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Beretning 2013.  

Årets løb 

Banen 

Det vigtigste i årets løb har været banen. 

 

Vi fik ny chefgreenkeeper i foråret 2012. Det har vist sig, at det var en god ansættelse. 

Banen har fået et stort løft. Den var god inden Adam blev ansat, men han og hans 

medarbejdere og det udvidede baneudvalg, har forstået at bygge oven på den gode stand. 

Banen var i 2012 ualmindelig flot, og blev rost af medlemmer, greenfee gæster og af 

besøgende journalister fra forskellige golfblade.  

  

Der er sket en markant ændring af klipningen, der er fjernet hegn, gravet nogle søer, sløjfet 

bunkers og meget mere. Etableringen af en grusbelagt sti fra hul 15 til teestederne hul 16 

har været en god investering. Søen ved hul 9 bliver et godt aktiv for klubben, og kan 

bruges som klubbens signaturhul. 

Endvidere har motivationen hos greenkeeperne fået en gigantisk indsprøjtning, og de har 

ved Adams hjælp sågar opnået færdighed i golfspillet. 

 

Den nye sæson byder på store udfordringer i form af afpudsning af alle nyetableringer og 

ikke mindst bliver det interessant at se, hvorledes rougharealerne bliver etableret og 

vedligeholdt.  

 

I løbet af den nye sæson bliver backtees færdiggjort således, at banen bliver ny ratet til 

sæsonen 2014. 

 

Adam har deltaget i British Open som greenkeeper i 2012 og det forventer han også at 

gøre i 2013. Adam og Alssund Golfklub var med i et TV indslag på Viasat Golf. En god 

reklame for Alssund Golfklub. Adam stiler ligeledes efter at blive medhjælper ved 

afviklingen af Ryder Cup 2014 i Skotland. 

 

Klubben har i øvrigt indgået en flerårig aftale med Adam. 

 

Brugen af pesticider på golfbaner har tidligere været aftalt mellem DGU og Miljøstyrelsen, 

men nu har folketinget indgået en aftale om brugen af pesticider både for landbruget og 

golfklubber. I den forbindelse skærpes indberetningskravene. Stramningen giver ikke 

anledning til problemer for Alssund Golfklub. 
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Klubbens øvrige aktiviteter i 2012 

2012 er året hvor jordvarmen har virket hele året. Vi var meget spændte på, om vores 

forventninger til besparelsen blev opfyldt. Virkede hulmursisoleringen og isoleringen af 

loftet sammen med investeringen i jordvarmen? Vi kan nu se, at den samlede besparelse i 

forhold til 2010 har udgjort ca. 60.000 kr., hvilket svarer til det forventede. 

 

Nye vinduer har været et stort ønske, ligesom maling af klubhuset har været på 

ønskelisten. Begge dele gennemføres i 2013. Nye vinduer er påbegyndt isat og klubhuset 

males til sommer. 

 

Vi bruger nu ca. 55.000 kWh strøm om året, og derfor har bestyrelsen indhentet et 

overslag over opsætning af solceller. Det foreløbige overslag viser, at der en 

tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Vi sætter derfor fondsudvalget i gang med at arbejde på, 

om det er muligt at skaffe midler fra fonde m.v. til et sådant projekt. Overslaget er på ca. 

600.000 kr. 

Fondsudvalget vil også arbejde på, om vi kan skaffe tilskud eller rentefri lån til 

udskiftningen af vinduer og maling af klubhuset. 

 

Vores projekt med tilbud til skolerne fungerer godt og vi tror på, at det på sigt giver nye 

medlemmer til vores ungdomsafdeling. Som noget nyt har vi haft kontakt til Sønderborg 

Ungdomsskole, om de var interesseret i et samarbejde. De har meldt positivt tilbage, og vi 

regner med at deltage i Sønderborg Kommunes projekt ”Aktiv Sommerferie”, ligesom 

Alssund Golfklub formentlig kommer med i ungdomsskolens efterårsprogram. 

  

Vi deltog i maj måned i projektet Ø-Golf. Vi havde besøg af 8 journalister m.v. fra 

Golfavisen, Golfbladet, Jyllandsposten og Nordjyske Medier. Herudover deltog TV 

stationen DK 4. Efterfølgende har der været artikler i de pågældende blade med en meget 

positiv omtale af golfbanen. DK 4 havde også en positiv omtale af banen. Vi har fået en 

omtale, som ville have kostet rigtig mange reklamekroner. Sammen med de mange 

aktiviteter vi ellers har haft i gang, tror vi på, at det er det, der har givet flere green-

feegæster. 

 

Hjertestarteren fra Trygfonden blev installeret i maj 2012. Vi var 12 personer på kursus i 

basal genoplivning. Trygfonden fortsætter deres kursusvirksomhed og vi var omkring 20 

personer på kursus i forgårs. Herudover har jeg taget initiativ til, at 2 sygeplejersker 

tilbyder kursus i basal genoplivning. Indtil nu har 2 hold af 22 deltaget i kurset. Jeg 

forventer 2 hold mere, så klubben har uddannet ca.100 medlemmer i basal genoplivning. 

Det er faktisk godt gået, at så mange har taget imod tilbuddet om kurset. 

 

Hjemmesiden har fået nyt look. Den er blevet opdateret og har fået nyt indhold. 

Hjemmesiden giver mulighed for, at de officielle klubber i klubben selv kan vedligeholde 
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deres egne oplysninger. Der er også sket ændringer omkring klubbens nyhedsmail. Det 

betyder, at alle der fortsat ønsker at modtage nyhedsmails fra klubben skal tilmelde sig 

igen via hjemmesiden. Det er her alle nyheder om turneringer, fra proshoppen og lignende 

kommer. Jeg opfordrer alle medlemmer til at blive tilmeldt.  

 

DGU indfører nyt logo i 2013 og har fået en ny sponsor, GE Money Bank. Fra 2013 får alle 

golfspillere et nyt DGU-kort, som kan bruges som MasterCard. Det første år er det gratis, 

men så kommer kortet til at koste. Det er dog ganske frivilligt om man ønsker denne 

mulighed. Bladet Dansk Golf bliver ikke husstandsomdelt i 2013, men sendes til klubberne. 

Hvis man ønsker at få det tilsendt, skal man selv betale. 

Som alle sikkert har hørt, er der indført nye handicapregler, som gerne skulle være 

medvirkende til, at så mange som muligt får et retvisende handicap. Vi opfordrer derfor 

vore medlemmer til at benytte sig af muligheden for at spille EDS runder og dermed opnå 

et retvisende handicap. Bestyrelsen har nedsat et regel- og handicapudvalg, bestående af 

Preben Grinsted og John Senger. De vil under evt. komme nærmere ind på de nye 

handicapregler. 

 

G9 samarbejdet forsætter på greenfee området. Vi har aftalt følgende rabatsatser for 2013: 

 

- Rømø  kr. 250 alle dage 

- Haderslev kr. 200 alle dage 

- Alssund  kr. 100 på gældende greenfee 

- Brundtland kr. 100 på gældende greenfee 

- Nordborg kr. 100 på gældende greenfee 

- Tønder  kr. 100 på gældende greenfee 

- Aabenraa kr. 100 på gældende greenfee 

- Benniksgaard ingen rabat men varierende pris via GolfBox 

- Sønderjylland ingen rabat men varierende pris via GolfBox 

- Ærø  1/2 greenfee 

  

Husudvalget 

Bestyrelsen og husudvalget besluttede i 2012 at klubhusets lokaler kunne lejes til private 

arrangementer i vinterhalvåret 15. oktober til 15. marts. Den ansvarlige for lejen skal være 

medlem af klubben. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og i denne vinter har 2 lejet 

lokaler. De nærmere betingelser fremgår af hjemmesiden. 

Der er i forbindelse med isolering af loftet ydet et stort arbejde af Husudvalget og et enkelt 

medlem ved renovering af 3 lokaler på første sal. Lofterne er repareret og alle vægge er 

nymalet, der er syet gardiner og et lokale har fået nyt gulvtæppe. Husudvalget har 

ligeledes malet de 2 toiletter i herreomklædningen.  

Det er vores opfattelse, at investeringen i 2 nye opvaskemaskiner er blevet godt modtaget, 

og at de nu virker til gavn for de medlemmer, der laver arrangementer. 
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Begynderudvalget. 

Medlemstilgangen i 2012 har stort set opvejet afgangen af medlemmer.  

I 2012 er begynderudvalgets turneringer for nye medlemmer udvidet til også at omfatte 

højhandicappere, for at hjælpe disse medlemmer ind i et fællesskab og samtidig få et 

lavere handicap. 

 

Dette tiltag udvides i 2013 med følgende forslag: 

Som nyt laver udvalget 9 hullers gunstart turneringer kl. 18 om torsdagen. Disse 

turneringer er åbne for alle, koster lidt, men pengene går til præmier (vin - bolde) i 3 

rækker. Turneringerne er tællende (handicapregulerende). Vi vil så her, samtidig med at 

begyndere kæmper for frigivelse, give højhandicappere, ægtefæller og andre med lyst til 

fællesskab få endnu en mulighed for at lære nye mennesker at kende.  

Vi tror på, at de nye medlemmer kender personer, der endnu ikke spiller golf. Hvis de får 

en god oplevelse af fællesskab, vil de være gode ambassadører. Samtidig hjælper vi 

formodentlig højhandicap gruppen til at få en positiv oplevelse, så de ikke efter få år 

melder sig ud af klubben. 

 

Det opfylder også klubbens værdigrundlag, idet vores værdier er: 

- Socialt samvær 

- Socialt ansvar over for hinanden før, under og efter der spilles ud 

 

Og vi arbejder derfor for: 

- At nye spillere optages i klubben på en måde som skaber respekt om klublivet, samt 

at de undervises i korrekt spil og opførsel på banen 

 

Vores værdier understøtter Dansk Golfunions Sande Værdier. De består bl.a. af: 

- Golf er en sport for livet 

- Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed 

- Golf fremmer medmenneskeligt samvær 

- Golf stiller krav til ansvarlighed 

 

Juniorudvalget 

Det meget aktive juniorudvalg har fortsat deres gode arbejde i 2012. Klubben har ca. 75 

juniormedlemmer og de har haft en god sæson med god træning og turneringer. I 

sæsonafslutningen deltog 55 spillere.  

 

Mange juniorspillere deltager i turneringer sammen med unge fra andre klubber, En af 

disse turneringer blev spillet i Alssund. Turneringen blev afviklet den 25. maj og der deltog 

40 unge spillere fra flere klubber i Kreds Syd. 

 

Sandkassegolf for børn i alderen 6-9 år har også succes. 

 

Det er dejligt at opleve den store aktivitet med de unge mennesker i klubben.. 
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Eliteudvalget 

Klubbens elitehold fik en fantastisk start på året. De startede med at spille uafgjort på 

hjemmebane mod Esbjerg. Det var en god start og det gode spil fortsatte, så holdet 

bevarede deres plads i 2. division. 

2. holdet blev suveræn vinder af kvalifikationsrækken, men oprykningen smuttede med 

lavest mulig margin. 

 

Eliteholdet havde afslutning den 20. oktober og de satte denne dag uformel klubrekord for 

klubbens hurtigste 18 huller. Axel Nielsen havde lavet en plan for, hvordan banen skulle 

spilles af spillerne. Fra bolden blev slået ud på hul 1 til bolden var i koppen på hul 18 gik 

der 27 minutter og 34 sekunder. Det er godt gået. En sjov dag på banen. 

 

Eliteudvalget har foreslået, at man laver en fast tradition, hvor der hver lørdag kan købes et 

scorekort hos Troels. Prisen kunne f.eks. være 25 kr. Puljen udloddes til vinderne, men 

udbetales ikke men indsættes på et gavebevis i proshoppen. Beløbet kan kun bruges til 

køb af udstyr. 

 

De har også foreslået, at der laves en turnering, hvor matchformen er Texas scramble med 

en elitespiller og max. 3 klub golfere. Gode initiativer, som støttes af bestyrelsen. 

 

Turneringsudvalget 

Turneringsudvalgets medlemmer har også i år sørget for, at vores turneringer afvikles på 

en god måde. I samarbejde med vores turneringssponsorer, er der hele tiden fokus på, at 

turneringerne afvikles, så det giver medlemmerne en god oplevelse og sponsorerne en 

god omtale. 

 

Vi har 2 store turneringer i årets løb. Den ene turnering er i samarbejde med Nordborg, og 

afvikles over 2 dage, den anden turnering er jubilæumsturneringen.  

 

Jubilæumsturneringen er en fantastisk turnering, som afsluttes med en stor fest. Der deltog 

156 spillere i turneringen og 179 i festen.  

Arrangementet sponsoreres af en sponsor, som er ualmindelig kreativ. En stor oplevelse, 

som kun kan anbefales at deltage i. 

 

Under dette afsnit skal også nævnes, at vores klubmestre i 2012 blev: 

Herrer: Anders Stasiak 

Damer: Aase Møller Hansen 

 

Klubber i klubben 

Alle klubber, såvel de officielle som alle andre store og små klubber i klubben er med til at 

skabe et godt socialt sammenhold i klubben, og det er med til at nye medlemmer føler sig 

godt modtaget. Alt sammen er med til at underbygge, at Alssund Golfklub er en klub for 

medlemmer. 

Jeg kan kun gentage mine bemærkninger fra 2012 om, at det er en fornøjelse at møde jer 

både på banen og efterfølgende i klubhuset. 
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Herreklubben har også i år været på besøg i andre klubber ligesom de har haft besøg fra 

andre klubber. Mødet med Tønder i Alssund gav en sejr til Alssund, mens Als-Cup mod 

Nordborg endte med et lille nederlag. Det forlyder, at man satser på revanche i 2013. 

 

Dameklubben har også i 2012 deltaget i Ladies Section, hvor B-rækken blev runner–up ved 

finalestævnet i september. Godt gået og tillykke med det. 

 

Dameklubben er meget aktiv omkring indsamling til Kræftens bekæmpelse mod 

brystkræft. Der spilles Pink Cup, der er samarbejde med en kreativ sponsor, og på årets 

herredag indsamles et stort beløb ved kinesisk lotteri, hvor præmierne er sponsoreret af 

mange firmaer fra Sønderborg området. I 2012 er der indsamlet i alt 65.000 kr. 

 

Seniorklubben har stor succes, så stor, at der var problemer med plads til 

eftermiddagsholdet. Vi fik lavet en løsning, som løste noget af problemet, og vi tager i 

foråret fat på, hvordan vi løser hele problemet. Der bliver aftalt møde mellem 

Seniorklubben og Preben Grinsted.  

Seniorklubben er utrolig aktiv. De arrangerer både indenlandske og udenlandske ture, og 

turene er altid godt besøgt. Det giver sammenhold, godt socialt netværk og så er det godt 

for samfundet. 

 

Pro’en 

Vi har netop fornyet aftalen med Troels Thybo i 3 år. Han fortsætter derfor arbejdet med 

nybegyndere, juniorer, elitespillere og Skolegolf.  

 

Han arrangerer firmaarrangementer og private arrangementer. Hans arbejde er derfor med 

til at udbrede kendskabet til golf, så klubben forhåbentligt ad den vej får flere medlemmer. 

 

Han er selvfølgelig også træner for klubbens medlemmer, og jeg opfordrer alle 

medlemmer til at benytte vores træner for at få deres golfsving justeret. 

 

Troels får i år hjælp af vores tidligere medlem Sarah Abercromby. 

 

Baneservice 

Igen i år har et hold kørt baneservice. De er godt kendt og anerkendt, og vi tror på, at det 

har en vigtig funktion for at kontrollere betaling af greenfee for at benytte den store bane, 

men også benyttelsen af driving range og par 3 banen. 

Et vigtigt arbejde er også at sikre et godt flow på banen – opfordre til hurtigere spil – og at 

der kun ledes 5 minutter efter bolden. 
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Vedtægtsændring 

I vores beretning for 2012 luftede jeg tanken om at foreslå en ændring af vedtægterne 

vedr. valg til bestyrelsen. Baggrunden er, om det er hensigtsmæssigt, at valg til bestyrelsen 

foregår hvert andet år, med henholdsvis 3 og 4 medlemmer. 

Jeg nævnte, at ud fra et foreningsmæssigt synspunkt var det ikke særlig fornuftigt. 

Bestyrelsen foreslår nu, at vedtægterne ændres så valg til bestyrelsen foregår hvert 3 år 

henholdsvis med 2, 2 og 3 medlemmer.  

 

Hvordan ser fremtiden ud? 

Vi har i 2012 set flere klubber gå konkurs, og medlemstilgangen i mange klubber er 

stagnerende eller direkte fald. 

 

Vi holder stort set medlemstallet uforandret og har en god økonomi. Vi kommer ud med 

et overskud i 2012 på 209.575 kr. og vi budgetterer med et overskud for 2013 på godt 

400.000 kr.  

 

Vi arbejder stadig på at være en af de billigste klubber i Sønderjylland, men for at skaffe 

den nødvendige likviditet, foreslår vi kontingentet forhøjet med et beløb svarende til 

stigningen i nettoprisindekset, og det kommer kassereren ind på om lidt. 

  

Vi arbejder hele tiden på at opfylde bestyrelsens vision, som indeholder følgende udsagn: 

 

- Det sociale element skal være i højsædet 

-  Vi skal have en sund økonomi 

- Klubhuset skal bevares og løbende renoveres 

- Banen skal til stadighed udvikles og forbedres 

- Vi skal have en fuldtidstræner og proshop 

- Vi skal samarbejde med naboklubber 

- Vi skal sikre kontinuerlig tilgang af medlemmer 

 

Vi skal dog fortsat arbejde hårdt for at få nye medlemmer og fastholde vores 

sponsorindtægter. 

 

Sponsorindtægterne er svagt faldende og det er hårdt arbejde at fastholde vores 

sponsorer. Bestyrelsen og sponsorudvalget har derfor en stor udfordring i årene fremover. 

 

Vi fortsætter vores arbejde med at få turister til at spille på 18 hullers banen og par 3 

banen. 

 

Golfens dag søndag den 14. april gentages, og vi får igen brug for hjælpere, der kan 

servicere besøgende. 
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Spil Golf med en ven er fastsat til fredag den 24. maj. I 2012 var der 16 af vores 

medlemmer, som havde en ven. Det er ikke mange, så vi håber, at rigtig mange finder en 

god ven, som kan inviteres til arrangementet Spil Golf med ven. Vi kan se, at der er en del 

kvinder, som melder sig ud af klubben af den ene eller anden årsag. Så vores kvindelige 

medlemmer har måske en særlig forpligtelse. Vi håber på, at rigtig mange af vores 

medlemmer kan finde en ven, og deltager arrangementet. Betingelserne for deltagelse 

offentliggøres i god tid. 

 

Jeg nævnte sidste år, at vi som medlemmer gerne må reklamere for klubben hos naboer, 

venner og familie for at få dem til at prøve golfspillet. I må gerne fortsætte, vi har brug for 

jeres hjælp. 

 

Afslutning 

Jeg roser igen i år alle medlemmer. Der er altid plads til et smil og en snak. 

 

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. 

 

Vi tager afsked Bente som bestyrelsesmedlem. Hun har valgt at stoppe. Jeg takker for 

hendes indsats efter generalforsamlingen. 

 

En stor tak til greenkeeperne, Troels og Helene for deres store arbejde. 

 

Til slut takker jeg bestyrelsen for samarbejdet i 2012. Vi har igen haft rigtigt travlt, men alle 

har deltaget med humør og stor arbejdsindsats. Tak for det. 

 

 

Sven-Erik Vad 

formand 


