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Sønderborg Golfklub. 
Generalforsamling mandag den 18. februar 2019. 

 
Bestyrelsens beretning. 
  

 

Årets løb. 

 

Baneudvalget. 

Klubben har haft besøg af DGU, som har lavet en rapport om Sønderborg Golfklubs bane. I den 

forbindelse bad vi om hjælp fra klubbens medlemmer til at indsamle data over, hvor spillerne 

færdes på banen. De indsamlede data skal bruges til at optimere layoutet på banen. For at 

indsamle disse data skulle medlemmerne installere en app ”Golfsporet” på deres telefon.  De 

indsamlede data fra ”Golfsporet” er allerede brugt i 2018, idet der er områder med blivende 

rough, samt områder hvor roughen er blevet slået én gang om måneden. Medlemmerne 

opfordres til at bære telefonen på sig ved en ny omgang, så baneudvalget kan afklare om boldene 

havner i bunkers. 

Vi har i flere omgange haft problemer med områder på banen, hvor vandet først efter meget lang 

tørke forsvinder. Klubben har gjort brug af et af klubbens medlemmer, Peter Dall, for at finde 

banens drænrør. Drænene er i løbet af året blevet tjekket for deres funktionalitet. Det håber vi på 

vil forbedre afvandingen af de områder, som har stået under vand. Vådområdet ved hul 5 er søgt 

løst ved at udvide søen og samtidig udvide landingsområdet til højre for søen. En sø på hul 4 

overvejes.  

Ændring af bunkerne ved hul 11 og 12 er gennemført. 

Sønderborg Kommunes Vej og Park afdeling har renoveret Augustenborgstien, som gennemløber 

golfbanen fra toilethuset ved hul 3 og ind til klubhuset. 

Vi har i 2018 fået en ny chefgreenkeeper, Hans Jacob Tækker. Han har de sidste 4 år sideløbende 

med arbejdet i golfklubben uddannet sig til greenkeeper. Uddannelsen blev afsluttet med 

topkarakter. Klubben har ønsket Hans Jacob tillykke med uddannelsen og det flotte resultat. 

Golfklubben har sat gang i arbejdet med et længe ønsket indendørs træningsfacilitet på loftet over 

bagrummet. Arbejdet er langt fremme og det forventes, at rummet snart kan tages i brug. Vi 

håber også, at vi kan tilbyde en Trackman. Der er søgt og fået fondsmidler til projektet. Endvidere 

har vi fået fondsmidler til eftersåning af fairways. Vi er meget glade for sponsoraterne fra 

Sønderborg Kommune, Fabrikant Mads Clausens Fond og DGI DIF. 

 

Gundstrup 7. 

Den 7. maj 2018 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få 

generalforsamlingens godkendelse af salg af Gundstrup 7. Som led i salget skal ca. 8.000 m2 af 

grunden overføres til klubben ejendom. Der var indgået en købsaftale på kr. 995.000 og at 

overtagelsen skulle ske straks. 

Generalforsamlingen godkendte salget, som nu er gennemført. 
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Det Sønderjyske samarbejde. 

Greenfee samarbejdet mellem de Sønderjyske klubber fortsætter og i 2018 havde klubberne 

aftalt, at vi byttede greenfee billetter mellem klubberne. Greenfee billetterne blev i Sønderborg 

Golfklub brugt til præmier i enkelte turneringer, uddeling til Senior-, Dame- og Herreklubben. 

Denne ordning fortsætter i 2019. 

Samarbejdet med Nordborg Golfklub forsætter i 2019 på samme betingelser. 

Sønderjysk Mesterskab blev i 2018 afviklet i Sønderborg Golfklub. 51 deltagere fra 7 klubber 

deltog i turneringen. 

Benniksgaard Golfklub blev bedste klub. Sarah Abercromby, Benniksgaard, blev bedste dame og 

Frederik Engel, Sønderjyllands Golfklub blev bedste herre.  

 

Begynderudvalget. 

Vi gentog i 2018 klubbens kampagnetilbud. Vi fik et lidt bedre resultat end i 2017. Der blev 

fritspillet 28, men det er ikke alle der har meldt sig ind i klubben. Klubben fortsætter med gode 

tilbud i 2019. 

Spil golf med en ven er også et tilbud, som har været kørende i flere år under god ledelse af Aase 

Møller Hansen. I 2018 vandt Mikkel Jensen medlemsskabet undere kyndig vejledning af Hanne 

Bryld. 

 

Juniorudvalget.  

I løbet af 2018 har 15 juniorspillere deltaget i træning med Troels. Juniorudvalget har holdt flere 

arrangementer, som f.eks. turnering med klubbens elitespillere og afslutningsturnering med 

forældre/bedsteforældre. I august blev der holdt en golf camp, hvor juniorerne trænede torsdag 

og fredag. Juniorudvalget tog efter træningen over med underholdning. Alle overnattede i 

klubhuset. Lørdag var der afslutningsturnering på par 3 banen. Det var tydeligt at se, at træningen 

havde hjulpet i juniorernes udvikling. Juniorudvalget tror på, at tiltrække nye spillere i 2019. 

Christian Høisæt og Victor Thybo har deltaget i elitetræningen og har også spillet med på klubbens 

5. divisionshold med stor succes. 

Christian Høisæt har også spillet på det vindende distrikt hold, som dækker det Syd- og 

Sønderjyske område. Supercuppen spilles som en holdturnering med 8 spillere på hvert hold 

(distrikt). De 8 bedste spillere fra Junior Distrikts Tour kvalificerer sig til distriktsholdet og i 2018 

havde Christian Høisæt kvalificeret sig og sammen med kammeraterne hjemtog han den samlede 

sejr.  

Christian Høisæt og Victor Thybo spillede sig også i regionsfinalen i Dejbjerg Golfklub. De fik begge 

et fint resultat. Christian blev nr. 4 i aldersgruppen 14 år og Victor vandt aldersgruppen 12 år. 

Victor kvalificerede sig derved til landsfinalen i Birkemose. Endnu engang var Victor bedst i hans 

aldersgruppe, hvilket gav ham adgang til træningssamling/spil sammen med landsholdet under 

Made in Denmark i Silkeborg. 

Stort tillykke til dem begge. 

 

Eliteudvalget. 

Klubbens 3. divisionshold spillede en fornuftig sæson og blev i 3. division, mens vores 2. hold 

rykkede ned fra 5. division til kvalifikationsrækken. 
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Regionsgolf. 

Også i 2019 er der stor interesse for at spille regionsgolf. 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.  

Selvom der er stor interesse for at spille regionsgolf, er interessen for at være holdkaptajn ikke så 

stor. Der mangler stadig mindst en holdkaptajn på et af holdene.  

 

Sponsorudvalget. 

Også i 2018 har sponsorudvalget leveret et flot stykke arbejde. De har netto skaffet klubben ca. 

400.000 kr. i sponsorater, salg af annoncer og skilte. Det er godt gået og bestyrelsen er meget 

glade for deres arbejde og den støtte som sponsorerne giver Sønderborg Golfklub. 

Sponsorudvalget har i 2018 ihærdigt arbejdet med at sælge golfpakker, ligesom de forsøger at 

komme i kontakt med mange klubbers medlemmer for at lave gruppeaftaler. Det giver gevinst, og 

allerede på nuværende tidspunkt har Jakob Haunstrup lavet ca. 192 greenfee aftaler med 

medlemmer fra 5 forskellige klubber. Det er godt gået. For at hjælpe Jakob kan I kontakte ham på 

tlf. 21 41 21 91. 

 

Turneringsudvalget. 

Også i 2018 har der været afviklet flere gode turneringer i samarbejde med sponsorer. Vi er glade 

for sponsorernes støtte, og det giver lejlighed til at klubbens medlemmer får mulighed for at spille 

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

Klubbens jubilæumsturnering afvikles lørdag den 24. august. Turneringens sponsorer Teknidan og 

Kontor Syd har et stort ønske. De håber på en større opbakning til turneringen og festen. Målet på 

150 deltagere blev ikke opfyldt i 2018, men der satses på at målet nås i 2019. 

Det er en forudsætning for sponsorernes fortsatte engagement i turneringen, at opbakningen 

blandt medlemmerne øges. 

 

Grundlovsdag lagde Sønderborg Golfklub bane til årets golfturnering til fordel for børnecancer 

fonden i samarbejde med Team Rynkeby. 108 spillere fra 11 klubber deltog i turneringen. Efter 

turneringen var der hyggeligt samvær på terrassen og spisning med præmieoverrækkelse i det 

opsatte telt. Mange sponsorer havde støttet turneringen med flotte præmier.  Vigtigst var det, at 

der blev samlet et flot beløb ind til det gode formål. 

Den 11. og 12. maj afholdes der DGU eliteturnering hos Sønderborg Golfklub. Det er en 
eliteturnering for de bedste damer og piger i Danmark og om lørdagen suppleres feltet med en 
breddeturnering for piger. Det er en turnering på højeste niveau og der bliver behov for mange 
hjælpere som startere, forecaddies, scorerapportører etc. Herudover skal der bruges hjælpere til 
forplejning morgenmad/frokost osv. 

Der er indført nye golfregler i 2019. Klubben bestiller et antal regelbøger til salg i klubhuset. Kursus 

for medlemmerne overvejes til foråret og planlægges af Preben Grinsted og John Senger. 
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Klubmesterskabet i slagspil blev afviklet weekenden den 15. og 16. september. Klubmesterskabet 

spilles altid uden handicap tildeling og i slagspil tæller alle slag med. 

Der deltog 55 spillere og de var fordelt bredt blandt de fleste aldersgrupper. 

Bedste herre blev Søren Ploug med kun 148 slag og bedste dame blev Aase Møller-Hansen. 

Klubmestre i de forskellige aldersrækker blev følgende: 

 

Dame Super Veteran rækken: Aase Møller-Hansen med 192 slag 

Dame Veteran rækken: Tove Zanchetta med 199 slag 

Dame Senior rækken: Lone Risvig Aagaard med 205 slag 

Herre Super Veteran rækken: Jan Mølgaard med 177 slag 

Herre Veteran rækken: Ole Thomsen med 169 slag 

Herre Senior rækken: Trevor Abercromby med 172 slag 

Herre Midage rækken: Søren Ploug med 148 slag 

Herre rækken: Daniel W. Andersen med 149 slag 

Junior Drenge: Victor Thybo 163 slag. 

 

Lørdag og søndag den 22. og 23. september blev klubmesterskabet afgjort med hulspils finaler. 

Efter en række spændende kampe lørdag og søndag formiddag blev finalen afviklet søndag 

eftermiddag. 

Hanne Bryld vandt 2-1 over Bente Hagbo Larsen mens Daniel W. Andersen vandt 2-1 over Michael 

L. Jensen. 

Stort tillykke til alle. 

 

Hjertestartere. 

Sønderborg Golfklub har fået to hjertestartere af Trygfonden. Den ene hænger i mellemgangen og 

den anden i toiletbygningen ved hul 3. 

Den ene hjertestarter har været i brug. Det var den 2. oktober, hvor en af klubbens greenkeepere 

blev kontaktet ved 7 tiden af alarmcentralen. Der var et hjertestop på en adresse i Asserballe 

Station. 

To af klubbens greenkeepere var hurtig på stedet med klubbens ene hjertestarter. De ydede en 

flot førstehjælp, som betød at patienten var ved bevidsthed inden redningshelikopteren fløj 

afsted. 

Flot arbejde af Sønderborg Golfklubs greenkeepere. Tak for det. 

 

Persondataforordning. 

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. Denne meget komplekse lovgivning 

tjener et særdeles godt formål, nemlig at vi alle er meget bevidst omkring, hvorledes vi bruger og 

opbevarer personfølsomme oplysninger. Det har været og er et kæmpe projekt, som vi kan takke 

bestyrelsesmedlem Claus Peter Christensen og et medlem Jan Mølgaard for, at vi er kommet godt 

på vej. 

 

Trænersituationen. 

Troels har sendt en redegørelse over sin situation til klubbens medlemmer. 



 

6 
 

Bestyrelsen bakker op om den åbenhed som Troels har udvist, og vi bakker ham 100 % op.  
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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 at skabe en god klubånd og mange gode relationer. 

 

Jeg nævner kort de officielle klubber, 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 forøge medlemstallet fra 165 til 170, ganske imponerende.  

 

Seniorklubben har forsøgt sig med flere spilformer som f.eks. Mexican Scramble, og det er faldet i 

god jord. De vil dog søge at finde en god balance i forhold til at spille stableford.  

Seniorklubben har forsat venskabsturneringer med Nordborg og Faaborg.  Haderslev Golfklub 

måtte droppes, fordi golfklubben ikke gav mulighed for at spille om mandagen. 

 

Dameklubben har i 2018 haft mange arrangementer og en enkelt udflugt, hvor tilbagemeldingerne 

var meget positive. Samarbejde med venskabsklubber i 2018 har ikke været den store succes, og 

der foretages en evaluering af om dameklubben fortsat skal i samarbejde med venskabsklubber. 

Dameklubben har også i 2018 været meget aktiv omkring Pink Cup. Der har været afholdt 

forskellige arrangementer som f.eks. herredagen. Samlet har dameklubben indsamlet 76.186 kr. 

som rakte til en 5. plads på landsplan. Det er særdeles flot, tillykke og tak for jeres indsats. 

Sydjysk dameturnering har igen været en succes, og det viser, at dameklubbens initiativ var rigtigt 

set.  

 

Herreklubben har også i 2018 haft stor aktivitet. Medlemstallet har ligget omkring 110. Der har 

været 2 udflugter til henholdsvis Sønderjyllands Golfklub og Glücksborg. Deltagerne har givet gode 

tilbagemeldinger. De fælles gunstarter har igen været positive idet det fremmer det sociale 

samvær i herreklubben.  

Årets begivenhed var da Als-cup vendte tilbage til Sønderborg Golfklub. Vi vandt med 17½ mod 

10½ over Nordborg. 
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Fremtiden. 

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

medlemmer. Status på medlemstallet er lige nu 701. En nedgang fra januar 2017 på 83 

medlemmer, og det på trods af, at klubben har haft mange gode tilbud til ikke golfspillere og 

tidligere golfspillere. 

 

Sønderborg Golfklub har derfor en stor udfordring, og jeg opfordrer derfor alle medlemmer til at 

være aktiv i forhold til at skaffe medlemmer. Der er ikke noget lige nu, der peger på at udviklingen 

vender. 

 

Uanset de store udfordringer på medlemssiden kommer kassereren med et regnskab, der udviser 

et overskud på 254.384 kr.  

 

Klubbens likviditet er i korte perioder henover året presset og i lyset af dette og på grund af de 

store udfordringer på medlemssiden, foreslår bestyrelsen derfor en kontingentstigning, som 

kassereren vil komme nærmere ind på. 

 

Afslutning: 

Jeg gentager mig selv hvert år, når jeg roser alle medlemmerne for jeres måde at være på. I er altid 

positive både på banen og 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 2018. Som tidligere år har der været meget at se til, men alle har 

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

 

Sven-Erik Vad 

Formand 

 


