
 

 

Kære medlemmer     Sdr. Felding, den 23. april 2020. 

Det er en tid fyldt med begrænsninger grundet covid-19, og det sætter desværre sit præg på aktiviteterne i vor 

golfklub. 

Det siger sig selv, at det også har betydning for klubbens økonomi, når der ikke er nogen turneringsaktiviteter og 

heller ikke nogen omsætning i klubhuset. Vinteren har heldigvis, på trods af lukningsperioder, budt på stort besøg 

af firkløverspillere og greenfeespillere, som styrker økonomien. Desuden er vi rigtig glade for, at vore sponsorer 

viser en flot opbakning til klubben. 

Vi kan i den aktuelle situation glæde os over, at vi 2019 fik iværksat en række besparelser, således vor økonomi nu 

i højere grad er gearet til den aktuelle dagligdag, og som det fremgår af nedenstående budgetopfølgning, er vi 

samlet set ca. kr. 50.000 foran det budgetterede pr. 31 marts 2020.  

Opgørelse pr. 31.03.2020 (regnskabsårets 1. halvår): Realiseret: Budget: Forskel: Årsbudget: 

Kontingent 952 995 -43 1.969 

Salg af firkløver 185 176 9 176 

Firkløveropgørelse 44 10 34 60 

Greenfeeindtægter 81 70 11 190 

Netto reklame- og sponsorindtægter 294 299 -5 280 

Nettoresultat klubhusdrift 16 16 0 35 

Overskud turneringer 23 24 -1 90 

Andre indtægter 113 98 15 110 

Samlede indtægter 1.708 1.688 20 2.910 

     

Administration inkl. markedsføring & DGU-afgift 112 120 -8 242 

Sportsaktiviteter 12 10 2 29 

Personaleomkostninger 617 586 31 1.173 

Vedligeholdelse af maskiner og bane 182 228 -46 521 

Leje af arealer 7 8 -1 258 

Leasing af maskiner 169 170 -1 340 

Samlede kapacitetsomkostninger 1.099 1.122 -23 2.563 

     

Resultat før renter 609 566 43 347 

     

Renter af driftskredit 0 10 -10 35 

Øvrige renter (banklån) 70 70 0 125 

Samlede finansieringsomkostninger 70 80 -10 160 

     

Resultat før afskrivninger 539 486 53 187 

 

Men det er ikke nogen særlig stor stødpude, og vi må fortsat udvise stor påpasselighed. 

Vi håber, at aktivitetsniveauet i den kommende tid kan øges, hvilket også er den seneste anbefaling fra Dansk Golf 

Union. 

Denne anbefaling åbner op for klubber i klubben aktiviteter i begrænset omfang. Der vil således endnu ikke være 



 

 

grundlag for turneringsafvikling med gunstart, og der vil fortsat være lukket for adgang til klubhuset og området 

omkring klubhuset. 

Bestyrelsen vil i den anledning bede de enkelte ansvarlige for klubber i klubben turneringer overveje 

mulighederne, og lad os drøfte en stille opstart. De samlede anbefalinger fra Dansk Golf Union kan læses i dette 

link:  

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/klubber-kan-iv%C3%A6rks%C3%A6tte-enkelte-klubaktiviteter,  

og disse anbefalinger vil være gældende indtil den 10. maj 2020. 

De sponsorerede turneringer er det desværre fortsat ikke muligt at afvikle, og vi er derfor nødsaget til at udsætte 

den planlagte KVIK-turnering den 16. maj og sponsorturneringen den 17. maj.  

Vi sender en information til alle sponsorer desangående, og vi planlægger denne turnering afviklet i efteråret, når 

der forhåbentlig igen kan være åbent i klubhuset og åbent for socialt samvær. 

Danmarksturneringens gennemførelse bliver også ændret. Første spillerunde var planlagt til 2. og 3. maj, hvilket 

selvsagt ikke er muligt. Det ser ud til, at der i stedet arbejdes med en plan om gennemførelse af runderne 13. og 

14. juni, 15. og 16. august samt 29. og 30. august. 

Regionsgolfturneringen bliver også påvirket. Der er planlagt tre spillerunder før 10. maj, og de kan heller ikke 
afvikles. For så vidt angår B-holdet og C-holdet ser det ud til, at der arbejdes med et reduceret antal kampe, 
således de planlagte kampe før 10. maj udgår.  
For så vidt angår veteranholdene skal det forsøges at få kampene afviklet senere i maj og i juni, således der 
afvikles fuldt program, blot med en senere afslutning – nemlig inden udgangen af uge 26. 
 
Rekrutteringsarbejdet er lige nu sat helt i stå, men lige så snart det bliver muligt og forsvarligt at samle flere 
personer, skal vi op på hesten igen. Vi tænker med de seneste anbefalinger, at det vil være forsvarligt at samle 
mindre grupper på puttinggreen, indspilsområderne og til lidt spil på par-3 bane.  
Begynderudvalget er lige nu i overvejelse omkring dette, så der gøres klar til at modtage nye golfere i Åskov 
Golfklub – i første omgang uden inddragelse af vores trænere, som fortsat er hjemsendt, men alene med hjælp 
fra begynderudvalget. Tag endelig kontakt til begynderudvalget eller sekretariatet, hvis du/I har nye golfspillere 
på vej, som er klar til en stille start nu. 
 
I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel, og det er tankevækkende, at vi for ca. 6 uger siden havde 
banen lukket på grund af alt for meget vand. Allerede nu ønsker vi en enkelt byge eller to, og vi havde desværre 
nogle vanskeligheder med vandingsanlægget, da dette blev startet op – først et ledningsbrud og så en ødelagt 
frekvensomformer efter en kortslutning. Det tog noget længere tid end normalt at fremskaffe en ny, og greens og 
teesteder blev i ventetiden meget tørre. Reparationen er nu udført, og der vandes igen på normal vis om natten. 
 
Afslutningsvis ønskes alle god fornøjelse med golfspillet, som nu heldigvis igen er muligt – med en del 

restriktioner, som vi glæder os over bliver respekteret. 

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

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 
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