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Årets løb. 

Baneudvalget 

2016 var det første år uden chefgreenkeeper. Thomas blev kontaktperson. Det har for 

greenkeeperstaben i 2016 været et udfordrende opstarts år med tørkeperioder, alger og fiskedød, 

fugleflugt, brud på vandingsanlæg, div. maskinproblemer, færdiggørelse af nyt hulforløb. Heldigvis 

har greenkeeperne mødt forståelse fra medlemmer, bestyrelse og baneudvalg. 

Det har været et udfordrende år, og der kan læses meget mere om udfordringerne i den 

redegørelse, som har været offentliggjort på hjemmesiden den 27. oktober 2016. 

Det nye hulforløb på hullerne 10-11-12 blev taget i brug tidligt på året og har været en succes. Et 

flot arbejde, som er udført af vore egne greenkeepere. 

I slutningen af året fik klubben en henvendelse fra Per Ditlev, som på det tidspunkt var 

chefgreenkeeper i Nordborg Golfklub. 

Bestyrelsen har besluttet at ansætte Per som chefgreenkeeper fra den 1. april. Per har fået sin 

uddannelse i Benniksgaard og Tønder Golfklub, og har siden 2013 været ansat i Nordborg 

Golfklub. 

Bestyrelsen byder Per velkommen til klubben, og vi glæder os til samarbejdet. 

Gundstrup 7 

Vi købte huset Gundstrup 7 i 2014, med henblik på at det skulle lejes ud til en af greenkeeperne, 

og for at sikre adgangen til ca. 8.000 m² jord. Adam er rejst og der er ingen af greenkeeperne, der 

ønsker at leje boligen. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til at sælge ejendommen, og lige nu har 

vi en aftale med en mulig køber, som har frist til efteråret med at indgå en endelig købsaftale. 

Klubben holdes skadesløs for de udgifter vi har i denne periode. 

Husudvalget 

Husudvalget har også i 2016 sørget for, at klubhuset har været indbydende og hyggeligt at komme 

i. De har lavet en indsats, der er langt ud over hvad der kan forventes. Tak for det. 
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Det Sønderjyske samarbejde 

Der er indgået følgende aftaler om greenfee for 2017: 

Haderslev Golfklub: Alle dage 275 kr. 

Brundtland Golfcenter: Alle dage 275 kr. 

Nordborg Golfklub: Alle dage 200 kr. 

Sønderborg Golfklub: 100 kr. rabat på gældende greenfee 

Tønder Golfklub: 100 kr. rabat på gældende greenfee 

Åbenrå Golfklub: Hverdage 200 kr., weekend og helligdage 250 kr. 

Benniksgaard Golfklub: Hverdage 250 kr., weekend og helligdage 300 kr. 

Sønderjyllands Golfklub: Hverdage 250 kr., weekend og helligdage 300 kr. 

 

Bestyrelsen er fra flere sider blevet opfordret til, på forsøgsbasis, at indgå en fritspilsaftale med 

Nordborg Golfklub. Bestyrelsen har vedtaget at indlede forhandlinger med Nordborg Golfklub og 

har fremsendt et udkast til en sådan aftale til Nordborg Golfklub. Vi afventer nu deres 

tilbagemelding. 

 

Begynderudvalget 

Begynderudvalget har haft et meget travlt år. 

Vi havde i 2016 et kampagnetilbud som prøvemedlem på 500 kr. For det beløb kunne man blive 

fritspillet, og kunne spille på Sønderborg Golfklubs bane i hele 2016. 

Det blev en succes. Der var 77 der tog imod vores tilbud. 

Efterfølgende har ca. 25 meldt sig ind klubben. 

Klub 37 fortsatte i 2016 med samme succes som tidligere. Det er en god måde at få sluset nye 

medlemmer ind i klubben. Det giver også mulighed for, at medlemmer af klubben kan øve sig i at 

spille turnering og møde andre medlemmer. 

Spil Golf med en ven blev igen en succes, og det gentages i 2017. 
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Juniorudvalget 

Der er registreret ca. 45 juniorspillere, og antallet er lidt nedadgående, det gælder særligt for 

piger. Dette er desværre en tendens for juniorer i hele golf-Danmark. Der har ikke været så mange 

deltagere til fredagsmatcherne, ligesom der i afslutningsturneringen kun deltog 5 juniorer med 

forældre.  

Vi havde 2 spillere med i JDT, og her vandt Christian Husted Høisæt supercuppen U 14 spillere. 

Utroligt flot gået, og et stort tillykke til Christian. 

Juniorerne deltog også i DGU holdmatch, Girls Only og klubbens Sommer Camp. I 2016 har 

juniorudvalget indført en samlet Order of Merit, altså en samlet vinder på tværs af alle rækker. 

Vinderne i 2016 blev Ellen Orris Jørgensen og Christian Husted Høisæt. 

 

Eliteudvalget 

Klubbens 1. hold spiller også i 2017 i 3. division og vores kvalifikationshold spiller i den 

nyoprettede 5 division, fordi de vandt deres pulje. 

Jeg opfordrer igen til, at klubbens medlemmer tager sig tid til at overvære deres matcher. De 

spiller hjemme 3 gange i 2017. Tidspunkterne fremgår af klubbens oversigt over 

banearrangementer 2017. 

Regionsgolf 

Der er stor interesse for at deltage i Regionsgolf Danmark. Klubben deltager med flere 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, og de afvikles som udekampe og hjemmekampe. 

Sponsorudvalget 

Også i 2016 har klubben nydt godt af de mange trofaste sponsorer – vi er utrolig glade for den 

støtte vi modtager. 

Sponsorudvalget – med Preben Mylliin i spidsen – har leveret en stor og flot indsats. Til opgaven 

med at samle sponsorater i sæsonen 2017 har Preben fået hjælp fra Henry Uldall og Jacob 

Haunstrup. Egon Pickardt deltog også i 2016, og vi takker for, at han også trådte til på et tidspunkt, 

hvor vi manglede et sponsorudvalg. 

Vi er meget glade for, at de har påtaget sig opgaven. Bestyrelsen takker for deres store 

engagement. 
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Turneringsudvalget 

Også i 2016 har der været arrangeret flere gode turneringer i samarbejde med sponsorer. Vi er 

glade for disse sponsorater. Det giver lejlighed til at klubbens medlemmer får mulighed for at spille 

turneringer sammen med medlemmer, som de normalt ikke spiller sammen med. 

Jeg vil fremhæve klubbens Jubilæumsturnering, som i 2016 blev sponsoreret af Jacob Nielsen og 

Søn ved Bjarne Vejsnæs. Det er en turnering, der slutter med fest om aftenen. Det er en fantastisk 

dag, og jeg opfordrer igen endnu flere til at deltage. 

Klubmesterskabet i slagspil i 11 årgange blev afviklet over en weekend. Ikke færre end 80 spillere – 

og heriblandt rekordmange damer (24) dystede i det flotte sensommervejr. 

Årets klubmestre blev: 

Damer: Sarah Abercromby  

Midage damer: Mette Moos 

Senior damer: Lone Risvig Aagaard 

Veteran damer: Connie Wulf 

Superveteran damer: Sonja Mylliin 

Junior drenge: Victor Mellgaard 

Herrer: Daniel Andersen 

Midage herrer: Mikkel Frost Jensen 

Senior herrer: Claus Peter Christensen 

Veteran herrer: Preben Grinsted 

Superveteran herrer: Ib Skovby 

Klubmestre over-all blev i 2016: 

Sarah Abercromby og Michael Lenther Jensen. 
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Klubber i klubben 

Som jeg nævner hvert år er klubbens medlemmer fundamentet i klubben, og mange af dem spiller 

i klubbens officielle klubber. De er med til skabe en god klubånd og mange gode relationer. 

Jeg nævner kort de officielle klubber i klubben, men der er andre klubber i klubben, som også er 

med til skabe den gode klubånd. 

Seniorklubbens medlemmer møder trofast mandag formiddag og mandag eftermiddag hele året 

rundt, uanset vejr og vind. Det er meget imponerende. Herudover arrangeres udflugter til 

venskabsklubber. I 2016 har seniorklubben spillet venskabsmatcher mod Nordborg, Tønder, 

Fåborg og Haderslev. Herudover har de været i Tyskland på en 3 dages tur til Schloss Lüdersburg. 

Dameklubben arrangerede igen i 2016 mange matcher. Udover venskabsmatcherne vil jeg nævne 

Sydjysk Damematch – et samarbejde mellem dameklubber i det syd- og sønderjyske. Et meget flot 

initiativ. 

Pink Cup er et andet stort arrangement med bl.a. den traditionelle herredag, hvor der holdes 

amerikansk lotteri. Det er en del af indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse, og samlet har 

dameklubben indsamlet 94.000 kr. i 2016 inkl. en hole-in-one præmie på 25.000 kr. Årets 

indsamling til Kræftens Bekæmpelse gav en 4. plads og en plads i PINK CUP finalen. Det er flot 

gået. 

Herreklubben har i årets løb igen haft stor aktivitet. 

Udover de ugentlige turneringer har der været afviklet Als Cup, som i år var uhyre spændende, 

men med et resultat på 24-24, blev pokalen i Nordborg. 

Årets udflugt måtte opgives på grund af for få tilmeldinger, men herreklubben fik alligevel en 

udflugt til Glücksburg, hvor 21 mænd fik rigtig herremad og fadøl.  

De månedlige gunstarter er en succes, det giver et godt socialt samvær. 

Fremtiden 

Jeg har i flere år nævnt, at vi havde store udfordringer med at skaffe nye medlemmer og at 

fastholde medlemmer. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at vi i 2016 skulle give et rigtigt Lars Larsen tilbud. Det lød på: Bliv 

prøvemedlem for 500 kr., og spil golf i hele 2016 i Sønderborg Golfklub. Det blev en succes, og det 

gentager vi i 2017. 

Medlemstallet er stabiliseret og vores sponsorindtægter er ligeledes i god gænge. Kassereren 

aflægger lige om lidt et regnskab med sorte tal, nemlig et overskud på 278.098 kr.  Det er meget 

tilfredsstillende. 
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Kassereren har ved tidligere generalforsamlinger nævnt, at klubben mangler likviditet, og det 

uanset, at vi i de sidste regnskabsår er kommet ud med overskud. Bestyrelsen har derfor besluttet, 

at 1. opkrævning i 2018 skal betales 1. februar 2018. 

Bestyrelsen har godkendt følgende initiativer for 2017. 

1. Klubben deltager i Golfens Dag den 30. april, hvor vi igen opfordrer klubbens medlemmer 

til at tage en ven, nabo eller familiemedlem med denne dag. Det er også gennem klubbens 

medlemmer vi skal rekruttere nye medlemmer. 

2. Et prøvemedlemskab i 2017 koster 500 kr., og for denne pris fås undervisning, og efter 

fritspil, medlemskab resten af året.  

3. Tilbud til golfspillere, der ikke har spillet i flere år, og som ikke har været fuldgyldigt 

medlem af en golfklub siden 2014, og som overvejer at prøve golfspillet igen. De kan spille 

4 måneder for 1.000 kr. Vi sammensætter et tilbud på samme vilkår til klubbens passive 

medlemmer. 

4. Vi får et officielt par 3 bane medlemskab til 750 kr. om året. 

5. Spil Golf med en ven fortsætter. 

6. Klubben deltager i kulturnatten i Sønderborg. 

7. Klubben fortsætter med tilbud om events til sponsorer m.v., men nu til 1.000 kr. 

Selv om bestyrelsen gør meget ud af at kommunikere med medlemmerne kan man altid blive 

bedre. Bestyrelsen nedsatte derfor tidligere på året et lille udvalg, der skulle kigge på bestyrelsens 

kommunikation – både internt og eksternt. I starten af 2017 vil hjemmesiden få et ”facelift” og 

klubben vil også gøre mere brug af Facebook. 

Medlemmerne opfordres til at have klubbens hjemmeside som startside, og på den måde hele 

tiden få de seneste nyheder fra klubben. Det er også muligt at logge på GolfBox direkte fra vores 

hjemmeside. 

Afslutning: 

Jeg roser igen alle klubbens medlemmer for jeres måde at være på, det er en fornøjelse at møde 

jer, ikke kun på golfbanen, men også i andre sammenhænge. 

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

arbejde for klubben. 

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

bestyrelsen for samarbejdet i 2016. Der har igen været meget at se til, men alle har deltaget med 

godt humør og stor arbejdsindsats. Tak for det. 

Sven-Erik Vad 

Formand 


