
Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015.  
 
Formandens beretning. 

 
 

Årets løb. 

Baneudvalget. 

Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding af de 

første 9 huller. De sidste 9 huller gennemføres i 2015. 

Folketinget har vedtaget, at der skal sættes større fokus på miljøforhold. Det betyder, at der er indberetningspligt for 

brug af ukrudtsmidler, svampemidler, insektmidler, sneglemidler og vækstreguleringsmidler. Kort sagt har 

folketinget fokus på golfklubbers brug af ovennævnte midler. Baneudvalget følger brugen meget nøje og har været 

på kursus afholdt af DGU. Klubben blev repræsenteret af Adam, Christen og Bjarne. 

Alle nye teesteder er gjort færdige i 2014, og i 2015 følger flere nye teesteder. 

Vandløbet på tværs 7. og 8. fairway blev gjort færdig, og sandbunkeren foran 8. green er ændret til en græsbunker. 

Vandhullet ved hul 9 har fået en renovering.  

Hul 8 er blevet et fantastisk flot hul. 

Som alle medlemmer og greenfee gæster mange gange har givet udtryk for, er banens kvalitet over de seneste 2-3 år 

blevet væsentligt forbedret. Denne prioritering har kostet penge til specifikke baneprojekter, udvidelse af 

greenkeeper staben og køb af nye maskiner – dette er, sammenholdt med det faldende medlemstal, hovedårsagen 

til, at bestyrelsen foreslår en mindre kontingentstigning. Bestyrelsen ønsker at fastholde det høje niveau vi har skabt. 

Etablering af ny greenkeepergård er påbegyndt og har til dato kostet omkring 150.000 kr.. Der er etableret 

olieudskiller og lavet afløb for vaskevand. Greenkeepergården færdiggøres i kommende sæson. Der mangler f.eks. 

halvtag over vaskepladsen, da der ikke må komme regnvand i afløb til rensningsanlæg. Endelig etableres flere båse 

til opbevaring af sand, topdressing, jord, stenmel etc. 

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. 

 

Nyheder. 

Klubbens navn blev i årets løb ændret til Sønderborg Golfklub. Vi tror på, at navneændringen betyder, at greenfee-

spillere lettere finder vej til klubben. Samtidig er vi med til at markedsføre området Sønderborg.  

Køb af Gundstrup 7 blev mulig i 2015 på grund af særlige omstændigheder. Det lykkedes at få købt huset til en 

fornuftig pris, og den er nu lejet ud til vores chefgreenkeeper. 

Det tidligere greenkeeperkontor etableres til opbevaring af lejeudstyr (bags med jern/køller og håndtag til trolleys). 

Udlejningen sker via den nye Probox 24. Der er således ikke nogen som fremover kan ”låne” udstyr uden at betale. 

Vi har været så heldige at få et tilskud fra Sønderborg Kommune på 400.000 kr. Beløbet bruges til at få taget på 

klubhuset udskiftet. Vi har således fuldendt renoveringen af klubhuset, som er blevet malet, fået nye vinduer, 

hulmursisoleret og isoleret på det øverste loft. Klubhuset kommer til at fremstå utroligt flot. 

Ovennævnte investeringer har betydet, at klubben lever op til ProjectZeros ZEROsport certificering, som en 

anerkendelse for klubbens arbejde. Vi har begyndt udskiftning af belysningen til LED lyskilder, og dette arbejde 

fortsætter.  

Det fremgår af certifikatet, at klubben og klubbens medlemmer forpligtiger sig til en aktiv indsats med at reducere 
vand, varme og elforbruget - både i klubbens bygninger og derhjemme. 



Husudvalget. 
 
Indvendig har klubhuset fået malet indgangspartiet, trappen op til loftet er blevet slebet og har fået tæppe på 

trappeafsatsen og afsatsen ind til loftet. 

Sekretærens kontor har fået vinduer i døren, så lokalet er blevet lidt mere lyst og sekretæren bedre kan følge med, 

hvis der er gæster, der måske står lidt rådvild i indgangspartiet. 

Endelig har husudvalget malet damernes omklædningsrum, ligesom svingdørene er taget af. 

Det Sønderjyske Samarbejde. 

Klubberne har ikke holdt møde om greenfee samarbejdet i 2015. Som udgangspunkt forventes samme aftale med 

klubberne som i 2014. 

Herudover arbejdes der på, at få en fælles aftale om greenfee samarbejde, hvor det bliver muligt at købe en ret til at 

spille frit på andre baner. Om det lykkes vides ikke. 

Begynderudvalget. 

Klub 37 fortsætter i 2015. Klubben har været en stor succes, og alle som har deltaget i matcherne har været meget 

tilfredse. Det er en af måderne til at få nye medlemmer sluset ind i klubben, ligesom det også har givet mulighed for 

at medlemmer af klubben har kunnet øve sig i at spille match og møde andre medlemmer. 

Spil Golf med en ven og projekt ”Prøv golf resten af 2014 for 500 kr.” gentages i 2015.  

Den fleksible tilgang til at nye prøvemedlemmer kunne komme i gang, uden at afvente om der var et hold, blev en 

stor succes, ligesom fællestræningen har været en stor succes. Den gode måde at få indsluset prøvemedlemmer 

fortsætter i 2015. 

Begynderudvalget arbejder på at få etableret begynder teesteder, som kunne benyttes af klub 37. Det vil gøre 

afviklingen af Klub 37`s turneringer om torsdagen hurtigere. 

Juniorudvalget. 

Juniorudvalget gør et kæmpe arbejde for at fastholde juniorer og få dem indsluset i klubben. Juniorerne deltager 

bl.a. i Junior distrikts Tour og Kreds 7 turneringer.  

Skolesamarbejdet i 2015 under den nye skolereform giver nye udfordringer, både hvad angår den daglige træning, 

og det gode tilbud klubben har givet skolerne. Vi håber det lykkes at få tiderne passet ind, så juniorerne kan deltage 

både i træningen og det gode skoletilbud. 

Juniorudvalget planlægger afholdelse af en DGU Aon juniorholdturnering for juniorer med hcp under 40. DGU holder 

disse turneringer forskellige steder i landet. Det giver god mulighed for at juniorer kan møde juniorer fra andre 

klubber. DGU har oplyst, at der ikke i 2015 bliver oprettet en pigerække, så piger skal spille med sammen med 

drengene. 

Eliteudvalget. 

I 2015 stilles der med vores 3. divisionshold og vi har tilmeldt 1 hold i kvalifikationsrækken. I 2014 stillede vi med 2 

kvalifikationshold, og det var et forsøg på at skabe interesse for at spille på lidt højere niveau. Det lykkedes ikke helt, 

derfor er der alene tilmeldt 1 hold. 

Der bliver rig lejlighed til i 2015 at følge disse dygtige unge mennesker. Det er en oplevelse at følge dem, derfor kan I 

roligt møde op for at støtte dem, og se virkelig flot golf. 

  



Regionshold. 

Der er stor interessefor at deltage i Regionsgolf Danmark. Klubben deltager med 7 hold. Et hold består af 4 herrer og 

2 damer, som spiller hulspil som hold mod andre klubber. Matcherne er præget af både sportslig og hyggelig 

atmosfære. 

Sponsorudvalget. 

Sponsorindtægterne for 2014 er over budgettet for 2014. Det ser ud til at nedgangen er stoppet, så måske kan vi 

igen se en stigning i sponsorindtægterne.  

Preben Mylliin er stoppet med sponsorarbejdet og bestyrelsen har takket ham for sit store arbejde i en svær tid. 

Vi har fået nye folk i sponsorudvalget for 2015. Vi byder velkommen til Johan Simonsen og Michael Frandsen. Frank 

Larsson fortsætter, og overtager posten som formand for udvalget. Bestyrelsen ønsker god arbejdslyst. 

Turneringsudvalget. 

Turneringsudvalget arrangerer hvert år flere gode turneringer i samarbejde med gode sponsorer. Til at hjælpe med 

afviklingen af turneringerne er der tilknyttet en række medlemmer. 

Et par af turneringerne skal fremhæves her. Det er Jubilæumsturneringen, som er den største turnering i klubben, og 

hvor turneringen slutter med fest om aftenen. En fantastisk dag.  

I år overtog Jacob Nielsen og Søn, ved Bjarne Vejsnæs, turneringen. Bjarne Vejsnæs afviklede sammen med klubben 

en fantastisk turnering. Med god hjælp fra Team Rynkeby blev festen igen en fantastisk fest. Klubben betaler Team 

Rynkeby for at deltage, og er dermed til at understøtte et godt formål. 

Den anden turnering jeg vil fremhæve, er matchen Golf til fordel for Børnecancerfonden. Klubben stiller banen til 

rådighed, og mange golfspillere betaler et pænt beløb for at deltage. Hele overskuddet går til Børnecancerfonden. 

Overskuddet i 2014 blev ca. 87.000 kr., som går ubeskåret til Børnecancerfonden. Team Rynkeby var også her en stor 

hjælper i at afviklingen af turneringen. Turneringen afvikles også i 2015. 

Den 13.og 14. juni skal klubben være vært for en stor DGU turnering. Der bliver behov for en del hjælpere til denne 

turnering, og det kommer bestyrelsen med yderligere informationer om. 

Jeg har en personlig kommentar til at klubben er så aktiv i samle ind til gode formål, både ovennævnte men også det 

som vores klubber i klubben deltager i. Jeg er meget stolt over at være medlem af en klub, der er så aktiv, og det 

mener jeg, vi alle kan være stolte af. 

Klubmesterskabet blev spillet med 36 huller brutto slagspil over 2 dage. Der var rekord stor deltagelse med 93 

deltagere, og der var stor spænding om resultatet. 

Klubmestre i slagspil blev Christine Stahlschmidt og Martin Tolbøl. 

Klubmestre i hulspil blev Christine Stahlschmidt og Anders Stasiak. 

På damesiden ser det ud til, at der er et generationsskifte på vej, og det lover godt for fremtiden. 

De bedste spillere ved årets klubmesterskab i de forskellige aldersrækker deltog i Sønderjysk mesterskab i 

Sønderjyllands Golfklub, men turneringen blev ikke færdigspillet på grund af dårligt vejr. Turneringen afvikles den 12. 

april samme sted. 

 

  



Klubber i klubben. 

Fundamentet i klubben er medlemmerne. Der er altid stor aktivitet på banen, og det skyldes for en stor dels 

vedkommende klubber i klubben.  

Jeg nævner her kort klubbens officielle klubber. 

Seniorklubben møder trofast hver mandag formiddag og eftermiddag, Det er imponerende så meget de holder gang 

i hinanden uanset vejret møder de trofast både sommer og vinter. Der bliver også plads til at tænke på andre i 

samfundet. Seniorklubben arrangerede en turnering til fordel for Sønderborg Kvinde og Krisecenter. 

Dameklubben har igen afviklet en række gode initiativer i 2014. De har spillet med i PINK CUP til fordel for 

brystkræft, og har indsamlet 53.433 kr. Landsfinalen blev i år afviklet på Lübker Golf Ressort. Herudover har de 

afviklet flere turneringer med gode sponsorer. En af disse turneringer er damerne inviterer herrerne. Der var i år 138 

spillere, der støttede op omkring arrangementet til fordel for PINK CUP. Dameklubben har i årets løb været på 

udflugt til Tønder og har haft besøg fra Nordborg. Dameklubbens bestyrelse arbejder for yderligere samarbejde med 

de sønderjyske klubber. 

I efteråret arrangerede dameklubben bazar, hvor overskuddet gik til PINK CUP 2015. Et flot initiativ.  

Der har været et ønske fra Seniorklubben om at lave et arrangement, hvor der skulle bruges telt. Bestyrelsen har 

derfor foreslået, at flytte matchen ”damerne inviterer herrerne”, og seniorklubbens arrangement til uge 24, hvor der 

vil være telt til rådighed.  

Herreklubben har i årets løb haft stor aktivitet. Der var revanche til gode i forhold til matchen mod Nordborg 

Golfklub. Nordborg vandt pokalen i 2013. 

Årets Als Cup mod Nordborg Golfklub endte med en stor sejr til Sønderborg Golfklub, og herreklubben vandt dermed 

pokalen tilbage. 

Herreklubben har haft besøg af Tønder Golfklub, og herreklubben vandt stort med 369 point mod 314. 

Herreklubben har også i 2014 været på udflugt. Klubben boede på Hovborg Kro, og spillede på Gyttegård og Jelling 

Golfklubs baner. De 26 deltagere nød turen og hyggede sig udover de spillede godt golf.  

 

Fremtiden 

2014 har ligesom 2013 været en udfordring både med at skaffe nye medlemmer og fastholde og få nye sponsorer. 

Uanset dette aflægger kassereren om lidt et regnskab med sorte tal, nemlig et overskud på 106.741 kr., hvilket må 

siges at være tilfredsstillende. 

Vores medlemstal ved årsskiftet er under pres. Det betyder, at 2015 også bliver et år hvor, vi skal kæmpe om flere 

medlemmer og flere sponsorer. 

Vi fortsætter med de aktiviteter, vi havde i gang i 2014.  

Det drejer sig om Spil golf med en ven, Golfens dag, deltagelse i kulturnatten i Sønderborg og DGU arrangementet i 

august. 

Som noget nyt tilbyder vi virksomheder, sportsklubber særlige arrangementer, uden betaling. Vi håber på den måde 

at få medarbejdere og andre idrætsudøvere gjort interesserede i vores sport. 

Vi arbejder på at udforme en model for Sønderborg Golfklub efter gode ideer fra Vejle Golfklub. Modellen går ud på 

at tilbyde næsten gratis undervisning og gratis medlemskab det første år. Vejle Golfklub har haft stor succes med 

modellen, og vi prøver på, om vi kan udforme en model til os, som kan passe ind i den måde vi driver golfklub på. 

Vi dropper tilbuddet om bonus ved at skaffe et medlem. Det var ingen succes. 

  



Afslutning 

Jeg roser igen alle klubbens medlemmer for jeres gode humør og afslappede måde at være på. 

Jeg benytter lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde har lavet et stykke arbejde for klubben. Det er vi 

glade for, og det er meget værdifuldt. 

En stor tak til greenkeeperne, Troels og Helene for deres store arbejde. Til slut takker jeg bestyrelsen for 

samarbejdet i 2014. Vi har igen haft rigtigt travlt, men alle har deltaget med godt humør og stor arbejdsindsats. Tak 

for det. 

 

Sven-Erik Vad 

formand 

 


