
Beretning 2011: 
 
2010 endte med at blive et jubelår for Alssund Golfklub. Mange års drømme blev en realitet med købet af 
golfbanearealerne og klubhuset, og det er stadigvæk svært at få armene ned. Købet og de deraf afledte forhandlinger 
har fyldt rigtig meget i bestyrelsen det sidste halve år, men takket være kompetencer i bestyrelsen, gode og dygtige 
bankforbindelser og advokater samt en god del is i maven, nåede vi frem til et resultat, som vi alle kan være tilfredse 
med. Nu er det så os – medlemmerne, der skal stå sammen om at skabe de bedste betingelser for klubben i årene 
fremover. Hvordan vi i bestyrelsen så ser fremtiden, vender jeg tilbage til senere, da året også har været fyldt af 
mange andre spændende aktiviteter takket være de mange frivillige som hjælper til i diverse udvalg og Klubber i 
Klubben. 
 
Begynder: 
Begynderudvalgets arbejde har stor betydning for vores medlemstilgang. Vi har slækket en smule på 
fritspilningskravene, hvilket har forarget nogle af de etablerede spillere. “De spiller for langsomt”, “de kender ikke 
reglerne” osv. er den sædvanlige kritik. Jeg oplever nu jævnligt etablerede spillere, der har samme problem. Det er 
med at lære at spille golf lidt som at have taget kørekort - der skal øvelse og rutine til, og det kommer ikke lige med 
det samme. Vi oplever i dag stor konkurrence, når vi skal skaffe nye medlemmer, og til det er en af vejene, at gøre det 
overskueligt at komme ud på den store bane. Det er enhver kommende golfspillers drøm - den store bane! I den 
kommende sæson må en begynder, der har bestået Regel-og slagprøve træne på 18 hullers banen i selskab med en 
etableret spiller med hcp. 45 eller derunder. Der må kun være 1 ikke fritspillet pr. flight, og vi henstiller til, at man går 
udenom “prime time”. Så nu er det delvist op til jer at lære disse nye både regler, og hvordan man opfører sig på 
banen. I har fået medansvar.—Vi håber på at få omkring 35-40 begyndere, og de kan i år vælge mellem 2 typer kurser. 
Et weekend kursus for de, der har kendskab til golf og et månedskursus for alle andre. Udvalgsmedlemmerne sørger 
for at arrangere 2 ugentlige matcher på par-3-banen og 1 på den store bane. Derudover gentager vi sidste års succes 
SPIL GOLF MED EN VEN turnering. Her kan man invitere en ikke golfspiller med til en 9 hullers greensome. Vennen må 
træne gratis på par-3-banen de sidste 14 dage før og må dele udstyr med den etablerede spiller. Datoen er sat til 
torsdag d. 9. juni. For ydermere at tiltrække nye spillere deltager klubben også i år i Golfens Dag den 10. April. Vi 
foreslår også, som I har set i indkaldelsen, at vi opretter en mulighed for Flexmedlemskab for aldersgruppen 20-45 år. 
Dette med henblik på at knytte golfere, der spiller sjældent tættere til vores klub. 
 
Klubber i klubben: 
Når det lykkelige er opnået, at man er fritspillet, og hvis man har meldt sig ind i Alssund Golfklub, har vi heldigvis nogle 
meget aktive klubber i klubben, der står parat til at byde medlemmet velkommen til det sociale samvær, som vi så 
gerne vil fortsætte med at være kendt for. Seniorklubben trives i bedste velgående og brillierer ved at kunne stå tidligt 
op, at arrangere mange besøg i andre klubber samt endog ferierejser. 
Herreklubben har trods de talrige uofficielle herreklubber formået at øge antallet af medlemmer og trives også godt 
om vinteren. I den kommende sæson drømmer de om at slå Nordborg i årets “Ryder Cup”. 
Dameklubben forbavser stadig med sit store medlemstal, og atter i år markerede damerne sig ved Ladies Section med 
en 2.plads i B rækken. Vinterfraktionen Vintergækkerne kører godt ledet med fast hånd af Jytte og Birthe. 
 
Juniorer: 
Vores Juniorer er velsignet af en aktiv gruppe forældre, som trækker store læs. Hans Slotved har været formand, men 
stopper på denne post for at få mere tid til familien. Indtil videre kører man med kollektiv ledelse, men har fordelt 
opgaverne med hjælpetræning til både sandkasse golf, nye og øvede juniorer samt ynglinge imellem sig. Derudover 
står de for pasning af grillhuset. Overskuddet fra dette går ubeskåret til juniorarbejdet. Bestyrelsen foreslår at 
kommende nye sandkassegolfere dvs. de 7-9 årige kun betaler et mindre kontingent det første år, da det er en meget 
ustabil gruppe, der skal have mulighed for at snuse til en ny sport uden at det koster en bondegård. 
 
Elite: 
Elitespillerne, for dem har vi også nogle af, har også boltret sig i det forløbne år. Deres udvalgsformand Axel Nielsen 
havde store forventninger til 2010, og de blev indfriet. Vores 3die divisionshold blev efter tæt kamp vinder af deres 
række og rykker derfor op i 2. Division. Vores kvalifikationsrække hold blev en flot #2 á point med vinderen Tønder. 
For øjeblikket har vi ingen spillere på Sønderjyske Eagles plan. For de, der ikke er bekendt med det, er Sønderjyske 
Eagles en underafdeling af SønderjyskE.. Det er et etableret elitesamarbejde mellem de 8 sønderjyske klubber. Som 
sagt har vi pt. ingen spillere på Eagles holdene, der i den kommende sæson både på herre-og dame side spiller i 
Elitedivisionen altså på højeste niveau, men vi har et par ”boblere”. I det nye Eagles koncept, medvirker de lokale 
trænere, ved lokalt at træne klubbens bedste elite talenter, som herved, hvis potentialet og ambitionerne er til stede, 
får mulighed for at deltage på Eagles 1. hold samt i en række store eliteturneringer, som udvikler spillerne. Et af Eagles 
nye visioner er bl.a. at udvikle spillerne mere individuelt, med sigte på Europæisk niveau. I 2010 kom Eagles spillerne 
Line Vedel Hansen og Thomas Nørret på Europa Touren. Line vandt desuden sølv ved EM, den første kvindelige EM 
medalje til Danmark nogensinde. Vi lægger bane til nogle af deres træningssamlinger. Økonomisk koster det os intet, 



at være med. 
 I Eagles samarbejdet deltager alle de 8 sønderjyske klubber, dette bl.a. hensyn til dygtige junior spillere. I greenfee 
samarbejdet er vi derimod kun 7 deltagere, de såkaldte G7 klubber. Grunden til dette er, at man for et par år siden 
ekskluderede Benniksgaard efter deres meget “utiltalende” markedsføring. Klubben har dog nu henvendt sig til G7 og 
bedt om at komme ind i varmen igen, forudsat udfaldet af kontraktforhandlinger med deres ejere lykkes. G7 
klubberne afventer nærmere, så indtil videre er situationen status quo. Sidst på årets indgik vi også i greenfee 
samarbejde med Charity Golfklub ved Hamborg. 
 
Pro’en: 
Vores træner Troels har andre opgaver end forpligtelserne i forbindelse med Eagles træningen. Klubber i DGU regi må 
kun benytte PGA trænere til undervisning, og Troels er derfor et naturligt led i al begyndertræning. Hvis det lykkes os 
at få lige så mange begyndere, som sidste år, går der en del tid med det, da begynderne udover begynderkurserne 
også skal have 5 individuelle lektioner, før de endeligt kan frigives. Træneren står også for de forløb med Skolegolf, 
som vi har fået etableret de sidste 2 år. Bestyrelsen har været på charmeoffensiv på de nærmeste af kommunens 
skoler og slået et slag for, at en del af de “frie” idrætstimer benyttes til golf - og det har båret frugt. Vi ser det som en 
vigtig del af klubbens interaktion med borgerne, at vi gør noget for kommunens unge. Troels er derudover kontraktligt 
forpligtet til 48 timers træning af juniorerne og 24 timers træning af eliten på årsbasis. Resten af hans ledige tid, skal 
de øvrige medlemmer gerne sørge for, at han bliver holdt til ilden. I lighed med sidste år vil han også lave en række 
gruppe lektioner som forhåbentlig vil få bedre tilslutning end sidste år. Lige som vi hører om, at de professionelle 
spillere skal have justeret deres sving, så har vi andre mere dødelige også behov for justering. Troels vil igen i år 
arrangere holdtræning udover det individuelle. Så støt op om det, hvis den undervisningsform tiltaler dig mere. 
Klubben har kontrakt med Troels frem til udgangen af 2013.  
 
Turneringsudvalg: 
Turneringsudvalget fik 2 nye medlemmer sidste år til erstatning for 2, der trådte tilbage. Dejligt at nogen har mod på 
det. Udvalget kan fortsat bruge flere medlemmer og man kommer naturligvis ikke til at stå helt alene med et 
arrangement fra starten. Alle begynder som føl - så meld jer endelig, hvis det skulle friste. 
Som noget nyt men meget ønsket vil I fra sæsonstart kunne betale Turneringsfee på nettet. Det er ikke helt billigt at 
etablere, så vi finansierer det delvist ved en lille forhøjelse af turneringsfee. Turneringerne har været tilpas mange og 
godt besøgte. Nytårsturneringen er udskudt til 6. marts grundet sne. Global warming kan vi ikke styre. 
 
 
Baneservice: 
Baneserviceudvalget er velsignet af rigtig mange aktive medlemmer. Sven-Erik laver hvert år et skema for 
medlemmerne, så jobbet bliver overskueligt og tidsbegrænset. Så tjekker man greenfee betaling, bagmærker, 
pitchfork, langsomt spil etc., og får mange overraskede og glade bemærkninger fra Greenfee spillere, når man byder 
dem på ægte sønderjysk BOM. En rigtig hyggelig opgave. 
 
Banen: 
Selve Baneudvalget har året igennem bestået af 2 personer, nemlig Bjarne Wulf og Michael Aundal. De har holdt 
jævnlige møder med Greenkeeperne og forsøger at køre med en ny model, hvor greenkeeperne bliver yderligere 
inddraget i beslutningerne. 2011 bliver året, hvor vi får færdiggjort greenkeeper faciliteterne. Det er nu 3 år siden, vi 
fik pålagt at etablere omklædning, bad, tørreskabe etc., så det er på høje tid. Desuden skal vi også bringe 
maskinvaskepladsen i orden med den obligatoriske olieudskiller. Der er fortsat store udfordringer på vores golfbane. 
De seneste år har vi brugt mange penge på at bringe vores maskinpark op til en velfungerende standard. Hvert eneste 
år er der sket forbedringer på vor bane, som var anlagt med mange begrænsninger grundet anlæggelsessummen på 
under 4 mill. kroner i 1999. Der er etableret/samt udvidet mange bunkers, og der er lavet nye samt udvidet gamle 
søer. Der er forbedret teesteder og sågar lavet en større green. Udvikling af banen ønsker vi aldrig skal gå i stå. Takket 
være at vi i perioder har haft en ekstra ufaglært arbejdskraft til rådighed, har vi haft økonomi og overskud til at 
begynde etablering af enkelte backtees. Dette kan af den almindelige spiller måske føles som unødvendigt, men vores 
klub har ikke kun almindelige spillere. Vi har efterhånden en hel del meget dygtige spillere, som vil se backtees som et 
kærkomment tiltag. Set fra Eagles synspunkt vil det også være velkomment, og sidst men ikke mindst kan det være 
med til at tiltrække greenfee spillere. Indtægter fra disse er en væsentlig del af klubbens økonomi og det kræver en 
attraktiv, super velholdt bane med udfordringer for alle niveauer samt ikke mindst nogle venlige og imødekommende 
medlemmer. Vi tror ikke det er en restaurant, der er det primære trækplaster for en golfklub. 
Med hensyn til fairways må vi fra 2012 idstille os på lidt mere ukrudt, da et enigt Folketing strammer lovgivningen vdr. 
Pesticider for ALLE golfanlæg i Danmark (også Pay&Play). 
 
I begyndelse af året nedsatte vi en lille Marketingsgruppe, der som navnet indikerer skulle komme med idéer til 
bedre/udvidet marketing af klubben. Foreløbigt har gruppen været faddere til en folder til Turister (også på tysk og 
engelsk), reklame i udlejningssommerhuse, en folder til erhvervslivet med tilbud om company dage samt 



firmaarrangementer på par-3-banen. Derudover har vi besluttet, at medlemmer fra den kommende sæson hver må 
tage 2 greenfee gæster med til ½ pris. 
Vores Sponsorudvalg har atter en gang været super aktive. Trods finanskrise lykkedes det Preben, Egon og Finn at 
skaffe os rigtig mange sponsorpenge, og de er i fuld gang med den kommende sæson. De står for den overordnede 
planlægning i forbindelse med vores deltagelse i Kulturnatten, hvor vi forsøger at skabe interesse for medlemskab af 
vores klub. Derudover har de været tovholdere for Kort og Godt, hvor vi i år er blevet velsignet med Hehla, der har 
overtaget ansvaret. Tak for det Hehla. Derudover er der selve klubbladet, som de også er ansvarlige for, samt al 
annoncering fra klubbens side. 
 
Da vi nu er blevet ejere er interessen for at skaffe yderligere økonomiske midler skærpet og bestyrelsen har derfor 
nedsat et lille Fondsudvalg bestående af Anne Marie Gissel, John Solkær Petersen og Arland Nissen til at undersøge 
mulighederne for støtte fra diverse fonde - et område som vi måske ikke har været aktive nok på indtil dato. 
 
Talen om fondsmidler fører naturligt hen på klubbens økonomi. Hvordan står det til nu, hvor vi ejer? Bestyrelsen har 
naturligvis ikke handlet med bind for øjnene, men haft flere eksperter med på råd. Men ingen kan spå om fremtiden. 
Når vi i dag foreslår en kontingentstigning på 250 kr. for aldersgruppen 30 år og opefter, så er det beløbet, som vi 
sammen med vore rådgivere fandt frem til var det eneste økonomisk forsvarlige. Det vil efter beregningerne tage 
højde for de økonomiske forpligtelser som følge af købet, give mulighed for at styrke egenkapitalen samt give plads til 
de mest nødvendige forbedringer af klubhuset. Medlemstallet fremover kender vi ikke, men vi ved til gengæld, at vi 
inden for en overskuelig årrække skal betale indskud tilbage til ældre medlemmer, der må forlade golfsporten grundet 
alder. Medlemmer fra før 2001 har betalt 6000.kr i indskud, så det kan hurtigt blive et anseeligt beløb. Disse personer 
har været skattede medlemmer i en årrække, så pengene skal være klar, når den tid kommer - men deres udmeldelse 
skal ikke give klubbens økonomi problemer. 
 
Forbedringer af klubhuset ser bestyrelsen som et ubetinget must. Vi har i flere år kun foretaget det allermest 
nødvendige, men flere forbedringer trænger sig på. Varmeregningen bliver ikke mindre med den fart oliepriserne 
stiger, så forbedret isolering er det vi har sat øverst på listen. I den forbindelse har vi taget kontakt til Projekt Zero for 
at få et gratis energitjek. Nye vinduer kan også komme på tale. Ikke alle er enige i, at klubhuset skal bevares. Den 
nuværende bestyrelse ser på huset som et “signaturhus” i lighed med, når andre baner fremhæver et “signaturhul”. Vi 
kan ikke se hvorfor et nyt klubhus skulle være nødvendigt, og vi kan desforuden ikke inden for en overskuelig årrække 
se, hvorledes et sådant projekt skulle kunne finansieres. De nuværende lån til køb er delvist funderet i pant i klubhuset 
og lånenes størrelse er efter vor mening, det maksimale vi kan forvente medlemmerne vil yde. Långiverne har heller 
ikke tilkendegivet villighed til at yde større lån foreløbigt. Vi er opmærksomme på, at det af og til ville være dejligt 
med et lokale til flere personer, men kunne det muligvis ikke løses med en god arkitekt og eksempelvis nogle 
foldedøre? 
 
Et årligt tilbagevendende tema på vores generalforsamlinger er hvad bestyrelsen gør for at skaffe nye medlemmer og 
greenfee gæster.Jeg opsummerer derfor nu de tiltag, jeg allerede har nævnt tidligere i beretningen: 

 Foldere til erhvervslivet med tilbud om company days samt andre firmaarrangementer. 

 Foldere uddelt til campingpladser, hoteller samt sommerhusudlejningsfirmaer på dansk/engelsk og tysk 

 Besøg på områdets skoler med tilbud om Skolegolf 

 Deltagelse i Kulturnat i Sønderborg 

 Deltagelse i Golfens Dag 10. april 

 Spil GOLF MED EN VEN 9. juni 

 Forslag om oprettelse af Flexmedlemskab 

 Auktion af greenfee billetter via nettet 
 
 

Hvad er så bestyrelsens visioner for fremtiden?  
I november 2004 offentliggjorde vi klubbens Værdigrundlag, og det har vi hele tiden arbejdet videre på grundlag af. 
Det har vi så nu udvidet med vores visioner. 
 
Visionerne fremgår af særskilt dokument 
 
Som I nu har hørt, har det været et år med mange begivenheder. Det har som sædvanligt været spændende og 
udfordrende at deltage i bestyrelsesarbejdet. Den øvrige bestyrelse samt de 2 suppleanter har været dejlige 
arbejdskammerater. Medlemmerne har sørget for, at vi aldrig har kedet os, men i stedet haft mange 
opgaver/udfordringer. Helene har styret kontoret med en fast men kærlig hånd, Greenkeeperne og Per har været 
dejlige og positive samarbejdspartnere, og Troels har med tålmodighed og overskud hjulpet mange af os til at blive 
bedre golfspillere. 
Stor tak til jer alle----     


