
Årsberetning 2021

Igen i år har coronaen haft indflydelse på vores liv i klubben. Cafeen har været lukket i perioder, og 
flere matcher måtte flyttes til efteråret, men da golfen foregår udendørs, har vi kunnet nyde vores 
sport trods alt.
Medlemstallet er nu på 779 – hvor er det dejligt at kunne skrive et  større tal hvert år – Der har 
været ca 140 nybegyndere i år, hvilket er det største antal til dato. Klubbens trænere har gjort, hvad 
de kunne for at få alle igennem, det lykkedes ikke helt, så der står ca 35 og venter på at komme i 
gang. En stor tak til de frivillige der har hjulpet de nye i gang.

Vi har i Sander og Jonas fået et fantastisk trænerteam. De har travlt, meget travlt, men vi mødes 
altid med et smil og godt humør, når vi skal forsøge at forbedre vores spil, og de er begge dygtige til
at se og rette de fejl, vi hver især har.

Vores klubber i klubben er meget vigtige for det sammenhold og sociale liv, vi har i klubben. 
Mandag er det seniorerne, der mødes. Der kommer ca 40 spillere hver gang, med efterfølgende 
hygge i klubhuset. Der har været 4 udenbysmatcher, hvoraf den ene var med overnatning
Tirsdag er det damernes tur. Der er 44 medlemmer i klubben, så der er plads til mange flere, så det 
er håbet at mange af de nye medlemmer får lyst til at være med. Der er afholdt 2 venskabsmatcher 
mod Grenaa og herrerne, og i årets løb har der været 22 ordinære matcher og 4 fællesmatcher.
Tirsdagsdamerne har arvet kr. 50.000 fra Kirsten Axelsen, som vi desværre mistede til kræften. Det 
var Kirstens ønske at pengene skulle bruges som tilskud til en sommerudflugt, så det bliver 2022
Onsdag er det klub +65, der er på banen. Den blev stiftet i 2018 af Kurt Bache, og der er nu ca 70 
herrer over 65, som er medlemmer. De mødes kl.9.00 til en hyggelig dag sammen, en grill-pølsedag
er det også blevet til.
Torsdag er det herrernes tur. De har haft en stor fremgang af medlemmer i 2021, som bl.a. skyldes 
et tiltag, hvor de har tilbudt alle herrer i klubben, at de gratis har kunnet prøve at spille 
torsdagsherrer i april måned, og samtidig have mulighed for at vinde præmier på lige fod med de 
eksisterende medlemmer. Dette tiltag tog 30 imod, og 25 meldte sig ind i klubben, så der nu er 85 
medlemmer.

Takket være Thomas og hans hold er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre vores greens og 
forgreens, vi har allerede set, hvordan de bliver bedre og arbejdet forsætter i 2022. Der har flere 
steder været arbejdet med at gøre bunkers bedre, på hul 10 lavede vi et forsøg med at ændre og 
redesigne dem, og tilbagemeldingerne  har været positive. Planen er at alle bunkers skal efterses 
med tiden.
De kommende år vil der ske en løbende fornyelse af maskinparken. Den er meget slidt, så det er 
hårdt tiltrængt. I 2021 blev der leveret en ny greenklipper, og i 2022 kommer flere robotter til på 
bl.a. udslagsbanen til klipning og opsamling af bolde, og på par 3 banen. Hold øje med baneplanen 
på hjemmesiden, den bliver løbende opdateret,  med opgaver som er løst og med nye tilføjelser
Vi holder arbejdsdag d. 3. april, så hold  øje med invitationen og meld jer til.

Vi har i år nedsat et juniorudvalg bestående af bestyrelsesmedlem, forældre og trænere. Der har 
været højt humør på træningsbanen, og de har forbedret sig meget. Vi har nu flere juniorer der skal 
ud at spille turneringer uden for hjemmeklubben. 
Der er som noget nyt afholdt golf/hjem samtaler, det blev positivt modtaget, og der var 13 juniorer 
med forældre med. Der er lavet kalender for 2022 med bl.a. bowling, filmaften, sommercamp, 
turneringer og månedlige par 3 bane matcher med fællesspisning.

For elitespillerne har det været et godkendt år. 3. division sikrede sig 2. pladsen i puljen og 



fortsætter dermed i 3. division. Begge vores kvalifikationshold har spillet godt i år, hvilket 
resulterede i oprykning for et af holdene. Holdet som rykkede op var en blanding af erfarne spillere 
og yngre og nye opkommende spillere. Der har været tilgang af spillere, hvilket betyder, at vi har 2 
hold i kvalifikationsrækken, et hold i 5. division og et hold i 3. division. Sportsudvalget takker 
klubben for støtten.

Et vigtigt aktiv for klubben er sponsorerne. I 2021 kom der en række nye sponsorer til, hvilket vi er 
meget taknemmelig for. Der er i løbet af året afholdt et par arrangementer for klubbens sponsorer, 
med stor tilslutning
Vi vil gerne sige en stor tak til alle sponsorerne for støtten til klubben.

I cafeen har det været lidt svært i år p.g.a. Coronanedlukninger, men Andreas har arbejdet hårdt for 
at skabe omsætning, når det var muligt. Vi har trukket store veksler på Andreas i år p.g.a. sygdom 
hos det øvrige personale, så en stor tak  for at du har knoklet så hårdt for os.
Vores terrasse fik en smuk overdækning, som kan åbnes og lukkes efter behov. Det giver os meget 
mere råderum og mulighed for, at have 2 selskaber på samme tid, og giver læ til medlemmerne når 
man vil sidde og nyde udsigten efter en dejlig runde på banen

De frivillige har igen i år været en uvurderlig hjælp for klubben både på banen og i cafeen. Det er så
dejligt at se, at så mange møder op, når vi har brug for jeres hjælp.  Så en kæmpe tak for jeres 
indsats. 


