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Bestyrelsens beretning. 

Årets løb. 

Baneudvalget. 

2017 artede sig markant anerledes end alle foregående år. Vejrguderne ignorerede alle greenkeepernes 

ønsker.  

Chefgreenkeeperen har haft særdeles vanskelige forudsætninger for blot at vise små forbedringer på 

klubbens anlæg, men det er alligevel lykkedes at lave synlige ændringer på klubbens greens. 

Foråret bød på en del tørke, der bl.a. bevirkede at teestederne ikke så tilfredsstillende ud, og efter nogle 

acceptable sommeruger slog vejret om til ikke kun byger, men udelukkende vedvarende regn, der blev 

meget ødelæggende for greenkeepernes anstrengelser for at udføre et godt arbejde med fairways, bunkers 

og rough. Ja, roughen blev også forsømt. Ikke af greenkeeperne, men af vejret, der bærer skylden for at 

dette areal ikke kunne høstes eller holdes nede. 

Sensommeren og efteråret er regnet væk, og har forhindret personalet i at udføre et fornuftigt stykke 

arbejde. 

Alt i alt kan vi konkludere, at greenkeeperne har haft en svær sæson, men alligevel har de holdt banen på et 

acceptabelt niveau. 

Det er godt gået af greenkeeperne. Tak for indsatsen. 

Vi har i 2017 fået 2 nye broer over vandløbene ved hul 11 og hul 16. De flotte broer er bygget frivilligt af 

klubbens medlem Jørn Jensen. En stor tak til Jørn for dette arbejde.  

Greenkeeperne har tidligere gjort opmærksom på, at vi skulle tage hensyn til greenkeeperne og deres 

arbejde, og denne opfordring gentages her. Tag hensyn. 

Sønderborg Golfklub har støttet spejdernes lejr i 2017. Vi stillede en elbil rådighed hele ugen. Vi glæder os 

over, at klubben var med til at opfylde det ønske fra spejderne. 

Gundstrup 7: 

Bestyrelsen har haft en forhåndsaftale med en mulig køber, men køber har meddelt, at han ikke har 

mulighed for at købe ejendommen på nuværende tidspunkt. 

Klubben har nu kontakt med en anden potentiel køber og det er bestyrelsens opfattelse, at et salg er nært 

forestående. 



Husudvalget: 

Husudvalget har igen i 2017 sørget for at klubhuset har været indbydende at komme i, blomster på 

bordene og flot pyntet op til jul. De laver en indsats, der er langt over hvad man kan forvente. Tak for det. 

Det Sønderjyske samarbejde: 

Greenfee samarbejdet med 8 klubber i Sønderjylland forventes at fortsætte. Vi holder møde om 

samarbejdet inden udgangen af februar. 

Vi indgik i 2017 et samarbejde med Nordborg Golfklub om fritspil på hinandens baner. Prisen blev aftalt til 

600 kr. Aftalen er indgået også for 2018 på samme vilkår, og skal drøftes igen i 2019. Der var 64 

medlemmer af Nordborg Golfklubs medlemmer, som købte adgang til Sønderborg Golfklub og 45 

medlemmer fra Sønderborg Golfklub, som købte adgang til Nordborg Golfklub.  

Begynderudvalget: 

Vi gentog i 2017 klubbens kampagnetilbud om et prøvemedlemskab for 500 kr. Vi havde håbet på den 

samme succes som i 2016, men den udeblev. På et tidspunkt var 30 personer tilmeldt, men det endte med 

at ca. 10 blev fritspillet.  

Vi prøver igen i 2018, idet vi kan se, at antallet af medlemmer fortsat falder, så det er nu vi skal have vendt 

udviklingen.  

Klubben tilbyder igen et prøvemedlemskab for 500 kr., men nu kan udstyr lånes gratis, og vi bliver lidt mere 

fleksible i forhold til få nye medlemmer fritspillet, idet nogen skal bruge lidt mere tid end andre, måske på 

grund af arbejde. 

For at vi kan få succes håber vi på, at medlemmerne er med på at lave reklame for ordningen ved at tale 

med naboer, venner og familie. Vi sætter tilbuddet på Facebook, så vi håber også, at medlemmerne vil dele 

tilbuddet. 

Juniorudvalget: 

Juniorudvalget har lavet et stort arbejde i 2017, men det har ikke været nok til at få flere juniorer, hvilket er 

meget tiltrængt. 

Martin Jørgensen og Allan Christensen udtræder af udvalget, og vi takker for deres indsats. Fremover 

overtager Christian Mølgaard og Dan Kjær i fællesskab ledelsen af juniorudvalget. Vi byder dem velkommen 

til arbejdet. 

Juniorerne deltager i forskellige turneringer under DGU, bl.a. Supercuppen for U14 spillere. Distrikt 3, som 

dækker det Syd- og sønderjyske områder, mødtes med de øvrige 2 jyske distrikter i efteråret 2017. Et hold 

består af 8 spillere, som kvalificerer sig til holdet gennem Junior Distrikt Tours. Christian Husted Høisæt fra 

Sønderborg Golfklub havde kvalificeret sig, og sammen med kammeraterne hjemtog han den samlede sejr. 

Tillykke med det. 

Eliteudvalget: 

Klubbens 1. hold spiller igen i 2018 i 3. division og kvalifikationsholdet spiller i 5. division. Vi har mistet en 

del spillere på grund af flytning, så eliteudvalget har en udfordring i 2018 med at få sat hold.  

Formanden for eliteudvalget og holdkaptajnen er stoppet, idet han har søgt nye udfordringer. Han er 

fortsat medlem i Sønderborg Golfklub. Vi takker ham for indsatsen i Sønderborg golfklub. 



Regionsgolf: 

Der er også i 2018 stor interesse for at deltage i Regionsgolf Danmark. Et hold består af 4 herrer og 2 

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

atmosfære, og de afvikles som udekampe og hjemmekampe. 

Sponsorudvalget: 

Også i 2017 har sponsorudvalget leveret et meget flot stykke arbejde. De har netto skaffet 444.982 kr. i 

sponsorater og salg af annoncer og skilte. Vi er utrolig glade for sponsorudvalgets arbejde, og den støtte 

sponsorerne giver Sønderborg Golfklub. 

Sponsorudvalget forsøger i 2018 at lave aftaler med hoteller om salg af golfpakker, ligesom de forsøger at 

komme i kontakt med mange klubbers medlemmer for at lave gruppeaftaler. Et af sponsorudvalgets 

medlemmer vil i 2018 stå for at organisere en forbedret service overfor greenfee spillere ved gruppeaftaler, 

bl.a. vil der blive mulighed for at bestille frokost. Det er Jakob Haunstrup, der vil stå for dette arbejde, men 

han vil gerne have hjælp til opgaven. Han kan kontaktes på tlf. 21 41 21 91. 

Turneringsudvalget: 

Også i 2017 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 normal ikke spiller sammen med. 

Klubbens jubilæumsturnering skiftede i 2018 sponsor. Vi var meget glade for, at Teknidan v/Svend Ebsen, 

og Kontor Syd ville være sponsorer for turneringen. De har givet tilsagn igen i 2018, men de har et stort 

ønske om at klubbens medlemmer i højere grad støtter op om turneringen. Et foreløbigt mål for 2018 er 

mindst 150 deltagere. De sætter alle sejl til for at gøre turneringen og festen til noget særligt. 

Turneringen holdes lørdag den 25. august, sæt derfor kryds i kalenderen. 

Klubmesterskabet i slagspil i 2017 blev afviklet over en weekend. 

Der blev spillet 36 huller slagspil og spillerne blev vejrmæssigt udsat for lidt af hvert. Lørdag vindstille og 

regn - søndag strid blæst og solskin. 

Årets klubmestre blev: 

Junior Piger: Sascha Helena Nielsen 

Junior Drenge: Victor Thybo 

Herrer: Daniel W. Andersen 

Midage damer: Linda Andersen 

Midage herrer: Troels Thybo 

Senior damer: Lone Risvig Aagaard 

Senior herrer: Trevor Abercromby 

Veteran damer: Nanna Borup 

Veteran herrer: Jan Frandsen 

Superveteran damer: Sonja Mylliin 

Superveteran herrer: Jan Mølgaard 

Lørdag og søndag den 23-24. september blev klubmesterskabet afgjort med hulspils finaler. 
Det blev afviklet i et utroligt flot vejr med sol og næsten vindstille særligt lørdag. Banens greens var helt 
eminente, mens fairways var noget fugtige efter de store nedbørsmængder. 



Søndag blev to meget spændende finaleopgør afgjort hvor Britha Elnef vandt 2-0 over Sonja Mylliin, mens 
Troels Thybo vandt 1-0 over Daniel Andersen. Under Troels' og Daniels match blev der især på bagni scoret 
mange flotte birdies. 

Klubmestre over-all 2017 blev herefter Britha Elnef og Troels Thybo. 

Stort tillykke til alle. 

Turneringsudvalget arrangerede regelaften hos klubbens sponsor Kontor Syd med Brian Nygaard Oswald. 

Der deltog knap 100 i arrangementet, og gennem 2 timer underholdt Brian forsamlingen med anerledes og 

skæve vinkler på reglerne. Et godt arrangement, som alle var meget tilfredse med. 

 

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 at 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 at 

skabe den gode klubånd. 

Seniorklubbens medlemmer møder trofast mandag formiddag og mandag eftermiddag hele året, uanset 

vejr og vind. Det er meget imponerende. 

Seniorklubben har været i stand til at fastholde sit medlemstal på 165 stk. Det har i flere år ligget stabilt på 
mellem 163 og 168. Der er tilkendegivelser fra flere ”ikke medlemmer” om at ville være medlem i 2018, så 
trods et frafald med årsag i helbred og dødsfald, så synes også 2018 at blive med stort set uændret 
medlemstal. Det er fordelt med ca. 105-108 med morgenstart og ca. 55-58 med eftermiddagsstart. 
Seniorklubben har uændret 3 venskabsklubber (Nordborg, Haderslev og Fåborg) med hvem der er en årlig 
match og sammenkomst. Udflugter i øvrigt forventes uændret med en 1-dages tur ret lokalt og en 2-3 
dages tur – formentlig i det jyske. 
Til 2019 kommer der regelændringer og seniorklubben er stærkt interesseret i evt. undervisnings-
/orienteringsmøder desangående. 
 
Dameklubben har også i 2017 har mange arrangementer herunder turneringer med venskabsklubber. 
Dameklubben har ændret lidt på mødetidspunktet med Tønder Golfklub. Det har været en succes. Samme 
tilbud kommer nu til Nordborg Golfklub. Dameklubben har også i 2017 været meget aktiv med at støtte 
Pink Cup. Der er indsamlet ca. 65.000 kr., et meget flot resultat, som gav en 10. plads og deltagelse i finalen 
i Trehøje Golfklub. Godt gået. 
Sydjysk damematch blev startet på initiativ af dameklubben. Det har været en stor succes og understøtter 
kendskabet til hinandens klubber og udvikling af sociale relationer klubbernes medlemmer imellem. 
 
Herreklubben har igen haft stor aktivitet. Vintergolf, forårsrunde, sommerrunde og efterårsrunden, alle 
med god deltagelse. De fælles gunstarter er en succes og fremmer det sociale sammenhold i herreklubben.  
Herreklubben har også inviteret damerne til den årlige dyst, lige herreklubben har deltaget damerne 
inviterer herrerne. 
Als Cup blev ikke den store succes i 2017. Sønderborg golfklub tabte 28-20, så der er revanche til gode. 
En enkelt udflugt til Glücksburg blev det også til. 23 medlemmer deltog i udflugten. 
 
 Fremtiden: 
 
Jeg har i flere år nævnt, at vi har udfordringer med at skaffe nye medlemmer og at fastholde medlemmer. 
Uanset de store udfordringer kommer kassereren med regnskab, der udviser et overskud på 367.745 kr. Et 
meget tilfredsstillende resultat. 
 



Klubbens likviditet er ikke p.t. til store investeringer, men alligevel har klubben projekter, der for 
nuværende beløber sig til ca. 1.4 mio. kr. 
Det drejer sig bl.a.om en ny bygning med træningsfaciliteter, dræning og eftersåning. Endvidere er der 
projekter vedr. bagrum og klubhus samt solceller. 
 
Bestyrelsen vil arbejde hårdt for at gennemføre projekterne, bl.a. ved at søge midler fra Sønderborg 
Kommune og diverse fonde. 
 
For at imødegå tabet af medlemmer fortsætter vi i 2018 med at give gode tilbud. Tilbuddene svarer til 
tilbuddene i 2017 blot med den forskel, at lån af udstyr bliver gratis. 
 
Tilbuddene er som følger: 

1. Tilbud om prøvemedlemskab for 500 kr. 
2. Tilbud til tidligere golfspillere 
3. Tilbud til passive medlemmer 
4. Par 3 bane medlemskab fortsætter 
5. Golf med en ven fortsætter 
6. Klubben deltager i Kulturnatten  
7. Tilbud om events til sponsorer fortsætter. 

 
Vi sætter således mange ting i gang, og vi håber så, at vi kan få mange nye medlemmer. 
 
Afslutning: 
 
Igen i år vil jeg rose alle medlemmer for jeres måde at være på, det er en fornøjelse at møde jer uanset om 
det er på golfbanen, eller i andre sammenhænge. 
 
En stor tak til greenkeeperne, Troels og Helene for deres store arbejde for klubben. Til slut takker jeg 
bestyrelsen for samarbejdet i 2017. 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 
 


