
Beretning 2019

Det har været et begivenhedsrigt år

Arild
Det var året hvor vi af økonomiske grunde sagde farvel til Arild som vi har delt med Grenå 
i 7 år 

Lars
Det var  året hvor Lars blev udlært og efter eget ønske gerne ville prøve nye udfordringer 
og hvor vi i stedet fik ansat Frank som starter 15/2 2020

Hjemmeside
Det var året hvor klubbens nye hjemmeside så dagens lys, så stor tak til dig Kim Hjorth

Hvervningsaktiviteter

Der blev prøvet noget nyt (fyraftensgolf, nybegynderdage, billige prøvemedlemsskaber 
m.m.) ud fra et fast koncept – og med ok succes

En stor Tak til teamet bag disse aktiviteter

Buggier
Det var året hvor vores udlejningsaftale med buggier fra Svenningsen blev opsagt.
Klubben blev tilbudt at købe dem for 75.0 tus. kr., fik det forhandlet ned til 70.0 tus. kr.
Tak til allan

Der var heldigvis nogle der var med på ideen med at ”sponsorere” en buggy og så stille 
den til rådighed for klubben

Stor tak til Nybolig ved Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen , og til Allan 
bante 
Andre virksomheder/sponsorer må godt melde sig, ved køb af firma er der 
straksafskrivning i regnskabsåret for de ca. 14.0  tus det koster- fradraget ved et 3-årigt 
sponsorat er det samme
Der bliver udarbejdet retningslinjer mellem ejer og klubben om rådigheden over buggyen.

Hjertestarter
Vores hjertestarter holdt op med at fungere og kunne ikke repareres. Det viste at den har 
været skadet fra starten.
Kim Hjort redegjorde for historien om udskiftningen.

Den ny hjertestarter er igen sponseret af Nybolig.



Tilbage til fakta

Medlemstallet ser ikke for godt ud

Aldersfordeling  - vi er alle blevet et år ældre



Nedgang i både greenfee og i indtægter f





Økonomien
Regnskabet ser fornuftig, ud vi kom ud med et overskud på 80.0 tus. Kr.

Overskuddet skyldtes bl.a.

 Mindre lønudgifter da Lars holdt
 Ved omlægning af lån blev låneomkostninger m.v. delt ud på lånets løbetid 16,5 år, 

og vi sparer årligt kr. 16.000 på ydelsen.

Vi har holdt budgettet ud fra en stram omkostningsstyring og budgettet for det kommende 
år ser vi som realistisk, men meget stramt

Arrangementer 

Turneringer 2019.

Vi har afholdt 8 sponserede turneringer i 2019 med deltagelse af 50-72 medlemmer, samt 
Ebelgolf med 112 deltagere og Proam med deltagelse af 21 hold af 4 personer.

Ebelgolf og Proam har hver især givet klubben et over skud på 20.000-25.000 kr.

Stor tak til de teams der søger for dette

Danmarksturneringsgolf  og Regions Golf

Danmarks serie holdet
 gik desværre ikke videre efter gruppespillet

C holdet
 gik videre fra puljen og vandt også 1/16 finalen over Tange Sø, men tabte desværre til 
Århus i 1/8 dels finalen.

Veteran holdet
 gik desværre heller ikke videre efter gruppespillet.

Klubber i klubben
Har afholdt utallige turneringer igennem året, fællesspisning m.m.
Rigtig godt social sammenhold og absolut hele fundamentet for klubben og livet i klubben

Rekruttering
Vi har afprøvet fyraftensgolf, nybegynder dage alt sammen med så stor succes, at det sker
også i 2020  - nogle aftaler er allerede på plads

Og vil vi gentage prøvemedlemsskab til  kr. 100,- for nye spillere.



Der har været afholdt nybegyndermatcher og kaninmatcher, så de nye virkelig kan føle sig
velkommen,

 
Klubmesterskabet
Igen i år ikke ret mange tilmeldte
Men stor tillykke til
Jacob Fredberg
Brigitte Andersen

Hole- in one 
Det slag vi alle drømmer om og som sker hvert år
Kristian Harmark (andet år i træk på samme hul)
Birgit Hansen
John Mikkelsen
Ingelise Madsen

Stort tillykke med det flotte slag

Det var bestyrelsens beretning 
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