
Årsberetning 2015 

 

Årsberetning ved generalforsamlingen den 19. november 2015 kl. 19.30 i klubhuset. 

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

2015 har været et godt år for Åskov Golfklub – lad mig nævne: 

• Vores golfbane har hele året været i rigtig god stand, og er blevet flittig brugt. 
• Vi har ikke tidligere haft så mange Greenfee gæster, som i 2015 
• Gæster med bekræftede tider 5159 incl. 4 kløver, egne medlemmer 8063 bekræftede tider + 

1263 ikke bekræftede tider, + dem der bare kommer og går ud op spiller, 3830 deltagere i 
turneringer. 

• Vi har stort set opretholdt vore sponsorindtægter. Selv om vi har mistet 2 hovedsponsorer. 
• Økonomien udvikler sig fornuftig. 
• Vores fine par-3 bane bliver flittig brugt. 
• Vi har en næsten uændret medlems antal. 

 

Vores nye træner – Andreas Thune – som startede i januar har været en super god hjælp for 
klubben, Andreas er kommet med mange fornyelser, og det ser også ud til, at han bliver flittig brugt 
af medlemmerne, samt at juniorerne og de nye prøvemedlemmer har et rigtig godt miljø sammen 
med Andreas, tak fordi at du valgte Åskov som din arbejdsplads. Jeg kan sige, at vi også i 2016 har 
Andreas hele året, dog med et lavere aktivitets niveau i vinter månederne. Vi har også fået etableret 
en flot butik i regi af Andreas. Der har været en god og tilfredsstillende aktivitet i butikken, og det 
er absolut også et plus for klubben, at vi igen kan tilbyde mange flotte varer til medlemmerne, og til 
fornuftige priser, vi har fået gang i samarbejde med skolerne i området, dette er med til at give liv i 
dagtimerne, det er så også blevet lidt nemmere, i forlængelse af den nye skole reform. 

Klubsekretær—Hanne Slot --- Vi startede året med ombygning af kontor og køkken, på samme tid 
startede Hanne, jeg må sige at Hanne fik en kold start og i det værste rod, men hun tog det med 
oprejst pande og et smil. Vi har nydt din venlighed, og den service som du har ydet både overfor 
gæster og medlemmer, der har været utroligt meget at komme ind i, men du har holdt ud, og nu kan 
du snart sige, det var jo ikke så slemt enda. Vi har i årets løb fået gang i vores nye økonomisystem, 
som er en god hjælp sammen med golfboks, men der har været meget, at få oprettet på ny, men nu 
virker det tilfredsstillende. Vi har i årets løb måttet bruge en del penge på EDB, printer, alarmer, 
Computer og nye moduler samt kursus i golfboks, og ja vi har også lavet et nyt tilbud til 
medlemmerne der heder fadøl. 

 

 



Green keeperne har under meget vanskelige forhold gjort en kæmpe indsats i sæsonen der snart er 
gået, i skal have 1000 tak, fordi i har set en stor ære i, at banen skulle være flot, og grøn med god 
hjælp fra oven i år. Et slag på tasken er at vi i år har sparet ca. 40.000 kr. på køb af vand til banen. 
De er så blevet brugt til udbetaling på en brugt Rendegraver. Der skal lyde en stor tak til de ekstra 
hænder der har hjulpet til på banen i årets løb. 

Vi har pr. 01.05 overtaget Sandetvej 4 efter Ester Frandsen, vi håber på, at vi får mulighed for at 
skaffe nogle midler, så vi kan renovere lidt på stuehuset, og skabe bedre forhold til Greenkeeperne, 
og et mødelokale, samt ikke mindst bedre muligheder for Juniorerne til deres Camp. Vi ønsker at 
afhænde den gl. hul 12 for at spare lidt jordleje, også at vi fremover ikke skal se på de dynger der 
ligger lige ud til vejen, som det første man møder ved vores bane. 

Vore fuldgyldige medlemmer har i 2015 haft mulighed for at tilkøbe et firkløver, som giver spilleret 
i Birkemose, Brande, Give og Jelling samt Herning foruden hjemmebanen. Et tilbud som gentages i 
2016. Jeg kan sige, at der er 137 der har købt 4 kløver i 2015, i 2014 blev der spillet 2054 runder i 
Åskov, dette er væsentlig højere i 2015 pr.d.01.11 er der spillet ca. 3050 runder. 

I 2014 var det en hjælp til indtægterne på 121.000 kr. En 4 kløver runde har en værdi på ca. 48 kr. 
dette kunne selvfølgelig godt ønskes højere, men hvis alternativet er væsentlig mindre så er 48 kr. jo 
fint, men det skal samtidig ses, som et godt tilbud til vores medlemmer. Jeg kan sige at Birkemose 
bliver i ordningen og Kellers Park i Børkop har ønsket at komme med i ordningen, det er der sagt ja 
til fra alle de nuværende klubber. Prisen er også i 2016 - 800 kr. 

 

Kommunemesterskaberne 2015 Åskov - Golfklubs største turnering nogensinde med 181 
deltagere blev afviklet i fornuftig vejr, Åskov blev den samlede vinder af turneringen denne dag, og 
vi fik 3 række vindere C. Johnny Juhl D. Bent Brodde og E. Knud Erik Kristensen. 

Kommunemesterskaberne vil blive gentaget de næste 3 år, og det starter igen i Herning 
d.22.05.16 

Spil billig uge prøvede vi for første gang i uge 30 i år, dette føler vi var en succes, og vi fik gjort 
Åskov golfklub kendt uden for Kommunen. Vi mødte rigtig mange positive spillere gennem denne 
uge, banen var god, klubhuset fungerede godt, god service, rigtig gode priser. Så vi har i 
Bestyrelsen besluttet, at det vil vi godt bruge en uge på også til næste år, men der vil vi godt have 
lidt flere hjælpere til at bidrage igennem ugen, for evt. at kunne lave endnu mere service for 
gæsterne. 

 

 Vort medlemsantal er på 600 pr.30.09.15 total en fald på ca. 20 det fordeler sig med 422 
fuldgyldige voksne medlemmer, 31 Junior spillere. 17 long distance medlemmer, 54 fleks - 
medlemmer, 39 passive medlemmer, 2 Ikke Unionsmedlemmer, og endelig 15 prøvemedlemmer og 
20 juniormedlemmer uden banetilladelse, disse spillere nåede ikke, at få banetilladelse inden 
30.9.2015  

  



Tirsdag formiddags turnering. 

Denne nyhed var en opfordring fra nogle medlemmer, om ikke vi ville prøve dette i år. Vi tog det 
op, og jeg selv og Tove har nu prøvet det i 7 måneder, er det en succes? nej hvis vi måler på antal 
spillere i forhold til onsdagsturneringerne, så er det ikke, men baggrunden var og er, at give de 
medlemmer som ikke føler, at de kan være med i en af de andre turneringer, en mulighed for at 
spille 9 huller om formiddagen, Hvis vi kan få nogle flere af de forholdsvis nye høj handicappede til 
at føle sig mere hjemme i klubben, så har vi nået målet Sidste år forsvandt der ca.14.000 
medlemmer ud af golfklubberne i Danmark, og af dem var ca. halvdelen kun været medlem et år, så 
vi har alle en opgave i, at hjælpe de nye med at skabe gode klubrelationer. 

Information: Kommunikation 

På sidste generalforsamling blev vi bedt om, at informere mere om aktiviteterne i klubben, det 
mener vi også er blevet gjort, alle referater fra bestyrelsesmøderne har kunnet læses på hjemme 
siden, Der er sket meget omkring information i de senere år, Unge mennesker især, men også en hel 
del ældre, bruger i dag de sociale medier meget til information og kommunikation, og i den 
forbindelse har bestyrelsen besluttet, at vi skal have forenklet brugen af hjemmesiden, den er 
simpelthen for tung at arbejde med, Hjemmesiden skal have første prioritet omkring information til 
vores medlemmer, men Facebook og Golfboks er også blevet en vigtig måde, at informere på. Vi 
forventer derfor i det tidlige forår, at kunne informere lige hurtigt på flere medier, så vi når flest 
muligt af vores medlemmer. Det er Kommunikations udvalget med Thomas Thisted, Jan 
Christensen og Hanne der har fået opgaven med at frembringe den nye reviderede hjemme side. 

Generelt har vi fået en rigtig fin omtale i aviser og ugeblade når vi har turneringer, en god måde, at 
få omtalt vores sponsorer, dette arbejde er varetaget af Hanne og Brita.  

 

 Begynderudvalget, der har haft Thomas Thisted som formand, har til opgave at hjælpe nye 
golfspillere i gang, og det er gået godt i 2015. 41 nye voksne medlemmer har i årets løb gennemført 
baneprøven, og er blevet fuldgyldige medlemmer i Åskov Golfklub. Det har været rigtig godt at 
begynderne har kunnet træne ved Andreas i de 3 måneder prøveforløbet har kørt, for der igennem at 
kunne blive endnu bedre. 

 Det er også begynderudvalget, der står som arrangør af de populære ”onsdagsturneringer”. Der har 
hele sæsonen været et flot fremmøde. Mellem 30 og 40 hver onsdag aften, men også her skal vi 
arbejde på, at få endnu flere af de forholdsvis høj handicappede til at deltage.  

 Der skal på ingen måde være nogen som helst tvivl om, hvad begynderudvalgets primære opgave 
er. Det er kort og godt at tilføre Åskov Golfklub flere medlemmer, og indsluse disse i klubben, så 
de så hurtigt som muligt bliver en del af livet i klubben. 

 Jeg vil gerne gentage tidligere opfordringer, til alle medlemmer, om at tage venner og bekendte 
med en tur i Åskov Golfklub og dermed udbrede interessen for golfspillet og for Åskov Golfklub – 
driving range, puttinggreen og par-3 bane må gerne benyttes til formålet. 



 Der er fortsat rigtig god plads på vor golfbane, og en medlemsforøgelse på 50 til 100 voksne 
medlemmer vil skabe en bedre økonomi til fortsat udvikling af vor klub – så kære medlemmer der 
er på sin vis tale om hjælp til selvhjælp, og der kan ikke findes bedre ambassadører end jer. 

 

 Juniorudvalget, har haft Jan Christensen som formand. Sammen med Andreas Thune og 
juniorudvalget forestået træning af klubbens juniorspillere hver mandag og torsdag eftermiddag, og 
der har været fin tilslutning til træningen fra juniorspillernes side. 

 Juniortræningen vil også i 2016 blive under ledelse af Andreas, og trænings tiderne vil igen blive 
placeret mandag og torsdag sidst på eftermiddagen. Mere herom fra juniorudvalget op til 
sæsonstarten 2016. 

 Juniorudvalget løste, med god hjælp fra flere frivillige, en stor opgave i maj, hvor Åskov Golfklub 
lagde bane til junior distrikts turnering med ca.120 spillere fra hele Midtjylland. Stor ros til udvalget 
med hjælpere for et velgennemført arrangement. 

Der har været afholdt 3 sommer camps med 20 deltagere i Give 25 deltagere i Åskov og 10 
deltagere i Brande. 

Der har været udvalgt 20 junior spillere fra Give og Åskov som har fået speciel træning om 
lørdagen for at gøre disse spillere endnu dygtigere. 

Jeg må sige at Junior udvalget med Jan er gode ambassadører for at skabe et godt klubliv i vores 
junior afdeling. Der er en stor tilbagegang af Junior spillere både i Danmark men også i de øvrige 
lande i Eu. 

Junior udvalget har fået doneret 3000 kr. Af Lions club Åskov disse penge vil blive brugt til et 
socialt arrangement her i vinter. 

  

  Klubhusudvalget har været varetaget af John Rohde, med stor hjælp fra Hanne, da det jo er en del 
af hendes ansvarsområde, både at sikre, at der er noget i Automaterne, samt at det ser pænt ud, jeg 
er også nødt til at takke for den store hjælp der er omkring køkkenet når vi har haft arrangementer. 
Det er klubhusudvalget der har stået for arbejdsdagene i klubben, og det har været dejligt, at se hvor 
mange der har hjulpet på de dage hvor vi har haft behov for hjælp. 

 Jeg vil gerne sige, at vi alle har et medansvar for, at klubhuset altid fremstår indbydende – ”husk 
derfor altid at efterlade klubhuset, som du ønsker at modtage dette, næste gang du kommer i 
klubben”.  

  

 
 



Sponsorudvalget har haft Gert Lindved 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, der har været manglende sponsor penge på ca. 65.000 kr. i år. Men af Kvik har vi 
fået en super flot køkken til klubhuset. 
En stor sponsor valgte at opsige deres sponsorkontrakt med os, så der blev arbejdet 
hurtigt i udvalget, vi fandt en storsponsor (Bechs Hotel), vi takker dem for deres gavmilde 
kontrakt med os, og den gode mad vi får fra dem. 
I år har vi fået tegnet en del nye sponsoraftaler til klubben, så vi kommer ca. ud med det samme 
beløb som sidste år. 
Der arbejdes lige nu på 2 nye stor sponsorer, og en del andre sponsorer, som vi håber, at få i land til 
2016. Udvalget har nogle spændende ting i det nye år, så vi håber at vi kan få mellem  
20.000 kr-50.000 kr. ekstra i 2016. 

  

Sportsudvalget har haft Birger Madsen som formand, og dette udvalgs opgaver har været 
varetagelse af de sportslige aktiviteter i klubben. Det vil sige Danmarksturneringen og 
Regionsgolf, I 2015 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 klaret sig i 
den pågældende række, så det har da været super under de forhold vi har haft i år. Vi har jo mistet 
nogle elite spillere til Herning. Vi vil gerne kunne fastholde disse rækker fremover, men det kræver 
at vi får tilgang af flere spillere, også unge, især piger og gerne fra egne rækker. 

 I 2015 har vi også deltaget med 2 hold, i Regionsgolf Vest i B-rækken og C-rækken. C-holdet kom 
ikke videre fra den indledende pulje, mens B holdet fik endestation i 8 dels finalen. 

  

 Turneringsudvalget, har i 2015 igen været Brita Heesgaards ansvarsområde, dette arbejde er 
klaret fint, og det er udvalget som er ansvarlig for turneringsafviklingen i klubben, samt lave aftaler 
med de firmaer der er sponsorer til de enkelte turneringer, samt at skaffe den hjælp der skal bruges 
for afviklingen af turneringerne.  

I Åskov Golfklub er der turneringstilbud til vore medlemmer ugens 5 første dage, ( mandag 
formiddag mandagsdrengene) (damer mandag aften, tirsdag formiddags turneringer, tirsdag aften 
turneringer, onsdag aften turneringer og torsdag formiddags turneringer for seniorer). Desuden har 
der, i lighed med tidligere år, været afholdt ca. 2 klubturneringer hver måned.  

Turneringsprogrammet for 2016 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 
2015. Turneringsafvikling er en betydningsfuld del af klubben – både hvad angår livet i klubben, og 
hvad angår økonomien.  

 

 



 Økonomi og fremtid. 

Regnskabet vil senere blive gennemgået i detaljer, men jeg vil gerne slå fast, at vi i bestyrelsen 
finder årets overskud for i orden. 

 Vi finder ligeledes, at den bogførte egenkapital på kr. 942.058 er tilfredsstillende. Det skal samtidig 
bemærkes, at den samlede balance pr. 30.9.2015 er bogført med kr. 5.068.326, og vore maskiner og 
inventar er nu bogført med kr. 169.215, 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. 

 Med det foreliggende budget er det bestyrelsens ønske, at vi fortsat investerer i forbedringer, til 
gavn for klubbens medlemmer, så for at sikre likviditetsmæssigt rum til afvikling af den aktuelle 
gæld og ønsker, er en mindre kontingent-forhøjelse nødvendig i 2016. 

På kort sigt handler det om at udvikle kvaliteten af vor bane yderligere, og det vil sige, at vi fortsat 
har fokus på banens vedligeholdelse og stand – vi ønsker gode tee-steder, gode fairways og gode og 
ensartede Bunkers, samt greens med en tilfredsstillende hastighed hele året. 

Jeg ved at klubbens værdigrundlag hele tiden ligger bestyrelsen meget på sinde, når der tages 
beslutninger og iværksættes nye initiativer, og for god ordens skyld vil jeg lige repetere dette 
værdigrundlag: 

• 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 en god 
fremtid i vente. 

 

 

 



 

Klubmesterskaber: 

Efter en lang weekend i slutningen af september kunne vi kåre klubmestre i 8 forskellige rækker, og 
der skal herfra lyde et stort tillykke til klubmestrene 2015, som blev: 

Damer: Charlotte Balle Strand. Herrer: Dan Harborg Locht 

Senior damer: Marianne Brændstrup. Senior herrer: Kristian Hansen 

Veteraner herrer: Kjeld Lidegård. Veteran damer Jette Bendtsen 

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

Det ville være rigtig godt hvis endnu flere af vores medlemmer, ville og kunne have lyst til at prøve 
sig selv af i sådan en weekend, og vi skal igen opfordre til, at Klubmesterskaberne er for alle vores 
medlemmer, og det er en god måde også at styrke det sociale samvær i vores klub, selvom det er 
konkurrence, og ja det er den der har brugt færrest slag der er Mester, og der er jo kun 1 i hver 
række der kan blive det.  

Order of Merit nr.1i A Kristian Johnsen 4700 point  nr.1i B Johnni Sjørslev Galsgaard 49 point    

 

Tak. 

Jeg vil afslutte dette års beretning med at bringe en stor tak til alle de medlemmer, som i årets løb 
på forskellig vis har udført et stort stykke arbejde for Åskov Golfklub – ingen nævnt og dermed 
ingen glemt. 

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

 Tak til vore ansatte for veludført arbejde og et godt og konstruktivt samarbejde. 

Endelig er der rigtig mange medlemmer (ca. 50 personer), som på forskellig vis udfører et 
fortræffeligt arbejde for Åskov Golfklub i forskellige udvalg. Dertil kommer de mange, som giver 
en hånd med på forskellige tidspunkter, en stor tak til jer alle. Det er af stor betydning for klubben. 

Tak til vore samarbejdspartnere, det være sig vore gode og hjælpsomme naboer og sponsorer for en 
meget stor og værdifuld støtte. 

Tak til pressen for en loyal dækning af vore aktiviteter. 

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



 Kristian Jakobsen 


