
 

 

 

Kære medlemmer     Sdr. Felding, den 10. juli 2020. 

Kalenderen siger sommer, men i skrivende stund kan man godt fristes til at tro, at det er efterår – med masser af 

blæst og regn. 

Langt om længe kom der gang i golfsæsonen, og de ugentlige turneringer afvikles nu på stort set normal vis. 

Det var desværre ikke muligt at gennemføre flere af de planlagte turneringer i corona-tiden, men vi arbejder nu 

med at opdatere turneringskalenderen, således nogle af de aflyste turneringer kan gennemføres i efteråret, hvor 

der af den grund bliver et stort udbud af turneringer i weekenderne.  

Den reviderede plan forventes klar omkring 1. august. 

Det siger sig selv, at den lange stilstandsperiode og aflysninger af turneringer m.m. vil have nogle konsekvenser 

for vor økonomi, men alt i alt er vi i bestyrelsen ganske fortrøstningsfulde angående årsregnskabet, som afsluttes 

pr. 30. september 2020. 

Opgørelse pr. 30.06.2020 i tkr. (regnskabsårets 9 måneder) Realiseret: Budget: Forskel: Årsbudget: 

Kontingent m.m. fra medlemmer 986 997 -11 1.969 

Salg af firkløver 197 176 21 176 

Firkløveropgørelse 149 40 109 60 

Greenfeeindtægter 129 120 9 190 

Netto reklame- og sponsorindtægter 288 284 4 280 

Nettoresultat klubhusdrift 2 26 -24 35 

Overskud turneringer 36 56 -20 90 

Andre indtægter 120 109 11 110 

Samlede indtægter 1.907 1.808 99 2.910 

     

Administration inkl. markedsføring & DGU-afgift 188 208 -20 242 

Sportsaktiviteter 11 22 -11 29 

Personaleomkostninger 898 880 18 1.173 

Vedligeholdelse af maskiner og bane 332 442 -110 521 

Leje af arealer 258 248 10 258 

Leasing af maskiner 202 202 0 340 

Samlede kapacitetsomkostninger 1.889 2.002 -113 2.563 

     

Resultat før renter 18 -194 212 347 

     

Renter af driftskredit 0 0 0 35 

Øvrige renter (banklån) 108 120 -12 125 

Samlede finansieringsomkostninger 108 120 -12 160 

     

Resultat før afskrivninger -90 -314 224 187 

 

Som det fremgår af ovenstående budgetopfølgning pr. 30. juni, er der flere afvigelser mellem de realiserede og de 

budgetterede størrelser.  

Men bundlinjen ser fortsat fornuftig ud, og det skal i den forbindelse bemærkes, at vi netop har modtaget en 

bevilling på kr. 64.170 fra hjælpepuljen til foreningerne, og dette beløb er endnu ikke indgået. 



 

 

 

Men vi må desværre også konstatere, at vi mangler nogle kontingentindtægter – også efter 1. juli, hvor 2. rate 

forfalder.  

Dette kompenseres dog i vid udstrækning af væsentligt større indtægter fra firkløverspillere indtil nu, ligesom der 

udvises stor påpasselighed med omkostningerne. 

I disse corona-tider indgår en stadig større del af de daglige indtægter via MobilePay, og det afstedkommer lige et 

ønske til disse indbetalinger.  

Det vil være en stor lettelse i den daglige drift, at der altid skrives, hvad betalingen dækker, når der betales 

med MobilePay.   

Vi nærmer os også uge 30, hvor vi igen i år tilbyder gæstespillere reduceret greenfee på kr. 50,00, og mandag til 

fredag vil klubhuset være bemandet, således der kan sælges frikadeller med kartoffelsalat eller rugbrød. 

Der er fortsat nogle huller i bemandingen for ugen, så alle der har mulighed for at give en hånd med i denne uge, 

må meget gerne skrive sig på listen, der hænger i klubhuset. 

Det skal lige understreges, at de ugentlige turneringer – klubber i klubben – afvikles helt normalt i uge 30, ligesom 

vore egne medlemmer selvsagt er meget velkomne til at spille på banen. 

På banen er der rigtig god vækst i græsset, og fairways er i bedring. Men der er fortsat nogle huller og bare 

pletter, og vi har derfor forlænget den midlertidige lokalregel, således der indtil 31. marts 2021 må lægges op på 

fairway og tættere klippede områder, indenfor et scorekorts bredde, og naturligvis ikke nærmere flaget. 

Greens vertikalskæres og topdresses hver anden tirsdag, og der vertikalskæres nu lidt dybere, for at få reduceret 

noget af den tætte græsvækst, og dermed kan vi forhåbentlig øge hastigheden på greens.  

Det er nu gennemført to gange, og i begyndelsen af august må vi vurdere, om det er tilstrækkeligt, eller der skal 

skæres lidt dybere endnu. 

Tilførslen af nyt sand i bunkerne er en løbende opgave, og førsteprioriteten er greenbunkerne, hvor der nu er 

tilført nyt sand i bunkeren på hul 4, begge på hul 7 og den på hul 14. 

Her efter mangler greenbunkerne på hul 3/16, hul 11, hul 13 venstre side og hul 15 venstre side.  Når dette er 

afsluttet – forventeligt i august – iværksættes en plan for tilførslen af sand i de resterende fairwaybunkere. I den 

forbindelse er det planen, at bunkeren i højre side i doglegget på hul 16 nedlægges og ændres til en græsbunker. 

Endelig er det tanken, at waste area på hul 4 i efteråret nedlægges og lægges ud som rough, og der bruges derfor 

ikke ressourcer på dette område lige nu. 

Greenkeeperne er fuldt beskæftiget med at klippe græsset på banen, og derfor er det meget glædeligt, at der er 

mange frivillige, som bidrager med pasningen af banen – det være sig bunkerholdene, der har til opgave at rense 

bunkerne for ukrudt og rive kanterne, samt de mange forskellige, som yder en mere eller mindre synlig hånds-

rækning med klipning mellem træerne og omkring bænke og skilte m.m. og mange flere små og store opgaver. 

En stor tak til jer alle for denne uvurderlige hjælp. 

Fra 1. juli fik alle fuldgyldige medlemmer i Åskov Golfklub et ekstra tilbud, nemlig muligheden for at spille på 

banen i Holsted Golfklub uden betaling af greenfee, og desuden muligheden for at deltage i åbne turneringer 

uden betaling af greenfee, men alene betaling af den aktuelle turneringsfee. 



 

 

 

Når vi ser frem imod 2021 skal vi have fundet en ny løsning på træningsmulighederne i Åskov Golfklub, idet 

Andreas Thune efter 6 år i klubben har ønsket at søge nye udfordringer. 

Bestyrelsen vil lige efter sommerferien se nærmere på de fremtidige muligheder både for træningen og for det 

administrative arbejde i klubben. 

Eventuelle forslag og ønsker må meget gerne sendes til undertegnede, og alle vil indgå i de fremadrettede 

vurderinger af mulighederne, hvor der både vil blive lagt vægt på den fremtidige form og på økonomien. 

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til familien Würtz for den flotte grill, 

de var så venlige at skænke til klubben i juni måned. 

Afslutningsvis ønskes alle en god sommer med mange gode golfrunder. 

PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN.  

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 

 


