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Baneudvalget 
Marts, april og maj måned forløb uden nævneværdig nedbør, hvilket gjorde det tvingende nødvendigt, 
at få en god dialog med vandværket, hvorfra vi altid har modtaget skyllevand, hvilket er årsag til, at 
klubben ikke bruger nævneværdigt beløb til indkøb af lednings vand.  
Vanding af greens, teesteder samt vaskevand foregår udelukkende med overflade vand, der pumpes til 
alle forbrugssteder fra hovedpumpen ved den store sø. 
Juni, juli og august blev egentlig ret OK for greenkeepere og golfere. 
Greenkeeperne plejede golfbanen på en fornuftig, tilfredsstillende måde, og tog sig tid til at dræne et 
par bunkers samt frigjorde nogle afløb til dræn på bl.a. hul 4 og 18, hvor vi tidligere havde problemer 
med store søer på fairways. Søen mellem green 8 og teested hul 9 er blevet oprenset og fremstår 
glimrende. Der er også, sammen med frivillige, forberedt en ny vintergreen på hul 12 samt hegnet bag 
green 12 er udtyndet, som har givet frit udsyn til engarealet mod Mjang Dam. 
 
Husudvalget 
I husudvalget er der ikke meget nyt, alt kører perfekt og der er en fin opbakning til greenfee 
arrangementerne og andre begivenheder. Et ønske fra hus udvalget er, at få en slags pedel, der kan tage 
sig af pasning af arealet rundt om klubhuset. 
 
Begynderudvalget 
Begynderudvalgets 11 medlemmer har igen i 2019 gjort en kæmpe indsats for at gøre nye medlemmer 
fortrolige med golf spillet og vores klub, således at de på sigt forhåbentlig bliver permanente 
medlemmer.  
Medhjælperne i udvalget føler ikke det som en belastning, at skulle stille op og hjælpe ca. 10 gange om 
året. Men vi vil med glæde byde nye udvalgsmedlemmer velkommen og meget gerne yngre, så 
prøvemedlemmerne ikke oplever, at de er kommet ind i en ren pensionistklub. 
Vi har i 2019 haft 38 (2018 var der 30) nye prøvemedlemmer, hvoraf nogen kom til så sent som midt 
august. Af disse er 23 blevet frigivet til spil på 18 hullers banen.  
Forbavsende nok må vi konstatere, at en del af de tilmeldte prøvemedlemmer aldrig møder op, selv om 
de har betalt. 
Vi har fulgt tidligere års regler vedrørende frigivelse, men har ved et møde i oktober ændret på disse til 
sæson 2020. De nye regler kan læses på hjemmesiden under begyndere.  
Vi vil gerne takke alle medlemmer, der hjælper med at få prøvemedlemmerne til at føle sig velkomne i 
klubben og på banen. Tak til Dame-, Herre- og Seniorklub for at tage sig af dem i deres regi og tak til de 
spillere, der torsdag sidst på dagen gør det muligt for Klub 37 at lave gunstart. 
 
Juniorudvalget 
I sæsonen 2019 så vi en lille fremgang af juniorer (8-12 deltagere), men der er fortsat plads til mange 
flere. Kender du en eller flere unge mennesker (i alderen ca. 8-16 år), som kunne tænker sig at prøve 
golfsporten, så kontakt gerne udvalget eller se klubbens hjemmeside for yderligere informationer.   
 
Sønderborg Golfklub var i 2019 repræsenteret stærkt i flere DGU junior turneringer. I Girls Only Tours 
(GOT) var klubbens juniorer med hver gang med flere flotte resultater. Faktisk var det kun store 
sjællandske klubber som Køge og Hjortespring, der havde flere juniorer med i den yngste række. Samlet 
hentede Liva Birch Mølgaard en flot 17. plads i GOT. 
Den største bedrift i 2019 var Victor Thybo, som satte alle til vægs under klubmesterskabet.  
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Træningstiderne forsøger vi igen at aldersopdele, således at de ældre spillere træner sammen, og de lidt 
yngre træner sammen. Vi håber dermed at få lidt bedre fat i den sociale del af fællesskabet når nye 
ansigter for lov til at træne med deres jævnaldrende kammerater. 
  
Vores fredagsturneringer er kernen i turneringskalenderen. Der er 4 turneringer i foråret og 3 i efteråret. 
Vi spiller derfor alle 9 huller hhv. stor og lille bane så vi slutter nogenlunde samtidig.  
Der er igen i år mulighed for at deltage i Junior Distrikt Tour (JDT), som er rettet mod spillere i hele 
Sydjylland og Fyn. Det er en turnering, der skal forberede spillerne på senere deltagelse i rangliste 
turneringer og elite golf. 
  
Vi har fortsat brug for en hjælpende hånd fra juniorforældre for, at det hele skal blive en god oplevelse 
for vores spillere og derfor vil vi i år bede om mere forældrehjælp end I måske har været vant til. Hvis 
alle giver en lille hånd med, er der tale om en begrænset indsat 
Vi håber at se mange spillere, nye som gamle, til en rigtig god sæson.  
 
Eliteudvalget 
Sæsonen 2019 bød på mange gode oplevelser. Vi havde to hold med i Danmarksturneringen og var 
dermed fint repræsenteret i elitegolfen. Da ingen af holdene spillede sig i oprykningsspillet sluttede 
sæsonen med klubmesterskaberne i september. De fleste klubmester titler hos herre og drenge blev 
vundet af elitespillere.  Sønderjysk mester i junior drenge rækken blev Victor Thybo. 
  
Her gennem vinteren trænes flittigt i TrackMan rummet. Et kæmpe plus i forberedelserne til den 
kommende sæson.  
Brutto bestod truppen af ca. 20 spillere i alderen fra 12 til 59, bredt spændende, som er meget positivt 
og givtigt grundet den diversitet vi har i truppen.  
Antallet af spillere er dog lige i underkanten til to hold. Undervejs i turneringen fik vi derfor også brug 
for at trække på nogle af klubbens øvrige dygtige spillere. De trådte beredvilligt til med kort varsel og 
ydede en flot indsats.  
Resultatmæssigt kom vi desværre ikke i mål med at forblive i 3. division og rykker til 4. division i 2020. 
Som konsekvens af udfordringerne, afledt af for få spillere til to hold, har vi valgt at koncentrere 
kræfterne om 4. divisions holdet. Dermed er kun et hold tilmeldt i Danmarksturneringen i 2020.  
 
Sponsorudvalget 
Indtægterne fra vores basisarbejde med at skaffe sponserer til huller og skilte er desværre igen gået 
tilbage. Fra 2016 til 2019 har vi således 100 TDKK mindre i indtægt, hvilket har været med til at presse 
kontingentet op. 
Vores tiltag i samarbejde med Nordborg Golfklub, omkring golfophold har været en pæn succes. Dette 
skyldes ikke mindst det gode samarbejde, vi har fået med områdets hoteller og restauranter. 
Sponsorudvalget er rigtigt glad for den forståelse klubbens medlemmer har, når der kommer Greenfee 
gæster.  
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra greenfee gæsterne, de føler sig meget velkommen hos 
os.  
Det vil være rigtig fint, hvis flere medlemmer i klubben vil være med til markedsføringen, ved at slå 
positive oplevelser op på Facebook og andre sociale medier. 
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Vi har lavet en aftale med OK benzin som giver et bidrag på 5 ører pr. liter til klubben.  
Så hermed en opfordring til alle om at tilmelde sig ordningen via klubbens hjemmeside under 
sponsorudvalget. 
 
Sponsorudvalget har igen arbejdet hårdt for at skaffe annoncører til vores klubblad for sæson 2019, det 
er absolut ikke blevet lettere og interessen er ikke stor.  
 
Derfor har vi besluttet at Klubbladet udgår, idet det ikke er tidssvarende i denne digitale verden. Bladet 
erstattes af en sponsor-/annoncørvæg med en baneoversigt og annoncørskilte, som placeres et synligt 
sted, nær hovedindgangen.  
Udvalget arbejder nu på at få vore tidligere annoncører til at købe et skilt. Vi vil på denne måde bedre 
kunne eksponere vore annoncører 365 dage om året. 
Gennem en intensiv markedsføring, med bl.a. annoncering og personlige kontakter, har vi opnået en 
stor stigning af vores greenfee indtægter i forhold til 2018. Jakob Haunstrup og hans team gør et kæmpe 
arbejde, stor tak til jer. 
TAK TIL ALLE SPONSORER – HUSK AT STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS! 

Turneringsudvalget 
Igen i 2019 har der været afholdt en række sponsor turneringer, med tilfredsstillende deltagelse. 
En stor tak til alle disse sponsorer, jeres engagement er med til at gøre vor klub mere attraktiv. 
 
Vi har i maj måned afholdt en DGU Elite Tour for damer og piger + Girls Only turnering med i alt 87 
deltagere. Der blev ved denne lejlighed sat en ny banerekord af Amalie Leth-Nissen med en score på 70 
slag. Hun havde et handicap på +3,2. 
I den efterfølgende turneringsrapport fra DGU står der: ”Fint samarbejde. Stor ros til SØGK. Klubben 
ydede en rigtig fin service med mange frivillige (ca. 25)”. Turneringen vurderes af DGU som en god 
afvikling uden problemer. 
Stor tak til alle jer frivillige.  
 
Pink Cup kommer jeg tilbage til. 
 
Jubilæumsturneringen var igen et fantastisk arrangement med flotte præmier, god forsyning under 
turneringen, dejlig aftensmad (dog manglende dressing til forretten) og god musik. 
Der deltog 101 spillere og der var 120 med til aftenarrangementet. I år skulle deltagerantallet gerne 
forøges, så vi kan vende et underskud til næsten et sort 0.  
Desværre var der en del parallelarrangementer og turneringer før turneringsweekenden, som nok havde 
negativ indflydelse på deltagerantallet. 
 
Klubmesterskaberne blev afviklet i september. Desværre var der igen alt for få deltagere, speciel i piger 
og drenge og damerækkerne. 
Det, at det er en anderledes turneringsform, at spille slagspil gør det ekstra spændende. For at tage 
angsten for at prøve noget uvant, vil det måske være en ide, at de forskellige klubber i klubben noget 
oftere spiller slagspil.  
Desuden køre der jo parallelt en stableford konkurrence med handicap tildeling af ”slag”. 
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Vinderne i slagspil blev: 
Junior piger: Liva Birch Mølgaard  
Damer, Senior: Lone Risvig Aagaard  
Damer, Veteran: Tove Zanchetta  
Damer, Superveteran: Sonja Mylliin   
Junior drenge: Victor Thybo  
Herrer: Tobias Bachmann  
Herrer, Mid-age: Jesper Puggaard  
Herrer, Senior: Claus Peter Christensen  
Herrer, Veteran: Preben Grinsted  
Herrer, Superveteran: Jan Mølgaard 
 
Vinderne af Stableford konkurrence med handicap tildeling - ikke del af klubmesterskabet: 
A-rækken: Victor Thybo  
B-rækken: Preben Grinsted  
C-rækken: Dan Joensen 
 
Klubmesterskaberne i hulspil blev afviklet 3 uger efter slagspil turneringen. 
De 4 bedste damer og 12 bedste herrer havde kvalificeret sig fra slagspil turneringen til denne turnering. 
Det blev til nogle spændende opgør med meget flot spil. 
 
Vinderne i hulspil blev:  
Damer: Hanne Bryld vandt 1-0 over Tove Zanchetta 
Herrer: Victor Thybo vandt 2-1 over Kenneth Hamborg 
 
Endnu engang tillykke til alle vindere og placerede. 
 
Regionsgolf 
I 2019 deltog vores ene Super Veteran hold B i finalen og blev en flot runner up, altså nummer 2.  
Dette hold fortsætter som et SVA hold i 2020. 
 
Det ene Veteran C hold er nedlagt og flyttet til et SVB hold. Så vi har to SVB hold i år. 
Vi har for 2020 udfordringer med at holdene kan finde eller vælge holdkaptajner i nogle af rækkerne. 
Hvis ikke der findes holdkaptajner bliver vi nødsaget til at afmelde de berørte hold, med gebyr til følge. 
Der må overvejes en bedre procedure for tilmelding, hvor holdlederne anmoder om at tilmelde et hold. 
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Klubber i klubben 
Foruden de mange turneringer og private runder på golfbanen, er de interne officielle og uofficielle 
klubber i klubben fundamentet for socialt samvær og styrkelse af klubånden.  
Der er mulighed for integration af nye medlemmer, som vi alle er ansvarlige for, og for at sikre 
fastholdelse af de nye medlemmer. 
 
Herreklubben 
Vinteren 2018/19 bød på forholdsvis fint vejr, i hvert fald ingen aflysninger. Godt 50 medlemmer deltog i 
de to vinterdele.  
I forår-, sommer- og efterårssæsonerne har mellem 105 og 115 medlemmer spillet golf om tirsdagen. 
 
Årets første udflugt gik til Royal Oak med 32 deltagere, som dystede om Slotveds pokal. Den 
efterfølgende frokost gjorde at dagen sluttede perfekt. Vi prøver at gentage i år.  
 
Årets anden udflugt gik til Glücksborg med 25 deltagere. Også her afsluttedes dagen med den 
kulinariske godbid, Wienerschnitzel.  
 
Af andre arrangementer skal nævnes turneringen hvor Herrer inviterer damer, med 52 deltagere. 
Desværre 20 færre end sidste år, men alligevel meget hyggeligt. 
 
Årets største begivenhed, Als Cup, blev spillet i Sønderborg og Nordborg to dage i august, hvor vi lagde 
ud med en solid føring 14 – 10. Så da singlerne skulle spilles i Nordborg et par dage efter kom der nerver 
i spil. Nordborg vandt her 14,5 mod 9,5 og det samlede resultat faldt i Nordborgs favør: 24,5 mod 23,5.  
Der prøves næste år igen. 
  
Dameklubben 
Dameklubben har igen haft en forrygende sæson med månedlige spisematcher og rigtig god tilslutning 
til alle arrangementerne. Der var nogle gode sponsorer, der specielt er rettet til kvinder, bl.a. Femina og 
Huset Torre. Det er vi så taknemmelige for. I år har vore sponsorer fået "tid". Dvs. at indehaverne har 
holdt et lille foredrag, fortalt om deres butikker og om hver deres speciale. Det skylder vi dem, for at de 
vil deltage i vores arrangementer, og det er en stor succes.  
 
I forbindelse med Pink Cup har vi nogle ildsjæle - Jeanette Meineche og Annemette Birkekær, der 
knokler for at skaffe penge ind til dette gode formål, og igen i år fik de samlet næsten 90.000 kr. ind til 
bryst cancer. Endnu engang tak til pigerne. 
 
Dameklubben har 120 medlemmer, og det er vi stolte af. Mange andre golfklubber misunder os vor 
gode store dameafdeling, og vi nyder stor respekt omkring os.  
Det sidste arrangement i dameklubben var en hyggelig eftermiddag, hvor Troels viste os klubbens nye 
TrackMan. 
 
I Dameklubbens vintergækker er der igen tre ildsjæle, der tropper op hver onsdag og sørger for at sende 
de vinterglade spillere ud på 9 huller og hyggeligt samvær bagefter.  
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Seniorklubben 
Ultimo 2019 har klubben 167 medlemmer. Det er ca. samme niveau som tidligere år. Vi har fået en del 
nye medlemmer, som er faldet godt til. Vi har en mentorordning for nye medlemmer, og den fungerer 
godt. 
Aktiviteterne har i 2019 kørt uændret, med turnering hver mandag både formiddag og eftermiddag. Vi 
spiller åbnings-, midtvejs-, afslutnings- og juleturnering, som gøres ekstra festlig med mange præmier og 
god mad. 
I takt med at medlemmerne også i Seniorklubben bliver ældre, er der flere der ønsker at skifte 18 hullers 
turneringer ud med 9 hullers turneringer. 
Eftermiddagsholdet er derfor tæt på at måtte lukke for tilgangen. Vi drøfter i bestyrelsen forskellige 
løsningsforslag på denne udfordring. 
Den 17. juni var formiddagsholdet på tur med 25 deltagere over Lillebælt til den spændende bane i 
Svaneke bakker, hvor vi spillede venskabsmatch mod Faaborg. 
Den 26. august var vi 40 medlemmer af sted til en god golfdag i Nordborg. 
Samarbejdet med Nordborg som venskabsklub fungerer fint med 2 matcher om året. 
Klubben havde en tur til Timmendorf den 1.-3. september med 25 deltagere, som havde en god tur. 
Eftermiddagsholdet havde i 2019 to endagsudflugter til henholdsvis Nordborg og Aabenraa. 
 
Andre uofficielle klubber: 
Klubberne Albatros, Mulligan, Tee-Off, Jutta sko, SB Golf og måske flere er med til at fremme socialt 
samvær og hygge både om sommeren og vinteren. 
 
Rekrutteringsinitiativer 

Sønderborg Golfklub indledte i foråret 2019 et samarbejde med DGU med henblik på rekruttering af nye 
golfspillere. DGU’s anbefaling var bl.a. at få etableret en klubånd, hvor ALLE klubbens medlemmer tager 
ansvar for at finde nye medlemmer - og fastholde nyere klubmedlemmer. 
 
Ved Kulturnatten var der mange forbi vores stand. Der var stor aktivitet, og det var et sjovt tiltag med 
tørretumbleren. Der blev uddelt flyer vedr. “ Tá med ud at spille”, hvor nuværende medlemmer 
inviterer familie og venner med ud at spille på 18- hullers banen. Der blev ligeledes udleveret en del 
greenfee billetter til par 3 banen. Det har ikke givet medlemmer, men der er sået en del frø, så de måske 
kommer i gang på et senere tidspunkt. Vi vil igen deltage i 2020. 
 
Det lykkedes at få 6 prøvemedlemmer i gang, hvor alle pt. er blevet frit spillet. 
Vi vil igen i år arbejde videre med at få etableret en klub ånd, hvor ALLE aktive spillere tager ansvar for 
at hverve nye prøvemedlemmer. 
Indsatsen har vist de første resultater, idet vi i januar 2020 er samlet 8 medlemmer mere end i januar 
2019. Det første gang i mange år hvor medlemstallet stiger. 
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Frivillighedsindsats 

I Sønderborg Golfklub har der gennem alle årene været masser af frivillige i klubben. 

Bestyrelser, udvalg, hjælpere på flere niveauer og med praktiske opgaver. Mindst 100 medlemmer er 

allerede nu aktive frivillige. I løbet af 2019 har vi ønsket at styrke og formalisere det frivillige arbejde, 

især på det praktiske plan.  

Formålet med udvidelsen er ikke at fratage greenkeeperne deres arbejde!  

Vi ønsker hjælp til en del af vedligeholdelsesarbejdet, så greenkeeperne kan koncentrere sig om de 

væsentligste greenkeeperopgaver, og ligeledes hjælp til, at banen får øget bevoksningen, så den mere 

går i retning af parkbane i stedet for markbane. På den måde regner vi med, at det bliver nemmere at 

kunne tiltrække nye medlemmer samt flere greenfee spillere. Dette vil også hjælpe på Co2 regnskabet 

samt biodiversiteten. Det hjælper ligeledes til, at vi kan holde kontingentet på et konkurrencedygtigt 

niveau.  

Indtil videre er næsten 50 tilmeldt forskellige arbejdsgrupper.  

Vi er startet med hul 11 og 12 og de er næsten færdige. Vi var heldige at modtage en masse gratis 
rododendron-planter fra Plantorama, og de er blevet forskriftsmæssigt plantet forskellige steder. Det 
arbejde bliver færdigt i løbet af 2020. En stor tak til hele gruppen, der sammen med Jan Frandsen, der 
har bidraget med sin store viden om rododendron-beplantning, har ydet en indsats, der med sikkerhed 
vil resultere i en endnu smukkere bane.  
 
Vi har lavet forskellige arbejdsgrupper, hvor mange har tilmeldt sig til konkrete opgaver. I løbet af 2020 

regner vi med at de alle har været i aktion. På hjemmesiden kan man læse hvilke opgaver der er 

”udliciteret”, men hvis nogen opdager andre muligheder er listen ikke udtømt. 

Vi prøver også at formalisere to større arbejdsdage for frivillige, den første i år fredag den 27. marts.  

Johannes, initiativtager til frivillighedsindsatsen, synes det er dejligt at være med til at tilrettelægge det 

frivillige arbejde i klubben, fordi man møder rigtig stor imødekommenhed og hjælpsomhed fra mange 

medlemmer. Skulle nogen nu have opdaget, at de også har overskud til at hjælpe, er det ikke for sent at 

tilmelde sig.  

TrackMan 

Der har været afholdt undervisning i systemet og TrackMan’en bliver flittig brugt, specielt her i den våde 

tid, hvor banen er lukket. Vi har haft et par indkøringsproblemer, som er blevet eller vil blive ordnet. Det 

er vigtigt, at I bookes jer i GolfBox før I henter nøglen i Proboxen. 
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Almennyttig forening 
Takket være jer, som har givet en gave på mindst 200 DKK til klubben, er vi blevet godkendt, som 
almennyttig forening og kan forvente en momskompensation udbetalt i slutningen af 2020.  
Andre sammenlignelige klubber har fået omkring 75 TDKK, så det håber vi på, at vi som minimum også 
får. 
 
For også at få et lignende beløb i 2021, kræver det tilsvarende gaveindtægter eller mere i 2020. 
Vi håber på jeres bidrag og vil understrege, at også ikke-medlemmers indbetaling tæller med.  
 
Fondsmidler 
Hos SE-vækstpulje har vi søgt om 200 TDKK til udskiftning af tag på maskinhuset, der er 50 år gammelt, 
asbestholdigt og delvis utæt. Vi fik bevilget 50 TDKK.  
En søgning hos Nykredits fond gav os en bevilling på 150 TDKK. Dette beløb, sammen med tidligere 
modtagne midler fra Danfoss og Sydbank, vil vi bruge til etablering af solcelleanlæg, forhåbentlig i 2020. 
Vi ønsker at være en CO2 neutral golfklub og dermed bidrage til, at Sønderborg kommune kan opnå sit 
klima mål i 2029. 
 
Nordals ferieresort 
Vi er i løbende kontakt med direktøren for det kommende resort for at sikre at SØGK’s bane bliver en 
del af resortets tilbud til de mange gæster der forventes, når det om nogle år er etableret.  
 
Det sønderjyske samarbejde 
Fritspilsordning med Nordborg Golfklub er forlænget i 2020 med uændrede betingelser, dog er prisen 
sat ned fra 600 DKK til 500 DKK for løbetiden. 
Jeg forventer at greenfee aftalerne med øvrige klubber fra 2019 vil fortsætte i 2020. 
Vi har startet en analyse af, hvorvidt det er ønsket/muligt at etablere en Golfring ordning, som en 
udvidelse af eksisterende fritspilsordning med Nordborg Golfklub til at omfatte flere klubber der er med 
i det Sønderjyske samarbejde. 
  



Sønderborg Golfklub, Generalforsamling, tirsdag den 18. februar 2020 
 
Bestyrelsens beretning 

 
 

9-9 
 

Fremtiden: 
Der er jo gennem beretningen, indtil nu, allerede nævnt en række tiltag for indeværende år. 
 
Overordnet har vi stadig udfordringen, at der er rift om medlemmer i alle klubber, ikke kun i golfklubber. 
Derfor er det vigtigt at vi alle sammen gør vores bedste for at skaffe nye medlemmer. 
Erfaringerne viser, at mund til mund propaganda giver de bedste resultater. 
Hvis vi f.eks. hver tager eller sender 3-4 fra familie, venner eller bekendte med til de planlagte 
rekrutteringskampagner, så vil det give resultat. 
 
Det nye handicap system skulle være indført i 2020, men er udsat til 2021. For at vi alle bliver klar til det, 
vil vi løbende informere herom.  
 
Vi kan glæde os til Johns gennemgang af regnskabet, som viser et overskud på omkring 480 TDKK. 
Derimod har vi stadig en udfordring på likviditeten, som dog ikke vil føre til kontingent forhøjelser i 
2020. 
For fortsat at forblive konkurrencedygtig på kontingentet, må vi bl.a. øge eller i det mindste fastholde 
medlemstallet, fortsætte frivillighedsarbejdet og sikre at vi forbliver godkendt som almennyttig 
forening, for at sikre os en del af det fast afsatte samlede momskompensationsbeløb. 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg takke alle jer der bidrager til en positiv ånd i SØGK og jeres bidrag til at klubben og banens 
image forbliver positiv og helst forbedres år for år. 
Jeg har ikke spillet med nogen, bortset fra mig selv, som ikke er positive på banen og  udenfor banen. 
Det er en styrke, som vi ikke skal undervurdere.  
 
Også en stor tak til Greenkeeperne, Helene og Troels for jeres indsats for klubben. 
Ligeledes vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019 og for jeres gode humør og hjælp til at 
det er lettere at være formand i klubben. Vi har travlt i bestyrelsen og det vil ikke stoppe fremover. 
 
 
Tak til:  
Preben Mylliin for mange års arbejde i sponsorudvalget. 
Nye medlemmer Hans Erik Hansen og Franz Voss i sponsorudvalget. 
 
Aksel Mathiesen vores øl-mand, som har varetaget denne opgave i mindst 20 år. 
 
Claus Peter Christen bestyrelsesmedlem 5 år. 


