Årsberetning ved generalforsamlingen d. 27‐02‐2013
Sidste år ved denne tid var Karsten Rudbeck formand. Efter 5 år på posten valgte han at trække sig og Ole
Holm Pedersen blev formand. D. 29. nov. valgte Ole af personlige årsager at trække sig, så det er derfor at
det er mig der står her i dag.
For mange af os der er her i dag er golf jo ligefrem blevet en livsledsager. Derfor er det også vigtigt at vi har
en god klub og en god bane at spille på. Det at gå en runde golf er jo en gang mentalhygiejne hvor
hverdagens trivialiteter og såmænd også de rigtige problemer forsvinder. Vigtigt er også samværet efter en
runde hvor hver i sær bidrager til det klart definerede fællesskab. Alt dette fungerer kun optimalt hvis der
er en gruppe af frivillige ulønnede ildsjæle. Så stor tak til alle der laver dette arbejde, og det er både for
klubben og klubber i klubben.
Lidt golftal: Der er i dag 187 klubber i Danmark, med 153.000 spillere der spiller 23.431 runder. Vi har 52
medlemmer pr. hul, gennemsnittet er 44. 15 klubber har 9 huller.
Fordeling i Hcp‐grupper:
Gr 2 Hcp 4,5‐11,4 3 spillere
Gr 3 Hcp 11,5‐18,4 21 spillere
Gr 4 Hcp 18,5‐26,4 60 spillere
Gr 5 Hcp 26,5‐36,0 156 spillere
Gr 6 Hcp over 36,0 193 spillere

Hvordan går det så for klubben? Det økonomiske kommer kassereren ind på senere. På en ekstraordinær
generalforsamling 10. oktober blev det besluttet midlertidig at sætte indskuddet til 0.‐kr for
fuldtidsmedlemmer .Resultatet ser vi nok først i år. Antallet af medlemmer er faldet med 20, så vi nu er 471
medlemmer. Vi har fået 57 nye medlemmer i 2012, og 77 har meldt sig ud, heraf 66 frivilligt og 11 er blevet
ekskluderet med kontingentrestance. En tilbagegang som var ventet, dels på grund af krisen, dels på grund
af hvervekampagner fra andre klubber. En tilbagegang vi vil prøve at hente i 2013 blandt andet ved at
deltage i golfens dag d. 14. april.
Aktiviteter: Ved veludført arbejde af greenkeeper og baneformand har banen i det forløbne år gennemgået
en del forandringer. Nye stier flere steder, nyt tee‐sted ved hul 7, ny bro ved hul 5, wastearea ved hul 1, og
ikke mindst nye hulskilte, de er flotte, der blev lavet i forbindelse med etableringen af en 18 huls bane.
Begynderudvalget har i år tilført klubben 34 nye medlemmer der har taget golfkørekortet og de aktiviteter
der hører med. Efter kørerkortet har vor udmærkede kanin‐direktør videreført arbejdet. Det betyder at nye
spillere snart ønsker sig et lavere hcp. Og kommer i nærkontakt med EGA handicap‐systemet, og hvordan
man bliver skrevet ned i hcp. Sidste år kom en revision af EGA systemet, som alle bør sætte sig ind i, det er
måske ikke så let, men klubbens handicapudvalg følger udviklingen nøje. Nye spillere kommer også hurtigt i
kontakt med turneringsudvalget. Udvalget har i årets løb afholdt 6 turneringer med i alt 291 deltagere. Det
har ikke altid været lige nemt at skaffe sponsorer, så sidder der nogen der kan skaffe en sponsor så sig
endelig til. Der udover blev der afviklet klubmesterskab med Henning R. Jensen som den endelige mester.
Alt hvad der her er nævnt kan man orienter sig om på klubbens hjemmeside. Den har gennemgået en stor
revision som er lavet af vor dygtige webmaster. Juniorudvalget takker alle der har været behjælpelig ved

onsdagstræningen og stor tak til træner Morten. Vi må erkende at tilslutningen, har været nedadgående
over året, bestyrelsen har derfor besluttet at træningen vil blive ændret i den kommende sæson. Paul vil
senere komme ind på disse ændringer. Fra juniorudvalget skal der lyde en stor tak og håber og tror at vi får
en god sæson.

Til sidst skal der lyde en tak til Tollundgaard Golfpark for samarbejdet. Det har fra klubbens side været
frugtbart og er i stadig udvikling. Tak til bestyrelsen og alle gode frivillige kræfter.

