre nogle meget strikse regler for, hvordan 

man håndtere sådanne persondata. 

Vi er i gang med opgaven, og på vor hjemmeside kan man finde klubbens 

”privatlivspolitik”. Hvis man ikke følger direktivet, så kan man risikere at få en bøde. 

Det er en meget stor opgave, og kræver rigtig mange ressourcer i klubber og 

foreninger. 

Vi er ikke i mål endnu, men tager det skridt for skridt.  

Golfhæftet 

Klubben er med i Golfhæfteordningen, og man kan mene, hvad man vil om denne 

green fee rabat ordning. Nogle enkelte klubber er ikke med i ordningen, men jeg 

tror, at vi får nogle gæster, som vi ellers ikke ville have fået, ved at være med i 

ordningen. 

Vi vil igen i år give vore egne medlemmer mulighed for at købe Golfhæftet gennem 

klubben, og dermed være med til at give klubben en mindre indtægt. Jeg har i nogle 

nyhedsbreve i januar og februar beskrevet, hvordan man skal gøre for at bestille 
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kortet. Så hvis der er klubmedlemmer, der påtænker at anskaffe sig kortet, så bestil 

det gennem klubben inden den 1. marts.  

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har holdt månedlige møder i løbet af sæsonen, og her i 

vintermånederne er mødefrekvensen noget lavere. Mellem bestyrelsesmøderne er 

forretningsudvalget i løbende kontakt, hvis der er sager, der skal træffes beslutning 

om her og nu, og bestyrelsen bliver orienteret herom. I dag er det jo nemt at være i 

kontakt med hinanden uden at være fysisk sammen. 

Jeg synes at vi har haft en god dialog om de forskellige sager, der er kommet i løbet 

af året, og jeg vil gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i løbet af 2018. 

To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de ønsker at udtræde 

af bestyrelsen af ressourcemæssige årsager, og det har vi selvfølgelig taget til 

efterretning, og derfor skal der på et senere dagsordenspunkt vælges to nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

Afsluttende bemærkninger 

Alt i alt, så må vi vel sige, at vi har haft en god sæson i 2018 på trods af vejrmæssige 

udfordringer, og lad os håbe, at vi her i 2019 bliver forskånet for noget tilsvarende. 

Jeg har ikke nævnt så meget om de økonomiske forhold i klubben, det vil vor 

kasserer tage sig af senere. Jeg vil dog nævne, at det er meget tilfredsstillende, at vi 

igen kan holde sorte tal på bundlinjen. 

Bestyrelsen har med denne beretning forsøgt at give et indblik i de mange 

forskellige ting og forhold, der er sket i 2018. Og skulle der være noget, som ikke er 

kommet med, ja så er man velkommen til at spørge ind til det, når beretningen 

kommer til videre behandling.  

Det var ordrene, og jeg overgiver beretningen til generalforsamlingens videre 

behandling. 

Tak for ordet. 

Gert Meyer Madsen  
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