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Årets løb. 

Baneudvalget. 

Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et 
rigtigt flot stykke arbejde. 
Banen roses meget både af medlemmer og gæster. 

Nye tiltag i 2013: 

Der er lavet en vandhazard ved hul 12, som er med til løse afvandings problemet. Klubben 
har i samarbejde med Naturstyrelsen retableret drænet øst for hul 12, men det har vist sig 
ikke at være nok til at løse problemet med afvandingen.  Vi har derfor, også i samarbejde 
med Naturstyrelsen, udarbejdet et projekt med anlæggelse af et nyt drænforløb over 
Naturstyrelsens areal øst for hul 12. Udgiftsfordelingen er der enighed om. 

Udvidelsen af søen ved hul 8 og 9 er også blevet færdig i 2013. I efteråret er der ligeledes 
lavet et vandløb fra hul 7 til hul 8. Vandløbet fungerer og samlet er den udvidede sø og 
vandløbet en del af et flot signaturhul i Alssund Golfklub. 

Ved god hjælp fra et medlem og en god sponsor, Teknidan, er der lavet et flot springvand i 
søen ved hul 4. 

I sommerens løb er der udskiftet sand i flere greenbunkers og sandet i fairwaybunkers vil 
løbende blive udskiftet.  

Alle teesteder er gennemgået, og de fleste røde og gule er ændret nogle meter, og der er 
etableret blå og hvide teesteder.  Der er lavet 9 helt nye til hvid, og de resterende hvide vil 
blive markeret på den bagerste halvdel af de gule teesteder. På hul 13 laves et helt nyt 
gult teested nogle meter foran det nuværende, som bliver til hvid tee. Banen er blevet ratet 
i oktober. Den ændrede rating gælder fra sæsonstart 2014. Der skal også ændres på 
hullernes handicapnøgle. 

Adam har i sommerens løb klippet rougharealerne på en måde, som både tilgodeser 
golfspillet og giver udfordring ved meget skæve slag. 

Volden ved søen ved hul 4 er fjernet, for at give et bedre udsyn til søen. 

Vi sagde farvel til Karsten Nielsen den 1. august, og der ansættes først en ny, til 
tiltrædelse i foråret 2014. Vi havde god hjælp af Adams søster, Natalie, i efteråret.  
Nye medarbejdere er ansat og jeg byder velkommen til Hans Jacob Tækker og Thomas 
Nielsen.  

Der er ikke umiddelbart planlagt de store ændringer/tiltag i 2014, da forandringerne fra 
2013 vil blive finpudset. Chefgreenkeeperen ønsker dog at etablere mulighed for vanding 
af alle foregreens. 
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Nyheder: 

Hjemmesiden står overfor en opgradering, som vil omfatte: 

- Nyt generel layout 
- Opdeling i en gæstedel og en medlemsdel 
- Flere sprog i gæstedelen 
- Nyt logo 

Opgraderingen skyldes, at vi sætter fokus på, at vore kommende gæster nemmere kan 
komme ind på hjemmesiden, og at de nemt kan få de oplysninger de søger. For 
medlemmerne bliver det også en forbedring. 

Bestyrelsen har også besluttet, at tidspunktet for at forny klubbens logo passende sker i 
forbindelse med opgraderingen af hjemmesiden. 

Klubbens nuværende betalingsterminal lever ikke længere op til de krav der stilles fra 
NETS og er derfor ikke længere lovlig. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at investere i en ny og godkendt løsning og har samtidig 
valgt en løsning, der hæver service niveauet overfor både gæster og medlemmer 
betragteligt. Herudover er der mulighed for at sælge reklameplads.  

Vi har i 2013 haft mulighed for at invitere 2 gæster til at spille til ½ pris. Det ændrer vi i 
2014 til at klubbens medlemmer må invitere 1 gæst. Baggrunden er den, at indtægterne 
fra greenfee er for nedadgående. 

Det Sønderjyske Samarbejde. 

Der er indgået følgende aftaler om greenfee for 2014: 

Haderslev 
Golfklub 

Alle hverdage kr. 200,- - weekends og helligdage 
kr. 250,-. Flexmedlemmer kr. 350,- alle dage. 

Alssund Golfklub  - kr. 100,- på gældende greenfee 
Brundtland 
Golfcenter  - kr. 100,- på gældende greenfee 

Nordborg Golfklub  - kr. 100,- på gældende greenfee 
Tønder Golfklub  - kr. 100,- på gældende greenfee 
Åbenrå Golfklub  - kr. 100,- på gældende greenfee 
Benniksgaard 
Golfklub Varierende pris - se Golf Box 

Sønderjyllands 
Golfklub 

Hverdage kr. 225,- 
Weekends og helligdage kr. 275,- 

De reducerede priser gælder ikke for Fleks medlemmer. 

Aftalerne med Rømø Golfklub og Ærø Golfklub er opsagt for 2014.  



Generalforsamling 17. februar 2014 
Formandens beretning 

 
 

3 
 

Aftalerne med Haderslev Golfklub, Benniksgaard Golfklub og Sønderjyllands Golfklub 
indebærer, at Alssund Golfklubs medlemmer ikke får rabat i disse 3 klubber. Det er så op 
til klubbens medlemmer, om de vil besøge disse klubber. 
 
Husudvalget: 

I 2013 er der sket store forbedringer af klubhuset. Klubhuset har fået nye vinduer og er 
blevet malet. Herudover er der investeret i nye stole. Det har pyntet på klubhuset, som nu 
præsenterer sig på en flot måde. 

Pølsehuset er malet både indvendigt og udvendigt, hvilket var meget tiltrængt. Herudover 
er døre og vinduer i bagrumsbygningen malet af frivillige fra klubben. 

I 2014 etableres udluftning i såvel dame- som herreomklædning. 

Indgangspartiet, hele gangarealet såvel nede som på første sal, fyldningsdøre, paneler, 
trappe og automatrum bliver nymalet i uge 10. 

Ved årsskiftet er der ansat et nyt rengøringsfirma. 

Begynderudvalget: 

Ny klub er dannet og har fået navnet ”Klub 37”. Klubben har overordnet været tænkt som 
et tilbud til spillere i højhandicap gruppen.  Alle har dog været velkommen til at deltage i 
turneringen hver torsdag. Mange medlemmer i denne kategori er relativt nye og mangler, 
nu hvor begynderholdene ikke længere er så store, mulighed for at lære flere medlemmer 
at kende. 

”Klub 37” har vist sig at være en stor succes og fortsætter i 2014. 

Som led i projektet at skaffe flere nye medlemmer, ændrer vi lidt i den måde forløbet hidtil 
har været, samt giver mulighed for at komme i gang selv om man først beslutter sig efter 
de normale begynderhold er startet. Samtlige nye tiltag kommer jeg ind på under punktet 
fremtiden. 

Juniorudvalget: 

Juniorudvalget har stor succes med mange medlemmer herunder pigegolfere. Der er ikke 
mange klubber, der har så mange pigegolfere som Alssund Golfklub, og det kan vi alle 
være stolte af. 

Sarah Abercromby har i 2013 hjulpet med at træne juniorerne, og det med stor succes. 
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Eliteudvalget: 

Eliteafdelingens 2 hold kæmpede gennem foråret og sommeren for at opfylde sæsonens 
målsætning. Målet var, at bevare 1. holdets plads i 2. division og for kvalifikationsholdets 
vedkommende, at vinde puljespillet og komme med i oprykningsspillet om en af de 
eftertragtede pladser i 4. division. 2. divisionsholdet leverede en storsejr i sidste 
spillerunde, men det var desværre ikke nok til at bevare pladsen i 2. division. Holdet spiller 
i 2014 i 3. division. 

Kvalifikationsholdet vandt deres pulje og dermed en plads i det svære oprykningsspil, hvor 
de 4 bedste hold rykker op i 4. division. Desværre nåede holdet ikke den eftertragtede 4. 
plads. 

Sponsorudvalget: 

I årets løb har golfklubben modtaget tilskud fra Sydbank-Fonden til køb af en el-bil, 
ligesom vi har modtaget en projektor som gave også fra Sydbank. 

Sydenergi har også bidraget til Alssund Golfklub i 2013. 

Sponsorudvalget har i årets løb kæmpe hårdt for at fastholde og skaffe nye sponsorer og 
annoncører. Vi kan se, at der er en lille nedgang i sponsorindtægterne, og det giver 
selvfølgelig en udfordring. 

Turneringsudvalget. 

Turneringsudvalget arrangerer hvert år flere gode turneringer i samarbejde med 
sponsorer. Et par turneringer skal fremhæves her. Det er jubilæumsturneringen, som er 
den største turnering i klubben. Turneringen havde i 2013 samlet i alt 185 deltagere, der 
alle havde mulighed for at vinde bl.a. fire gavekort på hver 2.500 kr.  De var sat på højkant 
af turneringens sponsor – TEKNIDAN – til den første der kunne præstere en hole-in-one 
på et af banens fire par-3 huller. Det lykkedes ikke for spillerne at sænke bolden i første 
slag og gavekortene blev i stedet udloddet ved aftenens jubilæumsfest, hvor ca. 220 
medlemmer, hvilket er rekord, deltog. Det særlige ved denne turnering er også, at 
turneringens sponsor – TEKNIDAN – arrangerer flere konkurrencer til støtte for kræftens 
bekæmpelse. Disse indbragte 12.489 kr. – et beløb som Svend Ebsen, TEKNIDAN, havde 
lovet at doble op, og da han samtidig lagde 5.000 kr. oveni, som afslutning på 5 år som 
sponsor for turneringen, endte det med, at der kunne overrækkes en check på ikke mindre 
end 30.000 kr. til det gode formål.  

En anden spændende turnering var en turnering, hvor Jacob Nielsen & Søn i samarbejde 
med Team Rynkeby og Alssund Golfklub arrangerede en turnering til fordel for 
Børnecancerfonden. Golfklubben stillede banen til rådighed og deltagerne betalte hver 
1.000 kr. for at deltage. Dagens samlede indsamlingsresultat blev rundet med 60.000 kr.  

Klubmesterskabet blev spillet med 36 huller brutto slagspil over 2 dage. Der var en frisk 
østenvind, som gav store udfordringer for de 64 spillere fra 13 til 77 år. 



Generalforsamling 17. februar 2014 
Formandens beretning 

 
 

5 
 

Klubmestre i slagspil blev Connie Wulf og Anders Stasiak. 
Klubmestre i hulspil blev Henriette Kolbeck og Anders Stasiak. 

De bedste spillere ved årets klubmesterskab i de forskellige aldersrækker, deltog i 
Sønderjysk mesterskab. Mesterskabet blev afviklet i Haderslev. 
I juniorrækken vandt Anders Stasiak, og i herrerækken vandt Martin Tolbøl mesterskabet. 
Alssund Golfklub kunne kåres som Sønderjysk Klub Mester 2013 med en slagspilsscore 
på 305 slag. 

Banerekorden er slået i 2013. Efter 10 år blev damerekorden for amatør damer slået af 
Christine Holm Skylvad fra Sønderjyllands golfklub. Hun gik banen rundt i 76 slag, hvilket 
er et enkelt slag bedre end den hidtidige rekord, som blev sat tilbage i 2003 af Sarah 
Abercromby. 

Klubber i klubben: 

Fundamentet i klubben er medlemmerne. Der er altid stor aktivitet på banen, og det 
skyldes for en stor dels skyld bl.a. klubber i klubben. De er meget trofaste hele året, 
uanset vind og vejr. Det er godt for klubben og medlemmerne får et godt socialt netværk.  

Seniorklubben møder trofast hver mandag formiddag og eftermiddag. Det er imponerende 
så meget de holder gang i hinanden. Seniorklubben afviklede bl.a. i årets løb en turnering 
til gavn for Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund i samarbejde med Andelskassen. Et 
flot initiativ til gavn for svage børn. 

Dameklubben har afviklet en række gode initiativer i årets løb. De har spillet med i Pink 
Cup til gavn for brystkræftssagen, og har indsamlet 74.674 kr. til formålet. Heraf stammer 
30.000 fra Jubilæumsmatchen, hvor matchens deltagere og ikke mindst TEKNIDAN ved 
Svend Ebsen var med til at skabe dette gode resultat. Dameklubben var de bedste i 
landet, og fik ved Pink Cup landsfinalen overrakt beviset for bedste klub. På landsplan 
havde 4.594 kvinder og 112 klubber indsamlet 2.586.845 kr. til dette gode formål. 
Dameklubben har også deltaget i Ladies Section. B-rækken fik en flot 1. plads og 
kvalificerede sig derved til landsfinalen. Damerne fra Alssund Golfklub blev runner up, og 
det var ganske flot. Dameklubben har i årets løb haft besøg fra Tønder og været på udflugt 
til Hof Berg i Tyskland. 

Herreklubben. 

Der har også været stor aktivitet i herreklubben. Den årlige venskabsmatch med Nordborg 
Golfklub blev lige så spændende som den plejer. Matchen sluttede 24-24, men da 
Nordborg vandt pokalen i 2012, beholdt de desværre pokalen. Der er revanche til gode. 
Herreklubben har været på en Golf og Gourmet tour til Mariager Fjord. Golfmatcherne blev 
afviklet på Mariagerfjord Golfbane og på Hobro Golfklubs bane. To meget flotte golfbaner, 
og en succesfuld tur. Herreklubben har også afviklet den årlige venskabsmatch med 
Tønder Golfklub. Alssund Golfklub vandt igen i 2013. 
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Fremtiden: 

Også i 2013 har flere golfklubber haft problemer, og Alssund Golfklub har måttet arbejde 
hårdt for at få nye medlemmer og fastholde sponsorer. 

Uanset dette aflægger kassereren om lidt et regnskab med et overskud på 388.225 kr., 
hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. 

Vores medlemstal ved årsskiftet er 831 og det er 8 mindre end på samme tid i 2012. 

Det er dog alligevel overvejelse værd at se på, hvordan Alssund Golfklub ser ud om 5 år. 
Alene alderssammensætningen gør det nødvendigt, at se på hvilke muligheder klubben 
har for at erstatte de medlemmer, der holder op i årene der kommer. 

Herudover har det vist sig, at det at skaffe sponsorer og annoncører til klubben, ikke er så 
let mere. Vi mangler stadig hulsponsorer til 2014. 

Hvilke konkurrenter er der i fremtiden, og hvad skal der til for at skaffe nye sponsorer og 
annoncører? 

Endelig er der andre sportsgrene, som kan være en konkurrent til golfklubber og herunder 
Alssund Golfklub. Det er f.eks. krolf. 

Der er således udfordringer nok. 

I sommerens løb iværksatte vi en drøftelse sammen med Troels Thybo for at få nye ideer 
til at skaffe nye medlemmer. Antallet af nye prøvemedlemmer i 2013 har ikke været 
overvældende.  Herefter har bestyrelsen i efteråret vedtaget en række nye initiativer til 
gennemførelse i 2014 for at skaffe nye medlemmer. 

1. Forløbet for prøvemedlemmer i 2014 indebærer: 

Mandag/onsdag turneringer (par 3 banen) og torsdags turneringer (stor bane). 
Fælles træning om mandagen fra kl. 17 – 18. 
Prøvemedlemmer skal selv betale for 5 lektioner hos Troels, inden de får det 
grønne kort. 
2 lektioner hos Troels er med i prisen som prøvemedlem. 
Regelundervisning hver 3. uge. 
Mulighed for at låne udstyr til en pris af 350 kr. (beløbet fratrækkes ved køb af 
udstyr) 
3 stk. Alssund logobolde udleveres gratis. 
Regelbog udleveres gratis. 
Prøvemedlemskabet varighed er 3 måneder 
Prisen bliver 1.000 kr. 
Det håber vi giver en smidig afvikling af prøvemedlemskabet og med forhåbentlig 
tilfredshed for nye medlemmer. 
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2. Spil golf med en ven udvides til 2 gange om året. Juniorudvalget har godkendt, at 
de arrangerer spil golf med en kammerat. Prisen for deltagelse er 0 kr. 
 

3. Klubben arrangerer igen Golfens dag – datoen er fastsat til 29. april. 
 

4. Klubben er fortsat med i arrangementet Kulturnatten i Sønderborg. 
 

5. Mulighed for at arrangerer event aftener for Firmaer-sportsklubber uden vederlag, 
dog ikke polterabend og lignende. Troels Thybo stiller følgende til rådighed: 
Mulighed for at låne udstyr  
1 times undervisning 
Spil på Par 3 banen 
Bolde/Tees/scorekort 
1 øl/vand under en efterfølgende snak i klubhuset 
Varighed 1½ - 2 timer 
Antal i grupper á 5 -20 personer. 
 

6. Medlemstilbud. 
Kan du skaffe et nyt medlem til Alssund golfklub deltager du i en lodtrækning om et 
weekendophold med golf. 
Betingelsen for at deltage i lodtrækningen er, at de nye medlemmer har betalt 
kontingent til Alssund Golfklub. 
Tilmeldelse til konkurrencen foregår til sekretariatet. 
For medlemmer, der meldes ind og betaler kontingent inden den 1. juli for resten af 
2014, foretages lodtrækningen pr. 1. juli. For medlemmer, der meldes ind efter den 
1. juli og betaler kontingent for den resterende del af 2014, foretages lodtrækningen 
pr. 31. december 2014. 
Se i øvrigt hjemmesiden. 
 

Afslutning. 
Jeg roser igen Alssund Golfklubs medlemmer. 
Tak for jeres gode humør og jeres afslappede måde at være på. 
Jeg benytter lejligheden til at takke alle der på den ene eller anden måde har lavet et  
stykke arbejde for Alssund golfklub. Det er meget værdifuldt, at så mange deltager i 
klubbens arbejde. 
En stor Tak til greenkeeperne, Troels og Helene for deres store arbejde. 
Til slut takker jeg bestyrelsen for samarbejdet i 2013. Vi har igen haft rigtigt travlt, men alle 
har deltaget med humør og stor arbejdsindsats. Tak for det. 
 
Sven-Erik Vad 
Formand  


