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Halsted Kloster Golfklub 

Beretning for sæsonen 2020 

Ordinær generalforsamling den 16.06.2021 

Indledning 

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning over den forgangne sæson 2020, som man vel 

roligt kan sige har været en noget anderledes sæson, idet vi som alle andre golfklubber har været 

underlagt en række restriktioner på grund af Corona pandemien. Restriktioner som i den grad kom 

til at sætte sit præg på sæsonen. 

Da jeg sidste år i februar stod her og aflagde beretning for sæsonen 2019, drømte jeg ikke om, 

hvilken sæson der ventede os i 2020. Meget af det vi havde planlagt måtte vi aflyse eller udsætte. 

Den 11. marts afholdt Statsministeren et pressemøde, hvor hun meddelte, at Danmark blev lukket 

ned, og meget hurtigt herefter kom DGU på banen med en række tiltag, som klubberne blev 

opfordret til at følge, og i vor klub besluttede bestyrelsen at følge disse tiltag. De betød, at vi 

lukkede for alle aktiviteter i klubben, altså ingen spil på banerne og klubhuset blev lukket. 

Efter nogle uger blev der blødt lidt op på restriktionerne for golfklubberne, idet man godt kunne 

se, at ude på banerne var der god afstand mellem folk, og derfor kunne vi overholde de krav der 

var omkring afstand mellem personer, men klubhuset var fortsat underlagt restriktioner.  På 

banerne skulle vi fortsat være meget opmærksomme på smittefare, og ikke røre ved ting, som 

kunne bringe smitten videre. Der blev fx lagt skumgummiringe i kophullerne, så flaget ikke skulle 

berøres for at få bolden op. 

I en række nyhedsbreve blev der løbende orienteret om situationen, og langt den overvejende del 

af medlemskredsen tog pænt imod budskaberne og fulgte de ting, der blev meldt ud. Når man skal 

formidle sådanne budskaber, kan det ind imellem være nødvendigt at løfte pegefingeren lidt. I den 

forbindelse er det vigtig at huske, at det er bestyrelsens ansvar, at regler bliver overholdt. 

I Lolland Kommune var vi i en lang periode ikke lige så hårdt ramt som mange andre kommuner, 

og derfor var der enkelte medlemme som henvendte sig til mig og foreslog, at vi godt kunne 

slægge lidt på reglerne, da smittefaren ikke var så stor lokalt. Men bestyrelsen stod fast, og vi har i 

hele sæsonen fulgt de restriktioner og anbefalinger, der er blevet meldt ud fra centralt hold.  

Når vi ser tilbage på sæsonen 2020 med de restriktioner vi har været pålagt, så synes jeg, at 

medlemskredsen har været god til at følge de udmeldinger, der er blevet udsendt, så tak for det. 
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Men restriktionerne betød jo, som tidligere nævnt, at bl.a. klubhuset blev lukket i en periode, og 

dermed blev der også lukket for salget i cafeen, hvilket betød, at vor restauratør ikke havde nogen 

omsætning. Lukningen af banerne betød, at vi i en periode måtte sige nej til greenfee gæster, og 

udlejning af buggy gik også i stå. I det hele taget mistede klubben en betydelig indtægt. Heldigvis 

kom der mulighed for at søge kompensation for mistede indtægter via nogle puljemidler fra DGI 

og DIF. Vor kasserer beregnede, at vi i den angivne periode havde et indtægtstab på ca. 125.000,- 

kr. Vi søgte om kompensation og fik tildelt 46.000,- kr. Lidt overraskende vil jeg sige, for der var 

rigtig mange foreninger der havde søgt, så alt i alt kan vi kun være meget tilfredse med det tildelte 

beløb. 

Vi har stadig Corona i vor hverdag, og vi skal fortsat være meget opmærksomme på den smittefare 

der fortsat vil være omkring os. Vi vil nok i en kortere, eller længere periode, være pålagt 

restriktioner, men vi kan håbe på, at når vi får et stik i armen hen over foråret, så kan vi så småt 

begynde at vende tilbage til en normal hverdag.  

Nu er alt jo ikke bare sort og trist, der er heldigvis også en lysere, en positiv side, af sagen. 

Golfsporten er nemlig en sport, hvor der er højt til loftet og god plads mellem spillerne, hvilket 

mange fandt ud af, og derfor har alle golfklubber i Danmark haft en positiv tilgang i deres 

medlemstal. Det være sig både voksne og børn.  

Nu skal hele beretningen ikke alene handle om Corona, der er jo også en hel del andre ting at 

berette om, og det vil jeg også komme omkring i beretningen.  

En af de ting man altid kan tale om er vejret, og i 2020 har vi da også haft nogle vejrmæssige 

udfordringer. Ikke samme tørkeperiode som i 2019, men helt undgå tørke har vi dog ikke kunne. I 

forhold til mange baner, som fx i Jylland, så havde vi perioder, hvor vi godt kunne have brugt 

noget mere regn, og derfor har der været godt gang i sprinklerne så længe der var vand i søen til 

det. 

Der er mange ting der skal ordnes i klubben. Det være sig på banerne, klubhus, sekretariat og 

shop. For at vi har kunne få det hele til at spille sammen, så har vi igen i 2020 haft mange frivillige 

medlemmer der har givet en hånd med i dagligdagen, og det vil jeg gerne her kvittere for. Uden 

denne store indsats kunne vi ikke drive klubben, så en meget stor tak fra bestyrelsens side til alle 

jer frivillige, og vi håber selvfølgelig på, at der også i den kommende sæson vil være mange, som er 

parat til at give en hånd med, når vi kalder.   

Medlemstal 

Medlemstallet er altid noget mange går op i, og det skyldes jo nok, at det har så stor indflydelse på 

klubbens økonomi, som det nu engang har.  Jo flere medlemmer, jo flere kroner i kassen.  Og her 
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vil det så lige være passende at indskyde en opfordring til de medlemmer, som endnu ikke er 

tilmeldt PBS om at få det gjort, så vor kassere kan slippe for noget ekstra arbejde. 

Vi har i de senere år været så heldige, at der har været god balance mellem afgang og tilgang af 

medlemmer, så vi har ligget rimelig stabilt. I 2018 og 2019 havde vi nøjagtig det samme 

medlemstal, nemlig 384. 

Som jeg for kort tid siden nævnte, så har golfsporten været heldige med at befolkningen fik øjnene 

op for, at man her kunne komme ud i den friske luft og samtidig få god motion og hyggeligt 

samvær, og det har haft den betydning, at vi har fået en god tilgang af nye medlemmer i 2020 så 

medlemstallet den 1. januar 2021 udgør 419 medlemmer, og det kan vi godt være tilfreds med. Ud 

af de 419 er 19 passive. Nævnes skal også, at vi ved udgangen af 2020 har 59 medlemmer under 

25 år. 

Vi har i 2020 ikke brugt ekstra penge på markedsføring af klubben, folk er simpelt hen bare 

kommet, og så er der blevet taget rigtig godt imod dem. Vort begynderudvalg har bare været så 

gode til at tage imod de nye og kredset omkring dem, for at de har skulle føle sig hjemme fra dag 

1. 

Det gælder både for de voksne og for de unge. Det at vi har fået en tovholder på juniorerne har 

haft stor betydning. Jeg vil gerne rette en meget stor tak for den indsats der er blevet gjort i 

begynderudvalg og juniorudvalg. I har en meget stor andel i, at vi i dag har flere medlemmer. 

Glemmes skal ikke vor Pro træner, Jeremy, han har været en stor støtte i arbejdet. 

Den udfordring der udestår nu er, at fastholde alle de nye. Vi ved af erfaring, at der er nogle som 

falder fra, men vi kan da håbe på, at rigtig mange får en god oplevelse i vor klub og bliver bidt af 

goldspillet. Vi kan alle, og ikke bare begynderudvalg og juniorudvalg, give en hånd med i dette 

arbejde ved at vejlede og støtte de nye.  

Samarbejde med Halsted Kloster Gods 

Som i de foregående år har vi haft et godt samarbejde med vor udlejer, og vi har ikke rendt 

hinanden på dørene. Vi har haft et par møder i årets løb, og det er ved at blive en tradition, at vi 

lige vender vor sag i landsskatteretten. Det blev heller ikke i 2020 at vi fik en afgørelse, men noget 

tyder på, at der måske er ved at komme lidt bevægelse i tingene, idet vor kasserer har været i 

dialog med en medarbejder i landsskatteretten og vi har sendt yderligere materiale ind til dem. 

Det kunne være rart, hvis vi får en afgørelse i år. 

Vor udlejer er altid meget interesseret i, hvordan det går i klubben, og ikke mindst antal 

medlemmer og antal greenfee gæster bliver der spurgt ind til. 
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På vort sidste møde i december drøftede vi problemerne med kastanjealleen, som jo ikke havde 

det så godt. Faren for nedfaldne grene var overhængende, og vi har set os nødsaget til at spærre 

en del af alleen af i en periode. Vor udlejer har erkendt problemstillingen, og der vil blive sat noget 

i værk med henblik på at få fældet de gamle træer og plantet en ny alle. Som i kan se er der nu 

fældet træer - det er stort og dyrt projekt. Hvis det går, som vor udlejer forventer, så skulle det 

være muligt at have en ny alle plantet i 2022, men lad os nu se. Der har været nogle gener på hul 

18, under arbejdet. 

Vor greenkeeper har brug for en overdækket plads med fast grund til vor topdressing. Den har 

hidtil ligget i det fri ved Højfjældegård, men det er ikke optimalt. Alt for meget går til spilde, så vi 

har haft en føler ude hos vor udlejer, om de evt. skulle have et hjørne i en lade, hvor vi kan have 

det liggende. Det har de, og vi har fået tilsagn om et hjørne. Så det er rigtig godt, og vil blive taget i 

brug næste gang vi får topdressing hjem. 

Jeg vil gerne her takke Halsted Kloster Gods for samarbejdet i 2020, og vi håber, og ser frem til, at 

vi inden udgangen af 2021 har fået en ny lejeaftale på plads. 

Sponsorer 

Vore sponsorer er vigtige samarbejdspartnere, og vi kan ikke undvære dem, og jeg vil gerne rette 

en stor tak til alle vore sponsorer for samarbejdet i 2020. 

Vi må desværre konstatere, at det bliver stadig vanskeligere at rekruttere nye sponsorer, og vi har 

også oplevet, at nogle falder fra. Mange virksomheder har det hårdt i Coronatiden, og når der skal 

spares, så er sponsorater noget af det første der spares på. I 2019 havde vi sponsor indtægter på 

over 200.000 kr, men i 2020 blev det noget mindre, som det vil kunne ses af regnskabet. 

Sponsorudvalget gør et stort arbejde med at forny og skaffe nye sponsorater.  I den forbindelse 

skal der opfordres til at alle medlemmer medvirker til at finde potentielle sponsorer. 

Der er udvalgsmedlemmer, som har sagt fra efter en lang årrække, men heldigvis har nye meldt sig 

under fanerne. Tak til jer alle for indsatsen, og held og lykke med arbejdet i 2021. 

Greenfee gæster 

I starten af sæsonen oplevede vi, at mange greenfee gæster via Golf og Go`nat samarbejdet 

meldte fra på grund af restriktionerne. Og da banen i en periode var lukket, så betød det også 

færre gæster. 

Heldigvis forandrede tingene sig, og vi begyndte igen at få reserveringer, så alt i alt, så har 

sæsonen 2020 ikke været så ringe endda. For at hente nogen af de mistede greenfee gæster 
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tilbage brugte vi nogle kroner på ekstra annoncering i de to golfaviser. Vi havde blandt andet en 

helsides annonce, hvor vi profilerede klubben. Det er vor opfattelse, at disse penge var givet godt 

ud. 

I 2019 havde vi 290 gæster gennem Golf og Go`nat, og i 2020 endte vi på 389, så det må vel siges 

at være OK. Men vi har altid plads til flere greenfee gæster. 

Vi har i mange år bibeholdt prisen på greenfee, men alt stiger, så tiden er inde til at regulere lidt 

på vore greenfee priser, og derfor har bestyrelsen besluttet at hæve greenfeen på hverdage til  

340,- kr. og på helligdage og weekender til 380,- kr. Som noget nyt vil vi tilbyde en lavere greenfee 

på 200,- kr. efter kl. 14.00 fredag, lørdag, søndag og helligdage. Når vi prøver det, så er det fordi, 

der på disse tidspunkter er rigtig god plads på banen. De nye greenfee priser vil være gældende fra 

den 1. april i år. 

Vore greenfee gæster får en mail med praktiske oplysninger inden de ankommer til klubben, og vi 

opfordre dem også til at give os en tilbagemelding om deres besøg. I løbet af sæsonen har vi fået 

en hel del positive tilbagemeldinger, som går på den behagelige måde de blev modtaget på i 

klubhuset, og at banen var rigtig god. Det er dejligt, når vi får sådanne positive tilbagemeldinger..  

Banekontrol 

Også i 2020 har vi haft nogle medlemmer til at køre banekontrol, og der er ikke røget nogen i 

fælden. Det, at vi har skilte placeret ved parkeringspladsen med oplysning om, at der er 

banekontrol og det, at der ind imellem kører nogen rundt på bane har tilsyneladende en 

præventiv effekt. Så tak til de medlemmer der giver en hånd med her, og vi ser da gerne, at i vil 

fortsætte i den kommende sæson. 

Banerne 

I vor personalegruppe, der står for pasning af vore baner, har vi set os nødsaget til i løbet af 

sæsonen 2020 at afskedige en medarbejder af hensyn til vort lønbudget. Endvidere er vor 

flexjobber efter eget ønske fratrådt den 31. januar 2021.  Herefter har vi så vor greenkeeper og en 

lærling samt en lang række frivillige, der giver en hånd med ved at slå græs samt ordne andre ting, 

som det faste personale ikke kan nå i hverdagen. (Hertil kan jeg tilføje at vi 1. april har fået en 

medarbejder i jobtræning.)  

Vi får mange positive tilbagemeldinger fra greenfee gæster, som finder vor bane rigtig god og 

velplejet, og det skyldes ikke mindst de mange frivillige der hjælper til. 

Det er jo første gang vi har en greenkeeper lærling. Hun startede hos os i jobtræning, og kom så 

via en revalideringsordning i lære med virkning fra den 1. april 2020. Det går rigtig godt, og her i 
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vinterperioden er hun på skole i Roskilde. Skoleopholdet er dog også blevet berørt af Corona 

situationen.  

Greenkeeperen havde et ønske om at efterså græs på nogle fairways, men det har vejret ikke 

været til. Det var for tørt, da tiden var til det. I den forbindelse har vi drøftet muligheden for at 

anskaffe en såmaskine, så vi ikke skal ud og leje en hver gang der skal sås. Men en ny maskine 

koster over 200.000,- kr., så indtil videre må vi klare os med at leje en såmaskine, når behovet er 

der.  

Vi anskaffede en ny fairway klipper midt på sommeren. Det er en rigtig god maskine, som kan slå 

et større areal på en dag end de gamle maskiner kan, og hertil kommer, at dieselforbruget er 

mindre. Vi har hidtil udelukkende købt brugte maskiner, men for en gangs skyld har vi afveget fra 

dette princip, og i stedet leaset klipperen og den nye traktor, der trækker den.  

Samtlige fairways er i efteråret blevet skåret. Det er flere år siden det sidst er sket, og vi skal gerne 

til foråret se resultatet af denne skæring. Baneudvalgsformanden har brugt mange timer på 

traktoren, så lad os håbe de mange timer er godt investeret. Faktisk bør alle fairway skæres mindst 

et par gange hvert år. 

Vi har de senere år haft store problemer med vand på hul 14 og på hul 17, og derfor har vi brugt 

nogle penge på at få lagt nogle dræn, så vandet kan komme væk. Om disse dræn løser problemer 

vil vise sig, når vi får rigtig meget regn igen. 

Vore vandhuller rundt om på banen er alle godt fyldt med sivbeplantning, og 

baneudvalgsformanden er begyndt at gøre noget ved problemet, men det er et stort arbejde. Der 

er firmaer der udfører sådan noget arbejde, men det er rimelig kostbart, så derfor vil vi i første 

omgang prøve selv at løse problemet manuelt. 

Midt på sommeren fik vi en henvendelse fra et svensk firma, der gerne ville have lov til at dykke i 

vore vandhuller efter bolde. Det sagde vi ja tak til, og det endte med, at de fiskede 15.000 bolde 

op af hullerne. For disse bolde fik vi ca. 2.500 kr. 

Vi har i mange år talt om herrernes teested ved hul 18. Græsset har svære vækstbetingelser på 

grund af manglende lysindfald. Baneudvalgsformanden er begyndt at få skabt bedre betingelser 

for græsset, blandt andet er der fjernet noget underskov over mod hul 9, og det har givet mere lys. 

Når vi får fældet de store kastanjetræer i alleen, så vil der blive helt andre betingelser for græsset 

på teestedet, men lad os nu se, hvad der sker. 

Alt i alt, så sker der løbende noget på banen, og jeg vil gerne her rette en stor tak til vor 

greenkeeper og hans folk for det arbejde der udføres. De mange positive tilbagemeldinger vi får 

fra vore gæster skyldes i høj grad det arbejde banepersonalet udfører. 



 
 
 

7 
 

Baneguide 

Vi har gennem en årrække samarbejdet med Dansk Baneguide om den baneguide vi sælger i 

sekretariatet, men dette samarbejde har haltet lidt de sidste par år, og derfor er vi begyndt at se 

os omkring efter en anden type baneguide. Vi skal have revideret den nuværende, idet der 

kommer nye markeringer på teestederne. I stedet for gule og røde markeringer, er der nu 

talmarkeringer, som man kan møde på mange andre baner. Vi vil få fire banelængder, nemlig 58,  

58/49, 49 og 40. Tallene angiver den samlede banelængde for 18 huller. Således betyder 58, at 

den samlede banelængde er 5800 meter. 

Det er et krav, at vi overgår til dette system. Her til kommer så, at vi indfører nogle nye teesteder 

til vore juniorer med mærke 40, og disse skal også anføres i baneguiden. I løbet af foråret regner vi 

med, at vi har en ny baneguide på plads. 

Pro-træner 

Efter at have sagt farvel til Pro Thomas Greisgaard efter sæsonen 2019 fik vi en aftale med Jeremy 

Twitchett for sæsonen 2020. Aftalen gik på, at Jeremy skulle være hos os søndage og mandage, og 

ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, er det gået rigtig godt, og alle har været tilfredse. Jeremy 

har over for os oplyst, at han har været meget tilfreds med samarbejdet, så det er jo bare godt, 

når begge parter er tilfreds med samarbejdet. Nævnes skal også, at Jeremy har givet en stor hånd 

med omkring de mange nye juniorer vi har. 

Træningen blev planlagt i et samarbejde mellem sekretariatet og Jeremy, og det er forløbet fint. 

Jeremy har haft rigeligt at se til, og der har ikke været ret mange tomgangsperioder, hvis der 

overhovedet har været nogen. De mange nye prøvemedlemmer skulle undervises, og der skulle 

også være tider til individuel træning, så det betød, at holdtræningen blev sat på pause i nogle 

perioder. 

Ud over at undervise formidlede Jeremy også salg af golfudstyr, og der blev også arrangeret en 

Callaway demodag. Endvidere stillede Jeremy sin store viden om indkøb på udstyrsfronten til 

rådighed for klubben. Det har været en stor hjælp. 

Ved afslutningen af sæsonen havde vi en snak med Jeremy om at fortsætte samarbejdet i den nye 

sæson, og det ville han gerne. Så det er dejligt, at vi har pro-træner også i sæson 2021. 

Begynderudvalget 

Som tidligere nævnt har vi haft den store glæde, at der i 2020 kom rigtig mange nye til, og det 

være sig både unge som voksne, og det betød, at begynderudvalget har haft rigeligt at se til.  
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Vi har fået en tovholder på juniorerne, nemlig Kate Hjort, og det har givet lidt luft til 

begynderudvalget, så de har kunne have mere fokus på de voksne. Det har fungeret rigtig godt. 

Udvalget har også taget sig af folkeskoleelever og andre grupper, som ville prøve golfsporten af. 

Jeg vil gerne her rette en meget stor tak til alle jer, der har givet en hånd med. 

Sekretariat og shop 

2020 blev året, hvor vi for første gang selv stod for shoppen, og det har ikke været nogen dårlig 

forretning for klubben, men det har så sandelig også givet de der stod for indkøbet noget at se til. 

Men når indsatsen bliver belønnet med et pænt resultat på bundlinjen, så er det jo ikke så ringe 

endda. Medlemskredsen har været flink til at handle i shoppen, og vore greenfee gæste har også 

bidraget til en god omsætning. Sortimentet har været rimelig bredt, og vi har kunne efterkomme 

de fleste ønsker, der har været fra kunderne. 

På tøjsiden samarbejder vi med Backtee, og den vigtigste årsag til vi valgte dem var, at her kunne 

vi have tøjet i kommission, vi skulle ikke binde en masse penge i et varelager. Sidst på sæsonen 

meddelt Backtee imidlertid os, at dette kommissions koncept ikke vil blive videreført i 2021, så nu 

skal vi betale for varerne, når de bestilles. Vi kan så sige, at vi har haft et år til at gøre os nogle 

erfaringer om, hvad der sælger, og hvad der ikke sælger, så vi ved, hvad vi skal købe hjem. 

Ud over tøj, så har vi også haft en del andre varegrupper hjemme, så som bolde og handsker med 

mere. Disse ting har vi måtte købe hjem, og derfor bundet en del penge i dette varelager. 

Golfudstyr, køller og jern, har shoppen også stået for hjemkøb af, og salget er formidlet gennem 

Jeremy. 

Alt i alt kan vi godt tillade os at være tilfredse med salget i shoppen i 2020, og nu må vi se, om vi 

kan sælge lige så meget i 2021. Hvis medlemskredsen støtter op om shoppen, og ikke handler 

udenbys, så tror vi nok, at vi skal få en rimelig god omsætning igen i det nye år. 

Selve salget i shoppen er varetaget af vore sekretariatsmedhjælpere, og de har gjort det rigtig 

godt. Der har været mange nye ting at sætte sig ind i, men det er forløbet godt. Ud over at være 

ekspedienter i shoppen har de også skulle varetage de løbende sekretariatsopgaver, så som 

modtage tidsbestillinger og byde gæster velkommen. I har gjort det rigtig godt igen. Vi har fået et 

par nye piger med i sekretariatsgruppen, og I er hurtigt faldet godt ind i gruppen. En stor tak til jer 

alle i sekretariatet og dejligt, at I alle har tager en tur mere her i 2021. 

Matcher 

I 2020 blev ikke det store match år. Vi kunne ikke afholde åbningsmatch og andre af de sædvanlige 

matchaktiviteter måtte vi også vinke farvel til.  
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Under behørig hensyntagen til de Corona restriktioner der har været gennem året, så lykkedes det 

at afvikle den årlige Parmatch, AGRO-match, match for frivillige og så afslutningsmatchen. 

Der skulle have været Pro-Am match for 25. gang, men det lod sig ikke gøre, så vi håber meget at 

det kan lade sig gøre i august i år.  

Parmatchen er jo også et af matchhøjdepunkterne, og heldigvis lod det sig gøre. På 

matchtidspunktet måtte vi være 100 personer samlet, og det rettede vi os så efter, og det betød 

imidlertid, at der var nogen på venteliste. Som altid, fristes man til at sige, blev det en succes. En 

stor tak til tovholderne på matchen, Ulla og Rene. Det blev deres sidste tørn på denne match, idet 

de nu gerne vil slippe tøjlerne. Det er vi selvfølgelig kede af, men sådan er det, al ting har en ende, 

og nye tager over. Sådan også med parmatchen. Mix-klubben tager over, så der bliver også 

parmatch i 2021. 

Klubber i klubben 

Disse klubber har også døjet gevaldigt med restriktionerne, idet det sociale aspekt har en stor 

betydning for disse klubbers liv. Forsamlingsforbuddet har sat sine begrænsninger for det at 

samles og hygge sig efter en match. 

Vi håber, og ser frem til, at når vi når frem til sæsonstarten, så kan det igen være muligt at samles 

og hygge sig. Det er en meget vigtig del af det klubliv, der skal være i en klub.  

Nye hcp-system 

Ud over at vi har fået nye golfregler, så var det meningen, at vi i 2020 skulle have et nyt 

handicapsystem, men sådan gik det ikke. Af forskellige tekniske årsager var det ikke muligt at 

søsætte det nye system. Nu er det imidlertid på plads, og alle medlemmer vil blive berørt af det. 

Mange har fået et højere handicap, og dermed flere slag. I den forbindelse er det vigtig, at man 

indberetter sin score, hver gang man har spillet en runde. Det kan man gøre på sin mobiltelefon, 

på sin Ipad, pc-er eller på Golfbox standeren i klubhuset. Når først man har prøvet det en gang, så 

er det faktisk ikke så svært.  

Jeg skal ikke her komme ind på detaljerne i det nye system, men alene nævne, at det er de 8 

bedste score ud af de sidste 20, der ligger til grund for beregningen af handicappet. Vil man vide 

mere, kan man kontakte vort regel- og handicapudvalg. 

Klubhus 

På generalforsamlingen sidste år oplyste jeg, at vi skulle have omlagt fliserne på den store terrasse 

ved klubhuset, men som så meget andet, så blev dette ikke muligt, da Krogsbølle, som skulle 



 
 
 

10 
 

udføre arbejdet, blev ramt af Corona restriktioner, og havde ikke folk til opgaven. Nu håber vi på, 

at vi i den kommende sæson kan få arbejdet udført. 

Vi har i flere år i bestyrelsen drøftet vor alarm- og lukke ordning, idet det har belastet vor økonomi 

med et rimelig stort beløb. Efter at have afsøgt markedet for sådanne systemer fandt vi frem til et 

system, hvor vi ved hjælp af en brik kan åben og lukke dørene til klubhuset, og systemet kan 

programmeres til at åbne og lukke på nogle bestemte tidspunkter. Systemet blev implementeret i 

oktober, og det ser ud til, at det fungerer efter hensigten. Der kommer nu ikke længere nogen og 

lukker og låser bagrummene, idet vi har opsagt CS-vagt, som har stået for det, men det ser ud til at 

medlemskredsen er flinke til at huske at gøre dette. Nu er det kun sidst på året systemet har været 

i drift. 

Vort klubhus er et gammelt hus, og gamle huse har altid noget der skal gøres noget ved. Heldigvis 

har vi medlemmer, som er flinke til at give en hånd med til at reparere og ikke mindst gøre rent i 

klubhuset. En stor tak til jer for dette arbejde. Nævnes skal det lige, at på grund af Corona, så er 

kravene til rengøring blev mere strikse, og derfor har vi her i vintermånederne haft ekstern 

rengøringshjælp på, så at de der spiller om vinteren kan være rimelig trygge ved 

rengøringsstandarden i klubhuset, ikke mindst af hensyn til toiletterne valgte vi denne løsning.  

Cafeen i klubhuset har ikke været så meget i brug som normalt, og derfor har vor restauratør ikke 

haft så stor en omsætning som i et normalt år, men der har alligevel skulle sørges for, at der var 

drikkevarer i automaterne med mere. Så en tak til Inge B og hendes hjælpere. 

Bestyrelsen 

Der har været en enkel udskiftning i bestyrelsen i det forgangne år, idet Ole Ottosen ønskede at 

udtræde af bestyrelsen og dermed også blive fritaget for baneudvalgsformandsposten. 

Jeg vil gerne takke Ole for indsatsen i bestyrelsen og varetagelse af baneudvalgsposten, og håber 

han fortsat vil give en hånd med, når der er brug for det. 

Som nyt bestyrelsesmedlem og baneudvalgsformand trådte Michael Hedegart til. Det var dejligt at 

det så hurtigt faldt på plads, og vi ser frem til at have glæde af hans store faglige viden om 

baneforhold mange år fremover. 

Også bestyrelsesaktiviteterne har været ramt af Corona situationen. Antallet af bestyrelsesmøder 

har været færre end i et normalt år. I stedet har vi måtte ordne mange ting via nettet. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen og samarbejdet i det forgangne år. 

Afsluttende bemærkninger 
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Sæsonen 2021 bliver et specielt år, idet det bliver et jubilæumsår. Den 6. juni var det nøjagtigt 25 

år siden, at daværende formand Niels Erik Bertelsen slog den første bold ud på hul 1, og det er den 

begivenhed, vi har valgt at markere. Oprindelig blev den første klub startet i 1994, hvor også 

arbejdet med etablering af banen gik i gang. Så vi kunne for den sags skyld godt have holdt 

jubilæum for 2 år siden, men når vi har valgt, at det først er i år, så skyldes det, at den første klub 

kun holdt i et par år, inden den gik konkurs. 

Bestyrelsen nedsatte i efteråret 2020 et udvalg, der skal stå for jubilæumsarrangementerne, og 

det bliver i august, at det hele vil løbe af stablen. Når vi har valgt august, så er det fordi vi vil være 

rimelig sikre på, at Corona restriktionerne er blevet lempet, så vi kan være flere sammen. Der er 

udarbejdet et program for aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Så glæd jer til det og slut op om 

de forskellige tiltag. 

Jeg er ved at være ved vejs ende med beretningen. Jeg håber jeg har været rundt om de fleste ting 

der er sket i 2020, og skulle der være noget der mangler, er I velkomne til at spørge ind til det. 

Jeg overgiver her efter beretningen til dirigenten for generalforsamlingens videre behandling. 

Tak for ordet. 


