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Den forgangne sæson har på mange måder været ret så anderledes. Først og 

fremmest har vi ændret regnskabsår, så vi nu følger kalenderåret, hvilket har 

glædet vores kasserer overordentligt meget. Dernæst fulgte, at den årlige 

Generalforsamling også skulle flyttes, og derfor samles vi nu her i februar i stedet 

for i november. I den forbindelse skal det lige nævnes, at vi ikke har glemt 

opfordringen om at ændre deadline for aflevering af forslag til 

Generalforsamlingen til 3 uger før i stedet for 1. januar. Men bestyrelsen finder 

ved nærmere eftertanke ikke, at det er en god idé, fordi det giver for lidt tid til at 

lave evt. ændringsforslag/budgetændringer. 

Det har været et rigtig svært år finansielt. Finanskrisen har ramt alle og det har 

også givet en afsmittende effekt på golfklubben. Samtidig med at den eksplosive 

tilgang til golfsporten tog af, fik folk også færre penge mellem hænderne, og i 

vores område forsvandt rigtig mange arbejdspladser. Det kan derfor ikke 

overraske, at vi oplevede en markant tilbagegang mht. begyndere. Efter flere år 

med omkring 80 til 90 kom vi helt ned på ca. 30. Dette tal vil vi meget gerne 

forbedre i den kommende sæson, men som jeg senere vil komme ind på er 

konkurrencen enorm hård. 

Finanskrisen ramte også vores sponsorer, hvilket vi har mærket her op til den nye 

sæson, hvor mange har vist en langt større tilbageholdenhed mht. til tegning af 

sponsorater. Denne holdning er meget forståelig, da flere firmaer har været 

nødsaget til at afskedige personale og spare på anden vis. Så kan et 

golfklubsponsorat virke lidt malplaceret. Trods krisen er det dog endnu en gang 

lykkedes vort 2 mands Sponsorudvalg at skaffe os et ganske stort beløb via 

benhårdt arbejde. Når I kigger på regnskabet, kan I let beregne, hvor meget vort 

kontingent skulle stige, hvis denne post forsvandt. Tak til mange nye sponsorer og 

tak til Preben Myllin og Egon Pichard, der de sidste par år har klaret denne 

funktion alene. Vi har i længere tid efterlyst nye medlemmer til dette udvalg og det 

glæder os meget at Finn Brandt her for nyligt har meldt sig. 

Banen har i år fået mange roser af både medlemmer og gæstespillere. 

Greenkeeperne har lavet et rigtig flot stykke arbejde. Sidst på sæsonen var 

roughen på de huller, hvor vi havde jævnet bunden, ved at ligne rough igen.  Når 

der er tid og overskud, vil vi rette på yderligere et par huller. Vandet der gerne vil 

samle sig i venstre side af hul 12 har været diskuteret flere gange. Formodentlig 

skyldes det i hvert fald delvis et knækket drænrør inde på marken. Skov-og 

Naturstyrelsen ejer dette areal og til foråret vil problemet blive undersøgt 

nærmere, så vi forhåbentlig kan få en permanent løsning. Banen har fået en del 

ny beplantning. Knud og Birthe Jørgensen havde et ”lille lager” af bøgetræer, der 

gratis blev doneret.  Vi har også købt lidt frugttræer og ved hjælp af en 

træflytningsmaskine fra Tønder Golfklub, fik vi flyttet en del af træerne mellem hul 



11 og 12 til andre steder på banen. Det er imponerende, at den slags kan lade sig 

gøre – se blot de 5 store træer bag hul 7’s green. Jeg venter i spænding på at se 

hvordan de klarer sig til foråret.  

I efteråret var det vores tur til at få ratet banen, hvilket sker ca. hvert 3 år. Vi var 

spændt på resultatet, og nogen havde vel håbet på at få ekstra slag, men intet 

blev ændret. Som noget nyt besluttede vi, at banen forsøgsvis i vintermånederne 

skulle have sommergreens i weekenderne, selv om det ville betyde en lille 

merudgift til greenkeeperne. Det har vi så ikke rigtig kunne høste erfaringer på, da 

banen først stod under vand i november, december for derefter at blive gemt 

under en dyne sne, men det kan da være, det kan prøves inden sæsonen starter 

op for alvor. Det er et tiltag vi besluttede os for, for både at glæde egne spillere, 

men også for at opnå lidt ekstra indtægter fra greenfee spillere. 

I forbindelse med banelukningen i november grundet særdeles megen regn kom 

det baneudvalget for øre, at banen nok burde være lukket noget før. Her savner 

baneudvalget, at såvel klubberne i klubben samt øvrige grupper træder ind og 

tager ansvar ved f. eks. selv at foreslå annullering af spil i nogle dage eller 

weekends. 

 Med hensyn til banens stand vil fremtiden måske også kræve ændringer. På krav 

fra miljøministeriet havde DGU en aftale om at mindske forbruget af pesticider. 

Det er ikke lykkedes at nå målet, og nu er Troels Lund Poulsen gået i medierne 

med krav om at aftalen overholdes. Man har checket 25 tilfældige baner og fundet 

ulovlige pesticider på de 18. Man er fra DGU’s side indstillet på at leve op til 

aftalekravene, men ønsker i den forbindelse at aftalen også undertegnes af de 

baner, der ejes privat samt pay-and-play banerne, hvilket ikke er tilfældet med den 

hidtidige aftale.  Hvis ikke det sker, vil det give en urimelig forskelsbehandling. 

Man undrer sig jo allerede nu over, hvordan visse baner fremtræder helt uden 

ukrudt. Vi oplever samme fænomen, når vi tager til udlandet, hvor der ikke er krav 

om tilsvarende lavt forbrug af pesticider. I den forbindelse skal det lige nævnes at 

Alssund Golfklub hvert år har indsendt og fået godkendt Grønt regnskab til både 

DGU og kommunen. 

Vi har nu i et par år arbejdet med muligheden for en baneomlægning med henblik 

på at lave vores par-3-bane om til ni huller, for at gøre den mere attraktiv for 

turister samt de ældste af vore medlemmer. Muligheden for at gennemføre 

projektet er afhængigt dels af økonomien, hvilket ingen kan være i tvivl om er 

vanskeligt for nuværende, og dels af muligheden for at erhverve eller få råderet 

over jordstykket mellem hul 16 og landevejen. Kommunen er nu positiv over for, at 

vi vederlagsfrit kan få området stillet til rådighed, når altså lige vi har skaffet de 

økonomiske midler til selve arbejdet !! Vi arbejder fortsat på denne problematik, 

idet vi håber på hjælp fra kommunen. Men de er desværre også ramt på 

økonomien. Så lad mig slå fast – Det bestyrelsen arbejder på, er at alle 



nødvendige tilladelser er på plads, således at projektet er køreklart, hvis 

økonomien en dag falder på plads og medlemmerne ønsker det. Der bruges 

ALTSÅ ingen penge på projektet uden medlemmerne har godkendt det. 

I den forbindelse skal det også nævnes, at vi har søgt kommunen om fritagelse for 

ejendomsskat i lighed med Nordborg Golfklub. Det er blevet afslået, men 

kommunen har lige her i starten af året udbedt sig oplysninger vedrørende, hvilke 

kommunale tilskud de 3 i kommunen beliggende golfklubber får, så måske vil der 

ske en ændring på det område. Forhåbentlig til det bedre. 

Begyndere var der som nævnt ikke så mange af i år. Det kunne have gjort 

arbejdet mindre tidskrævende for Begynderudvalget, men de valgte i stedet at 

individualisere Kaninmatcherne. Rigtig mange begyndere føler sig presset, når de 

skal klare adgangsbetingelserne for at spille på den store bane. Udvalget har 

derfor taget 1-3 spillere med ad gangen på meget individuelle tidspunkter, og det 

har været stor succes. Vi vil måske køre samme procedure i år, men kun hvis 

antallet af begyndere er lavt. 

Ingen skal være i tvivl om, at vi gerne vil have flere medlemmer. Vi har behov for 

flere fuldt betalende medlemmer, for at det kan løbe godt rundt. Når vi senere ser 

på regnskabet, vil I se, at en væsentlig manko er det kapitaltilskud vi har været 

forvænte med tidligere i form af indmeldelsesgebyr og indskud. Nogle medlemmer 

har bemærket at Nordborgs regnskab ser meget bedre ud end vores. Man skal 

her tænke på  at Nordborg ikke betaler forpagtningsafgift og ejendomsskat, samt 

at de har afskediget en del af deres greenkeeper stab og overladt pasningen af 

banen til frivillige medlemmer. Alt i alt giver det en difference på omkring 800.000 

kr. i forhold til vores klub. Den kontingentstigning, vi senere foreslår, er et udslag 

af rettidig omhu. Vi har et meget stort antal ældre medlemmer, som hvis de holder 

op med at spille golf, skal have tilbagebetalt deres indskud. Klubben har derfor 

behov for at konsolidere sig for at kunne leve op til sine forpligtelser. Diskussion 

om en eventuel kontingentforhøjelse  ser vi meget gerne henlagt  til under dette 

punkt. 

Selve indskuds problematikken står måske også for fald. I efteråret bemærkede 

de fleste vel kampagnen fra Benniksgaard, hvor man forsøgte at tiltrække 

etablerede golfspillere, og når man læser Dansk Golf vil man se mange annoncer 

for golfklubber, hvor man kan blive medlem uden indskud og til ganske billigt 

kontingent. Der ses også mange billige svenske klubber. Foreløbigt er der sket 

det, at vi i lighed med de andre sønderjyske golfklubber har opsagt greenfee 

samarbejdet med Benniksgaard. Derudover må vi se i øjnene, at reglerne for 

mulige medlemskaber, når man som golfklub er medlem af Dansk Golf Union, kan 

blive ændret radikalt på det kommende Repræsentantskabsmøde i marts. 

Forslaget kan inden længe læses på DGU’s hjemmeside. Hvis det vedtages, vil 

det udvide muligheden for mange alternative medlemsformer, hvor man fortsat 



kan modtage DGU kort. Jeg er ikke i tvivl om, at denne mulighed vil blive benyttet 

i rigt omfang, hvis det altså vedtages. 

Hvad gør vi så i Alssund? Sammen med de øvrige klubber i greenfee samarbejdet 

har vi lagt en fælles annonceringsplan, som løber af stablen medio marts. 

Derudover har vi lavet en lille marketing gruppe, som kommer med konkrete idéer 

til aktiviteter i vores klub. For øjeblikket har vi følgende planer: Gratis golf på par-

3-banen hver lørdag i april, spil golf med en ven (= 9 hullers greensome turnering 

sidst i juni, hvor man kan spille med en ikke golfspillende ven på 18 hullers 

banen), en tilsvarende turnering på par-3-banen for juniorer.  Mulighed for mod 

greenfee og tidsbestilling at tage en ikke golfspiller med på den store bane i et 

tidsrum, hvor banen ellers ikke benyttes meget. Derudover har vi lavet en A4 

format reklame dels til turister i området angående mulighed for at benytte par-3-

banen og dels til erhvervslivet vedrørende mulighederne for arrangementer for 

uøvede på par-3-banen. Yderligere har vi meldt os til at deltage i Golfens Dag, 

som i år er den 25. april, samt med en stand på Kulturnatten. Vi håber 

medlemmerne vil bakke os op og også give en hjælpende hånd, det kan der nemt 

blive behov for.  

Turneringsudvalget har i løbet af året afholdt lige så mange turneringer som hidtil. 

Antallet af tilmeldte har holdt sig på samme niveau. Vi har i den nye sæson lavet 

flere gunstart turneringer, selv om det blokerer banen lidt mere, fordi det er et 

udbredt medlemsønske. Samtidig gør vi også sponsorerne glade, da de så ikke 

skal vente så længe i forbindelse med præmieoverrækkelserne. Vi har fået et par 

nye folk i turneringsudvalget Lars Ole jensen og Jan Frandsen. De starter som føl, 

men skal nok hurtigt komme efter det. Samtidig tak til Lisbeth Freiberg for den tid 

hun har deltaget. 

Husudvalget har som vanligt sørget for at vort klubhus holdes i god stand. Det er 

ikke det nemmeste arbejde, så tænk på dem, når I har været i lokalerne. Ryd op 

efter jer, sæt stole på plads, tør bordene af og sæt i opvaskemaskinen. Der er 

ingen hvis mor bor i klubhuset og vi nyder jo alle, når der er rent og pænt. 

Vort Juniorudvalg, juniorerne og disses forældre har sæsonen igennem sørget for, 

at der kunne købes grillpølser efter mange turneringer. Det er et kæmpe arbejde, 

de der klarer, og jeg vil gerne her rette en stor tak til alle, der har været aktive på 

det område. Overskuddet fra dette salg går direkte til juniorarbejdet. Derudover er 

forældrene aktive i forbindelse med de yngstes træning, da denne aldersgruppe 

kræver megen opmærksomhed. Juniorerne har igen i år opnået rigtig gode 

resultater og enkelte er på så højt niveau, at de er på det fælles sønderjyske 

elitehold Sønderjyske Eagles.  

Sønderjyske Eagles som jeg lige nævnte fortsatte sidste års gode takter. 

Damerne gentog succesen og vandt DM for hold, medens herrerne måtte nøjes 



med at blive nummer 2 i 1.division.  Juniorerne vandt også deres afdeling U16. 

Desværre er økonomien i Eagles også presset. Projektet er en del af SønderjyskE 

og det kommende års budget er blevet kraftig beskåret  bla. er sportschefs 

funktionen skåret væk, så Thomas Nørret nu arbejder på lige fod med de 2 

trænere. 

Alssunds 3 divisions hold blev nummer 2, og vores hold i Kvalifikationsrunden 

vandt sin pulje, men klarede desværre ikke via finalespillet at komme op i 4 

division. Men det kommer måske i år. 

Klubmesterskaberne viste igen at klubbens damer er meget tilbageholdende med 

at deltage. Hvis man ellers er hjemme kan jeg anbefale, at man prøver at være 

med. Det er gratis og ganske ufarligt. 

I eftersommeren lykkedes det endeligt takket være en ihærdig indsats af adskillige 

af vore mandlige medlemmer samt en enkelt dame at få malet 

bagrumsbygningen, og resultatet kan vi alle glæde os over hver gang vi kommer 

på golfbanen.  Takket være den frivillige hjælp kom det samlede projekt  inkl. 

oppudsning op på omkring 45.000 kr. frem for det tilbud på ca. 295.000 kr., vi 

havde fået i 2005. 

Den nye parkeringsplads til de private golfbiler vil endelig være klar til foråret og 

frigør derved garagen til venstre for proshoppen. Her skal der indrettes nye 

greenkeeperfaciliteter. Personale bad- og toilet samt større spiselokale, kontor og 

tørreskabe til vådt arbejdstøj. Dette er et krav fra Arbejdstilsynet. Ligeledes skal vi 

påbegynde anlæggelse af en materialegård, der bl.a. skal bestå af en ny 

maskinvaskeplads med korrekt afløb og olieudskiller samt indrettes med båse til 

f.eks. topdressing, sand og stenmel. 

Til sidst tak til Greenkeeperne og Per for deres daglige indsats som vi skønner 

rigtig meget på.  

Tak til Helene, som passer kontoret. 

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.  


