
 

 

Kære medlemmer             

           Sdr. Felding, den 18. oktober 2019.  

Sæsonen 2019 lakker imod enden, og snart er det igen tid for klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag 

den 21. november 2019 i klubhuset. 

Sædvanen tro startes med fællesspisning kl. 18.30, og menuen er også den sædvanlige ”wienerschnitzel med tilbehør”, 

hvorefter generalforsamlingen starter kl. 19.30. 

Bestyrelsen har netop været samlet, og på dette møde var det hovedsageligt planlægning af generalforsamlingen, og dermed 

regnskab for 2019 samt budget for 2020, der var på agendaen. 

På medlemsmødet i august stillede vi et negativt resultat i udsigt, og det glæder os meget, at dette blev meget mindre end 

først antaget. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, at vi må realisere et negativt resultat, men at det lander på kr. 26.481 er 

dog til at leve med. 

I bestyrelsen er vi også meget taknemmelige for den meget flotte opbakning, vi har modtaget omkring forudbetaling af 

kontingent for 2020. I skrivende stund har 132 medlemmer givet tilsagn om at betale for 2020 med det samme, og langt 

størstedelen har allerede indbetalt. Det styrker selvsagt klubbens likviditet betragteligt, og giver dermed god arbejdsro i 

dagligdagen. 

Budgetlægningen for det kommende år tager udgangspunkt i det aktuelle medlemsantal pr. 1. januar 2020, og et 

kontingentniveau på kr. 5.100 for fuldgyldige voksne medlemmer, hvilket er en stigning på kr. 250, efter to år uden 

stigninger. 

Med dette udgangspunkt, i øvrigt uden indregning af indtægter fra nye medlemmer, kombineret med de gennemførte 

besparelser, er der grundlag for en fornuftig og tilfredsstillende økonomisk udvikling i klubben. 

Det skal bestemt ikke opfattes således, at vi ikke ønsker og forventer nye medlemmer i klubben.  

Vi skal derfor opfordre alle til at tilføre flere medlemmer i Åskov Golfklub. Alle øgede indtægter vil være bonus for den 

økonomiske udvikling, og dermed skabe grundlag for den fortsatte udvikling af klubben.  

De iværksatte besparelser skal selvsagt ses i sammenhæng med en øget grad af frivilligt arbejde i klubben, og vi er rigtig glade 

for den flotte tilslutning til dette. 

Der er på nuværende tidspunkt sammensat en gruppe til pasning af bunkers på banen, og lige nu sammensættes også 

grupper til pasning af p-pladsen, området omkring klubhuset samt kommende malerarbejde.  

Medlemmerne i disse grupper inviteres snarest til et infomøde angående de aktuelle opgaver i grupperne. 

Endelig kan vi informere om, at Golfbladet har besøgt og spillet vor bane i begyndelsen af oktober måned. Der vil i løbet af 

vinteren blive bragt en omtale af Åskov Golfklub i Golfbladet – vi kender ikke det præcise tidspunkt for udgivelsen. I en 

samtale med repræsentanten fra Golfbladet, blev der givet udtryk for, at det havde været en god oplevelse at spille banen. 

Med stor ros til vore greens, og i det hele taget en fornuftig stand – ikke mindst henset til sidste sommers tørke, og dermed 

efterfølgende vanskelige restituering. 

På gensyn til generalforsamlingen den 21. november 2019. Der bliver senere udsendt invitation med dagsorden m.m., og der 

er nu åbnet for tilmeldinger i GolfBox under ”turneringer”. Sidste frist for tilmelding er fredag den 15. november 2019. 

På bestyrelsens vegne   

Kristian Hansen - formand 


