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Indledning 
2021 har på mange måder igen været et specielt år for os alle sammen. 

Covid 19 har præget året i starten af året, men i løbet af foråret blev der mere normale tilstande. 

Frem til december har vi kunnet spille og gennemføre de fleste turneringer efter planen. Ligeledes har vi 

kunnet gennemføre aktiviteter, som binder medlemmerne sammen, en forudsætning for et godt socialt 

klubliv.  

En ny virus variant dukkede så op i løbet af november, som har ført til, at nye, om endt små, restriktioner 

måtte indføres. 

Jeg vil gerne takke alle medlemmer for den store opbakning til de nødvendige restriktioner, vi desværre har 

måttet indføre i starten af året, for at undgå smitten i klubben. 

Fra 1. februar er alle restriktioner fjernet. 

Baneudvalget 
Greenkeeperne har efter fortjent vinterpause begyndt en ny sæson på en lidt amputeret måde, idet årets 

første måneder ikke har budt på optimale betingelser for, at græsset har villet registrere foråret, hvilket har 

betydet, at chefgreenkeeperne ikke har kunnet fremtrylle en sæsonklar bane før medio maj, der dog stadig 

var kold og våd. 

Ultimo maj, kunne medlemmer og gæster glæde sig over en fremragende bane. Der er altid ris og ros fra 

skiftende retninger, men baneudvalget er tilfreds med, hvad der er opnået. 

Det har desværre været nødvendig med en udskiftning i greenkeeper teamet, men heldigvis er det lykkedes 

at erhverve kompetente erstatninger, således pleje af vort anlæg bliver optimalt. Vi kunne godt have brugt 

en greenkeeper mere, idet teamet er maksimalt belastet, men desværre tillader økonomien ikke en 

udvidelse. 

Greenkeeperne passer baneanlæg og maskiner, samtidig er klubben blevet begunstiget af en større og 

større gruppe frivillige, der udfører et stort arbejde på mange områder, som greenkeeperne ikke har 

kapacitet til. Det drejer sig ikke om opgaver, der er spilrelateret, men absolut givet en fantastisk 

helhedsindtryk af plejen af hele vort golfanlæg. 

Baneudvalget arbejder sammen på at udfærdige en mere langsigtet plan, for at opnå en endnu bedre bane 

til glæde for os medlemmer og greenfee gæsterne.  

Vort vandforbrug til vanding af greens, teesteder, vaskeplads m.m. bliver udelukkende dækket af 

overfladevand, der kommer fra forskellige dræn og vandværkets skyllevand, der alt sammen ledes ned i 

den store sø mellem hul 2 og 4, hvorfra vandet bliver pumpet videre. Golfklubben har klaret sig med dette 

gratis vand indtil videre med en enkelt undtagelse i 2020 på nogle få kubikmeter. 

Det er således, at vi fremadrettet ser fortrøstningsfuldt på greenkeeper teamets arbejdsindsats, og samtidig 

ønsker vi os nogle flere mandetimer, en ny maskine af og til og en masse drivmidler. 

Baneservice 
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I de forgangne sæsoner har der været baneservice i et lidt amputeret format pga.. Corona, men den kontrol 

der er blevet foretaget, har været positiv for de medlemmer der har kørt turen. 

Mange medlemmer har haft det store smil på når kontrollen dukkede op, og greenfee gæsterne har været 

glade for servicen og hjælpen, når vi har fanget dem rundt om på vores dejlige bane. 

Bagmærkerne blev forsøgsvis afskaffet i 2021, da systemerne giver sikkerhed for at der ikke kan bookes 

uden medlemskab. Det har ikke givet problemer, så de er dermed fortsat afskaffet. 

Husudvalget 
I husudvalget sætter vi stor pris på, at huset altid ser pænt, hyggeligt og indbydende ud. 

Med respekt for den gamle bygning fra 1916 synes vi, at medlemmerne behandler lokalerne fantastisk. Der 

er altid ryddet op efter de forskellige arrangementer, tak for det. 

Husudvalget har et godt og hyggeligt samarbejde med Jakob og hans mange greenfee gæster. 

Samarbejdet med sekretariatet fungerer også optimalt. Vores super sekretær har altid ”et øje” på 

lokalerne, rengøringen, blomster m.m.  

Begynderudvalget 
Starten af sæsonen var fyldt med udfordringer i forbindelse med det nye handicapsystem. Vores gamle 
frigivelses procedurer skulle tilpasses, hvilket blev årsag til en del frustrationer både hos begyndere samt 
udvalgsmedlemmerne. Vi satser i udvalget på, at kunne gå 2022 i møde med en forbedret proces for 
fritspillelse. 
  
Trods vanskelighederne blev det en god sæson, hvor vi fik omkring 45 begyndere fritspillet. Vi håber meget, 
at en stor del af disse vælger at blive medlemmer af vores klub.  
 
Vi blev på et tidspunkt presset mht. at være nok til at klare alle vagter i sommerperioden. Takket være 5 
friske seniorer, der trådte til som ”ferieafløsere”, blev dette problem klaret. Tusind tak for det! Derfor vil vi 
igen opfordre til, at man melder sig til at være medlem af Begynderudvalget. Det stiller ikke store krav at 
være medlem. Man skal være flink og rar, kende lidt til golfregler og golfetik og være villig til at tage ca. 4 
vagter i perioden april-juni og 4 i perioden juli-september. 
 
Derudover ville det være helt fantastisk, hvis nogle yngre medlemmer ville melde sig, så begyndernes første 
møder med klubmedlemmer ikke kun består af pensionister.  
En del af jer har hørt om Klub37, hvor man torsdag kan spille 9 hullers turnering. Turneringen benyttes ikke 
alene af højhandicappere, og mange har fundet gode spillemakkere her.  
 
Sidste nye initiativ kom fra et af vore yngre udvalgsmedlemmer, Winnie, som oprettede en Klub37 
Facebook gruppe, hvor man kan finde andre at spille med. Måske skulle vi lave noget lignende for de 
spillere, der ikke er frigivet endnu. Mange af disse starter individuelt i disse Corona tider, så de møder ikke 
automatisk så mange. 
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Rekrutteringsinitiativer 
2021 indeholdt følgende rekrutterings fremmende aktiviteter. 

Golfens dag løb af stablen i april, med knap 50 deltagere. Umiddelbart tog 2 juniorer samt en familie på 4 

personer imod tilbuddet om et begynderforløb. Indtil videre er der dog kun en enkelt, der fortsat er 

medlem i vores klub. 

Vi tilbød igen en “Spil med dag”, hvoraf den første blev aflyst, men den efterfølgende blev afviklet med 10 

deltagere, hvoraf de 5 var nye. Ingen af de nye har startet begynderforløbet. 

Et nyt tiltag, vi har taget, er sammen med DGU at lave en markedsføringskampagne på Facebook i løbet af 

efteråret 2021, hvor interesserede kunne tilkendegive, at de ønskede at starte som begyndere i 2022. 

Disse såkaldte leads vil her i februar blive kontaktet af klubben, hvorefter forhåbentlig mange så kommitter 

sig til at starte med golf. 

Vi har over 80 leads allerede, så vi er klubben med flest tilmeldte blandt de deltagende klubber i DGU. 

Juniorudvalget 
Sønderborg Juniorgolf havde i 2021 et fint år. Antallet af juniorer er desværre ikke vokset, og der har været 
et par, som er stoppet, mens der er kommet et tilsvarende antal til. Vi ser dog, at der er en gruppe på 5 
juniorer i alderen 12-13 år, som er ved blive godt etableret. Det skyldes blandt andet, at de er begyndt at 
tage ud og spille juniorturneringer på andre baner.  
 
Følgende begivenheder skal fremhæves fra året der gik: 
Træning hver onsdag fra april til september med 8-12 deltagere. 
Fredagsturneringer (9 huller) hver fredag fra april til september. 
De små (endnu ikke frigivet) var med på stor bane til en udvalgt fredagsturnering, hvor de spillede  
sammen med de store. 
Juniorcamp blev afholdt 8.-10. juli. De to første dage var der træning med Troels fra 9 til 15,  
mens vi den sidste dag overnattede i golfklubben og spillede natgolf med selvlysende bolde og    
knæklys. Det var igen en succes, hvor der deltog 10 juniorer. 
Juniorholdturnering: Vi deltog i år i DGU's juniorholdturnering. Vi var i pulje med Birkemose,  
Great Northern og Odense Eventyr. Desværre trak Birkemose og Great Northern sig, så vi  
spillede kun 2 kampe mod Odense. Den ene blev vundet og den anden tabt, men samlet gik  
Odense videre. 
 
Vi har snakket om at deltage igen i år, men da det foregår om mandagen, er der langt til Fyn. Vi overvejer 
lige nu om det giver mening. 
 
Individuelle turneringer:  
Victor Thybo har spillet mange turneringer og lavet nogle flotte resultater. Dette har resulteret i at han igen 
er udtaget til DGU's bobler trup til juniorlandsholdet. Dette er rigtig flot, og han håber snart at blive udtaget 
til landsholdet. 
Juniorpigerne har også fået smag for at spille turneringer, og vi har således været hele Danmark rundt fra 
Mors - Horsens - Esbjerg - Odense - Køge - Falster og mange flere. De klarede sig rigtig fint og vi hører tit 'nu 
kommer pigerne helt fra Sønderborg'. De nyder det rigtig meget og har fået et godt sammenhold - også 
med piger i andre klubber. 
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Vintertræning: Vi har siden oktober spillet/trænet i simulatoren hver mandag i et par timer. Det gør at 
juniorerne vedligeholder det sociale og samtidig forbedre de sig inden sæsonstart. 
 
Der bliver løbende lavet opslag på FB med resultater fra turneringer.  
 
Eliteudvalget 
Vi har kun et elitehold, som efter nedrykning til 5. division i 2020, en lidt unormal sæson med kun få 
matcher, igen rykkede op i 4. division. Godt gået.  
 
Sponsorudvalget 
Sæson 2021 har på mange måder været rigtigt god. Vi kunne starte sæsonen med at have sponsorer på alle 

vore 18 huller på den store bane, at de samtidig også gav fire nye medlemmer var ekstra glædelig. 

Vi har løbende over sæsonen solgt flere skilte til vores sponsorsøjle, som snart er ved at være fyldt, men 

der er kommet stadig nye aftaler, som vil være gældende fra sæson 2022.  

Fra 2022 har vi et nyt sponsorteam, men vi mangler mindst endnu et medlem med kontakter til 

erhvervslivet i Sønderborg området. 

Golfophold 
Vi havde besøg af 424 greenfee gæster på vore hoteller i sæson 2021, dette var en fremgang på 37% i 

forhold til 2020, vi har uden tvivl haft fordel af Corona, da man ikke har kunnet rejse så meget udenlands. 

Vi har på nuværende tidspunkt mange bestillinger til den kommende sæson. 

Jakob har været på en golftur til Spanien, sammen med 43 andre golfspillere og han havde selvfølgelig kopi 

af vores golftilbud med til de andre deltagere, samt nogle greenfee billetter, som blev brug til præmier. 

Godt initiativ - Det kunne flere jo gøre.  

OK støtter Sønderborg Golfklub hver gang du tanker 
Klubben har en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Sønderborg Golfklub, hver gang du tanker. Og 
vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte klubben – OK betaler hele beløbet. 
Lige nu støtter OK med 5 ører/liter til klubben. I 2021 fik vi 5.500 DKK. 

Så hvis i ikke allerede er medlem, så se på vores hjemmeside hvordan de bliver medlem. 
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Turneringsudvalget 
I årets løb 2021 lykkedes det på trods af Corona at gennemføre de fleste planlagte turneringer - 11 styk, de 

fleste med en pæn opbakning. 

Klubmesterskabet kunne vi ønske en større opbakning til idet der sideløbende er præmier i tre stableford 

rækker med handicap. 

Klubmestre 2021: 

Liva Birch Mølgaard og Jakob Carl Christensen efter hulspils finalerne. 

Aldersbestemte rækker i slagspil: 

Junior piger: Liva Birch Mølgaard, 191 slag 

Midage herrer: Jakob Carl Christensen, 158 slag 

Senior damer: Helle Rick, 206 slag 

Senior herrer: Jesper Puggaard, 154 slag (bedste overall herrescore) 

Veteran herrer: Claus Peter Christensen, 163 slag 

Superveteran damer: Bente Hagbo Larssen, 213 slag 

Superveteran herrer: Jens Andersen, 177 slag 

Ved det sønderjyske mesterskab opnåede vi ikke mindre end 3 mestre: 

Her vandt Jakob Carl Christensen Midage rækken med +3 slag, 

Jesper Puggaard vandt Senior rækken med +2 og 

Claus Peter Christensen vandt Veteran rækken med +10  - stort tillykke til alle! 

I 2022 regner vi med flere turneringer og vi er specielt glade for, at vi i maj måned kan afholde vores 

traditionelle jubilæumsturnering, med Teknidan og Kontor Syd som sponsorer, hvor vi håber rigtig mange 

vil deltage. 

Andre resultater 
 
Pink Cup: 
Blev gennemført i august og der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til, at Kræftens Bekæmpelse d. 
19. august 2021 har modtaget 72.450 kr. fra os i Sønderborg Golfklub. Ca. 50% mere end i 2020. 
84 spillere deltagere havde en fantastisk dag med sol og godt humør. 
En særlig tak skal lyde til de 36 herrespillere: Det er imponerende, som I bakker op om kvindernes kamp 
mod brystkræft – TUSIND TAK. 
Glæder os til vi ses igen til den 19. udgave af Pink Cup d. 5. juni 2022, kl. 9.00. 

De 2 bedst spillende damer blev 
A-rækken: Linda Andersen 
B-rækken: Bente Rasmussen 

Hjertelig tillykke – efterfølgende deltog de to vindere i l Landsfinalen i Sorø Golfklub d. 17.september 2021, 
hvor de havde en fantastisk dag med golf, mad og drikke og hygge. 
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Hole-in-one 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionsgolf 
Vi deltog med 4 hold i 2021. 
 
Et B og et C hold i ABCD Vest, samt et Super Veteran A og B hold. 
B holdet blev nr. 4, C holdet vandt puljen men tabte 16. dels finalen. 
SV A holdet blev nr. 2 mens SV B holdet vandt deres pulje men tabte kvartfinalen. 
Godt gået af vinderholdene. Tillykke med det. 
 
De samme hold er tilmeldt igen i 2022. Kontaktpersoner kan findes på hjemmesiden. 
 
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, for at sikre fastholdelse af 
de nye medlemmer. 
 
Herreklubben 
Vinter 2020 / 2021 spillede herreklubben sine 9 huls turneringer om lørdagen, uden krammere og håndtryk 

men med selvstændig elektronisk indberetning. Næsten alle kunne finde ud af det.  

Den 25.5 havde vi den første gunstarts-turnering efter corona. Det var dejligt. Derefter kørte vi normal-

turneringer over resten af sæsonen. 

Herrer inviterer damer d 15.06 med 72 deltagere. Restriktionerne var endnu ikke helt ophævede, så vi 

måtte være kreative til den kulinariske oplevelse. 

19.10.2021 Leif Petersen Hul 12 
 

19.09.2021 Thomas Ryborg Hul 1 
 

15.09.2021 Jan Müller Hul 8 
 

25.08.2021 Annegrethe Duus Hul 15 
 

01.08.2021 Michael Kisling Hul 12 
 

22.07.2021 Allan Clausen Hul 12 
 

04.07.2021 Kitty Rasch Hul 12 
 

17.04.2021 Niels Dall Hul 8  

http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Leif_Petersen.jpg
http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Thomas_Ryborg.jpg
http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Jan_Mueller.jpg
http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Annegrethe_Duus.jpg
http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Michael_Kisling.jpg
http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Allan_clausen.jpg
http://www.sonderborggolfklub.dk/tl_files/Alssund/Klubben/Hole-in-one/HIO_Kitty_Rasch.jpg
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Den 19.06 var vi 38 mand stærke på udflugt i Royal Oak. I dejligt vejr og med god forplejning var det en 

rigtig fin tur. 

Gunstart sidste tirsdag i juni med sæsonafslutning. 

Den 10. august spillede vi Als Cup i Sønderborg, med nabo herreklubben Nordborg som de sædvanlige 

modstandere. Der var fyret godt op i kakkelovnen og det lykkedes da også at ende førstedagens med en 

god føring på 14½ mod 9½ . Næste dag ændrede resultatet sig i uheldig retning. Nordborg halede ind på os 

og der måtte fintælling til, før Sønderborg kunne udråbes som vindere med 24½ mod 23½.  

Sommerafslutning med gunstart sidste tirsdag i august og de forskellige månedsafslutninger havde god 

tilslutning. 

Midt i sæsonen gennemførte vi, at man frit skulle vælge teested. 

Medlemsantallet har været 112 i sommerhalvåret og 51 i vinterhalvåret.  

Dameklubben 
Dameklubben er taknemmelig for at have kunne gennemføre alle planlagte aktiviteter i 2021 uden 

problemer. Vi har selvfølgelig indrettet os og overholdt alle restriktioner. Det har krævet en vis form for 

kreativitet, men det er bare lykkes os så godt.  

Vi er 119 medlemmer, og sikken en opbakning vi har haft, både til vores turneringer, men også på vores 

spilledage om onsdagen.  

Dameklubben er heldige, at de har haft nogle rigtig gode “damesponsorer” (Huset Torre, Femina, Matas 

Borgen og Arbejdernes Landsbank). Der gives plads til sponsorerne, der under spisningen har haft mulighed 

for at reklamere for deres firma. Det er gjort med stor kreativitet, latter og humor.  

Vores generalforsamling blev i 2021 afviklet sammen med vores årsafslutning, hvilket var en stor succes og 

gentages i 2022.  

Vintergækkerne gentager succesen år for år. Også i år er der gang i den, hvor der hver onsdag formiddag 

tropper en flok damer op uanset vind og vejr. Tak til de pigerne, der kører det med godt humør.  

Dameklubben udtrykker tak til hovedbestyrelsen for at give plads til damerne. Og også tak til Susanne og 

Troels og greenkeeperne. Dem er de rigtig glade for. De bliver altid mødt med smil og stor hjælpsomhed.  

Seniorklubben 
Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen som består af 9 i alt. Anne Marie Thisgaard er 
næstformand, Svend Bak sekretær, Ulrik Hansen kasserer, Britha Elneff medlem for formiddagsholdet og 
Steen Neergaard suppleant for Fm-holdet. Eftermiddagsholdet er repræsenteret ved Karen Brandt, Solveig 
Aagesen og suppleant Eva Pedersen.  
Efter GF 1. november fortsatte bestyrelsen uændret, dog med ny sekretær i bestyrelsen Bent Aksglæde 
Rasmussen, da Svend Bak ikke genopstillede. Formand for bestyrelsen er fortsat Bent Stolberg. 
Klubbens medlemstal er desværre lidt faldende, men vi får heldigvis løbende nye medlemmer. 
I 2019 i alt 167 medlemmer med 99 på formiddagsholdet og 68 på eftermiddagsholdet. 
I 2021: i alt 155 medlemmer med 87 på formiddagsholdet og 66 på eftermiddagsholdet. 
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Aktiviteterne for Formiddagsholdet har i 2021, efter der blev åbnet op efter Coronarestriktionerne, kørt 
normalt igen med mandagsmatcher med flot fremmøde, og forskellige ture.  
Den 14-6 udflugt med 33 deltagere til Aabenraa med spil på den spændende bane på Løjt Land. 
Den 28-6 Midtvejsturnering med 56 deltagere. 
Den 30-31/8 tur til Hovborg. 22 deltagere fra formiddagsholdet og 6 fra eftermiddagsholdet. God tur som vi 
forsøger at gentage næste år. 
Den 6/9 Venskabsturnering mod Nordborg i Nordborg, vi var 34 afsted. 
Den 4/10 Afslutningsturnering, hvor vi spillede SF bestball holdspil med 55 deltagere. 
Den 6/12 Juleturnering med holdspil med 47 deltagere. 
 
Seniorklubbens eftermiddagshold har pt. 66 deltagere. Der har været et flot fremmøde sæsonen igennem 
med gennemsnitlig 35 spillere. 
Den 31. maj var der udflugt til Nordborg. Her deltog 25 spillere i perfekt vejr og efterfølgende bespisning og 
hygge på terrassen. 
Vi var i Haderslev den 2. august med 11 deltagere - også en rigtig god dag. 
Til vores Midtvejsturnering den 28. juni var der mødt 36 spillere op, og til sæsonafslutningen den 27.9. var 
vi 48 spillere på banen. Der blev uddelt præmier for dagens spil og for sommersæsonen 2021.  
Den 29/11 afslutning med juleturnering. 
 
Nu er både formiddags-og eftermiddagsholdet godt i gang med vintersæsonen. 
 
Andre uofficielle klubber 
Klubberne Albatros, Mulligan, Teeoff, Jutta sko, SB Golf og måske flere er med til at fremme socialt samvær 
og hygge både om sommeren og vinteren. 
 
Frivillighedsindsats 
Efter et 2020, hvor Akut-team og frivillige dages indsatser kørte for fuld kraft med beplantning af 

rododendron og træer, var 2021 mere afdæmpet. 

En hverdag i foråret, med restriktioner havde vi en god arbejdsdag med mange praktiske opgaver. Der var 

rigtig god tilslutning til dette arrangement. 

Akut-teamet lavede rododendron-bed ved parkeringspladsen og plejede de tidligere anlagte bede. 

Vi lavede også depotrum og “flugtvej” til TrackMan-rummet ved mellemgangen i staldbygningen. En 

gammel hestestald blev det flotteste depot i hele bygningen. 

Restriktioner mv. gjorde at vi begrænsede flere store tiltag gennem året. 

Programmet til 2022 er ikke helt i hus, men der vil helt sikkert blive skruet op for indsatserne. 

Tak til alle de frivillige, der gør en forskel. 

TrackMan 

2021 gav et overskud på 30 DKK for en halv sæson og belægningen er god. 

Der har været afhold gratis undervisning i systemet og TrackMan. 

Det har i bestyrelsen været drøftet om det er de rette priser vi kører med. Vi vil efter denne sæson følge op 

på udnyttelsen af TrackMan og dernæst vurdere om der skal laves en prisjustering, afhængig af økonomi og 

udnyttelse.   
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Almennyttig forening 
Takket være jer, som i 2020 har givet en gave på mindst 200 DKK til klubben, har vi i 2021 modtaget 132 
TDKK i momsrefusion. Sidste år fik vi 103 TDKK. Hertil kommer 23.800 DKK via gavebreve. 
I 2021 er der igen modtaget det krævede antal gavebreve, så vi forventer igen i 2022 at modtage 
momsrefusion. 
For også at få lignende beløb i 2023, kræver det tilsvarende gaveindtægter eller mere i 2022. 
Vi håber på jeres bidrag og vil understrege, at også ikke-medlemmers indbetalinger tæller med.  
 
Midler fra Fond, puljer og andre tilskud 
Sønderborg Kommune: 14.000 DKK til Tour de France-turnering 
                                            15.000 DKK fra Sønderborg ordning 
                                            18.000 DKK i lokaletilskud 
Sydbank lokalpulje:        10.000 DKK til Junior Camp 
Friluftsrådet:                    20.000 DKK til Golfbanens vilde dyr – frø og skilte  
DGI:                                    32.040 DKK fra Corona hjælpe pulje 
                                            26.500 DKK fra Genstartspulje efter Corona 
➔ I alt 135.540 DKK 

 
I 2020 blev der fra Sønderborg kommunes Idrætsanlægspulje bevilget 70.000 DKK til udskiftning af tag på 
maskinhus plus nye radiator termostater – langt fra nok (tag 200 TDKK). Disse bliver først udbetalt når 
arbejdet er gennemført – dog senest i 2022. 
Flere er søgt men afslag - dog håber vi at kunne skaffe flere midler i 2022.  
 
Det sønderjyske samarbejde - G7 
Fritspil ordning med Nordborg Golfklub er forlænget i 2021 og ligeledes for 2022 med uændrede 
betingelser. Prisen er fortsat 500 DKK for sommersæsonen. 
Jeg forventer at greenfee aftalerne med øvrige klubber fra 2021 (hvor Haderslev igen kom med) vil 
fortsætte i 2022. 
De har været drøftet en del, hvordan vi kan øge antallet af deltagere ved de Sønderjyske mesterskaber, 
specielt for juniorerne. Ligeledes ønskes der et tættere samarbejde mellem klubberne. Det blev foreslået at 
oprette en turnering, hvor en af hver af klubbernes planlagte turneringer vil blive åben for medlemmer i 
alle G7 klubber, hvor man kan tilmelde sig.  
Turneringerne kaldes G7 Tour, hvor et endnu ikke fastlagt antal bedste spillere vil indbydes til en finale 
sammen med de Sønderjyske mesterskaber. Detaljer følger. 
 
Klubmanager: 
2021 var igen plaget af Covid-19, men det har været en god ting for medlemstilgangen for klubben og 

golfen generelt. 

Der blev kørt 5 nye juniorer + 50 begyndere igennem i 2021. 

6 forskellige skoler har været til skolegolf i 2021 (nogle med flere klasser) 

IHS-samarbejdet er gået godt, dog med lidt færre gange (Corona). Vi er dog ikke, taget af programmet i 

2022, da de har taget Benniksgård af, og kører nu kun med SØGK og Nordborg. 

Banen fik langt flest rosende omtale, fra både medlemmer og greenfeegæster. 

Samarbejdet med Susanne fungere rigtig godt. De får klaret, diverse udfordringer der er i hverdagen. 
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Salg af jord: 
Som besluttet ved sidste GF har vi i 2021 solgt 8.000 m² jord til ejeren af matr.nr. 123 Bro. 
John Senger vil i regnskabsaflæggelsen give flere detaljer omkring salget. 
 
Organisationsudvikling: 

• Opdatering af hjemmesiden – nok en hel ny løsning, der spiller mere sammen med øvrige 
benyttede systemer. 

• Opdatering af udvalgsstruktur → nogle bliver opdateret og nye kommer måske til 
                                                       → de overordnede opgaver beskrives 

• Mission, Vision, Forretningsorden og måske mere bliver udarbejdet og lagt på hjemmesiden 

• 2-3 års handleplaner for de tunge udvalg (bane, bygninger, maskiner, sponsorer, og nye 
medlemmer) 

 
Fremtiden: 
Der er jo gennem beretningen, indtil nu, allerede nævnt en række tiltag for indeværende år. 
 
Vi afventer tilbud på el-standere til opladning af el-biler. Der er mange udbydere og vi arbejder her 
sammen med DGU, der undersøger forskellige muligheder for tilbud til alle golfklubber. 
 
Vi vil i de kommende år arbejde på, at sikre den grønne omstilling i SØGK. De forskellige tiltag vil der søges 
midler til via forskellige fonde og andre støttemidler. Det gælder både banen, bygninger maskiner. 
 
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, der blev indført i 2021, er blevet godt modtaget og har givet de fleste et mere 

retvisende handicap. En opfordring til dem som ikke plejer at indlevere f.eks. EDS scorekort - gør det - 

gerne mindst 8 pr. sæson. 

Vi kan glæde os til Johns gennemgang af regnskabet, som viser et overskud på 456 TDKK (20 TDKK bedre 
end budgettet). 
Derimod har vi stadig en udfordring med likviditeten. Budget 2022 viser igen en forringelse af likviditeten. 
Derfor kommer vi desværre med et forslag om årskontingent forhøjelser i 2022, som sidst blev ændret i 
2019. 
For fortsat at forblive konkurrencedygtig på kontingentet, må vi bl.a. øge eller i det mindste fastholde 
medlemstallet, fortsætte frivillighedsarbejdet og sikre at vi, via tegning af gavebreve, forbliver godkendt 
som almennyttig forening, for at sikre en betydelig del af det fast afsatte samlede momsrefusionsbeløb. 
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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 glæder mig hver gang til at spille golf med positive medspillere på banen og udenfor banen.  
Lad os alle sørge for, at det er tilfældet for alle medlemmer, specielt de nye, som vi ønsker skal føle sig 
velkomne og blive integreret i vores klubber i klubben og det sociale liv i vores klub. 
Det er en styrke, som vi ikke skal undervurdere.  
 
Også en stor tak til greenkeeperne, Susanne, Troels og alle frivillige for jeres indsats for klubben. 
Ligeledes vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i 2021. 
 
Vi har travlt i bestyrelsen og det vil ikke stoppe fremover.  
 
Gerhard Bertelsen, Formand SØGK 


