Tollundgaard Golfklub
Generalforsamling 25. februar 2015
Beretning for året 2014

Indledning
Hermed aflægger bestyrelsen beretning om året der er gået i Tollundgaard Golfklub.
Lad os bare – uden at blive hovmodige – konstatere, at vi i bestyrelsen er godt tilfredse med
året der er gået.
Krisen i golfverdenen har endnu ikke sluppet sit tag og ingen kan gå på vandet, men i
Tollundgaard Golfklub er vi nok engang kommet over søen, ud af bunkeren og sikkert på
greenen.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har afholdt 10 ordinære møder i året der er gået. Referaterne er offentliggjort på
hjemmesiden. Park har været repræsenteret på de fleste af disse møder eller dele deraf.
Golfens Dag er et efterhånden tilbagevendende bestyrelsesarrangement. Et åbent hus hvor vi
inviterer interesserede til at se vores anlæg og med mulighed for at prøve, om det måske var
en kommende hobby, grænsende til en passion. I 2014 gav det ikke ret mange nye
medlemmer, men der var alligevel en del besøgende. De kunne møde bestyrelsen til en snak
og rigtig mange medlemmer var med og gjorde det til en god dag.
Tidspunktet og det milde forår gjorde sit til, at det blev en dag hvor Tollundgaard
præsenterede sig fra sin bedste side. Tak til de der deltog.
2014 blev året hvor vi overtog klublokalet. Det letter vores arbejde og gør, at vi hver især kan
flytte dele af klubarbejdet væk hjemmefra. Ikke mindst turneringsudvalget nyder godt af
lokalet.
Når man læser referaterne, skinner det forhåbentligt igennem, at det har været et roligt og
stabilt år for bestyrelsesarbejdet.
Arbejdet har været præget af godt samarbejde.
Kassererposten er væsentlig, og Ove Riis har som ny på posten været med til at give os alle ro
i sindet.
Vores 2. suppleant meldte tidligt fra og her, sidst i året bad Louise Overgaard om orlov i 3
måneder. Bent Rasmussen som 1. suppleant deltager i alle møder, og derfor har vi som
bestyrelse været fuldtallig i hele perioden.

Økonomien
Tollundgaard Golfklub kommer vi ud af 2014 med et positivt resultat på kr. 71.190,06.
Herefter har vi en egenkapital på kr. 293.702,86.
Det ser vi i bestyrelsen som et tilfredsstillende resultat.
Det er rigtig godt i trange tider for golfverdenen. At resultatet bliver bedre end budgettet,
hænger bl.a. sammen med at vores forventede investeringer i banen ikke blev til noget i 2014.
Men det tror vi på i 2015, og nu er vi endnu bedre rustet. Vi forventer ikke at 2015 bliver året
hvor vi tærer af formuen, men der er plads til at gøre det mere attraktivt at besøge klubbens
træner og evt. at satse lidt både på juniorer og elite.
Elite lyder måske som et stort ord i vores klub, men nu er vi tilmeldt Kvalifikationsturneringen,
og det er da et skridt på vejen.

Medlemmerne
Statistik
Vi har haft en netto tilgang på 14 medlemmer, så vi pr. 31/12 var 493 medlemmer.
Vi har fået 70 nye medlemmer i 2014, men 56 medlemmer er meldt ud, heraf de fleste
frivilligt, og nogle få er blevet ekskluderet p.g.a. kontingentrestance.
Vi har nu 444 aktive medlemmer, det er 13 flere end sidste år.
I løbet af februar 2015 har klubben rundet 500 medlemmer for første gang i dens historie.
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Begyndere
Den tætte kontakt mellem klub og Park i forbindelse med at uddanne nye spillere, gør at langt
de fleste på begynderholdene glider over som medlemmer efter endt ”uddannelse”.
Paul, Leif og pro-træneren har ført 48 golfere gennem begynderforløbet i 2014. Alle fuldførte
og en stor del er nu medlemmer.
I denne sæson er der et godt tilbud på at melde sig ind samtidig med at kurset pågår.
Medlemsskabet af klubben giver adgang til at spille på banen og til at deltage i
Kaninturneringerne.
18 mandage i 2014 har Kaninchef Bent Rasmussen budt velkommen til ca. 40 begyndere og
Kaptajner. Det er et stærkt og godt signal at sende til nye golfere og med til, at de falder til i
klubben.
Bent slutter altid aftenen af med en lille anekdote eller blot en strøtanke om det mystiske spil golf.

Turneringer
10 turneringer med i alt 511 deltagere, inklusiv klubmesterskaberne, må siges at være udtryk
for en god opbakning og et udtryk for anerkendelse til turneringsudvalget for flot afvikling af
de enkelte turneringer.
Slagspilsturneringen var varslet som en nyskabelse. Dertil kom Ægteparturneringen i
sommerperioden og endelig Natgolf. Spændende tiltag og alle godt besøgt.
Turneringsudvalget har offentliggjort planen for 2015. Der ser ud til at være genvalg til alle
turneringer.
Som noget nyt er det varslet at A rækken altid spiller slagspil.
Spillere uden EGA handicap kan deltage men ikke vinde præmier.
Det er flot, at det lykkes udvalget at finde sponsorer til alle turneringer og klubben er meget
taknemmelig for hver og en af sponsorerne. Støt dem som de støtter os.
Har I forbindelser eller kender potentielle nye sponsorer så kontakt endelig udvalget.
Klubben har været tilmeldt Hugo Boss Synoptik Cup og deltaget i Landsdelsfinalen med et
hold.
Det holdt lidt hårdt at få holdet stillet idet mange faldt fra. Vi blev nr. 7 af 19 deltagende hold.
Det er vigtigt, at vi stiller det hold, der har kvalificeret sig.
I 2015 har vi tilmeldt et hold til Kvalifikationsrækken. Det er ud fra et medlemsønske, at vi
prøver det. Desværre har tovholderen trukket sig, så vi må lige tænke nyt.
Alle turneringer afvikles naturligvis som tællende runder og indgår dermed også i
årsrevisionen.
Formanden for handicapudvalget gør igen opmærksom på, at vores samlede årsrevision kun
kan være vejledende, idet der ikke er et krav til Klubberne i Klubben, om at deres turneringer
er tællende.
Dermed er det kun hvis der spilles EDS, at runden indgår.

Klubberne i klubben
Klubberne i klubben er en vigtig faktor i klublivet. Det er arrangementer der kører uafhængigt
af bestyrelsen og er drevet af lyst til samvær og kappestrid.
Bestyrelsen bliver af og til involveret når talen kommer på banelukninger med gunstart osv.

Vi finder ud af det. Alle ved, at det med faste banelukninger eller afslag på netop dette, kan
give anledning til frustrationer.
Klubberne vil gerne afvikle, så der er fælles start og slut. Park vil gerne have mulighed for, at
greenfeespillere kan komme til og øvrige medlemmer føler, at klubberne fylder for meget.
Dameklubben består af ca. 25 kvinder hvoraf ca. 15 spiller 9 huller hver onsdag sidst på
eftermiddagen.
Herreklubben, Tollundmændene, har over 40 medlemmer hvoraf de fleste møder op torsdag
eftermiddage for at spille 9 huller. Der dystes på dagen og over sæsonen således, at der kan
udnævnes en Årets Tollundmand et par gange om året.
Successen medfører, at der i 2015 bliver indført handicaprestriktioner for at deltage.
Også Tollundmændene besøger fremmede baner hvert år.
60+ eller Senior afdelingen, er den store i blandt klubberne. Over 140 medlemmer deltager i
turneringen over året. Hver tirsdag spilles der 9 huller og der deltager 80 – 90 hver gang. Det
store antal deltagere betyder at, der spilles i to omgange.
Den første torsdag i måneden, spilles der 18 huller.
Seniorerne er aktive hele året. Der spilles når banen er åben, ligesom der arrangeres
udebanebesøg i ind og udland.
Der er mange frivillige involveret i arbejdet i klubberne. Alle klubberne opdaterer deres
resultater på klubbens hjemmeside, ligesom de også har mulighed for at få billeder med mere
lagt i deres scrab-bøger der.

Juniorerne
Sidste år sagde vi, at juniorerne ikke er et fokuspunkt for bestyrelsen. Siden er der kommet
lidt flere til, så udvalget ser på hvordan vi igen kan tilbyde noget træning og samvær til dem.
Kaninturneringerne er en mulighed og forældreinvolvering er en nødvendighed.
Udvalget vil se på, om der kan etableres et samarbejde med omkringliggende skoler.

Banen
Det har været, et fantastisk golf år set med spillerøjne. Banen har stået rigtig flot i år og i
rigtig lang tid. Stor ros til Martin for et flot stykke arbejde.
Igen i år har der været gæster, (2388 greenfee-spillere og gæster har været forbi) hvoraf
mange roser det samlede anlæg og den stemning der er på banen.
2 gange i året er der lavet Hole In One på banen, et af en gæstespiller og et af et medlem.
Samarbejdet med greenkeeperen er ganske udmærket. Vi oplever lydhørhed overfor ideer og
ønsker. Dog har vi i årets løb snakket lidt forbi hinanden omkring nogle forventninger til
arbejde på banen. Det har betydet, at vi som bestyrelse har meldt for hurtigt og for konkret
ud. Det er uheldigt og bør ikke ske. Vi har fremadrettet aftalt en ny mødeform med Park,
således at vi afsætter mere tid på færre tidspunkter.
Beplantningen mellem hul 1/10 og 9/18, tager godt fat og adskillelsen anes allerede. Der er
gang i anlæggelsen af nye stier rundt omkring, og vi ved, der er flere projekter i støbeskeen.

Gør os den tjeneste fortsat at skrive til Baneformanden eller på en seddel til klubben, hvis I
har kommentarer og ønsker til banen og anlægget.

Klubmesterskaberne
Årets klubmesterskab blev afviklet med årgangsmesterskaber lørdag den 30. august. De 53
deltagere fordelte sig således, at der kunne spilles om årgangsmesterskaberne i 5 rækker.
De fire bedste herrer og fire bedste damer spillede søndag den 31. august hulspilsmesterskab.
Der blev spillet flot og spændende golf i rimeligt vejr.
Klubmester for damerne er Bodil Madsen og klubmester for herrerne er Søren Gam Thygesen.
Nok engang tillykke til dem.
I efteråret og op til denne generalforsamling er der blevet snakket en del om evt. at ændre
konditionerne for Klubmesterskabet.
Turneringsudvalget vil komme med et oplæg til bestyrelsen i god tid inden mesterskaberne
2015.
Et forslag fra et medlem vedrørende netop dette, er blevet afvist, fordi beslutningen i forvejen
ligger i bestyrelsen og dennes underudvalg.

Pr og information
Vores stabile medlemstal skyldes mange nye medlemmer. I langt de fleste tilfælde er der tale
om folk der hører om klubben gennem vore medlemmer. Medlemmer der fortæller positivt om
klubben.
Klubbens aktiviteter bliver løbende sendt til den lokale avis, og det bliver taget godt imod hver
gang. Det har stor betydning at vi på denne måde får fortalt den gode historie om klubben.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyheder, resultater og billeder. Der er mange
”hits” på siden, men vi ved faktisk stadig ikke hvor mange medlemmer der bruger den.
I denne vinter arbejder vi på at forny siden. Ønsket er at vi bliver helt ”selvkørende” i forhold
til opdateringer.
Klubben er også at finde på Facebook. Vi har ca. 65 venner, så der er sket en stor fremgang.
I 2014 fik vi lavet den første lille ”Baneguide” således at vore gæster har lidt bedre mulighed
for at finde sig til rette på banen.
I 2014 deltog vi i Golfens Dag en dejlig forårsdag i april. Der mødte medlemmer op for at tage
sig af de ca. 25 gæster der kiggede forbi. Banen var grøn og frodig og hele anlægget tog sig
ud fra sin bedste side. Det gav ikke medlemmer direkte denne dag men måske et par afledte
senere. Vi gentager det i 2015.

Fremtidigt arbejde
Der skal være fokus på at fastholde vore medlemmer og gerne skaffe nogle nye.
Der skal arbejdes med udviklingen af banen i samarbejde med Park.

Tak til…..
-

Vores sponsorer i forbindelse med turneringer, tryksager og andet. Det har en meget
stor betydning for os at mærke Jeres støtte.
Alle de medlemmer der ofrer en stor del af deres egen spilletid til gavn for alle os
andre. Det er Jer der gør det sjovt og rart at være medlem af klubben.
Til Park og deres medarbejdere, for et godt samarbejde.

