
 

 

Beretning 2012. 

Aase nævnte i sin beretning i 2011, at 2010 var et jubelår for Alssund golfklub. 

Vi købte golfbanen til en fornuftig pris, og så skulle vi i gang med at 

færdiggøre den aftalte handel. Vi havde håbet, at det var en kort affære at 

udarbejde skøde, få skødet tinglyst, få alle papirer på plads, så vi kunne få 

lånene hjem og få aflyst garantierne i 3 banker. 

Sådan skulle det ikke gå. En handel, hvor der skal foretages udstykning, 

skelforandring, tager rigtig lang tid. Vi var nødsaget til at have en stor 

tålmodighed. Først i efteråret var alt på plads og den sidste deklaration blev 

først tinglyst sent på året. Men noget godt kom der ud af ventetiden. Renten 

faldt hen over året, så vi kunne optage et lån over 30 år i DLR med 

afdragsfrihed i 10 år til en flexrente på 1,51 %. 

Sideløbende med dette arbejde igangsatte vi et arbejde vedr. jordvarme. Vi fik 

god hjælp af 2 af klubbens medlemmer, inden vi skulle tage stilling til et så 

stort projekt. Det forelagte projekt indeholdt en årlig besparelse på ca. 60.000 

kr. Vi besluttede derfor, at vi allerede inden vinteren 2011/2012 ville 

gennemføre projektet. Projektet er gennemført og vi holder nøje øje med 

anlæggets energiforbrug. 

Samtidig igangsatte vi arbejdet med at isolere det øverste loft. Et medlem  fik 

hurtigt en gruppe af vores medlemmer i gang med arbejdet. Det var et hårdt 

og beskidt arbejde, men opgaven blev løst meget tilfredsstillende. Gruppen fik 

stor ros af tømreren, som efterfølgende skulle i gang med at isolere. De er 

også færdig, og resultatet er blevet rigtigt godt.  

Gruppen brugte ca. 160. timer på arbejdet, der er hældt 12-14 m3 i røret og 
70 % af brædderne er brugt til gangbroer. Endelig er der brugt 15 støvmasker, 

og det var ikke en for mange, konstaterede jeg ved selvsyn.  

Lidt historie dukkede også frem.  
Der blev fundet et par udklip/kvitteringer i pap om noget med  ”Æ klein Bahn” 

fra 1916.   

 

Hulmursisoleringen er også færdig.  

Vi har stor forventning til, at investeringerne i jordvarme, isolering på loftet og 

i hulmuren, giver den forventede besparelse, og måske mere. Vi kontrollerer 

løbende energiforbruget og indtil videre har varmepumpeanlægget inkl. 

cirkulationspumpen brugt ca. 2350 kWh pr. måned. 



 

 

Vi arbejder for at vores klubhus er klubbens signatur. JV var med til at udbrede 

kendskabet til klubben og vores flotte klubhus med en helsides artikel. 

I 2011 blev der forbedret lidt i køkkenet. 2 nye opvaskemaskiner blev 

installeret. Den ene maskine er en industrimaskine, og der mangler vi at give 

lidt instruktion, inden vi får fuld udnyttelse af denne maskine. Det er 

Husudvalget, som havde fået den gode ide, og dem der har gennemført ideen. 

Vi er glade for, at der altid er hyggeligt i klubhuset.  

Vi mangler nu at klubhuset får nye vinduer, så vi opnår den maximale 

energibesparelse. Vi håber, at vi kan udskifte vinduerne i 2013. Vi er i gang 

med at søge midler til projektet, men vi ved endnu ikke om vi får et positivt 

svar fra NaturErhvervsstyrelsen.  

Fondsudvalget: 

Vi har den fornøjelse, at 3 af vores medlemmer tilbød deres hjælp til at søge 

fondsmidler. De har søgt en række fonde, men ingen har bevilget penge til 

Alssund Golfklub. Udvalget og bestyrelsen overvejer nu hvad der så skal ske. 

Begynderudvalget. 

Begynderudvalget har oplevet et meget godt år. På trods af en forventning om 

stagnation i tilgangen til golfsporten, har vi haft omkring 45 

prøvemedlemmer i 2011, hvoraf flertallet er overgået til klubmedlemskab. 7 

mangler at blive frigivet på den store bane, men det skyldes overvejende 

det hold, der startede i august måned.  

Vi har i den forløbne sæson for første gang brugt, at man skulle tilmelde sig til 
kaninmatcherne i Golfbox senest dagen før. Systemet har fungeret perfekt. 

Begynderne har lært at benytte tidsbestillingssystemet fra starten og 
udvalgsmedlemmerne har ikke mødt forgæves på golfbanen på dagen, hvor 

der ingen tilmeldte var. Så vi fortsætter med tidsbestilling næste år.  

Skulle nogen have lyst til at deltage i udvalget, er der altid plads til en 

til. 

Klubber i klubben. 

Vi glæder os over, at klubber i klubben, og det er ikke alene de officielle 

klubber, men også de selvbestaltede klubber i klubben er rigtig gode til at tage 

imod nye medlemmer. Der er et fantastisk socialt sammenhold i klubberne, og 

det er med til at underbygge, at Alssund Golfklub er en klub for medlemmer. 



 

 

Det er en fornøjelse at møde medlemmerne, når de kommer ind efter en 

runde.  

Herreklubben har også i år deltaget i årets ”Ryder Cup” mod Nordborg. De 

vandt med mindst mulig margen, men de vandt. Tillykke med det. 

Dameklubben deltager altid i årets Lady Sektion, og B rækken har flere gange 

været med til finalen. I år blev det en 1. plads. Tillykke med det. 

Dameklubben er ligeledes meget engageret i Pink Cup. De afholder en Pink 

Cup turnering, og sammen med den årlige herredag, har de i 2011 indsamlet 

53.848 kr. til kræftens bekæmpelse. Det er virkelig godt gået.  

Seniorklubben har et fantastisk samvær. Udover golfen hver mandag året 

rundt, arrangeres golfture til både indland og udland. Det er til gavn for jer 

selv, for klubben og for samfundet.  

Det gælder for alle klubber i klubben, uanset om I skal tidlig op, eller vejret 

ikke helt er med jer, så er I glade og tilfredse.  

Juniorer. 

Vi har heldigvis en meget aktiv juniorafdeling.  I 2011 har der igen været stor 

aktivitet. Udover træning hver uge, har mange deltaget i turneringer rundt i 

landet. Det bærer frugt. Juniorerne bliver rigtig dygtige og frugten af arbejdet 

gennem flere år kan ses, når vores 2. divisionshold for herre spiller.  

Jeg var ude at overvære deres afslutningsturnering i efteråret. Det var en stor 

fornøjelse at se børnene og deres forældre spille golf. 

Elite. 

Vi har mange dygtige elitespillere. De har spillet i 2. division og 

kvalifikationsrækken og har gjort det rigtigt flot.  Jeg har overværet en enkelt 

kamp og det er en fornøjelse at se disse unge mennesker spille golf. Vi har 

også fornøjelsen, når de deltager i klubbens egne turneringer.  

Vi har i en del år været en del af Sønderjyske Eagles. Det var et samarbejde 

mellem de sønderjyske klubber, der skulle være med til at udvikle talenter i 

klubberne. Samarbejdet er ophørt med udgangen af 2011, idet vi og andre 

klubber ikke følte, at vi fik nok ud af det. Vi betalte i sin tid 15.000 kr. for at 

være med i selskabet. 



 

 

Vi har ikke betalt yderligere til samarbejdet, idet Sønderjyske Eagles var en 

underafdeling af SønderjyskE. Det er SønderjyskE der har betalt driften af 

Sønderjyske Eagles. 

 Greenfee samarbejdet i de sønderjyske klubber fortsætter blot under et andet 

navn. Vi skal i sidst i februar drøfte om aftalen for 2011 skal køre videre 

uændret, eller vi kan komme tilbage til aftalen med ½ greenfee alle ugens 

dage.  

Pro`en. 

Klubbens træner er engageret med nybegyndere, juniorer, elitespillere og 

Skolegolf.  

Han arrangerer firmaarrangementer og private arrangementer. Hans arbejde 

er derfor med til at udbrede kendskabet til golf, så vi forhåbentligt ad den vej 

får nye medlemmer.  

Så er han selvfølgelig også træner for klubbens medlemmer. Som det blev 

nævnt i beretningen for 2011 har alle brug for en gang imellem at få deres 

golfsving justeret.  Benyt ham, så bliver det måske lidt sjovere at spille golf. 

Turneringsudvalg. 

Turneringsudvalgets medlemmer sørger for, at vores turneringer bliver afviklet 

på en god måde. Der sker hele tiden lidt udskiftning i udvalget, men det er 

godt for klubben, at der altid er nye folk til at træde ind. I samarbejde med 

vores sponsorer er der hele tiden fokus på, om turneringerne afvikles, så det 

giver medlemmerne en god oplevelse og sponsorerne får god omtale.  

Klubbens jubilæumsturnering var en stor succes, godt understøttet af en 

kreativ sponsor. Vi håber, at vi kan følge op på succesen, så vi i 2012 runder 

200 festdeltagere. 

Vi startede i 2011 med at det var muligt at betale Turneringsfee på nettet. Det 

er blevet en stor succes, til gavn for medlemmerne, sekretæren og 

turneringsudvalget. En god investering. 

 

Baneservice. 

Baneserviceudvalgets medlemmer har vagt en uge ad gangen gennem hele 

sommeren. De er efterhånden godt kendt, og yder en stor indsats. Udover at 

udlevere lidt slik, har de også en anden funktion. De er opmærksomme på om 



 

 

alle betaler greenfee, og det er ikke alene betaling for at benytte den store 

bane, men også benyttelsen af driving range og par 3 banen. Herudover følger 

de om flowet på banen er ok. 

Banen. 

Banen har fået megen ros i 2011.  

Vi havde den 10. juni besøg af DGU`s bestyrelse. De spillede 18 huller og 

efterfølgende var der mulighed for socialt samvær. Formanden for DGU holdt 

en kort tale, hvor han roste banen som helhed og især de meget flotte greens.  

Den 27. juni lagde vi bane til DGU`s juniorholdturnering. Flere spillere og 

ledere gav udtryk for, at banen var i meget god stand, ligesom de roste vores 

greens meget. 

Flere medlemmer har også rost banen, og den samlede ros er videregivet til 

greenkeeperne og baneudvalget. 

Baneudvalget arbejder hele tiden med at optimere banen. Der arbejdes videre 

med etablering af backtees, og flytning af træer, så der kommer nye 

udfordringer.  Vand på banen er også en udfordring, og hvordan det kan løses, 

vil der blive arbejdet med. Banens dræn stammer fra den tid, hvor der blev 

drevet landbrug, så vi vil formentlig opleve, at drænene trænger til eftersyn og 

evt. fornyelse. Hul 18 er et godt eks. på, at dræn er gået i stykker. Lige nu er 

vi i gang med at udbedre drænene ved hul 18. 

Som en konsekvens af, at gul teested på hul 13 blev flyttet, har der været en 

ekstra udfordring for de ikke så langtslående spillere. Dameøl har været i spil 

mange gange, men nok så meget har området med buskene været meget i 

spil. Det har givet anledning til forsinkelser, og baneudvalget har derfor 

besluttet, at en del af buskene fjernes og erstattes med græs. Derudover 

etableres et waste area mellem hul 13 og hul 18 langs med Augustenborg 

Stien. 

Vores projekt med etablering af 3 huller på arealet mellem landevejen og hul 

16 har været i Naturklagenævnet, idet Danmarks Naturfredningsforening 

klagede over, at projektet indeholdt, at vi skulle bruge en del af vådområdet 

ved hul 16. Sønderborg Kommune havde godkendt vores projekt, som 

indeholdt et vådområde, som var noget større end det, vi skulle erstatte fra 

det eksisterende vådområde. Vi havde et godt samarbejde med Sønderborg 

Kommunes biolog, og medarbejderen har givet udtryk for, at der var tale om 

en stor naturmæssig gevinst. Vi står derfor fuldstændig uforstående overfor, at 



 

 

det var et problem, at et lille stykke af et eksisterende vådområde, blev 

erstattet med et større vådområde.  

Vores projekt med de 3 huller er godkendt, ligesom vådområdet, som skulle 

bruges som erstatning, også er godkendt.  Det eneste der ikke er godkendt, er 

dispensationen for udnyttelsen af den del af vådområdet, som skulle bruges til 

fairway. 

Det fremgår af JV`s artikel, at der måske er en løsning i sigte for golfklubben. 

Der er et tilgroet stykke mose på vej ud af beskyttelsesrestrikstionerne.   

Vi vil derfor arbejde for, at jorden vest for hul 16 ikke sælges af Sønderborg 

Kommune til anden side, for så har vi ikke mulighed for at disponerer over det, 

hvis og når projektet skal gennemføres. 

Vi har søgt om tilladelse til udvidelse af vandhullerne ved hul 4 og hul 9. 

Udvidelsen er godkendt af Sønderborg Kommune, og der har ikke været 

indsigelser til disse 2 udvidelser. Baneudvalget har dog besluttet, at udvidelsen 

af vandhullet ved hul 4 udsættes på ubestemt tid, idet den jordmængde som 

skulle flyttes blev meget stor. 

Højt på listen over kommende arbejder, er forbedring af stiforløbet ved hul 16. 

Der bliver lavet en sti belagt med stabilt, og der arbejdes med at vandet kan 

komme væk fra området. 

Vores greenkeeper, Rasmus Welsien, sagde sin stilling op til den 01. august 

2011. Vi har beklaget hans afgang, idet vi har været meget tilfreds med  hans 

indsats for klubben.  

Baneudvalget har været i gang med at søge en ny greenkeeper. Valget faldt på 

Adam P Evans. Han kommer fra Benniksgaard Golfklub. Han er englænder, og 

uddannet i England. Han har også været i Norge og er således rigtig godt 

funderet til jobbet.  

Greenkeeperstaben glæder sig til samarbejdet med Adam. 

Det er aftalt, at han begynder ca. 01. marts 2012, og inden da har han 

deltaget i et intensivt danskkursus.  

Som en lille ekstra krølle er Adam inviteret til turneringen British Open i juli 

måned, hvor han skal være behjælpelig med opsætning og pleje af banen 

under turneringen. 

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. 



 

 

Vi takker greenkeeperne for deres store arbejde i 2011, herunder, at den 

resterende greenkeeperstab var villig til at klare sig uden ekstra ansættelse af 

en medarbejder i efteråret. Det var vi meget glade for.  

Vedtægtsændringer: 

På min foranledning har bestyrelsen drøftet det hensigtsmæssige i, at valg af 

bestyrelsesmedlemmer foregår hvert andet år, med henholdsvis 3 og 4 

medlemmer. 

Der er sikkert en god grund til, at paragraffen er udformet som den er.  

Det kan f.eks. være, at generalforsamlingen ønsker at udskifte 4 medlemmer 

for på den måde at få flertal i bestyrelsen. Det kan der være en grund til. 

Men set ud fra et foreningsmæssigt synspunkt, er det en overvejelse værd, om 

det er særlig fornuftigt, at der er valg hvert andet år. Den ekspertise og de 

kompetencer medlemmer får ved deres arbejder, er så med et slag væk, når 

der sker en så stor udskiftning, uanset om det er fordi generalforsamlingen 

ønsker det, eller det er medlemmerne, der ønsker at gå på samme tid. 

I løbet af sæsonen må I gerne komme med kommentarer til bestyrelsen om 

disse tanker.  

Hvordan er fremtiden foran os? 

Golfklubber står overfor en stor udfordring i årene der kommer. Vi har set, at 

flere golfklubber har det skidt økonomisk. 

Vi er i den heldige situation, at vi fortsat har gode sponsorindtægter på trods 

af finanskrise, og vores medlemstal er fornuftigt stabilt. 

Vi kommer ud med et overskud i 2011 på 93.670 kr. og vi budgetterer med et 

overskud i 2012 på 341.910 kr., men det kommer kassereren ind på om lidt. 

Det skal alligevel ikke afholde os fra, at vi skal forholde os til golfens 

udfordring. 

Hvordan ser sponsorindtægterne ud i årene fremover? 

Kan vi beholde et stabilt medlemstal? 

Vi har indtil nu haft trofaste sponsorer, og niveauet fra 2010 har kunnet 

fastholdes i 2011, men det har været op ad bakke. Det er ikke sikkert det kan 

fastholdes i 2012.  



 

 

Vi satte i 2011 et arbejde i gang omkring udarbejdelsen af de meget flotte 

brochurer til turister og erhvervsliv. Materialet blev udarbejdet af Hehla 

Bernikow, og det takker vi for.  

Dette arbejde skal intensiveres. Vi skal ud til hoteller og andre potentielle 

emner, der kan medvirke til at skaffe indtægter til klubben. Vi skal arbejde for 

at fastholde vores sponsorer, og gerne skaffe nye.  

En opdateret hjemmeside med nyt design er lige på trapperne. Efter 

generalforsamlingens afslutning vil vi kort præsentere den nye side. Der er 

planlagt undervisning for de enkelte afdelingers web-ansvarlige den 20. 

februar og siden forventes ” i luften” kort forinden. 

Hjemmesiden er stedet, hvor medlemmer såvel som gæster kan finde den 

information de har brug for. Samtidig er det stedet, hvor klubben kan profilere 

sig selv og sine samarbejdspartnere 

Vi overvejer at klubbladet lægges på hjemmesiden i 2012, ligesom Kort og 

Godt lægges på hjemmesiden. Vi satser på, at der fremstilles papir kopier til at 

lægge i klubhuset, så medlemmer uden adgang til IT har mulighed for at læse 

klubbens informationer.  

Vi fortsætter vores arrangementer, Golfens Dag, Spil Golf med en ven, vores 

tilstedeværelse på Kulturnatten på Sønderborg Havn, Skolegolf. 

Golfens dag er fastsat til den 15. april og Spil golf med en ven til den 24. maj. 

I kan som medlemmer være med til at reklamere for golf og i særdeleshed 

Alssund Golfklub. I kan f.eks. invitere en ven til arrangementet Spil Golf med 

en ven. I kan forsøge at påvirke naboer, venner og familie til at prøve et 

prøvemedlemsskab. Jeg ved, at der er medlemmer, der allerede praktiserer 

dette med held. Jo flere der gør det, jo flere medlemmer kan vi skaffe. 

Et par yderligere bemærkninger. 

Trygfonden har i dag oplyst, at de kommer til Alssund Golfklub den 10. maj 

2012. De arrangerer undervisning i brugen af hjertestarteren for 2 hold med 6 

personer i hvert hold. Kurset varer 4 timer. Formændene for klubber i klubben 

inviteres til undervisningen. 

Vi overvejer at ændre boldrendetider fra 2 til 1 i timen. Vi vil gerne have 

kommentarer til dette forslag. 

 



 

 

Afslutning. 

Jeg vil rose jer medlemmer. Uanset hvornår jeg møder jer, er der plads til en 

bemærkning og et smil. Det glæder mig meget. 

Jeg benytter lejligheden til at takke alle der på den ene eller anden måde har 

lavet et stykke arbejde for Alssund Golfklub. Det er værdifuldt, at så mange 

deltager i klubbens arbejde. 

Også en stor tak til Helene for hendes arbejde i sekretariatet. 

Vi tager i dag afsked med 2 valgte suppleanter, Michael Aundal og Hans Aage 

Snitker. Tak for jeres aktive indsats.  

Til slut retter jeg en tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2011. Vi har haft 

rigtigt travlt, men alle har deltaget med godt humør og stor arbejdsindsats. 

Tak for det. 

 

 

 

 

 

 


