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Generalforsamling 2008 

Velkommen til generalforsamling 2008. 

Baneomlægning: 

Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning 

som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra 2004. Her fremgår det, at vi 

aktivt går ind for på sigt at udvide banen med 9 huller samt en forbedret par 3 

bane. Sommeren 2008 vedtog Sønderborg Kommune en lokalplan, der 

muliggør dette. En udvidelse med 9 huller er dog ikke realistisk på 

nuværende tidspunkt. 

En omlægning specielt af bagni blev til gengæld aktuel, da arealet vest for 

golfbanen altså ud mod vejen til Nordborg var inddraget i lokalplanen, 

ligesom det blev muligt at leje/forpagte eller købe dette areal af Sønderborg 

Kommune. 

Banearkitekt Line Mortensen har været inddraget i arbejdet med dette 

vestlige areal, ligesom Henning Larsen her fra klubben har fulgt arbejdet på 

sidelinjen. Line Mortensens forslag blev gennemgået på et møde i klubhuset 

tidligere i år. 

I den ene af Lines løsningsmodeller foreslår hun, at der yderligere inddrages 

2 små arealer jord beliggende ved hul 13’s teested og mellem hul 14 og hul 

15. Disse arealer indgår for øjeblikket i en jordfordeling mellem en af 

områdets landmænd og staten. Landmanden er positiv overfor golfklubbens 

mulige planer. 

I forbindelse med samme nævnte model arbejder vi på at afklare klubbens 

muligheder for at bruge vådområdet ved 16. green i forbindelse med et nyt 

hul på arealet vest for nuværende hul 16. 

Bestyrelsen håber, at de sidste forhindringer kan overvindes, således at vi på 

et senere tidspunkt kan fremlægge et projekt med økonomi og finansiering, 

som medlemmerne kan tage stilling til. 
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 Medlemsundersøgelsen: 

Med baggrund i, at vores klub er steget meget i medlemstal i de senere år, 

besluttede Bestyrelsen at gennemføre en medlemsundersøgelse. Dette for at 

afklare om vi var på rette vej i forhold til medlemmerne. Undersøgelsen blev 

til i samarbejde med DGU og 46 % af klubbens medlemmer svarede på de 

udsendte spørgsmål, hvilket må siges at være ganske flot. Undersøgelsens 

hovedkonklusion viste, at vi var på rette vej. 

Men der er selvfølgelig udviklingsmuligheder. 

F.eks. er tilfredsheden med forhold på banen middel bedømt. Sammenholdes 

undersøgelsen med de åbne svar, bør banen prioriteres endnu højere. Dette 

arbejde er og var allerede sat i gang. Det ses også tydeligt på banen. Ifølge 

undersøgelsen er det vigtigste for bestyrelsen at arbejde med de næste 5 år 

= udvikling af banen. Her nævnes: hurtigere greens, bedre flow på banen, 

jævnere roughbund, mere sand og mindre vand i bunkers, tættere græs på 

fairways osv. Alle er ting vi er i fuld gang med eller færdige med at gøre mere 

ved. 

Medlemmerne mener også at medspilleres adfærd er under middel., og at det 

ville kunne afhjælpes med en øget baneservice. Baneserviceudvalget drøfter 

denne problemstilling inden sæsonstart 2009, men bestyrelsen er 

umiddelbart af den opfattelse, at meget kunne afhjælpes hvis medlemmerne 

greb i egen barm og tænkte egen opførsel igennem. Vi er i øvrigt meget 

interesseret i, at flere har lyst til at deltage i baneserviceudvalget. I kan melde 

jer hos Sven-Erik Vad.  

Et andet hovedområde var tidsbestilling. Her svarede 2/3, at de var tilfreds 

med eller meget tilfreds med tidsbestillingen, som den er idag. Det er bl.a. i 

dette lys, at man skal se bestyrelsens svar på det fremsendte forslag fra 

Peder Dall. Vi kan også konstatere en pæn stigning i antallet af greenfee 

gæster, hvilket vi håbede en tidsbestilling ville have positiv indflydelse på. Fra 

undersøgelser inden for golfsporten ved vi også at yngre og erhvervsaktive 

personer i dag har et stramt fritidsprogram, hvor alt planægges for at få tid til 

det hele, så hvis vi skal tiltrække dette segment er muligheden for 
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tidsbestilling et must. Omkring 130 af de nuværende danske golfklubber har i 

dag tidsbestilling. 

Mange har skrevet, at man er parat til at udføre et stykke arbejde for klubben 

i afgrænsede projekter eller enkelte dage. Det har bestyrelsen med glæde 

noteret sig, og disse medlemmer vil blive inviteret til bestemte opgaver. 

 

Bygningerne: 

Bagrumsbygningen blev pudset op i eftersommeren og vil blive malet til 

næste år, når den ifølge mureren har tørret nok. Vi vil til den tid gerne have 

frivillige til at svinge penslerne. 

 De længe omtalte parkeringspladser til golfbiler er tæt på at være 

færdigetableret. Det tog sin tid, men til foråret vil de være klar. 

Begyndere: 

Vi havde 68 begyndere i år, hvilket er omkring 30 færre, end vi er vant til. Det 

afspejler desværre den generelle tendens på landsbasis, og må få os alle til 

at arbejde på at skaffe os fortsat medlemstilgang. Udvalgets medlemmer skal 

dog have en stor tak for deres indsats som hjalp til at hele 41 er frit spillet på 

nuværende tidspunkt. Medlemsundersøgelsen viser med stor tydelighed, at 

udvalgsmedlemmerne gør deres arbejde rigtig godt. Vi kan altid bruge flere 

hjælpere også selv om man kun kan stille sig til rådighed i begrænset 

omfang. Det letter arbejdet for de andre. Der var i år meget ringe tilslutning til 

Kaninmatcherne i juli – om det var tilfældigt ved vi ikke, men spørgsmålet må 

vendes med næste års begyndere. 

Juniorafdelingen 2008 

Juniorafdelingen har i 2008 fået 14 nye medlemmer og har nu ca. 60 

medlemmer i alt. 

Vi har på forsøgsbasis taget imod fem 8-årige for at se, om de kunne fungere 

sammen med de større børn til træning m.m. og det må siges, at vi er positivt 

overrasket. Alle går meget højt op i deres spil på det niveau, som de hver 

især er på, og det er som altid en fornøjelse at se deres glade ansigter, når 

de får ordentligt ram på bolden – nøjagtig ligesom alle os andre. 
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Vi har en flok rigtige gode juniorspillere, som nok er vokset fra det som 

juniorudvalget kan tilbyde dem. Vi er derfor meget glade for at Eliteafdelingen 

har taget dem til sig for at give dem den nødvendige træning og udfordringer i 

deres spil. 

Det er lykkedes os at generobre Junior Tour Sønderjylland trofæet, som er 

tegn på at den næste bølge af gode spillere er godt på vej. 

Juniorudvalget vil gerne takke forældrene for deres opbakning til træning, 

kørsel og pølsevending gennem året. Det er en nødvendighed for at 

juniorarbejdet kan blive en succes. 

 

Eliteudvalget 

Hos Eliten vandt vort 4-divisionshold rækken og var parat til at rykke op i 3 

division. Det viste sig at DGU’s regler for fusionshold og dermed Sønderjyske 

Eagles andenhold gjorde en oprykning umulig. Efter et møde mellem Eagles 

klubberne besluttede man så at trække Eagles 2den holdet. Så nu deltager 

Alssund næste år med et hold i 3. Division og et Danmarksserie hold. Dette 

giver super muligheder for alle vore elitespillere til at komme ud at spille. 

 Vores pt. bedste spiller Daniel Sivertsen opnåede i år en delt 9 plads i DM i 

slagspil og en semifinaleplads i DM i hulspil. Stort tillykke til Daniel!   

Alt går dog ikke op i hård træning. Da Michael Jensen blev gift i sommer var 

holdkammeraterne ude at danne espalier og i september morede man sig 

med en natmatch på vores bane. Dette sidste vil eliteudvalget gerne hjælpe til 

med at lave for klubben næste år. Det kunne være rigtig spændende. Holdet 

har desuden sendt en kollektiv tak til klubben for den store opbakning de har 

fået i årets løb og glæder sig til sæson 2009. 

 

Eagles: 

Som nævnt tidligere klarede vores Eagles hold sig rigtig godt. Damerne vandt 

simpelthen Danmarksmesterskabet for hold og herrerne rykkede op i 1.ste 

division. Sponsoreringen af Eagles som en del af SønderjyskE har ændret 

mulighederne for de sønderjyske golfklubbers bedste spillere.  De kan nu 
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spille på højeste niveau under meget professionelle forhold. Der bliver stillet 

høje krav til dem, men det er præcis det, de er parat til. 

 

 

 

Kommunikation: 

Vi har i årets løb gjort vor yderste for at holde kommunikationen på så højt et 

niveau som muligt. På nuværende tidspunkt er vores hjemmeside under 

”omprogrammering”. Når den inden den nye sæson er færdiggjort, skulle det 

give mulighed for, at de forskellige klubber i klubber selv kan redigere deres 

eget område. Det skulle give hurtigere information og lette klubbens IT-

ansvarlige. 

 Kort og Godt forsøger vi at udgive jævnligt, men det er af og til lidt tungt, når 

alt materiale tilsyneladende forventes at komme fra bestyrelsen. Man er altid 

velkommen til at komme med artikler. Inden sæsonstart 2009 skulle vi meget 

gerne have et klubblad ud. Sidste års redaktør, der gjorde det rigtig godt, har 

desværre måttet melde pas, så hvis nogen er villige til at hjælpe, så giv lige 

besked. 

 

Turneringer: 

Atter i år har vi afholdt en hel del turneringer. Vi er vores turneringssponsorer 

meget taknemmelige for den store opbakning de viser os. En af de 

populæreste turneringer Sønderborg Køkken Turneringen, der foregår over 2 

dage med spil henholdsvis i Nordborg og Alssund står uden sponsor næste 

år. Vi leder med lys og lygte efter en ny sponsor.   

Tidernes ugunst har også gjort at P. Borne har set sig nødsaget til at trække 

sig som sponsor for Jubilæumsturneringen, så hvis nogen kender nogen, der 

kunne overtage den, ville det være rigtig dejligt.  
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I kraft af vort Eagles samarbejde samt at vi i Alssund regi, nu har 2 herrehold, 

der deltager i DGU turneringer, vil banen næste år af og til være lukket nogle 

timer grundet deres turneringer. Sådan er kravene og det er også rimeligt.  

Dameklubbens B-række kvalificerede sig atter i år til finalen i Ladies Section 

og kom efter hård kamp på Rømøs bane hjem med en 2den plads. De 

spillere, der synes det er spændende at spille mod spillere fra andre klubber 

bør holde øje med opslagene vedrørende Royal Unibrew turneringen, når de 

kommer i foråret. Det er en turnering, hvor det sociale står i højsædet for de 

fleste klubber, og der mangler næsten altid et par spillere. 

Sponsorudvalget: 

Igen i år har vi haft rigtig god opbakning fra vore sponsorer og det er vigtigt at 

vi fortsat plejer vore `kunder` godt. Det kan ske ved at vi deltager i de 

forskellige turneringer, som annonceres i klubbladet. Derfor er det beklageligt 

at konstatere, at antallet af deltagere i år har ligget lavere end i de 

foregående år. Vi kan dog ikke pege på specielle årsager til dette. 

Som arrangør forpligtiger vi os til, at alt tilrettelægges perfekt lige fra 

opsætning af flag, bannere og hvad der ellers er aftalt med den enkelte 

sponsor. Dette er lykkedes ganske godt i den forløbne sæson 

På dette års Sponsor og Tak for hjælpen arrangement havde vi virkelig god 

opbakning med ca. 70 personer. Endnu en gang var vejret ikke rigtig med os, 

hvilket er ærgerligt når man har 20 personer, der aldrig har forsøgt sig med 

golf før, men viser deres positive interesse ved at møde op. 

Sponsorindtægterne er på ca. 558 tkr iår mod 564tkr sidste år. Sponsor 

arbejdet for 2009 er igangsat som beskrevet i KORT og GODT og på 

hjemmesiden. 

I forbindelse med klubbladet 2009 ser vi gerne indlæg fra diverse udvalg og 

andre af klubbens medlemmer inden primo februar 2009. 

Som jeg plejer at nævne på Sponsordagen, så er sponsorstøtten klubbens 

flødeskum. Sponsorernes økonomiske støtte giver klubben nogle muligheder 

for udvikling, som ellers ville være helt urealistiske eller kræve større 

kontingent forhøjelser. 
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Der er i år 2 personer som fortjener speciel hæder for deres indsats for 

klubben gennem flere år. 

Den ene er Arne Kay som i en årrække har været formand for 

Sponsorudvalget og bragt vore sponsorindtægter op på et niveau som får 

andre golfklubber til at måbe. Arne er gået målrettet til opgaven og har 

sammen med sine medhjælpere fået udvalgsfunktionen systematiseret og 

professionaliseret, så det har været betydeligt lettere for den ny formand at 

tage over, end da han selv trådte til. 

Den anden person er Colin Anderson som via sit arbejde som 

Juniorudvalgsformand har været kraftig medvirkende til at vi i dag har en 

rigtig god Juniorafdeling med stor involvering af juniorernes forældre. DGU 

havde i år en målsætning om at antallet af juniorer skulle stige med 10%. På 

landsbasis blev det til 8%, men vi klarede en stigning på over 25%. 

Jeg vil gerne se dem begge heroppe nu. 

 

Til sidst tak til Greenkeeperne for deres daglige indsats – rigtig mange har i 

Medlemsundersøgelsen kommenteret hvor godt de gør det.  

Tak til Helene, som der tydeligvis også sættes stor pris på.  

Tak til Troels som gør det muligt at vi alle svinger jern og køller bedre. 

og tak til Bestyrelsen, som endnu et år har været spændende og udfordrende 

at samarbejde med. 

 

 


