
                                                         Årsberetning 2016 

Årsberetning ved generalforsamlingen den 17. november 2016 kl. 19.30 i klubhuset. 

Endnu et år er gået, og det er tid for generalforsamling og dermed aflæggelse af beretning om 
klubbens virke i det forløbne år. Jeg vil give en status på, hvad der er sket i klubben i årets løb. 

Jeg vil i år starte med Banen og Green-Keeperne. Som i alle ved, mistede vi vores tusind kunstner 
og altid optimistiske Green - Keeper Svend Mose i juni måned, det var og er et stort savn, både for 
familien, men også for klubben, at Svend måtte forlade os alle sammen i en alt for ung alder, igen 
ÆRET VÆRE SVENDS MINDE. 

Vi havde i foråret ansat Niels Chr. Og Alex til at hjælpe Bent på banen og jeg må sige, at i kommet 
efter det, i år kan alle vist blive enige om, aldrig har vores golfbane været smukkere, at se på som i 
år, vi har næsten fået den ønskede mængde vand, til at banen kun var kortvarig gul i slutningen af 
juni. Vi arbejder fortsat med forskønnelse af banen, og ja der ryger da et træ engang imellem, men 
det er altså for, at de blivende træer kan vokse sig store og flotte. Og samtidig, sørge for luft til 
nogle af green s. 

Vi har fået nyt pumpe grej i år, der er investeret ca. 90.000 kr. i udstyret af bane ejer Kurt Nørgård. 
så nu kan vi pumpe 40 m3 op i timen mod tidligere 15 m3, dette har været medvirkende til, at vore 
green har taget rigtig godt imod boldene i år, vi har overtaget ansvaret og økonomien for 
vandingsanlægget i fremtiden.  

Bent og green keeperne har fortsat mange ønsker, også om nyt udstyr, især en ny ruf klipper, den 
nuværende er 13 år gl. så den er ved at være udtjent, undtagen den dag vi skulle lave en byttepris. 
Vi har fået en netto byttepris på 650.000 kr. + moms og med leasing i 7 år vil det være en udgift på 
ca.10.000 kr. pr. mdr. Banen vil fortsat være et fokus område hvor der løbende sker forskønnelser, 
og jeg kan oplyse, at vi har produceret de sidste skraldespande, så der er en til alle huller. 

Der er lavet nye langtidskontrakter med vores bane ejere som vi jo har 3 af, den samlede leje for 
alle vores arealer vil fremover udgøre 257.000 kr. om året, forhåbentlig i de næste mange år. 

Sandetvej 4 Den indkøbte gård i 2015 er der ikke sket det store med endnu, vi har brugt tid og 
kræfter på, at forbedre forholdene omkring gården til materialer, og vi håber, at vi nu så småt kan gå 
i gang med at lave forbedringer på stuehuset, vi har fået sponsoreret nogle af de materialer der skal 
bruges i første omgang, vi skulle gerne se, et del resultat i forbindelse med vores jubilæum til næste 
år. 

Der er fortsat rigtig god plads på vores bane, men der har da været godt gang i golfspillet de sidste 
12 mdr. Vores egne medlemmer har bekræftede tider 8856 gange dertil skal lægges alle turneringer. 
Der har været besøg af 2217 forskellige gæster de sidste 12 mdr. inkl. 4 kløver spillere, det er blevet 
til 64 runder til den spiller der har brugt 4 kløver mest. Rekorden for flest spillede runder af egne 
medlemmer er 168 153 135 i perioden 1.10 til 30.09 

 



Træner Andreas Thune : Vi har atter i år haft et godt udbytte af vores træner, og han har taget 
vare omkring både nybegyndere, juniorer, og elite holdene, der er en rigtig god stemning omkring 
Andreas, og han har lavet meget undervisning både til egne medlemmer, men også til en del udefra, 
så det kan vi som klub kun være tilfredse med, Andreas har i år fået hjælp til træningen af et nyt 
software nemlig Track Mann som klubben investerede i foråret, det er nok ikke 
generalforsamlingen der har brugt anlægget mest, men den er der for, at blive brugt, anlægget har 
kostet 136.000 og den er leaset. Andreas har også prøvet noget nyt i år med en golfrejse til Porto 
Santo, det forlyder at det har været en rigtig god tur, og der har været en golf og vin rejse til Italien. 
Vi kunne godt have brugt lidt flere voksne prøvemedlemmer i år. For at udnytte træneren mest 
muligt. Men det håber jeg, at vi får mere held af næste år. Vi vil i den kommende sæson arbejde på, 
at få flere firmaer herud til golf og hygge. 

 Klubsekretær Hanne: Vi har i år brugt meget tid på, at få vores nye hjemmeside op at køre, og jeg 
synes den er blevet rigtig god, med mange nyttige oplysninger, og den bliver nu drevet af Hanne 
sammen med Face-Book, vi har også i år fået lavet en pæn Bane guid, som der er solgt en del af hen 
over året, vi har i år måttet anskaffe en ny printer på grund af lynnedslag og en computer, samt en 
telefon i årets løb, vi har efterhånden også fået styr på alle ledninger på kontoret, da vi har fået sat 
en ny boks op, vi havde jo ubudne gæster lørdag nat uge 30 dette har kostet lidt penge, og en del 
arbejde med oprydning og ny automat, samt reparation af kaffemaskinen, Vi har fået installeret 
dankort i den nye automat. Ligeledes har vi nu fået sat mere skik på vores belysning i klublokalet, 
og forhåbentlig sparer vi også lidt i strøm fremover. Vi fik fra årets begyndelse hjælp fra Stinne til 
rengøring og forfaldende arbejde ved klubhuset, det må jeg sige er udført til ug. Vi har valgt at 
nedlægge IT og kommunikationsudvalget, da vi ikke mener, at der skal udvikles mere på den front i 
den kommende tid, men det har været rigtig godt, at vi har haft Søren ombord i dette år, IT området 
er blevet løftet væsentligt, så tak for det Søren.  

Til alle ansatte vil jeg gerne sige tusind tak for jeres indsats i årets løb, i har alle været med 
til, at vise klubben frem på bedste vis, både for vores medlemmer, samt alle de gæster der har 
været her i årets løb. 

  

4 Kløver: Igen i år har vores fuldgyldige medlemmer haft mulighed for at tilkøbe et firkløver, som 
giver spilleret i Birkemose, Brande, Give, Kellers park, Jelling samt Herning foruden 
hjemmebanen. Et tilbud som gentages i 2017. Jeg kan sige, at der er 174 der har købt 4 kløver i 
2016. I 2017 er ordningen udvidet så også Dejbjerg er kommet med i ordningen, prisen i 2017 er 
fortsat 800 kr. i den afsluttede regnskab har 4 kløver bidraget med små 200.000 kr.  Der er lavet et 
nyt aftale grundlag for hele 4 kløver området, da det jo efterhånden er en stor kreds der er involveret 
i ordningen.  

 

Marathon Golf: Som en nyhed i år har vi prøvet Marathon golf i samarbejde med Brande og Give, 
der var 54 tilmeldte, der dukkede 53 spillere op en tidlig lørdag morgen i juni, den sidste var ikke 
helt færdig med at sove, en turnering der gik godt, man fik gået ca. 33 km. denne dag, jeg tror også 
den vil blive gentaget i 2017,  

 



Spil billig uge: Prøvede vi for anden gang i uge 30 i år, dette føler vi er en succes, og vi har gjort 
Åskov golfklub kendt uden for Kommunen. Vi har mødt rigtig mange positive spillere gennem 
denne uge, banen var god, klubhuset fungerede godt, god service, rigtig gode priser, og i år har der 
været besøg af 633 gæster mod 483 i 2015 så en pæn fremgang, vejret var super til golf i år og alle 
gæster kunne hele ugen hygge sig på terrassen. Så jeg tror roligt jeg kan sige, at det også bliver 
gentaget i 2017  

 Vort medlemsantal: er på 587 (600) pr.30.09.16 total et fald på 13 det fordeler sig med 453 
(422)fuldgyldige voksne medlemmer, 22 (31)Junior spillere. 16 (17)long distance medlemmer, 59 
(54) fleks - medlemmer, 28 (39)passive medlemmer, 2 Ikke Unionsmedlemmer, og endelig 7 
(15)prøvemedlemmer og 22(20) juniormedlemmer uden banetilladelse, disse spillere nåede ikke, at 
få banetilladelse inden 30.9.2016 (tallene i parentes er fra 2015)  

Der er pr. 30.09 151.139 golfspillere i Danmark, af dem er 28.829 fleks medlemmer. En stigning på 
151 spillere total, men det er de fleksible medlemskaber der er steget med 1831 spillere. 

Omkring medlemmer ser jeg nogle skyer i den kommende tid, gennemsnitsalderen er for golf 
medlemmer i Danmark  53 år, den var i 2010 50 år. Det var på lands plan, i vores klub er 
gennemsnits alderen 52,6 år for alle medlemmer, og der er 227 medlemmer som er mere end 60 år 
der kommer for få nye yngre spillere til, det betyder, at økonomien kommer under pres fremover. 

Turneringsudvalget: har i 2016 igen været Brita Heesgaards ansvarsområde, dette arbejde er klaret 
fint, og det er udvalget som er ansvarlig for turneringsafviklingen i klubben, og lave aftaler med de 
firmaer der er sponsorer til de enkelte turneringer, samt at skaffe den hjælp der skal bruges for 
afviklingen af turneringerne.  

Der har i år været en rigtig fin tilslutning til de 11 turneringer, der er gennemført. Der har været 624 
deltagere til disse turneringer. Vi har haft nogle rigtig gode sponsorer, og vi har fået leveret en 
masse godt mad fra Bech Hotel i Tarm, til alle turnerings sponsorer vil jeg gerne rette en tak for 
jeres uvurderlige støtte til vores golfklub, det giver et godt bidrag til vores økonomi hen over året. 

Turneringsprogrammet for 2017 vil, når de sidste aftaler er på plads, fremgå af hjemmesiden og ved 
opslag i klubhuset. Der forventes stort set et antal turneringer svarende til antallet i 2016.   

 
 
Begynderudvalget: Ved Jan Christensen 
 
Vi startede sæsonen ud med første åbent hus 2 påskedag og efterfølgende golfens dag den17 april. 
 
Dette gav desværre ringe respons, så vi valgte derefter, at holde åbent hus hver onsdag i forbindelse 
med vores onsdags turnering, hvilket vi annoncerede via Facebook, og blev rigtig godt modtaget.  
 
 
Efter træningen, har der hver onsdag været spil på par 3 banen, så de nye medlemmer har kunnet 
afslutte aftenen med hygge og en grillpølse sammen med de spillere, som har spillet 
onsdagsturneringen. 
 



For sæsonen 2016 har vi lagt stor vægt på, at der har været god bemanding i begynderudvalget hver 
onsdag, så alle spillere og ny begyndere, har fået den fornødne hjælp og service ved deres ankomst. 
 
Vi fornemmer helt klart, det at skabe relationer hurtigt i forløbet når man begynder at spille golf, 
betyder rigtig meget mht. at fastholde, samt at komme ud og spille golf, specielt for nye spillere. 
 
Samtidig er alle medlemmer en vigtig brik i, at rekruttere nye medlemmer til klubben, hvilket ligeså 
har været tilfældet for 2016, og vi håber, at samtlige medlemmer, aktivt vil deltage i dette vigtige 
arbejde i 2017 og fremover. 
 
 
 
Juniorudvalget: 
 
I 2016 har vi igen haft træning for juniorerne mandag eftermiddag samt torsdag eftermiddag, opdelt 
efter alder, 
 
Det har været fantastisk at se, at der under hver træning har deltaget rigtig mange juniorer og 
forældre, samt at vi igen i år, har fået rigtig mange nye junior spillere. 
 
Det er vigtigt for klubben, at vi får skabt et godt spille grundlag, helt nede fra de yngste. Den 
udfordring vi desværre ofte står i, er at de nye juniores forældre ikke spiller golf, hvilket betyder, at 
de ikke kommer så ofte 
ud på banen og får spillet tilstrækkelig med golfrunder, ud over det vi tilbyder til træningen. 
 
Vi vil for sæsonen 2017 forsøge, at introducere et projekt, hvor vi forhåbentligt kan motivere nogle 
af vores seniorer til, at være golf ”bedstemor/bedstefar” for nogle af vores juniorer. 
 
Når de yngste juniorer får deres banetilladelse, må de kun gå på den store bane sammen med en 
voksen spiller, så vi håber, at der vil være opbakning til vores nye projekt!   
 
 
 Sommer Campen er en vigtig del, af det sociale samarbejde vi har med Give og Brande 
golfklubber. Her skabes rigtig mange relationer mellem spillerne fra de forskellige klubber, og vi 
ser, at de efterfølgende mødes i weekender og spiller runder med hinanden. 
 
Igen i år har vi afholdt vores efterårs camp her i Åskov, med 25 spillere som ankom fredag d 30/9 
og overnattede til lørdag d 1/10. Fredagen bød på turneringen ” Trænerens hævn” hvor der var lagt 
rigtig mange forhindringer ude på par 3 banen, hvilket gav rigtig mange udfordringer for juniorerne. 
 
Lørdag blev den traditionelle ” Ryder Cup” voksne mod juniorerne afholdt, og vi måtte sande, at 
juniorerne igen i år, havde det stærkeste hold og vandt pokalen. 
 

 

 



  Sponsorudvalget har haft Gert L. Sørensen som formand, og dette udvalg har, 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, Sponsorudvalget har 
haft et travlt år, og med det nye materiale som sponsor udvalget har lavet er der indgået en del nye 
aftaler i år.  

Jeg vil gerne rose hele sponsorudvalget og især dig Gert for den ildhu der er vist, det har været så 
flot, og der er virkelig kommet kvalitet ind i arbejdet, og det ser prof ud, det materiale der 
præsenteres for nye emner. Det er absolut ikke blevet nemmere at finde sponsorer, så det vil fortsat 
være et fokus område for klubben, og der er brug for hjælp til opgaven fra alle medlemmer samt 
ansatte til, at spotte evt. nye emner, så skal sponsorudvalget nok følge op, vi ikke kan undvære 
indtægterne fra sponsorerne.  

 Sportsudvalget har haft Thomas Thisted som formand, og året startede med et træningsophold i 
Lubker med flot deltagelse i elite truppen. Det er sportsudvalgets opgave at varetage de sportslige 
aktiviteter i klubben. Det vil sige Danmarksturneringen og Regionsgolf, I 2016 har vi deltaget i 
danmarksturneringen med 3 hold – 1 herrehold i 3. division, 1 herrehold i kvalifikationsrækken og 1 
damehold i kvalifikationsrækken. Alle hold har igen klaret sig i den pågældende række. Vi vil gerne 
kunne fastholde disse rækker fremover, men det kræver fortsat, at vi får tilgang af flere spillere, 
også unge, og gerne flere piger.  

 I 2016 har vi også deltaget med 2 hold, i Regionsgolf Vest i B-rækken og C-rækken. Ingen af 
holdene gik videre fra den indledende pulje. 

Generelt har der været en god opbakning både til elitetræning, men også tirsdagsturneringerne har 
haft en fin fremgang i år, med flere deltagere hver gang. 

  Økonomi og fremtid. 

Regnskabet vil senere blive gennemgået i detaljer, men jeg vil sige, at vi i bestyrelsen finder årets 
resultat acceptabel, når vi tager i betragtning hvad der er brugt penge på i årets løb, listen med 
aktiviteter bliver udleveret sammen med regnskabet, til alle borde. 

 Vi finder ligeledes, at den bogførte egenkapital på kr. 953.620 er tilfredsstillende. Det skal samtidig 
bemærkes, at den samlede balance pr. 30.9.2016 er bogført med kr. 5.070.596, og vore maskiner og 
inventar er nu bogført med kr. 112.810, vort baneanlæg er bogført med kr. 3.718.229, og klubhus og 
bygninger er bogført med kr. 779.642. 

I henhold til vedtægternes §8 ønsker bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til, at optage 
de fornødne langfristede lån og/eller kreditter til finansiering af gennemførte og kommende 
ændringer på  baneanlægget, og ændringer i og ved klubhuset samt et evt. kommende maskinhus på 
Sandetvej 4, og eller et nyt Bagrum/Butik 
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de nødvendige pantsætninger for etablering af 
nævnte lån og kreditter. Det er ikke fordi at der er nogen aktuelle planer om nye lån, men det er et 
punkt som er med hvert år på generalforsamlingens beretning.   
 Med det budget som bestyrelsen fremlægger, og hvor vi ønsker, at tage et år uden stigninger, er det 
fortsat bestyrelsens ønske, at vi laver forbedringer i begrænset omfang, til gavn for klubbens 
medlemmer. 



Klubbens værdigrundlag er fortsat gældende, og vigtig. 

• Åskov Golfklub er og skal være en breddeklub, som dog ikke udelukker elitearbejde. 
• I Åskov Golfklub skal der være mulighed for et godt socialt samvær. 
• I Åskov Golfklub skal vi have en uformel omgangstone. 
• Åskov Golfklub har et lavt kontingentniveau sammenlignet med omegnsklubber. 
• I Åskov Golfklub er der altid god plads på banen. 
• Åskov Golfklubs bane er altid spilbar. 
• Åskov Golfklub er en klub for alle. 
• Åskov Golfklub er en hyggelig klub med hyggelige mennesker. 

 Med udgangspunkt i dette værdigrundlag for Åskov Golfklub, og hvis vi alle tager ansvar for, at 
skabe et godt klub liv, så mener jeg, at vi også fremover kan sikre, at Åskov - Golfklub har sin 
berettigelse. 

 

Klubmesterskaber: 

Efter en lang weekend i midten af september, og med super godt vejr, og med 62 spillere hvilket var 
rigtig flot, og en god stemning samt godt golf, kunne vi kåre klubmestre i 8 forskellige rækker, og 
der skal herfra lyde et stort tillykke til klubmestrene 2016, som blev: 

Damer: Charlotte Balle Strand. Herrer: Andreas Thune 

Senior damer: Marianne Brændstrup. Senior herrer: Preben Strand 

Veteran herrer: Benny Kiel Madsen. Veteran damer Anne-Marie Kristensen 

Junior drenge: Johannes Odskjær Jensen. Junior piger: Fie Skovdal Pedersen 

Order of Merit nr.1i A rækken er Kristian Johnsen med 4400 point og nr.1 i B rækken Jens 
Valdemar Knudsen med 57 point  

Årets Klub mand/spiller: I år har bestyrelsen valgt at pege på et medlem, som har brugt rigtig 
meget tid på, at hjælpe klubben med fremstilling af forskellige ting, så som skraldespande og 
opsætning af vore nye huse, og diverse andre opgaver. Ejlif det er dig vi mener, har fortjent årets 
pokal denne gang, du er altid klar med en hjælpende hånd, når der er behov for det. Så tusind tak for 
din indsats, og jeg kan roligt sige, at der er flere opgaver der venter.  

Jubilæum: 25 år uge 21 2017 I den uge vil vi på forskellig vis fejre, at golfklubben har eksisteret i 
25 år, det er i sig selv flot, det har ikke kunnet lade sig gøre uden hjælp fra mange af jer medlemmer 
gennem tiden, det er ikke blevet nemmere, at drive en golfklub i de senere år, der kommer fortsat 
nye tilbud, og ja verden forandrer sig, derfor kan jeg også sige, at der ikke vil blive den store fest 
med hal bal, men en beskeden fejring af den milepæl der er nået. Der vil på et senere tidspunkt 
komme et program for ugens aktiviteter, men jeg vil gerne opfordre et par medlemmer til at melde 
sig til jubilæumsudvalget. 



Tak. En rigtig stor tak skal lyde til alle vores sponsorer, både hvad der er kommet af midler og 
varer via sponsorater, det er af afgørende betydning for klubbens økonomi, med den velvilje i 
bidrager med. 

 Der er mange medlemmer, som på forskellig vis udfører et fortræffeligt arbejde for Åskov 
Golfklub i de forskellige udvalg og ved arbejdsdage. En stor tak til jer alle. Det er af stor betydning 
for klubben. 

Tak til vore samarbejdspartnere, og bane ejere, samt naboer tak for en meget stor og værdifuld 
støtte. 

Tak til pressen for en god og loyal dækning af vore aktiviteter igennem året. 

Til slut tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i årets løb, det har været godt, at 
arbejde sammen med jer.  

 Kristian Jakobsen 


