
 
Årsberetning ved generalforsamlingen den 19. november 2020 kl. 19.00 i klubhuset. 
 
Så er der gået endnu et år, og det er tiden at se tilbage på det forgangne år og forsøge at skue lidt ind i 
fremtiden. 
 
2020 har godt nok været et meget udfordrende år for rigtig mange mennesker, og der har da også været 
adskillige udfordringer for Åskov Golfklub – vi kan blot se på dagens generalforsamling med langt færre 
deltagere end sædvanligt, ingen indledende fællesspisning og en speciel bordopstilling. 
 
For første gang i klubbens historie var det nødvendigt at lukke banen på grund af vand, og vi nåede lige 
at åbne, så blev hele verden sat på den anden ende (eller snarere sat i stå) på grund af covid-19.  
Det resulterede i, at stort set hele forårsprogrammet måtte sættes i bero, og i en længere periode var 
der helt lukket for aktivitet i golfklubben. Men gradvist blev det igen muligt at spille golf – først kun i to-
bolde og dernæst i fire-bolde i egen klub, og senere blev der igen åbnet for greenfee spillere. 
Vi må desværre konstatere, at vi nu igen er ramt af flere restriktioner, som betyder, at der lige nu ikke 
kan afvikles turneringer med gunstart, og der må højst forsamles 10 personer ad gangen.  
Det gælder både i klubhuset og i grupper på og omkring banen. 
Alle disse forhold var og er baseret på anbefalinger fra Dansk Golf Union, og i bestyrelsen har vi hele 
tiden haft den holdning, at anbefalingerne fra Dansk Golf Union skulle og ville vi følge. 
Beklageligvis var det ikke alle klubber, der havde den tilgang til anbefalingerne, og det skabte i en 
periode en del forstyrrelser og en mindre god tone blandt golfspillere m.fl. på de sociale medier. 
 
Men uanset de beskrevne udfordringer endte 2020 med at blive et rigtig godt år for Åskov Golfklub. 
Lad mig blandt meget andet nævne:  

• Vi har en meget stor grad af frivillighed og hjælpsomhed i klubben. 

• Et faldende medlemsantal, der holdes indenfor de budgetterede rammer. 

• Antallet af greenfee- og firkløvergæster nåede et historisk højt niveau. 

• Der bliver fortsat spillet rigtig mange runder på vor bane. 

• Banen har udviklet sig i den rigtige retning hele året, og lige nu høstes stor anerkendelse og ros 
for en god stand og nogle rigtig gode greens. 

• Vi har opretholdt vore sponsorindtægter. 

• Regnskabsresultatet er det bedste i klubbens historie. 

• Sportsligt glæder det, at 3. divisionsholdet opretholdt pladsen i 3. division og holdet i 
kvalifikationsrækken rykkede op i 5. division. Desuden er det glædeligt, at vi i 2021 igen har et 
damehold i danmarksturneringen i kvalifikationsrækken. 

• Vore fuldgyldige medlemmer har nu adgang til en ekstra 18 hullers golfbane – nemlig banen i 
Holsted Golfklub, som vi har indgået en fritspilsaftale med. Det vil også være gældende i 2021. 

• Vore fuldgyldige medlemmer har i 2020 haft mulighed for at tilkøbe et firkløver, som giver 
spilleret i Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling og Kellers Park foruden vor 
hjemmebane i Åskov Golfklub. Et tilbud som gentages i 2021 til en uændret pris på kr. 800,00. 

 
Medlemsudviklingen viser på landsplan en fremgang på 6.233 aktive golfspillere, således der pr. 
30.9.2020 er det historisk højeste antal på 154.803 aktive golfspillere fordelt i 186 klubber i Danmark, 
som dog er 3 klubber mindre. 
Der er desuden 8.673 passive medlemmer registreret i klubberne, og det er en tilbagegang på 999. 
Det er desværre ikke en statistik, som vi bidrager til, idet vores medlemsantal, iflg. opgørelsen pr. 
30.9.2020 fra Dansk Golf Union, på 500 medlemmer indeholder en tilbagegang på 58 medlemmer.   



 
Medlemsantallet i Åskov Golfklub fordeler sig med 401 fuldgyldige voksne medlemmer inkl. ungseniorer 
og studerende (-37), 28 juniorer (-2), 7 langdistancemedlemmer (-9), 44 fleks-medlemmer (uændret) og 
20 passive medlemmer (-10). 
Denne tilbagegang er helt i overensstemmelse med det vi budgetterede med i forbindelse med sidste 
års generalforsamling. 
Men det siger sig selv, at det alt i alt er en bekymrende udvikling, og en udvikling vi skal have vendt.  
Der er fortsat et vist råderum inden vi når smertegrænsen, men vi kan jo ikke blive ved med at finde 
besparelser, så det er tiden, at vi alle hjælper hinanden med at tilføre Åskov Golfklub flere medlemmer. 
 
Der har i årets løb været rigtig god aktivitet på banen. I perioden 1.10.2019 – 30.9.2020 har vi haft besøg 
af 7.446 gæster (greenfee spillere og firkløver spillere), hvilket er næsten 2.000 flere end forudgående 
år. 
I samme periode har vore egne medlemmer bestilt i alt 7.305 tider i GolfBox, hvilket er ca. 100 færre 
end forudgående år. Der ud over kommer alle deltagere i de forskellige turneringer i årets løb.  
Det skal i samme forbindelse bemærkes, at banen var lukket i ca. 6 uger i alt i foråret. 
I indeværende regnskabsår, som startede 1.10.2020 er antallet af gæstespillere på nuværende tidspunkt 
noget højere end samme tidspunkt sidste år. 
 
I lighed med de seneste år arrangerede vi ”spil billig uge” i uge 30, hvor greenfee prisen var reduceret til 
kr. 50,00. Det var igen i 2020 en rigtig fin uge, som er en vigtig markedsføringsmæssig aktivitet, hvor 
Åskov Golfklub bliver sat på landkortet med gæster fra store dele af Danmark. 
At denne uge så også bidrager med et fornuftigt økonomisk resultat for klubben, gør ikke aktiviteten 
dårligere. Vi forventer bestemt at gentage ”spil billig uge” i 2021. 
 
Den store grad af frivillighed afspejler sig i, at op imod 150 medlemmer på forskellig vis har udført og 
udfører et fortræffeligt arbejde for Åskov Golfklub i forskellige udvalg og/eller med praktisk arbejde. 
En stor tak til alle jer frivillige. Det er af afgørende betydning for klubbens drift, at så mange giver en 
hånd med – store som små opgaver er alle af afgørende betydning for klubben. 
 
Jeg vil dog godt lige opfordre alle til at gøre en lille forskel, som kan have en rigtig stor betydning.  
Nemlig at sørge for, at der rettes nedslagsmærker op på greens og lægges tørv på plads på fairways. 
Desuden kan vi jo alle give en hånd med, når vi alligevel spiller en runde golf, og lige tager riven og river, 
hvis der er et fodspor, eller der er sjusket med rivningen, eller der er et stykke ukrudt i en bunker, eller 
der ligger noget affald på banen. 
Så får vi alle mulighed for et fornuftigt og reelt leje i bunkeren, ligesom det altid ser ordentligt og 
ryddeligt ud på banearealet. 
 
Jeg vil nu se lidt nærmere på de enkelte udvalgs områder. 
 
Baneudvalget, som jeg selv har haft fornøjelsen at stå i spidsen for, har til formål at være bindeled 
mellem klubbens medlemmer, bestyrelsen og greenkeeperne. 
Det er også baneudvalgets opgave at træffe strategiske beslutninger omkring baneanlæggets drift og 
vedligeholdelse, og dermed sikre at banen altid fremstår i en god og velplejet stand. 
 
Den plan for udvikling af vore greens, som blev lagt tidligere, er fortsat, og efter min opfattelse er 
kvaliteten og hastigheden blevet bedre i sæsonens løb, om end vi endnu ikke er helt i mål. 
Lige nu fremstår de i rigtig god stand, og det vil også være et fokus- og udviklingsområde fremover. 



 
I den kommende vinter skal vi desværre have fjernet flere sygdomsramte grantræer, ligesom en 
opfølgning på de foretagne opstamninger.  
Vi er igen i år er vi blevet begavet med nogle normannsgrantræer – nemlig godt 300 stk., som her i 
efteråret er blevet plantet ud på baneområdet i større og mindre grupper. Der er tale om træer i potter 
med klump, så vi håber de kan få en god start og blive til forskønnelse af vort baneanlæg. 
 
Jeg vil i øvrigt henvise til den udviklingsplan, som baneudvalget vedtog i 2018, og som kan læses på vor 
hjemmeside. 
 
Den daglige banedrift varetages af vore greenkeepere Bent Kristensen og Niels Christian Jensen, med 
hjælp af flere frivillige, som løser flere forskellige opgaver. En stor tak for samarbejdet til jer to samt alle 
frivillige, der har været i sving i årets løb.  
 
Nu handler det om at fortsætte det gode vedligeholdelsesarbejde, således vi kan opretholde og udvikle 
standarden på vor bane.  
Der er i årets løb tilført nyt sand i adskillige bunkere, og dette arbejde fortsættes i vinterens løb. 
Lige nu pågår arbejdet med omlægning af hul 4, hvor svellerne er fjernet, og i stedet er der etableret en 
bunker foran green. Området foran green bliver omlagt til rough, og mon ikke der også bliver plads til 
lidt beplantning. Det betyder også, at adgangen til hul 5 er ændret – nu højre om green til stien bag 
volden og bunkeren på hul 4. 
 
Som tidligere år opretholder vi spil på sommergreens i vinterperioden, ligesom banens længde 
opretholdes, således der også er mulighed for handicapregulering i vinterens løb. Fra den 1. december 
bliver teestederne skånet, og der rykkes til vinterteesteder fra denne dag. 
Jeg vil i den forbindelse indskærpe, at det er helt afgørende, at vi passer godt på banen, for at vi kan 
opretholde det ”normale” golfspil. 
 
HUSK DERFOR ALTID AF RETTE NEDSLAGSMÆRKER OP OG LÆGGE TØRV PÅ PLADS SAMT HOLDE 
VOGNE OG KØRETØJER I GOD AFSTAND AF GREENS OG TEESTEDER. 
 
Begynderudvalget har også i 2020 været et anliggende for Ole Würtz som formand, og dette udvalg har 
til opgave at hjælpe nye golfspillere i gang, og her må vi desværre konstatere at 2020 har budt på et 
begrænset antal begyndere, som jo også afspejler sig i medlemsudviklingen i vor klub.  
 
Det er også begynderudvalget, der står som arrangør af de populære ”onsdagsturneringer”, som er 9 
hullers turneringer primært for spillere med handicap på 37 og derover. Der har hele sæsonen været flot 
tilslutning til disse turneringer, dog med en stor overvægt af spillere med et lavere handicap end 37, 
men der er ingen planer om at ændre på disse arrangementer i den kommende sæson. 
 
Der skal på ingen måde være nogen som helst tvivl om, hvad begynderudvalgets primære opgave er.  
Det er kort og godt at tilføre Åskov Golfklub flere medlemmer, og indsluse disse i klubben, så de så 
hurtigt som muligt bliver en del af livet i klubben. 
 
Vi har i 2020 haft støtte fra Dansk Golf Union omkring rekrutteringsarbejdet i klubben, som har været 
forankret i rekrutteringsudvalget. Men vi må desværre konstatere, at størstedelen af de planlagte 
aktiviteter måtte aflyses grundet covid-19. 



 
Vi havde blandt andet planlagt deltagelse på messe i Kibæk, men denne blev aflyst, og vi håber nu, at 
det bliver muligt at deltage, når messen forsøges gennemført i marts 2021. 
Med hensyn til rekruttering af nye medlemmer, er det helt afgørende, at vi alle tager et medansvar 
omkring dette, og at vi hver især gør en indsats for at øge medlemstallet. 
Jeg vil gerne gentage tidligere opfordringer, til alle medlemmer, om at tage venner og bekendte med en 
tur i Åskov Golfklub og dermed udbrede interessen for golfspillet og for Åskov Golfklub – driving range, 
puttinggreen og par-3 bane må gerne benyttes til formålet.  
Det er også Dansk Golf Unions opfattelse, at de bedste ambassadører, til en medlemsudvikling, er de 
eksisterende medlemmer – så der er reelt tale om hjælp til selvhjælp. 
 
Der er fortsat rigtig god plads på vor golfbane, og en medlemsforøgelse på blot 50 fuldgode voksne 
medlemmer vil skabe et godt økonomisk råderum til fortsat udvikling af vor klub. 
 
Juniorudvalget, havde i 2020 Claus Steffensen som formand. Sammen med trænerne – Andreas Thune 
og Michael Nielsen – har dette udvalg forestået træning af klubbens juniorspillere. Desværre har 2020 
også budt på en lille tilbagegang i antallet af juniormedlemmer, men de aktuelle juniormedlemmer har 
været flittige til træning, og det forlyder, at de har nogle gode træningssamlinger. 
 
Juniortræningen vil i 2021 blive under ledelse af Michael Nielsen, og der planlægges juniortræning hver 
mandag eftermiddag og torsdag eftermiddag i den kommende sæson. Mere om juniortræningen m.m. 
fra juniorudvalget, som nu efter generalforsamlingen vil lægge planerne for sæsonen 2021. 
 
Markedsføring af klubben herunder præsentation på facebook, annoncering i almindelighed samt 
opdatering af hjemmeside har været lagt i hænderne på Michael Nielsen, og jeg vil gerne takke for et 
flot arbejde, som jeg ser frem til fortsætter i 2021. Vi er lige nu i overvejelse om udarbejdelse af en ny 
hjemmeside med lidt flere faciliteter. 
 
Jeg vil gerne bede jer alle, som er facebookbrugere, om at dele de forskellige opslag, som bringes af 
Åskov Golfklub, således vi får udbredt kendskabet til klubben i størst muligt omfang.  
 
Sponsorudvalget har været forankret i det kommercielle udvalg, og dette udvalg har til opgave at 
etablere alle sponsoraftaler, som er en både væsentlig og helt uundværlig indtægtskilde for klubben. 
 
Det er også sponsorudvalget der koordinerer alle kontakter til sponsoremnerne, således vi sikrer, at vi 
ikke løber erhvervslivet på dørene i tide og utide.  
 
Udvalget har igen i 2020 udført et flot salgsarbejde og bruttoindtægterne har igen i 2020 holdt et flot 
højt niveau foruden naturalier og de sponsorerede præmier til vore turneringer. 
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vore sponsorer for en uvurderlig støtte til vort arbejde i 
Åskov Golfklub. 
 
Sportsudvalget har haft Brian Moesgaard som formand, og dette udvalgs opgaver har været varetagelse 
af de sportslige aktiviteter i klubben. Det vil sige danmarksturneringen og regionsgolfturneringen. 
 
I 2020 har vi deltaget i danmarksturneringen med 2 hold – 1 herrehold i 3. division og 1 herrehold i 
kvalifikationsrækken. 



 
 
Danmarksturneringen har i 2020 være afviklet i en noget begrænset form, idet der alene blev afviklet 3 
kampe i hver pulje, hvor der blev spillet på neutral bane. 
3. divisionsholdet formåede at bevare pladsen i 3 division og kvalifikationsrække holdet formåede at 
vinde puljen og efterfølgende sikre sig oprykning til 5 division. 
 
Der er igen opstået interesse fra damespillere, således vi i 2021 kan deltage med et hold i 
kvalifikationsrækken. 
Dermed vil Åskov Golfklub i 2021 foruden dameholdet være repræsenteret med 2 herrehold i 
danmarksturneringen – et hold i 3. division og et hold i 5. division. 
Dameholdet er placeret i pulje med Brande, Herning og Himmelbjerg. 
3. divisionsholdet er placeret i pulje med Dejbjerg, Herning og Trehøje. 
5. divisionsholdet er placeret i pulje med Henne, Holmsland Klit og Varde. 
Jeg vil ønske god vind til alle tre hold i den kommende sæson. 
 
I 2020 har vi også deltaget med 4 hold i regionsgolfturneringen – i B-rækken og i C-rækken, samt i 
veteran A-række og veteran C-række. 
Turneringen blev for B og C holdenes vedkommende meget reduceret, idet det endte med, at der kun 
blev to puljekampe til begge hold. Desværre lykkedes det ikke nogle af holdene at gå videre fra 
puljekampene. 
I veteranrækkerne blev puljekampene gennemført som planlagt, med nogen forsinkelse. Her lykkedes 
det A-holdet at vinde puljen medens C-holdet sluttede længere nede i puljen.  
A-holdet var dermed kvalificeret til slutspillet, hvor holdet gik hele vejen til landsfinalen – efter sejr over 
Ribe i regionsfinalen. 
Landsfinalen blev spillet i Furesø Golfklub på Sjælland, og her måtte holdet strække våben, men en flot 
2. plads til holdet, som igen i 2020 har repræsenteret Åskov Golfklub på fornem vis. 
Vi vil snarest lave et opslag for interesserede spillere til regionsturneringsholdene, således vi kan 
tilmelde de enkelte hold til sæsonen 2021 – der er deadline for tilmelding i starten af 2021. 
 
Turneringsudvalget har i 2020 været en opgave for Brita Heesgaard, og dette udvalg er ansvarlig for al 
turneringsafvikling i klubben – lige med undtagelse af onsdagsturneringerne. 
 
I Åskov Golfklub er der turneringstilbud til vore medlemmer ugens 4 første dage – damerne bruger 
mandag aften, tirsdagene er der to tilbud, dels en 9 hullers turnering om formiddagen og dels en 18 
hullers turnering om aftenen, onsdag aften en 9 hullers turnering, hvor vore begyndere introduceres i 
turneringsspillet (denne turnering administreres af begynderudvalget) og seniorerne er aktive torsdag 
formiddag.  
I vinterperioden er der tilbud om deltagelse i en turnering hver søndag formiddag, ligesom 
turneringerne tirsdag formiddag og torsdag formiddag opretholdes i vinterperioden. 
 
Desuden har der, i lighed med tidligere år, været planlagt ca. 2 klubturneringer hver måned, men covid-
19 satte en stopper for flere af disse planer.  
Det lykkedes dog at gennemføre størstedelen af de planlagte turneringer i august og september. 
Deltagerantallet har været noget svingende, og turneringsudvalget er gået i tænkeboks omkring 
eventuelle ændringer – skal der eksempelvis være flere par turneringer eller andre ændringer?  
 



 
Det er vor opfattelse, at der er tale om et passende antal turneringer, således der er tale om meget få 
banelukninger, og stort set aldrig banelukninger både lørdag og søndag.  
Det vil derfor altid være muligt for medlemmerne at komme til at spille i weekenderne. 
 
En undtagelse er dog klubmesterskaberne, som afvikles over to dage. Deltagerantallet i dette års 
klubmesterskaber var på niveau med tidligere år, men der kan fortsat godt være plads til flere.  
Vi havde igen i år oprettet i alt 12 rækker, men der var desværre ikke tilslutning til mere end 7 rækker. 
 
Efter en god weekend i slutningen af september kunne vi kåre klubmestre i 7 rækker, og der skal herfra 
lyde et stort tillykke til klubmestrene 2020, som blev: 
Junior drenge: Erik Baden Steffensen 
Herrer: Dennis Thomsen. 
Mid-age herrer: Morten Stigers 
Senior damer: Bodil Jensen. Senior herrer: Birger Askjær Madsen.  
Veteran damer: Anny Lidegaard. Veteran herrer: Valther Vestergaard. 
 
Arbejdet med turneringsprogrammet for 2021 går i gang i forlængelse af dagens generalforsamling, og 
når de sidste aftaler er på plads, vil programmet fremgå af hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.  
Der forventes et antal turneringer stort set svarende til antallet i 2020 – formentlig med nogle mere 
forskelligartede turneringsformer i den kommende sæson, og måske en turnering, som afsluttes med en 
lille festlighed i klubhuset, hvis den aktuelle covid-19 situation ikke lægger begrænsninger i vejen 
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vore turneringssponsorer for nogle flotte præmier til vore 
turneringer. Turneringsafvikling er en betydningsfuld del af klubben – både hvad angår livet i klubben, 
og hvad angår økonomien. 
 
Økonomi og fremtid. 
 
Marianne vil senere gennemgå regnskabet, men jeg vil gerne slå fast, at vi i bestyrelsen finder årets 
overskud på kr. 189.287, efter afskrivninger på kr. 132.510, som værende meget tilfredsstillende, og 
desuden væsentligt bedre end det budgetterede.  
Vi er rigtig glade for, at de iværksatte initiativer sidste år har båret frugt, men det skal også bemærkes, 
at dette års resultat er begunstiget og nogle særlige indtægter. 
Vi har modtaget refusioner og tilskud i forbindelse med covid-19 for i alt kr. 102.900 samt gaver fra 
medlemmer m.fl. for i alt kr. 29.300.  
Det er bestyrelsens forventning, at det modtagne gavebeløb skal anvendes til en synlig forbedring, som 
kommer alle medlemmer til gode.  
Lige nu undersøges muligheden for at lægge nyt trægulv i stedet for gulvtæppe i klubhuset. 
Konsekvensen af de modtagne gaver er også, at vi kan opnå en momsrefusion i 2021. Beløbet er endnu 
ikke kendt, men det forventes at være i niveauet mindst kr. 50.000, og dette er ikke indregnet i det nye 
budget for 2020/2021. 
Jeg forventer, at vi vil gentage gaveindsamlingen i 2021, således vi også kan opnå en momsrefusion i 
2022, men nærmere her om senere. 
Når vi ser nærmere på klubbens indtægter, kan det konstateres, at 60% af alle indtægter er 
kontingentindtægter fra medlemmerne. 
Men firkløver og greenfee indtægterne udgør også en stor del, idet denne del bidrager med 19%, 
medens reklame- og sponsorindtægter udgør 10%. 



 
Kigger vi på, hvordan pengene anvendes, udgør personaleudgifterne samlet set 45% af alle udgifter, og 
renteudgifter og leasingudgifter udgør 18%, medens udgifterne til vedligeholdelse af maskiner og bane 
udgør 16%.    
 
Vi finder, at den bogførte egenkapital på kr. 1.210.704 er acceptabel. Det skal samtidig bemærkes, at 
den samlede balance pr. 30.9.2020 er bogført med kr. 4.968.848, og vore maskiner og inventar er nu 
bogført med kr. 40.875, vort baneanlæg er bogført med kr. 3.683.864, og Sandetvej 4 samt klubhus og 
bygninger er bogført med i alt kr. 1.202.286. 
Det skal bemærkes, at den anslåede værdi af maskinparken, som er bogført til kr. 40.875, er opgjort til 
godt kr. 500.000 inkl. moms. Der skulle således være tale om en ikke helt ubetydelig skjult reserve i 
regnskabet. 
 
Som tidligere ønsker bestyrelsen en bemyndigelse til optagelse af langfristede lån til finansiering af de 
gennemførte og planlagte investeringer, således vore renteomkostninger kan holdes indenfor de 
budgetmæssige rammer. Det vil være en fast årlig tilbagevendende begivenhed, for at sikre bestyrelsen 
arbejdsrum til hele tiden at tilpasse finansieringen. Der er p.t. ikke nogen planer om ny låneoptagelse. 
 
Gården (Sandetvej 4), hvor stuehuset blev færdigrenoveret i 2018, bliver anvendt meget mindre end det 
ønskede, og vi har derfor besluttet at undersøge om stuehuset eventuelt kan udlejes.  
En eventuel udlejning skal naturligvis ske under respekt af, at vi har modtaget nogle tilskud til 
renoveringen, og under respekt af, at greenkeeperne skal kunne arbejde uhindret fra udbygningerne. 
Der har været lidt interesse for leje af stuehuset, men der er endnu ikke noget aktuelt. 
Specielt staldbygningen, som alene anvendes til opbevaring, er i en meget dårlig forfatning, og det 
overvejes at nedrive denne og i stedet opføre en rundbuehal, som jeg også omtalte på sidste års 
generalforsamling.  
Vi har ikke foretaget yderligere desangående endnu, idet vi skal have helt overblik over klubbens 
økonomi inden der iværksættes yderligere investeringer, ligesom der også skal indhentes nogle 
tilladelser inden en eventuel iværksættelse. 
 
Som det har fremgået af indkaldelsen til denne generalforsamling, er det bestyrelsens indstilling, at vi 
fastholder de nuværende kontingentsatser, og det er grundlaget for budgettet for det kommende år.  
På indtægtssiden tager budgettet udgangspunkt i det aktuelle medlemsantal, som vi kender pr. 1. januar 
2021, uden indregning af indtægter fra nye medlemmer, hvilket vi selvsagt håber er for defensivt. 
På udgiftssiden er der, som sidste år, afsat midler til græsfrø til eftersåning af en del af banen, som 
fremadrettet skal være en fast årlig begivenhed, således hele banen eftersås ca. hvert 3. år.  
Desuden er der afsat midler til sand til de resterende greenbunkers, som jeg tidligere har omtalt under 
baneudvalget. 
 
Det har tidligere været meldt ud, at handicapsystemet ændres med indgangen til 2021.  
Det nye system tager udgangspunkt i et gennemsnit af de 8 bedste scores ud af de seneste 20 spillede. 
Jeg vil her benytte lejligheden til at opfordre alle til at registrere alle de runder I spiller, således I alle får 
det bedst mulige grundlag for et korrekt handicap, når det nye system træder i kraft i 2021. 
En konsekvens af det nye system er blandt andet, at der nu kan reguleres i opadgående retning over 36, 
hvilket jeg vil vurdere er en styrke i det nye system. Vi har desværre flere medlemmer registreret med 
handicap 36, som har vanskeligt ved at spille op til dette niveau, og de får nu hjælp til at få et mere 
retvisende handicap. 



 
Der er selvsagt også en bagside af medaljen, idet det fremadrettet ikke vil være muligt at udregne det 
nye handicap i umiddelbar forlængelse af en afsluttet runde, idet der indgår flere faktorer i 
udregningen, som bliver gennemført hver nat efter dagens registrerede runder. Den første uge i januar 
vil det ikke være muligt at anvende handicapsystemet i GolfBox, idet der skal ske en større opdatering 
fra det gamle til det nye system. 
 
Andres Thune har stoppet sit virke i Åskov Golfklub, og dermed er proshoppen blevet lukket. Jeg vil 
benytte lejligheden til at takke Andres for et godt samarbejde i de forløbne 6 år. 
Vi har ikke nogen planer om at opretholde en proshop i Åskov Golfklub. Men vi arbejder lige nu med 
muligheder for et samarbejde med Golfexperten i Herning, således vi kan være lagerførende af srixon 
bolde i tre forskellige varianter samt handsker og tees, som det vil være muligt at købe på kontoret. 
 

 
Golftræner Michael Nielsen 

 
I 2021 vil træningen være lagt i hænderne på Michael Nielsen, og han vil være at træffe mandag 
eftermiddag, onsdag eftermiddag, torsdag eftermiddag og fredag formiddag. 
Der vil i ugens løb være reserveret tider til holdtræning for 3 – 6 deltagere i forskellige handicapgrupper, 
ligesom der vil være juniortræning mandag og torsdag eftermiddag. Disse tilbud vil være uden betaling, 
og der forventes også at blive tilbudt holdtræning nogle lørdag formiddage på samme vilkår. Endelig 
tilbydes klubbens medlemmer individuelle lektioner á 25 minutters varighed imod betaling af kr. 150,00. 
Deltagelse og eventuel betaling skal i alle tilfælde foretages på kontoret. 
 

 
Klubsekretær Thomas Jul Hansen 

 
Fra 1. februar 2021 vil kontoret være bemandet af klubsekretær Thomas Jul Hansen, og han vil være at 
træffe i golfsæsonen (1. april – 31. oktober) alle hverdage fra kl. 8.30 – 13.30.  



 
I vintersæsonen vil træffetiderne være mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30 – 13.30. 
Desuden vil han året rundt betjene telefonen alle hverdage fra kl. 8.30 – 16.30. 
Det skal lige bemærkes, at det ikke må forventes, at telefonen besvares i weekender og på helligdage. 
 
Åskov Golfklubs værdigrundlag og formål, som er en del af klubbens virksomhedsplan, vil også 
fremadrettet være at: 

• Fremme kendskabet til golf. 

• Fremme færdighederne i golf. 

• Være en breddeklub, med plads til elitegolf. 

• Sikre at de nødvendige faciliteter hertil er til stede, og opretholde et tilfredsstillende 

kvalitetsniveau. 

• Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for klubben. 

Med disse formål i tankerne og den omstændighed, at vi har en rigtig god og udfordrende golfbane, er 
det fortsat vor opfattelse, at vi med medlemmernes hjælp kan realisere en pæn medlemsfremgang, og 
jeg vil i den forbindelse endnu engang gerne bede om Jeres hjælp til at introducere nye medlemmer i 
klubben. Bemærk, at en medlemstilgang på 50 voksne medlemmer vil forbedre vor økonomi med ca. kr. 
225.000, hvilket igen styrker mulighederne for den fortsatte udvikling af banen og klubbens faciliteter. 
 
Tak. 
Jeg vil afslutte dette års beretning med at bringe en stor tak til alle de medlemmer, som i årets løb på 
forskellig vis har udført et stort og uegennyttigt arbejde for Åskov Golfklub – jeg tillader mig at undlade 
at nævne nogle navne, så jeg ikke glemmer nogen – men tak for indsatsen, som jeg håber vi også må få 
glæde af fremadrettet. 
Tak til vore ansatte for veludført arbejde og et godt og konstruktivt samarbejde. 
Tak til vore samarbejdspartnere og sponsorer for en meget stor og værdifuld støtte. 
Tak til pressen for en loyal dækning af vore aktiviteter. 
Til slut tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne løb. 
 
 
Kristian Hansen 
 


