Formandens beretning for 2020
CORONA/Covid-19: Golfåret 2020 blev fra marts, som alt andet, præget af Covid-19
epidemien. Fra marts og helt frem til årets afslutning blev alle aktiviteter rettet ind efter de
mange restriktioner og regulativer, som myndigheder og regering pålagde os. Heldigvis
dyrker vi en udendørs sport, som jo ikke just er en kontaktsport – så det blev hurtigt klart,
at netop golfen havde meget at tilbyde i en tid, hvor stort set alt andet lukkede ned. Derfor
blev der gradvist lukket mere og mere op for, at vi kunne opføre os næsten som vanligt
inden Coronaen. Inden vi nåede så langt, var bestyrelsen nødt til at holde økonomien i kort
snor. Vi havde ingen anelse om, hvordan vores sædvanlige indtægtskilder udover
kontingentet ville udvikle sig. Bl.a. var vores bane i en længere periode lukket for alle
andre end vores egne medlemmer, og diverse turneringer og arrangementer måtte
aflyses. Vi måtte som alle andre arbejdsgivere ty til at hjemsende nogle af vores
medarbejdere, indtil der så småt blev lukket op mod mere håndterlige tilstande igen. Der
blev også lukket op for, at andre end medlemmerne måtte bruge vores bane, og det skete
så i et hidtil uset omfang – aldrig har vi hen over en endda afkortet sæson modtaget så
mange greenfee gæster. Og glade gæster – vi har modtaget rigtig mange positive
tilbagemeldinger fra gæsterne, både på banens flotte stand gennem sæsonen, men også
masser af positive tilbagemeldinger på at vi tager os godt af gæsterne. Det er ikke kun
banen, der roses, gæsterne har også været glade for vores Café og Proshop, og begge
steder roses personalet også for deres imødekommenhed! Desværre har både Café og
Shoppen jo også været ramt af nedlukningerne i flere omgange. Fra bestyrelsens side har
vi over tid taget forskellige initiativer, der som mål bl.a. har været at støtte op om både
Café og Shop – sørge for mere trafik og omsætning. Ikke noget let situation at takle, men
jeg er under indtryk af, at man begge steder har bevaret humøret og optimismen, selvom
det har gjort ondt både på økonomien og trivslen.
ØKONOMIEN: Bestyrelsens arbejde gennem året 2020 har været refereret og synliggjort
løbende i de ikke færre end elektroniske 19 Nyhedsbreve til alle medlemmer og
offentliggjort på vores hjemmeside. Der har som nævnt været rigtig meget fokus på
økonomi grundet Coronaen. I 2020 hjemtog vi bogholderifunktionen, så vi nu selv sørger
for alt omkring økonomi. Til den ende har vi ansat en deltids bogholder (vores tidligere
næstformand - nu kasserer), Jørgen Nordentoft. Det har som forventet medført, at vi nu
kan styre vores økonomi meget bedre og tættere – bestemt også nødvendigt netop i et
Corona år. Med de reduktioner vi i begyndelsen af året indførte på omkostningssiden, er vi
lykkedes med at være i kontrol gennem hele året. Vi har måttet aflyse forskellige
indtægtsgivende arrangementer, ikke mindst vores traditionsrige REE Open turnering;
men de nævnte mange greenfee gæster - og øvrige andre aktiviteter – gør, at vi kommer
ud af året med et rigtig pænt overskud på omkring 240 tusinde kroner. Og det selvom vi
faktisk hen mod slutningen af året, i lyset af den positive økonomi, søsatte nogle halvdyre
initiativer både på anlæg, driving range (bl.a. nye bolde) og klubhus – initiativer som vi
kommer til at glædes over allerede fra sæson 2021.
SEKRETARIATET: I september sagde vi så farvel til både Ann-Britt og Kim Nordkvist,
som begge nåede at være hos os i mere end 10 år, som henholdsvis leder af sekretariatet
og i viceværtsrollen. Begge ønskede at tage hul på efterlønnen og nyde otiummet mens
tiden var til det. I sekretariatet er vi lykkedes med at finde Mette Schjønning som en
fuldgod erstatning, og Mette har imponerende hurtigt sat sig ind i rutinerne og arbejdet i
vores Sekretariat. Til at agere vicevært har vi ansat Ib Larsen på deltid. Ib er velkendt som

en (meget) flittig spiller på banen gennem de senere år. Velkommen til begge – og ikke
mindst tak for hurtigt at tage ansvar og initiativer i deres roller til glæde for os alle i
klubben.
UDVALGENE: De fleste af vores udvalg har trods Covid-19 haft en rigtig travl sæson
2020. Vi har set, at Juniorudvalgets indsats igen i 2020 er blevet belønnet med en flot
tilgang af nye juniorer til klubben. En stor tak til formand Henrik, som i løbet af sæsonen er
blevet afløst af juniorfar Michael og øvrige i udvalget for dedikeret indsats. Matchudvalget
har som vanligt også haft travlt trods et reduceret antal turneringer. Specielt vores
Jubilæumsturnerig og arrangementer i løbet af Jubi-ugen blev bemærket. Klub 37 havde
også sit at se til trods diverse Corona-aflysninger, og lykkedes endnu en gang – via en stor
arbejdsindsats – at sørge for at rekruttere og indsluse nye prøvemedlemmer og ”rigtige”
medlemmer i klubbens daglige rytme. Bestyrelsen søsatte et nyt Rekrutteringsudvalg
med specielt fokus på rekruttering af nye medlemmer, som supplement til Klub 37, der har
som formål at sørge for at potentielle nye medlemmer introduceres og behandles så godt,
at de ender med at melde sig ind i klubben. Formand for Rekrutteringsudvalget er Søren
Willy Andersen. Vores Eliteudvalg – og for så vidt også Eliteholdet – har haft en
problematisk sæson med mange aflysninger, og ultimativt en nedrykning i
divisionsrækken. Det ser ud til at Eliteudvalget mere eller mindre har nedlagt sig selv, og
det planlægges ikke, at vi deltager i Danmarksturneringen i 2021. På markedsføringsområdet, som jo bl.a. gerne skal drive mange greenfee gæster frem til vores bane, har der
været pænt travlt, og vi lykkes vældig godt på de sociale medier: Vi har haft 400.000
sidevisninger på hjemmesiden, og vores Facebook annoncer er set 300.000 gange.
Imponerende tal! Baneudvalget har haft travlt på vanlig vis, og har sammen med
greenkeeperne grund til at være stolte over banen og anlæggets flotte stand – mange
gæster har faktisk påpeget, at vores anlæg slår mange af de mere kendte – netop på
stand, men også den flotte natur, vi ligger midt i. Baneudvalgets formand Peter Thrige
havde så i øvrigt en større rolle sammen med Finn Lange ifm etableringen af det nye Café
område; mange frivillige malede, tømrede og skaffede sponsorer til at skabe det nye miljø,
som har højnet vores klubhus rigtig meget. Tak til alle udvalg, også dem der ikke blev
nævnt denne gang, og ikke mindst formænd for jeres dedikation og motivation!
VORES BANE: Som vi sikkert alle har bemærket igennem året, har vores igen bane stået
flot. Vores greenkeepere har gjort et flot stykke arbejde med både greens, teesteder og alt
det i mellem. Arbejdet med at opgradere vores fairways fortsatte ved, at der igen i løbet af
sæsonen blev kørt rigtig meget topdressing/sand ud. Der blev også arbejdet med at
forbedre dræneringen på visse sårbare steder. Dræneringen er faktisk så effektiv, at det
næsten bliver et problem, når der i en længere periode ikke falder megen regn.
Sommerens tørkeperioder afslørede, at vi har udfordringer med et gammelt og slidt
vandingsanlæg, som kræver alt for mange mandetimer for at kunne støtte op om
baneanlægget specielt i de meget tørre perioder. Sidst på året besluttede bestyrelsen,
efter indstilling fra Chefgreenkeeper Joe og Baneudvalget, at vandingsanlægget skal
gennemrenoveres. Der er indhentet tilbud og valgt leverandør, som starter på det
omfattende (og dyre) projekt primo 2021.

Som bekendt søsatte vi ”Projekt nye træer” tilbage i 2019, hvor vi via generøse
sponsorerer blandt medlemmerne lykkedes med at samle så mange penge ind, at vi
kunne indkøbe og plante rigtig mange forskellige træer til erstatning for de mange rød el,
der var gået ud pga. sygdom. I foråret 2020 lancerede vi 2. del af træprojektet for at
supplere det oprindelige træprojekt; men også for at ændre en kedelig og spilforsinkende
rough mellem 8. og 9. hul til en spændende varieret træplantage med græs i bunden. Igen
stillede en masse sponsorerer blandt medlemmerne velvilligt op, og donerede både store
og små beløb, så vi kunne indkøbe en masse dejlige og forskellige træer, der hen over
efteråret er blevet plantet, efter at roughen blev fjernet med en nyindkøbt maskine, som i
øvrigt nu skal bruges til at kultivere vores andre rough områder. Igen mange tak til
træsponsorerne for deres velvilje og interesse.
Mange andre aktiviteter og initiativer har fundet sted gennem dette 2020 Corona år –
ingen nævnt ingen glemt – de fleste, hvis ikke alle, har som nævnt været omtalt i vores
hyppige Nyhedsbreve, som der er god grund til at følge med i.
Som formand skylder jeg mine bestyrelseskollegaer stor tak for at have bidraget det
ekstra, som der blev behov for, da året i marts tog en dramatisk Covid-19 vending.
2020 er nu et overstået kapitel; det var ikke noget let år – mange Corona restriktioner og
tilpasninger gjorde sæsonen meget anderledes end vanligt; men vi håber i bestyrelsen, at
vores medlemmer, medarbejdere, og gode samarbejdspartnere i Proshop og Café
alligevel endte med at få en nogenlunde, hvis ikke god sæson ud af strabadserne – og at
der også blev tid og plads til god, spændende og hyggelig golf.

Kjeld Birch,
Formand

