
Formandens	beretning	november	2018	
 
Endnu et år er gået og det er tid til dels at se tilbage på hvad der er sket det seneste år samt kigge fremad. 
 
Det har været en fantastisk sommeren med vejret, ja nærmest helt sydeuropæisk. Vi vil huske sommeren, 
som noget af det varmeste og tørrest længe.  
 
Vi har på den bekostning været ramt af den tørke og det lider vi stadig under. Græsset blev helt svedet af og 
nyt har været ved at komme frem. Vi ved der bliver gjort en indsats henover efteråret 2018 og foråret 2019, 
men det bliver svært at få rettet banen helt op. 
 
Vi har startet samarbejdet op med Skolecenter Jetsmark, hvor golf blev en mulighed at vælge som idræt i 6 
uger. Der mødte i gennemsnit 15-17 elever op fra 7.,8. og 9. klasse. Centeret tog sig af eleverne med 
undervisning og spil. Det har desværre ikke udmundet i nye medlemmer fra denne gruppe endnu, men vi 
fortsætter igen til foråret. Vi har endda investeret 25.000 kr. i nye begyndersæt, og ansøgte DIF-puljen og fik 
hele udgiften refunderet.  
 
Vi har søgt SE Fonden for midler til køb af en trailer til brug for medlemmerne. Vi har for nyligt fået 
pengene og processen med at indkøbe en lukket trailer er i gang. 
 
Vi har bakket op omkring Golfens Dag og ”tag med ud og spil”. 
 
Vi var to mand i en Buggy til Open By Night i Pandrup for at erhverve ny medlemmer samt gøre 
opmærksom på at Blokhus Golf Klub er her. 
 
Vi fik Karsten Maas op og underholde den 25. juli, hvor flere forskellige mærker som Titleist, Srixon m.fl 
havde stande hvor vi kunne prøve deres nyeste udstyr. En rigtig god dag hvor mange mødte op. 
 
Vi fik lavet en samarbejdsaftale med Himmerland Golf og Spa Resort om at spille en gratis runde i uge 30. 
Dette bliver gentaget i 2019 hvor det for a-medlemmer bliver gratis at spille 1 runde i uge 29. 
 
Vi har for at skabe en bedre overgang fra det at være kanin til at komme i en af hverdagsklubberne lavet et 
samarbejdet mellem kaninerne og mandagsklubben og det har allerede vist sig at være en succes. 
 
Klubben havde i år 25 års jubilæum og det blev fejret på behørig vis den 22. september med maner og med 
mange deltagere. Det blev en stor succes med masser af golf, præmier, fest, dans og rabatter i shoppen. 
 
Den 7. november 2018 blev der afholdt infomøde som centeret havde indkaldt. 
 
 
 
 
 
 
Medlemstal 



Vi har haft en stigende medlemstilgang på netto 9 medlemmer og sådan set positivt. Men hvis vi nærlæser 
det, ser vi en tendens i at gå fra A-medlem til Flex C, hvilket er en meget uheldig udvikling.  
Hertil kommer at vi reelt ikke har nogle prøvemedlemmer. Samlet set ender vi på 753 medlemmer. Det er 
dog vigtigt at rense for medlemmerne af 4golf aftale (41 medlemmer). 
 
Hvad gør vi? Hvad synes i? – hjælpe eller tiltag søges for at finde nye A-medlemmer. 
 
Der er vigtigt i den sammenhæng at vi i bestyrelsen ikke kan klare opgaven alene og derfor opfordret jer 
medlemmer til at hjælpe. Bare en lille smule kan samlet set være en kæmpe hjælp. 
 
Her er en udspecificering af tilgangen: 
 

 30.09.2017 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.07.2018 31.8.2018 30.09.2018 
Senior A 406 377 381 378 380 381 381 
Ungsenior 8 12 14 14 15 16 16 
Junior 9-18 år 12 7 7 7 7 8 8 
Junior 0-8 år 3 1 1 1 1 1 1 
Long Distance 75 78 75 74 77 81 81 
Long Distance Drlund 8 8 8 10 10 10 10 
4Golf aftalen 39 41 34 34 34 41 41 
Flex A 106 103 96 95 101 101 101 
Flex B 9 15 15 17 17 17 17 
Flex C 46 51 64 68 72 72 72 
Hverdag 6 6 6 6 6 6 6 
P&Play 10 10 12 12 13 13 13 
Passiv 5 5 5 5 5 5 5 
Prøvemedlem 11 0 0 0 0 1 1 

 744 714 718 721 738 753 753 
 
 
DGU har lavet flere undersøgelse der viser at det første år for nye medlemmer er vigtigst. Samt at for hver 
junior der tilmeldes kommer der yderligere 1,2 medlem.  
Der er derfor vigtigt hurtigt at få oparbejdet et netværk som nye medlem. Om det så er som begynder eller 
allerede etableret spiller. Derfor er både overgangen fra kanin til almindeligt medlem vigtigt samt klubber i 
klubben. Så til alle jer der er i disse klubber, fortsat tak for et godt socialt fokus. 
 
På juniorsiden er det positivt at vi forsøger med dels en golflinje i samarbejde med Jetsmark Skole samt at 
der i foråret 2018 var tilmeldt over 20 elever fra Skolecenter Jetsmark, til at have golf i 6 uger som idrætsfag. 
Vi bliver nød til at fortsætte med disse tiltag. 
 
 
 
 
Banen 
Den har igen i år været i rigtig god stand trods tørken. Vi har lagt mærke til at hul 11 og hul 15 ikke er blevet 
lavet færdigt som lovet, men der har desværre været noget sygdom i greenkeeperstaben. Vi har lagt pres på 



for at få bla. Hul 15 til at se pænere ud. I skrivende stund er hul 15 ved at tage form og mon ikke at hul 11, 
der også sker noget snarest. 
 
Jeg synes stadig der en tendens til ikke at rette nedslagsmærker op på greens samt lægge tørv på plads. Husk 
når vi går sammen i en bold så er det meget legalt, nærmest jeres pligt at sige til de medlemmer der ikke gør 
dette. Det kan tage år at rette et nedslagsmærke eller et ”hul” efter en tørv. 
 
Vi går vinteren i møde og respekter venligst vintergreens ved frost. Der bliver lavet uoprettelige skader når 
vi spiller på greens når jorden er frossen. 
Vi skulle have haft en oprydningsdag i foråret men vejret drillede en masse og det var ikke muligt at finde en 
dato. Vi vil forsøge med en ny oprydningsdag i foråret og nærmere dato kommer snarest. 
 
Cafeen 
Jeg samt resten af bestyrelsen synes at caféen igen i år har været god. Den har haft åbent 10 timer om dagen i 
højsæsonen. Åbningstiderne er stadig bedre end klubber der ligger i nærheden. Det har også været godt med 
de ugentlige madtilbud, herunder stegt flæsk med persillesovs, flæskesteg osv. 
Der er altid muligt at finde ting som kan gøres anderledes eller bedre, jeg synes vi skal være glade for en cafe 
der har åbent så meget i højsæsonen men jeg savner livet på terrassen som til tider i år har været lidt dødt. 
Husk fortsat at sæt det sociale i højsæde nyd lidt mad og drikke efter en god runde golf. Det smitter af på 
alle. 
 
Økonomi 
Vores indtægter er positivt påvirket af vi har søgt tilskudsmidler for 60.000 kr. hvoraf de 25.000 kr. er 
anvendt til nye begyndersæt. De eksisterende skal anvendes i 2018/19 til køb af trailer. På udgiftssiden har vi 
brugt 48.000 kr. mere end budgetteret. Vi har anvendt 25.600 kr. på jubilæum, brugt 29.000 kr. til begyndere 
hvoraf de 25.000 kr. direkte kan henføres til køb af begyndersæt, hvor der er en tilsvarende indtægt. Hertil 
kommer at klubben også har brugt penge på et trickshow med Karsten Mass, som kostede 7.500 kr. Samlet 
giver disse tre poster 59.100. Vi har således formået at spare en smule på andre udgifter.  
Årets resultat viser et overskud på 18.000 kr., dog skal vi huske at vi ikke har fået anvendt de 35.000 kr. som 
vi har fået af SE fonden og reguleret herfor får vi et underskud på 17.000 kr. Det resultat er vi godt tilfredse 
med når vi henleder opmærksom på at vi har anvendt 25.600 kr. på vores 25 års jubilæum og som ikke var 
budgetteret med. 
 
Lokale turneringer 
Centeret/Dan Stage fortsatte som bekendt med at arrangere klubbens turneringer i 2018 og med meget god 
succes. Der har været god tilmeldingslyst. Der bliver en mindre ændring fremover, hvor vi betaler ind til 
klubbens konto inden sidste frist, som det fremgår af golfbox. Derved undgår vi for meget administration for 
dels klubben og centeret. 
 
Klubmesterskabet og årgangsmesterskaber var en kæmpe fiasko. Vi brugte en del tid på at prøve noget nyt 
og vi ved godt at det blev lagt på en Ryder Cup – weekend. Men under 10 tilmeldte må siges at være en 
fiasko. Vi valgte derfor at aflyse det og det er vi meget kede af. 
 
Hvad kan vi gøre her for at gøre det til en klubfest? 
 
Klubber i klubben 
Det jeg har hørt fra de fleste klubber i klubben er at det har fungeret godt i år og mange har benyttet sig af de 
mange tilbud der ligger i klubberne.  



 
Jeg tror fortsat, at det er vigtigt for at integrere nye medlemmer og fastholde eksisterende, at fortsat er gode 
til at modtage disse i vores klubber i klubben og bakke op om de mange tiltag der laves i disse klubber. 
Parmatch-klubben er et godt eksempel på hvor god succes vi har med klubber i klubben. Der er tilmeldt ca. 
100 medlemmer, altså 50 par og der har i gennemsnit været 35-36 par med og stort set alle har været med til 
spisning bagefter.  
 
Der kommer nogle regelændringer til den næste sæson og vi vil indkalde til et medlemsmøde med mere 
information i starten af 2019. 
 
Sluttelig vil jeg også gerne opfordre jer medlemmer til at komme med indspark til hvad i forventer af os i 
bestyrelsen. Hvad forventer i vi gør og i hvilken skala. Inputs fra jer modtages derfor gerne. 
 
Tak til de frivillige og initiativtagere i klubber i klubben samt i de respektive udvalg. Dejligt at der stadig er 
nogen som vil give en hånd med. 
 
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. Det kan være ganske krævende at sidde i 
bestyrelsen, men belønningen er til at tage at føle på, når arbejdet lykkes og når medlemstilgangen er positiv 
og gæster samt medlemmer generelt er tilfredse. 
 
Håber alle har haft en rigtig god sæson og ser frem til en ny i 2019. 
 
Kristian Hedelund 
Formand 
Blokhus Golfklub 


