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Beretning 2014

Indledning
Nedenstående beretning er bestyrelsens bud på at fortælle om året der er gået i Tollundgaard
Golfklub.
Desværre har vi nu for anden gang på 2 år oplevet en formand der går i utide. Der kan altid
være grunde til dette, men uanset hvorfor, kommer det ubelejligt og giver noget uro.
Bestyrelsen pegede på Jens Møller som ny formand. Lisbeth Laustsen trådte ind fra
suppleantposten således at bestyrelsen har været fuldtallig i året og samarbejdet har fungeret
fint.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har afholdt 10 ordinære møder i året der er gået. Referaterne er offentliggjort på
hjemmesiden.
Derudover har der været et møde med en repræsentant fra DGU angående ideer til
fastholdelse af medlemmer.
Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement. En slags åbent hus med mulighed for at prøve den
svære kunst at slå til en bold samt at møde medlemmer til en snak. Udover bestyrelsen deltog
der en del medlemmer fra bl.a Herreklubben. Tak for det.
Et vigtigt punkt i arbejdet dette år, har været aftalen med Park om at leje et klublokale.
Aftalen er på plads og vi overtager lokalet d. 1. april 2014. Det er med til at give klubben
identitet og med til at lette arbejdet i bestyrelsen og f.eks for turneringsudvalget.
Kontorfaciliteterne lige nu er jo blot skabet på gangen.

Økonomien
Som kassereren senere vil fortælle, kommer vi ud med et positivt resultat på kr. 61411,38.
Det ser vi i bestyrelsen som et tilfredsstillende resultat. Det konsoliderer vores egenkapital.
Trods dette fine resultat, har vi fremsat et forslag om en kontingentforhøjelse for de fleste
medlemskategorier. Der er tale om en historisk begivenhed, da det er første gang i klubbens
levetid at kontingentet søges forhøjet.
Og hvorfor så det – når det går godt?
Klubben er og har altid været styret fornuftigt omkring økonomien. Det forventer vi selvfølgelig
fortsætter.
Vi har i fremtiden sat os i yderligere udgifter ved at indgå som lejer af et klublokale. Det skal vi
sørge for, at der er penge til.
Vi har i bestyrelsen en bevidsthed om, at vi til en hver tid skal kunne svare enhver sit. Vi er
ikke ejere og har derfor ikke muligheden for eksempelvis at optage lån i trange tider. Vi har
derfor en målsætning om, at der minimum skal være 300.000 kroner i kassen.
Derudover skal evt. overskud naturligvis tilbage til medlemmerne i form af forbedringer,
arrangementer o.l.

Medlemmerne
Statistik
Vi har haft en netto tilgang på 8 medlemmer, så vi pr. 31/12 var 479 medlemmer.
Vi har fået 71 nye medlemmer i 2013, men 63 medlemmer er meldt ud, heraf de 57 frivilligt,
6 er blevet ekskluderet p.g.a. kontingentrestance.
Vi har udstedt 83 DGU kort i årets løb. Heraf er de 29 kort udstedt til begyndere.
Vi har 431 aktive medlemmer, det er 2 mindre end sidste år.
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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 ca. 40 golfere gennem begynderforløbet i 2013 og langt de
fleste er nu medlemmer.
Medlemsskabet giver adgang til at spille på banen og ikke mindst deltage i Kaninturneringerne.
19 mandage i 2013 har Kaninchef Bent Rasmussen budt velkommen til 35-40 begyndere og
Kaptajner. Ingen tvivl om at konceptet er med til at styrke den sociale del af medlemskabet og
fastholde begynderne i klubben.
Efter hver runde kan deltagerne nyde Bents kloge tanker om golfspillets finurligheder.

Turneringer

6 turneringer med i alt 302 deltagere udover klubmesterskaberne må siges at være udtryk for
en fantastisk opbakning. Det er også udtryk for anerkendelse til turneringsudvalget for flot
afvikling af de enkelte turneringer.
Turneringsudvalget har offentliggjort planen for 2014. Udover de traditionelle turneringer, har
udvalget fundet plads til en nyskabelse. En turnering i maj hvor der spilles slagspil.
En af de tidskrævende opgaver ved at være medlem af turneringsudvalget, er sponsordelen.
Til hver turnering skal der skaffes sponsorer. Nogle stiller op hvert år, andre er med et par
turneringer og så skal der findes nye.
Det er flot, at det lykkes udvalget at finde sponsorer og klubben er meget taknemmelig for
hver og en af sponsorerne. Støt dem som de støtter os.
Klubben har været tilmeldt Synoptik Cup og deltaget i Landsdelsfinalen med et hold. Holdet
opnåede en flot 9. plads.
Også i 2014 er klubben med i det der nu hedder BOSS SYNOPTIK CUP.
Alle turneringer afvikles naturligvis som tællende runder og indgår dermed også i
årsrevisionen.
Formanden for handicapudvalget gør 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 bærende er den sociale del, det at
mødes i hyggelig kappestrid og spille med mange forskellige.
Dameklubben består af ca. 25 kvinder hvoraf 10 – 12 spiller 9 huller hver onsdag sidst på
eftermiddagen, i sæsonen. Der er plads til flere i klubben.
Herreklubben, Tollundmændene, har ca. 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.
Ca. 4 gange om året, tager klubben på udebanebesøg.
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 de 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.
Klubberne bæres af en lille flok frivillige der står for at arrangere turneringerne og
udebaneturene. Alle klubberne opdaterer deres resultater på klubbens hjemmeside ligesom de
også har deres scrab-bøger der.

Juniorerne
Vi er glade for de juniorer der er i klubben. Det er dejligt at se de deltager f.eks. i
Kaninturneringerne og ved andre lejligheder. Desværre er der ikke mange og ikke nok til at vi
kan tilbyde et specielt juniormiljø med træner, samlinger og turneringer.
Bestyrelsen opretholder naturligvis et juniorudvalg, men det er altså pt. ikke et fokusområde.

Banen
Banen har stået rigtig flot i år også. Stor ros til Martin for det gode arbejde han gør.
Igen i år har der været gæster, (2615 greenfeespillere og gæster har været forbi) der
udtrykker overraskelse og beundring for banens stand og sværhedsgrad. Vi ved jo godt at, den
kræver sine slag og, det oplever gæster også.
2 gange i året er der lavet Hole In One på banen, begge gange af medlemmer.
Efter at banen er blevet sat op som 18 hullers, har vi ønsket at få den ratet på ny.
Vi har haft besøg af DGU’s baneratere i efteråret. Deres gennemgang/opmåling af hullerne,
har ikke givet anledning til at ændre på handicapnøglen.
Baneformanden udtrykker tilfredshed med samarbejdet med greenkeeperen. Vi oplever
lydhørhed overfor ideer og ønsker.
Udvidelsen af teestedet på hul 7, wastearea på hul 1/10, og beplantningen mellem hul 1/10 og
9/18, er gode eksempler på udvikling af banen der både forskønner og udfordrer.
I 2013 snakkede vi meget om sand i bunkers. Det fik vi og tak for det. Lidt flere stier er det
også blevet til.
Vi har naturligvis flere ønsker til banen og anlægget som vi løbende snakker med Park om. Det
ved vi at også mange af Jer har. Gør os den tjeneste at skrive det til Baneformanden eller på
en seddel til klubben. Så får I i hvert tilfælde et svar. Det vi får at vide mundtligt ude på
banen, kan I ikke være sikre på når videre.

Klubmesterskaberne
Årets klubmesterskab blev afviklet med årgangsmesterskaber lørdag den 31. august. De 45
deltagere fordelte sig således at der kunne spilles om mesterskaberne i 5 rækker.
De fire bedste herrer og fire bedste damer spillede søndag den 1. september
hulspilsmesterskab. Der blev spillet flot golf i dårligt vejr.
Klubmester for damerne er Anny Sørensen og klubmester for herrerne er Poul S Hansen. Nok
engang tillykke til dem.

Pr og information
De allerbedste Pr-medarbejdere for klubben er tilfredse og glade medlemmer. Dem har vi
rigtig mange af og I er aktive i rekrutteringen af nye. De fleste nye er nogen, der kender
nogen eller er blevet anbefalet at melde sig ind.
Alligevel har bestyrelsen en målsætning om at være synlig i lokalpressen og på hjemmesiden.
Vores pressemeddelelser er blevet godt modtaget og vi vil selvfølgelig fortsætte med at skrive
om vores arrangementer.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyheder, resultater og billeder. Der er mange
”hits” på siden, men vi ved faktisk ikke hvor mange medlemmer der bruger den.
Klubben er også at finde på Facebook. Vi har ca. 40 venner, så der er plads til flere.
I 2013 deltog vi i Golfens Dag en kold formiddag i april. Det var dejligt at, der mødte
medlemmer op for at tage sig af de 20-25 gæster der kiggede forbi. Det gav helt sikkert et par
medlemmer og vi gentager det i 2014.

Fremtidigt arbejde
Det nye klublokale skal indrettes og gøres klart til brug.
Der skal være fokus på at fastholde vore medlemmer og gerne skaffe nogle nye.
Der ligger nogle ideer om evt. at få fremstillet en baneguide og/eller forskellige logo
souveniers. Det skal der arbejdes med.

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.

