
 

 

Kære medlemmer                     Sdr. Felding, den 12. februar 2020.  

De voldsomme nedbørsmængder sætter sine spor på banen, og for første gang i klubbens snart 28 årige levetid har det 

været nødvendigt, at lukke banen helt for spil nogle dage.  

Der har i januar været spillet omkring 1.000 runder på banen – heraf 747 spillere med firkløver.  

Banen er meget blød, så det er helt afgørende, at vi alle passer godt på banen. 

 

HUSK AT LÆGGE TØRV PÅ PLADS, RETTE NEDSLAGSMÆRKERNE OP PÅ GREENS, OG ENDELIG AT HOLDE GOD AFSTAND TIL 

GREENS MED GOLFVOGNE – KØR ALDRIG MELLEM GREEN OG GREENBUNKER. 

Sædvanen tro har bestyrelsen sidst i januar afholdt et udvidet bestyrelses- og visionsmøde. Foruden bestyrelsen deltog 

suppleanter, udvalgsformænd udenfor bestyrelsen samt klubbens ansatte i dette møde. 

På mødet arbejdede bestyrelsen og udvalgsformænd om formiddagen med planlægning af sæson 2020, medens suppleanter 

og klubbens ansatte arbejdede med ønsker om klubbens fremtidige udvikling. 

Eftermiddagen blev brugt på et fælles møde om klubbens fremtid og dermed indledningen til en visionsplan 2025, som 

bestyrelsen nu vil arbejde videre med, og senere præsentere på et medlemsmøde.  

Turneringsplanen for 2020 er på plads, og denne er opslået på hjemmesiden, ligesom der bliver ophængt et eksemplar i 

klubhuset. Der bliver i 2020 tale om en turnering mere end i 2019, og der bliver desuden flere par-turneringer (bestball, 

foursome, greensome og scramble), som blev efterspurgt i 2019. 

Kasserer Marianne Brændstrup har lavet et økonomisk overblik i hovedtalsform, hvor budgettet er fordelt ud i kvartaler, og 

der er taget hensyn til de forudbetalte kontingenter for 2020, samt variation mellem de enkelte kvartaler. 

Opgørelse pr. 31.12.2019 (regnskabsårets 1. kvartal): Realiseret: Budget: Forskel: Årsbudget: 

Indtægter fra medlemmer – inkl. firkløver 849 859 -10 2.205 

Greenfeeindtægter 40 20 20 190 

Netto reklame- og sponsorindtægter -5 0 -5 280 

Nettoresultat klubhusdrift 6 4 2 36 

Overskud turneringer 16 10 6 90 

Andre indtægter 0 7 -7 110 

Samlede indtægter 906 900 6 2.911 

     

Administration inkl. markedsføring & DGU-afgift 36 45 -9 242 

Sportsaktiviteter 7 0 7 30 

Personaleomkostninger 295 294 1 1.173 

Vedligeholdelse af maskiner og bane 28 32 -4 521 

Leje af arealer 7 8 -1 258 

Leasing af maskiner 32 42 -10 340 

Samlede kapacitetsomkostninger 405 421 -16 2.564 

     

Resultat før renter 501 479 22 347 

     

Renter af driftskredit 5 9 -4 30 

Øvrige renter (banklån) 32 36 -4 130 

Samlede finansieringsomkostninger 37 45 -8 160 

     

Resultat før afskrivninger 464 434 30 187 

 



 

 

 

Alt i alt kan det konstateres, at vi pr. 31.12.2019 er lidt foran budgettet, men der er tale om små afvigelser begge veje. 

Det er planen, at der, i første nyhedsbrev efter hvert kvartalsskifte, udsendes opdaterede regnskabstal. 

Som omtalt i nyhedsbrevet i december skal vi i 2020 have stor fokus på rekruttering af nye medlemmer til Åskov Golfklub, og 

i den forbindelse inviterede rekrutteringsudvalget til medlemsmøde torsdag den 6. februar 2020 i klubhuset. 

Der deltog 40 personer i medlemsmødet, hvor rekrutteringsudvalget præsenterede planer for nogle aktiviteter, der er i 

støbeskeen i foråret. 

Åskov Golfklub vil være repræsenteret ved messen i Kibæk Hallen lørdag den 28. marts 2020, og der planlægges flere 

aktiviteter i Åskov Golfklub i forbindelse med Golfens Dag søndag den 26. april 2020.  

Endelig planlægges en aktivitet hos Jyllands Park Zoo lørdag den 9. maj 2020. 

Nærmere informationer omkring disse arrangementer følger, når vi nærmer os tidspunktet. 

Vi har et godt samarbejde med Dansk Golf Union omkring rekrutteringsarbejdet, og på medlemsmødet deltog Sarah-Cathrine 

Wandsø fra Dansk Golf Union.  

Hun kunne informere om, at hun deltager i udvalgsarbejdet op til 60 timer i 2020, og det er uden omkostninger for klubben. 

Hun lagde også stor vægt på, at der er tale om en fælles opgave, hvor det er af afgørende betydning, at vi alle i 

medlemskredsen bidrager med at tilføre medlemmer til Åskov Golfklub. 

Til at understøtte en medlemstilgang har vi udarbejdet nogle gavekort på et prøvemedlemskab, som vi netop har sendt til 

alle vore samarbejdspartnere. 

Har I en eller flere i omgangskredsen, som I gerne vil give muligheden for at komme i gang med golfspillet i Åskov Golfklub, 

må I gerne kontakte sekretariatet, hvor I kan få udleveret gavekort på et prøvemedlemskab. 

På medlemsmødet havde vi også besøg af Søren Rasmussen fra WineN’Fun, og han præsenterede en smagning af 3 gode 

portvine, som han var så venlig at sponsere denne aften.  

Mange tak til Søren – så fik vi i øvrigt også lejlighed til at smage hole-in-one præmien. 

De frivillige, som har meldt sig til pasning af bunkers er fordelt i mindre enheder med ansvar for nogle få huller pr. enhed. De 

første har allerede været i fuld gang og fjernet ukrudt i flere bunkers, men i øjeblikket driller de store vandmængder 

arbejdet.  

Opgaven for de frivillige er at fjerne ukrudt i bunkers og rive siderne.  

De større arealer i bunden klares med bunkerriven af greenkeeperne. 

Endelig vil jeg bede Jer sætte kryds i kalenderen – lørdag den 21. marts 2020 kl. 9.00 – hvor forårets baneklargøringsdag 

løber af stablen, således banen bliver trimmet til åbningsturneringen søndag den 29. marts 2020. 

Afslutningsvis ønskes alle god fornøjelse med golfspillet – PAS NU GODT PÅ BANEN. 

På bestyrelsens vegne   

Kristian Hansen – formand 


