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Bestyrelsens beretning, generalforsamlingen den 19. november 2014.
For et års tid siden blev der valgt en ny bestyrelse for Blokhus golfklub.
En underlig fornemmelse, at sidde med 7 andre kolleger og kun have et begrænset eller slet
intet kendskab til hinanden.
Trods dette, samt en ikke eksisterende overlevering, synes vi det er gået fint.
Vi fik snakket os frem til de roller vi nu har fået, nedsat de nødvendige udvalg og i den
forbindelse oplevet en stor hjælpsomhed fra nogle af vore medlemmer.
Vi havde møde med vores ejere, for at få fælles fodslaw, idet vi har den opfattelse, at går det
godt for golfklubben, går det også godt for ejerne og omvendt.
Vi lavede en aftale med selskabet om at de overtog elite- og sponsorarbejdet, samt
banekontrollen.
Aftalen indebærer også at selskabet sponsorerer alle vores matcher.
Desværre skete der det, at der på grund af sygdom ved medarbejder i sekretariatet,
sammenholdt med andre ting, gjorde at vi ikke på noget tidspunkt har haft noget økonomi
at styre efter. Vi har afholdt bestyrelsesmøder mindst en gang om måneden, uden at kunne
få en økonomisk status.
Det er været meget utilfredsstillende og har stillet umenneskelige krav til ikke mindst vores
kasserer.
Vil godt i denne forbindelse takke Jan Mikkelsen, for den hjælp vi har fået fra hans side.
Når vi når punktet budget/regnskab kan I se at der trods alt er styr på tingene.
I min tale til åbningsmatchen, hvor vi alle i bestyrelsen var optimister, talte jeg om visioner,
missioner, værdier og strategier.
Igen blev vi overhalet af den juridiske/administrative virkelighed.
Vi har i samarbejde med Skat i Thisted, DGUs jurist, selskabets ledelse, deres revisor og
momsspecialist, haft en del møder omkring vores lejeaftale, administrationsaftale og
samarbejdsaftale. Der har været mange og lange møder.
For at gøre en lang historie kort, er alle aftaler på plads og juridisk korrekte.
Disse aftaler er en nødvendighed for at drive golfklubben.
Golfmæssigt:
Vi har i år haft en udsædvanlig flot bane, stor ros til greenkeeper og hans stab.
Oprettelse af ny dameklub - initiativtagere var Pia Bender og Kirsten Secher, en klub der har
fået en flyvende start.
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Mandagsklubben, en klub med Birgit Stokbro og Ole Secher som initiativtagere, en klub for
medlemmer der ønsker et godt socialt miljø m.v. Der har været 43 medlemmer igennem
mandagsklubben.
Har mødt klubbens medlemmer en enkelt gang.
Selvom det kun var et hurtigt møde, er der ingen tvivl om berettigelsen af denne klub.

Stor tak Birgit og Ole.

Også tak til Birthe Ankjær som er vore "chef" for regionsgolfen, tak for det store arbejde du
lægger i sagen.

Tak til vores matchledere, som sætter en hel dag af, fra morgen til aften for at servicere os
andre der er med i matcherne. Langt de fleste spillere er meget tilfredse, men enkelte, lidt
mere negative kommentarer gavner ikke motivationen for at stille op som matchleder næste
gang.
I øvrigt er matchkalenderen allerede udfærdiget for næste sæson.
Ligeledes tak til vores pressechef Poul Erik Poulsen, som har påtaget sig kontakten til den
skrivende presse.
Vores klubber i klubben laver et fantastisk stykke arbejde, mange initiativer, god
information til deres medlemmer.
Vi har fået shelters, malet klubhus m.v. Desuden er der plan om et nyt toilet på banen.
Klubben har sammen med ejerne lavet nogle forsøg på rekruttering af nye medlemmer,
Ejvind fra bestyrelsen har været meget ihærdig i denne forbindelse.
Vedrørende antal medlemmer i klubben, har vi haft en minimal tilbagegang, men til gengæld
en pæn fremgang i green fee indtægter, det emne kommer vi tættere på under vores
økonomipunkt. Kan dog sige at vi pr. 4. november er i alt 663 medlemmer, hvoraf de 466 er
Senior A medlemmer.
Vi fik en henvendelse fra Tullamore golfklub ved Ikast om vi ville lave en halv greenfee
aftale med dem. Det har vi sagt ja til, ikke fordi vi tror at der er mange fra Blokhus der
ønsker at spille på den, da det kun er en 9 hullers bane. Omvendt har de ønsket at spille
Blokhus, og det jo kun godt for vores økonomi.
Straks i det nye år bliver det afgjort om vi får en halv greenfee ordning med Silkeborg og
Tre Høje. Hørsholm golfklub ønsker en halvgreen fee ordning med os, men da de i forvejen
er dyre med green fee ønsker de ikke at ”bytte” lige over, d.v.s. vi skal alligevel give noget
mere for at spille ved dem end de skal give ved os.
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DGU har haft et fald i medlemmer på ca. 1800 medlemmer. Det synes DGU er et godt
resultat.
Det dækker over at ca. halvdelen er juniorer.
Juniorerne er en svær størrelse at holde på. De har andre vaner, DGU taler om en
zapperkultur, at kunne komme og gå, fis og ballede......
Det er til gengæld gået fremad for flexmedlemmer i de danske klubber. Så der er et forslag
med fra bestyrelsen, til senere punkt på dagsordenen.
Vi har haft 2 møder med klubberne i klubben, fine møder. Er egnede til gensidig information
og gode råd.
Vi vil dog overveje formen til næste år.
Omkring information fra bestyrelse til medlemmerne, kan dette godt optimeres. Vi har holdt
en del møder vedrørende vores hjemmeside. Vi oplever dog at mange ikke læser
hjemmesiden. Vi vil sammen med vores webmaster forsøge at gøre det bedre.
Kunne blive ved med at berette, men må hellere stoppe her.
Vi har hørt at nogle medlemmer synes vi har siddet på hænderne. Til disse kritikere har vi
kun hovedrysten til overs.
Vi er frivillige og ulønnede og vi gør arbejdet så godt vi kan, mere er der ikke at sige om det.
Bestyrelsen takker for et godt golf år. Samtidig lader vi vores tanker gå til de medlemmer vi
har mistet i løbet af dette år.
Tak for ordet.
Peter Jervild

