
 

 

Kære medlemmer 

     Sdr. Felding, den 30. august 2019. 

Som det blevet stillet i udsigt på medlemsmødet torsdag den 22. august følger hermed et nyhedsbrev, 

hovedsageligt med informationer fra medlemsmødet. 

Bestyrelsen indledte med nogle betragtninger angående et ønske om, at dette medlemsmøde måtte være starten 

på en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor det er muligt med en dialog mellem bestyrelse og medlemmer om 

den ønskede fremadrettede udvikling i klubben – i en lidt mere formel form end blot den løse daglige snak, og 

alligevel ikke så formelt som generalforsamlingen. 

Det blev samtidig påpeget, at der i en rum tid havde verseret en del snak og sladder, som desværre har indeholdt 

en lang række ”halve sandheder”. Det er bestyrelsens håb og ønske, at medlemsmødet har klarlagt nogle af disse 

”halve sandheder”, og skabt en fælles forståelse for bestyrelsens beslutninger og handlinger.  

Ellers er opfordringen, at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål omkring klubbens drift og udvikling. 

Hvis vi alle løfter i flok – store og små indsatser – ser vi ingen grund til, at vi ikke skulle have en rigtig god klub i 

Åskov Golfklub. 

Dernæst præsenterede bestyrelsen nogle regnskabshovedtal og budgetudkast for det kommende år. Grundet den 

manglende medlemsudvikling kan det konstateres, at indtægterne i indeværende regnskabsår falder med næsten 

kr. 200.000 medens omkostningerne forbliver på nogenlunde uændret niveau. Alt i alt vil det betyde, at klubben 

for første gang i dens 27 års levetid formentlig vil realisere et regnskab pr. 30. september med røde tal – forventet 

i niveauet kr. 60.00 – 70.000. Dette resultat sammen med de aktuelle afdragsforpligtelser har sat klubbens 

likviditet under et stort pres. 

Der blev samtidig præsenteret et budgetudkast, som tager udgangspunkt i et medlemsantal på ca. 500 (aktuelt er 

antallet 560), og med et fremtidigt kontingent på kr. 5.000 for voksne fuldgyldige medlemmer i 2020.  

Sammen med de iværksatte besparelser viser dette udkast et resultat på lidt over kr. 200.000, hvilket vil være et 

absolut minimum for at sikre den fremadrettede daglige drift. 

Det er selvsagt bestyrelsens håb, at vi med en samlet fælles indsats kan opretholde det nuværende 

medlemsantal, og dermed forbedre klubbens økonomiske fundament. 

Det skal understreges, at der alene er tale om et udkast, og på generalforsamlingen i november skal de endelige 

størrelser fremlægges og godkendes. 

Efter indledningen blev der i mindre grupper drøftet ønsker til prioritering omkring banen, det sociale liv i klubben 

og det ønskede serviceniveau. De enkelte gruppers drøftelse blev nedfældet på papir til bestyrelsens forsatte 

bearbejdning. 

Omkring banen er det primære ønskede fokusområde en fortsat udvikling af greens og teesteder, naturligvis 

sammen med en generel udvikling af hele baneanlægget – herunder afslutning af den iværksatte udskiftning af 

sand i bunkers. De indkomne bemærkninger overdrages til baneudvalget, som fortsætter arbejdet omkring 

udviklingen af banen. 

 



 

 

 

Omkring det sociale liv, som vægtes meget højt i klubben, var der blandt meget andet ønsker om et mere varieret 

turneringsprogram til den kommende sæson.  

Der var også ønsker om lidt festligheder i forlængelse af et par turneringer i løbet af sæsonen – eventuelt en reel klubfest. 

Desuden var der bred tilslutning til, at de enkelte ”klubber i klubben” skulle være åbne for firkløverspillere, ligesom der var 

ønske om at opretholde søndagsturneringerne i vinterperioden. 

Endeligt var der ønsker om nogle sociale initiativer i vinterperioden, hvilket kan være vinsmagning eller lignende samt 

gentagelse af spilleaftener (partner) i klubhuset. 

Omkring ønsker til serviceniveauet og frivillighed var der forslag om en ekstra arbejdsdag i løbet af sæsonen, og der var 

desuden forslag om etablering af nogle arbejdshold til en række opgaver, eksempelvis tømning af skraldespande, pasning af 

bunkers, pasning af p-plads, området omkring klubhuset og driving range, beskæring af buske og trimning af græs mellem 

træer samt malerarbejde. 

Endelig var der stor tilslutning til at udføre frivilligt ulønnet arbejde i og for klubben, hvilket der skal lyde en stor tak for. 

Der er i øvrigt ophængt liste i klubhuset, hvor det er muligt for medlemmer, som ikke var tilstede ved medlemsmødet, at 

skrive sig på og blive en del af klubbens frivillighedskorps til udførelse af forskellige opgaver. 

Der er efter medlemsmødet indkommet et forslag om, at klubbens likviditet kan styrkes ved långivning fra medlemmer, 

således der kan spares nogle renteomkostninger. Vi har ikke drøftet dette i bestyrelsen, og dermed har vi ikke en model klar 

for en sådan løsning. Men tanken er et lån til klubben, som først skulle tilbagebetales efter 3 – 5 års forløb. Bestyrelsen vil 

gerne høre fra medlemmer, som kunne tænkes at ville yde et lån til klubben, inden vi sætter mere i gang desangående, 

ligesom der skal findes en model, som sikrer fuld diskretion. 

Der igangsættes nu arbejde med at aktivere de frivillige med forskellige opgaver, og arbejdet med regnskabet pr. 30.9. samt 

budget for det kommende år fortsættes, således de endelige størrelser kan fremlægges på generalforsamlingen, som 

afholdes torsdag den 21. november 2019 i klubhuset. 

I den forbindelse tænkes etablering af et ”frivillighedsudvalg”, som forankres i bestyrelsen, til organisering af de frivilliges 

forskellige opgaver i klubben.  

I bestyrelsen er opgaverne i forvejen fordelt mellem to forskellige stående udvalg, nemlig det ”kommercielle udvalg”, der 

omfatter de områder, som skaber indtægter til klubben (medlemmer, sponsorer og turneringer m.m.) og 

”forretningsudvalg”, der søger at anvende og fordele de indtjente midler på bedst mulige måde (banedrift og administration 

m.m.). 

Med den nye personalesituation bliver det på den kommende generalforsamling nødvendigt, at bestyrelsen får fordelt 

opgaver og poster således der fremadrettet bliver en kasserer og sekretær, foruden formand og næstformand, i bestyrelsen, 

og vi hører gerne fra medlemmer, som kan og vil finde tid til at gøre en indsats. 

Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsens side takke for den fine opbakning i forbindelse med medlemsmødet – både ved mødet og 

efterfølgende – og hermed samle alle gode kræfter til en fortsat udvikling af Åskov Golfklub. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 

 


