
 

 

Årsberetning ved generalforsamlingen den 21. november 2019 kl. 19.30 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. 
 
2019 har på rigtig mange måder været noget udfordrende for Åskov Golfklub.  
Lad mig nævne et par områder – både negative og positive overskrifter: 

• Flere udskiftninger i medarbejderkredsen. 

• Et let faldende medlemsantal. 

• For første gang i klubbens 27 årige levetid, må vi acceptere et mindre underskud. 

• Antallet af greenfee- og firkløvergæster holder fortsat et højt og tilfredsstillende niveau. 

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

• Banen har det meste af sæsonen lidt under eftervirkningerne af tørken i 2018. Restitutionen har 
taget noget længere tid end vi måtte ønske.  
Lige nu høstes stor anerkendelse og ros for nogle rigtig gode greens. 

• Vi har opretholdt vore sponsorindtægter – endda med en lille øgning. 

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

• Sportsligt er det ærgerligt at konstatere, at herreholdet i 5. division rykker ud af division, ligesom 
det er ærgerligt, at grundlaget for vort damehold er forsvundet til sæsonen 2020. 

• Vore fuldgyldige medlemmer har i 2019 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 2020 til en uændret pris på kr. 800,00. 

 
Medlemsudviklingen viser på landsplan en tilbagegang på 474 aktive golfspillere, således der pr. 
30.9.2019 er 148.570 aktive golfspillere fordelt i 189 klubber i Danmark. Der er desuden 9.672 passive 
medlemmer registreret i klubberne, og det er en tilbagegang på 1.099. 
Det er desværre en statistik, som vi også bidrager til, idet vores medlemsantal, iflg. opgørelsen pr. 
30.9.2019 fra Dansk Golf Union, på 558 medlemmer indeholder en tilbagegang på 44 medlemmer.   
Medlemsantallet i Åskov Golfklub fordeler sig med 438 fuldgyldige voksne medlemmer inkl. ungseniorer 
og studerende (-16), 30 juniorer (-10), 16 longdistancemedlemmer (-2), 44 fleks-medlemmer (-6) og 30 
passive medlemmer (-10). 
 
Der har i årets løb været rigtig god aktivitet på banen. I perioden 1.10.2018 – 30.9.2019 har vi haft besøg 
af 5.459 gæster (greenfee spillere og firkløver spillere), og i samme periode har vore egne medlemmer 
bestilt i alt 7.550 tider i GolfBox.  
Der ud over kommer alle deltagere i de forskellige turneringer i årets løb.  
For så vidt angår gæstespillere er det noget færre end i 2018, medens der har været tale om nogle flere 
reservationer til vore egne medlemmer.  
I indeværende regnskabsår, som startede 1.10.2019 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. Vejret var i denne uge noget omskifteligt – fra meget nedbør mandag til rigtig varmt torsdag 



 

 

og fredag. Begge dele forårsagede desværre flere afbestillinger af tider, men alt i alt endte ugen med et 
pænt besøgstal og et fornuftigt økonomisk resultat for klubben.  
Vi forventer bestemt at gentage ”spil billig uge” i 2020. 
 
Den store grad af frivillighed afspejler sig i, at 90 – 100 medlemmer på forskellig vis udfører et 
fortræffeligt arbejde for Åskov Golfklub i forskellige udvalg og/eller med praktisk arbejde. 
I forlængelse af medlemsmødet i august har yderligere ca. 50 medlemmer budt ind med deltagelse i 
frivilligt arbejde – dels til pasning af bunkers på banen, og dels pasning af p-plads og vej og området 
omkring klubhuset samt administrative opgaver. 
Til pasning af bunkers er der netop fordelt et antal bunkers på banen til forskellige hold på 2 – 4 
personer, og opgaven består i, at holde bunkers rene for ukrudt samt at rive siderne, således vi har skrå 
sider i alle bunkers og jævne bundarealer.  
Greenkeeperne sørger for at rive de plane flader med bunkerriven. 
Men her 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. 
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 tæller alt sammen. 
 
På sidste års generalforsamling blev antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 7 til 5 medlemmer. 
Baggrunden for denne ændring var et ønske om at trimme bestyrelsesarbejdet, og samtidig sikre, at de 
enkelte udvalg får adgang til alene at arbejde med lige bestemt det, der er interesseområdet for det 
enkelte udvalg. 
Det betyder også, at der er udvalgsformænd, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, og derfor har vi i 
bestyrelsen fordelt opgaverne, således der er kontaktpersoner til de enkelte udvalg i bestyrelsen.  
Bestyrelsens arbejde og bestyrelsesmøderne er dermed mere at arbejde med og beslutte strategier for 
klubben. 
Omkring den mere driftsagtige del er arbejdet fordelt i to forskellige udvalg, som er forankret i 
bestyrelsen og suppleret med udvalgsformænd m.fl. udenfor bestyrelsen. 
Det drejer som om et kommercielt udvalg, der varetager de indtægtsskabende dele i den daglige drift, 
og et forretningsudvalg, der tager hånd om et ansvarligt og forsvarligt forbrug af de realiserede 
indtægter. 
Foruden et par bestyrelsesmedlemmer suppleres det kommercielle udvalg med formænd for 
begynderudvalg, juniorudvalg, sponsorudvalg, turneringsudvalg og markedsføringsansvarlig. 
Forretningsudvalget består ligeledes af et par bestyrelsesmedlemmer, der suppleres med greenkeepere, 
klubhusansvarlig og markedsføringsansvarlig. 
 
Der har i årets løb været nogle udskiftninger i medarbejderkredsen – Hanne Slot valgte at søge nye 
udfordringer i foråret. Michael Nielsen overtog sekretærfunktionen i en kortere periode, og endelig gik 
Alex Rasmussen på pension midt sommer. Til Jer alle vil jeg gerne takke for veludført arbejde. 
 



 

 

Som I alle ved, så vi os nødsaget til at nedlægge den lønnede sekretærfunktion, som foruden 
sekretæropgaver også var varetagelse af kassererfunktionen. Det betyder, at vi fremadrettet skal have 
såvel sekretær som kasserer forankret i bestyrelsen, og dette indgår også i de foreslåede emner til 
bestyrelsen. 
  
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.  
Lige nu fremstår de i rigtig god stand, og det vil også være et fokus- og udviklingsområde fremover. 
 
I vinterens løb blev de sidste poppeltræer fjernet, og der blev foretaget opstamning af de eksisterende 
træer på området på nordsiden af Sandetvej.  
En stor tak til Benny Kiel Madsen for et godt arbejde med motorsaven i forbindelse med 
opstamningsarbejdet.  
I den kommende vinter skal vi desværre have fjernet flere sygdomsramte grantræer, ligesom en 
opfølgning på de foretagne opstamninger.  
Igen i år er vi blevet begavet med 200 normannsgrantræer, 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. 
 
2019 har på mange måder været udfordrende – det har taget noget længere tid for banen at restituere 
efter den varme og tørre sommer i 2018, end vi havde forudset og håbet. På trods af disse udfordringer 
er det lykkedes vore greenkeepere Bent Kristensen og Niels Christian Jensen, med hjælp af Alex 
Rasmussen (i foråret), at holde banen i en – efter omstændighederne – god stand. En stor tak for 
samarbejdet til Jer.  
 
Foruden vore medarbejdere skal der også lyde en stor tak til alle medlemmer, som har ydet en indsats i 
forbindelse med forårets arbejdsdag, hvor omkring 60 medlemmer mødte op til klargøring og oprydning 
på banen.  
 
Nu handler det om at fortsætte det gode vedligeholdelsesarbejde, således vi kan opretholde og udvikle 
standarden på vor bane. Der forestår nu et arbejde med udskiftning af sandet i flere bunkers – jf. før 
omtalte udviklingsplan. 
 



 

 

Som tidligere år opretholder vi spil på sommergreens i vinterperioden, ligesom banens længde 
opretholdes, således der også er mulighed for handicapregulering i vinterens løb.  
Jeg vil i den forbindelse indskærpe, at det er helt afgørende, at vi passer godt på banen, for at denne 
mulighed kan opretholdes. 
HUSK DERFOR ALTID AF RETTE NEDSLAGSMÆRKER OP OG LÆGGE TØRV PÅ PLADS. 
 
Begynderudvalget, der i 2019 har haft Ole Würtz som formand, har til opgave at hjælpe nye golfspillere 
i gang, og her må vi desværre konstatere at 2019 har budt på et begrænset antal begyndere, som jo 
også afspejler sig i medlemsudviklingen i vor klub.  
 
Vi er netop nu i dialog med Dansk Golf Union omkring rekrutteringsarbejdet i klubben, og 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. 
 
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. 
 
Der er fortsat rigtig god plads på vor golfbane, og en medlemsforøgelse på blot 50 fuldgode voksne 
medlemmer vil skabe et vist økonomisk råderum til fortsat udvikling af vor klub. 
 
Juniorudvalget, havde i 2019 Claus Steffensen som formand. Sammen med trænerne – Andreas Thune 
og Michael Nielsen – har dette udvalg forestået træning af klubbens juniorspillere. Desværre har 2019 
også budt på en tilbagegang i antallet af juniormedlemmer, men de aktuelle juniormedlemmer har 
været flittige til træning, og det forlyder, at de har nogle gode træningssamlinger. 
 
Vi har i årets løb haft besøg af flere skoleklasser fra egnens skoler, som har haft lejlighed til at prøve 
golfspillet. Det er indtrykket, at eleverne har haft en god oplevelse, og håbet er, at flere af disse fanges 
af golfspillet. 
 
Juniortræningen vil igen i 2020 blive under ledelse af Andreas Thune og Michael Nielsen. Mere om 
juniortræningen m.m. fra juniorudvalget, som nu efter generalforsamlingen vil lægge planerne for 
sæsonen 2020. 
 



 

 

Endelig glæder det mig, at se vore dygtige unge spillere repræsentere Åskov Golfklub på fortræffelig vis i 
juniorturneringer og ranglisteturneringer. Jeg synes da lige, at der skal lyde et stort tillykke til Fie Skovdal 
Pedersen, der genvandt danmarksmesterskabet i short game i 2019. 
Desuden et stort tillykke til Dennis Thomsen, både for at være en yngste klubmester i herrerækken i 
klubbens historie og for udtagelse til udviklingstruppen 2020 i Dansk Golf Union. 
 
Den daglige drift og renholdelse af klubhuset klarer Stinne Pedersen på fortræffelig vis, og det ser altid 
godt ud, når man ankommer til klubhuset – tak for det Stinne. Vi havde desværre besøg af ubudne 
gæster for en måneds tid siden, hvor drikkevareautomaten blev ødelagt og kaffeautomaten brudt op.  
Udbyttet blev et meget beskedent beløb i mønter, men ødelæggelserne var ikke helt ubetydelige. 
Vi har nu fået installeret en ny drikkevareautomat, og denne kan kun tage imod kort – ingen kontanter.  
Fadølsapparatet er stillet frem til egen betjening og betaling (helst med MobilePay) af små eller store øl. 
Vi kan desværre konstatere, at der er nogle tilfælde, hvor der glemmes betaling af de skænkede øl, så 
lige en venlig opfordring om at huske betaling. 
Fremadrettet kan det blive aktuelt at gøre klubhuset så kontantløst som muligt, således ubudne gæster 
ikke har noget at gå efter. 
 
Markedsføring af klubben herunder præsentation på facebook, annoncering i almindelighed samt 
opdatering af hjemmeside er lagt i hænderne på Michael Nielsen, og jeg vil gerne takke for et flot 
arbejde – hjemmesiden høster stor anerkendelse fra mange sider. Vi glæder os til fortsættelsen. 
 
Vi modtog i 2019 et tilskud på kr. 28.750 fra foreningspuljen under DIF og DGI til ekstra markedsføring, 
og dette beløb har vi fuldt ud – og mere til – anvendt til markedsføring i årets løb. 
 
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 haft Kasper Våtevik som formand, og dette udvalg har, i samarbejde med 
turneringsudvalget, 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 2019 udført et flot salgsarbejde og bruttoindtægterne har igen i 2019 holdt et flot 
højt niveau – endda realiseret en mindre øgning fra 2018 – 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, ligesom jeg gerne vil takke for den positive modtagelse og respekt for bestyrelsens 
beslutning om at udsætte årets sponsorturnering til foråret 2020. 
 
Sportsudvalget har haft Michael Nielsen som formand, og dette udvalgs opgaver har været varetagelse 
af de sportslige aktiviteter i klubben. Det vil sige danmarksturneringen og regionsgolfturneringen. 



 

 

 
I 2019 har vi deltaget i danmarksturneringen med 4 hold – 1 damehold i 3. division, 1 herrehold i 3. 
division, et herrehold i 5. division og 1 herrehold i kvalifikationsrækken. 
 
Begge 3. divisionshold (damer og herrer) formåede at vinde deres puljer, men begge måtte desværre 
strække våben i oprykningsspillet, og er derfor kvalificeret til 3 division igen i 2020. 
Efterfølgende har damespillerne desværre meddelt, at de ikke ønsker at spille divisionsgolf i 2020, og 
derfor er holdet blevet trukket til den kommende sæson. 
 
Dermed vil Åskov Golfklub i 2020 kun være repræsenteret med 2 herrehold i danmarksturneringen – et 
hold i 3. division og et hold i kvalifikationsrækken. 
3. divisionsholdet er placeret i pulje med Breinholdtgaard, Esbjerg og Skærbæk Mølle. 
Holdet i kvalifikationsrækken er placeret i pulje med Henne, Skærbæk Mølle og Varde. 
Jeg vil ønske god vind til begge hold i den kommende sæson. 
 
I 2019 har vi også deltaget med 4 hold, i regionsgolfturneringen – i C-rækken, samt i veteran B-række og 
2 hold i veteran D-række. 
 
Holdet i C-rækken formåede at vinde puljen og deltog dermed i slutspillet, hvor 1/16 dels finalen 
desværre blev endestationen.  
I veteranrækken klarede B-holdet også et vinde puljen og deltog dermed i slutspillet, hvor holdet gik 
hele vejen og først vandt regionsfinalen over Frederikshavn og senere blev landsmester (desværre uden 
kamp, idet holdet fra Sjælland ikke ønskede at tage turen til Jylland). 
Vi vil snarest lave et opslag for interesserede spillere til regionsturneringsholdene, således vi kan 
tilmelde de enkelte hold – der er deadline for tilmelding i starten af 2020. 
 
Turneringsudvalget har i 2019 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 afholdt ca. 2 klubturneringer hver måned. 
Deltagerantallet har været noget svingende, og turneringsudvalget er gået i tænkeboks omkring 
eventuelle ændringer – skal der eksempelvis være flere par turneringer eller andre ændringer? 
Brita har modtaget et par forslag, og hun er fortsat modtagelig for forslag, som modtages i 
forslagskassen i klubhuset eller pr. mail til Brita eller klubben.  
 



 

 

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 6 rækker. 
 
Efter en god weekend i slutningen af september kunne vi kåre klubmestre i 6 rækker, og der skal herfra 
lyde et stort tillykke til klubmestrene 2019, som blev: 
Damer: Charlotte Balle Strand. Herrer: Dennis Thomsen. 
Midage herrer: Erik Krog Jensen  
Senior herrer: Berthel Vestergaard.  
Veteran damer: Marianne Brændstrup. Veteran herrer: Preben Strand. 
 
Arbejdet med turneringsprogrammet for 2020 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 2019 – formentlig med nogle mere 
forskelligartede turneringsformer i den kommende sæson, og måske en turnering, som afsluttes med en 
lille festlighed i klubhuset. 
 
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. 
Jeg vil senere gennemgå regnskabet, men jeg vil gerne slå fast, at vi i bestyrelsen finder årets underskud 
på kr. 26.409 som værende utilfredsstillende, men dog væsentligt bedre end det estimerede på 
medlemsmødet i august. 
Når vi ser nærmere på klubbens indtægter, kan det konstateres, at 64% af alle indtægter er 
kontingentindtægter fra medlemmerne. Men firkløver og greenfee indtægterne udgør også en stor del, 
idet denne del bidrager med 15%, medens reklame- og sponsorindtægter udgør 10%.

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Klubhusdrift 2%
Turneringer 3%

Andre indtægter 6%
Greenfee indtægter 6%

Firkløverindtægter 9%
Sponsorindtægter 10%

Kontingentindt. m.m. 64%

Fordeling af indtægterne



 

 

Kigger vi på, hvordan pengene anvendes, udgør personaleudgifterne samlet set 50% af alle udgifter, og 
renteudgifter og leasingudgifter udgør 17%, medens udgifterne til vedligeholdelse af maskiner og bane 
udgør 15%.    

 
 

Vi finder, at den bogførte egenkapital på kr. 1.021.417 er acceptabel. Det skal samtidig bemærkes, at 
den samlede balance pr. 30.9.2019 er bogført med kr. 5.069.536, og vore maskiner og inventar er nu 
bogført med kr. 81.750, vort baneanlæg er bogført med kr. 3.718.229, og Sandetvej 4 samt klubhus og 
bygninger er bogført med i alt kr. 1.221.132. 
Det skal bemærkes, at den anslåede værdi af maskinparken, som er bogført til kr. 81.750, er opgjort til 
godt kr. 600.000 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. 
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. 
Vi er for et meget beskedent beløb (kr. 6.000) kommet i besiddelse af en rundbuehal inkl. tagplader, og 
det kunne godt blive en løsning for at forbedre arbejdsvilkårene og opbevaringsmulighederne af 
maskinparken. Grundet den økonomiske udvikling i 2019 er der ikke foretaget noget, og der er også 
nogle tilladelser, som skal indhentes inden en eventuel opførelse kan iværksættes. 
 
Som det har fremgået af indkaldelsen til denne generalforsamling, er det bestyrelsens indstilling, at vi 
forhøjer vore kontingentsatser med kr. 250 for voksne fuldgyldige medlemmer, efter to år uden 
stigninger, og det er indarbejdet i budgettet for det kommende år.  
På indtægtssiden tager budgettet udgangspunkt i det aktuelle medlemsantal, som vi kender pr. 1. januar 
2020, uden indregning af indtægter fra nye medlemmer, hvilket vi selvsagt håber er for defensivt. 
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På udgiftssiden er der 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 der skulle ske ændringer i handicapsystemet med indgangen til 
2020, men det er blevet udsat 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 Jer 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. 
 
Det ligger derimod fast, at vi skal tage en ny rating i brug i starten af 2020.  
Ratingholdet fra Dansk Golf Union har været på besøg og gennemgået banen, og det kan konstateres, at 
den største indflydelse på banens rating ligger i hullernes længder.  
Den nye rating vil lande meget tæt på den eksisterende – eksempelvis vil en damespiller med 5 slag fra 
rød tee ligge i intervallet 6,5 – 7,4 (i dag 6,8 – 7,6), og en damespiller med 18 slag vil ligge i intervallet 
18,6 – 19,4 (i dag 18,4 – 19,2). 
For så vidt angår herrerne vil en spiller med 5 slag fra gul tee ligge i handicap 7,2 – 8,0 (i dag fra 7,1 – 
7,9), og en herrespiller med 18 slag fra gul tee vil ligge i intervallet 19,2 – 20,0 (i dag 18,9 – 19,7).  
De nye konverteringstabeller vil blive indarbejdet på hjemmesiden og ophængt i klubhuset, når den nye 
rating er klar til ibrugtagning i begyndelsen af januar 2020. 
 
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. 
 
Med hensyn til rekruttering af nye medlemmer, er det helt afgørende, at vi alle tager et medansvar 
omkring dette.  
Vi har netop indgået en aftale med Dansk Golf Union om et samarbejde angående rekruttering af nye 
medlemmer i 2020.  
Med denne aftale forpligter vi os, som klub, til at etablere et rekrutteringsudvalg på 6 – 8 personer, der 
sammen med udviklingskonsulent Sarah-Cathrine Wandsø fra Dansk Golf Union, skal være tovholder på 
rekrutteringsarbejdet i 2020. Det er ikke tanken, at det kun skal være bestyrelsesmedlemmer i dette 
udvalg, og jeg vil allerede i aften gerne høre fra medlemmer, der kunne tænke sig at yde en indsats i 



 

 

rekrutteringsarbejdet i 2020. Det første møde i udvalget er allerede aftalt til onsdag den 11. december 
2019 kl. 17.00, hvor Sarah-Cathrine Wandsø fra Dansk Golf Union vil være til stede og være med til at 
sparke udvalgsarbejdet i gang. 
For god ordens skyld vil jeg godt lige gentage, at vi alle har et medansvar omkring rekruttering, og det er 
vigtigt, at vi hver især gør en indsats for at øge medlemstallet. 
Det er bestemt ikke alene dette nye rekrutteringsudvalg, der skal rekruttere nye medlemmer, så hermed 
er bolden givet op, og jeg håber I alle, uanset position i klubben, vil gøre en indsats, som skal sikre den 
fortsatte medlemsudvikling i klubben. 
Vi forventer at invitere til et medlemsmøde i januar/februar omkring rekrutteringsarbejdet i klubben, og 
her vil udviklingskonsulent Sarah-Cathrine Wandsø fra Dansk Golf Union også være til stede. 
 
Husk på at en nettotilgang på blot 50 nye voksne fuldgyldige medlemmer vil forøge vores nettoresultat 
med ca. kr. 225.000, som igen vil forøge vor økonomiske handlefrihed og dermed åbne nye muligheder 
for den fortsatte udvikling – uden det på nogen måde vil kollidere med klubbens formål, og der vil 
fortsat være god plads på banen. 
 
Dansk Golf Union har lanceret et objekt ”startpakke” til erhvervelse af nye medlemmer. Dette kan 
bruges som et gaveobjekt - en god julegaveide til kvinden eller manden, som ønsker en livsforlængende 
fritidsbeskæftigelse. Vi er lagerførende af disse ”startpakker”, og modtager gerne bestillinger. 
 
I 2020 vil Andreas Thune fortsat være hovedansvarlig for træningen i Åskov Golfklub, og han vil være til 
stede i klubben hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag formiddag. 
Michael Nielsen vil også være til stede i Åskov Golfklub i 2020 hver mandag og fredag eftermiddag, og 
han vil også fortsætte som ansvarlig for juniortræningen.  
 
Der var i en periode i 2019 en del negative vibrationer i medlemskredsen, og der blev stillet spørgsmål 
ved Åskov Golfklubs eksistens. Med de iværksatte initiativer, og med den aktuelle opbakning omkring 
frivilligt arbejde, har vi i bestyrelsen en rigtig god mavefornemmelse for Åskov Golfklubs fremtid. 
 
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 
 


