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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 meget blandet oplevelse med vejret hvor sommeren 2017 husket for en hel del dage med 
regn, ja nogen mener at vi gik fra foråret og så direkte ind i efteråret. 
 
Når vi kigger på banerne omkring os har vi slet ikke været ramt af lukning på grund af vand. Det synes jeg vi 
skal være rigtig glade for. I de klubber jeg kommer, er de meget misundelig på at vi ikke har dette problem. 
Jeg håber at netop dette kan få bl.a. Aabybro-medlemmer til at se værdien i at skifte til Blokhus. 
 
Vi har henover foråret og sommeren uddelt mere end 200 folder til lokale virksomheder med henblik på at få 
de ansatte ud og prøve at spille golf i Blokhus. Vi har bakket op omkring Golfens Dag og ”tag med ud og 
spil”. Hertil afholdte vi en dag for alle medlemmer af Diabetes Foreningen i Jammerbugt Kommune. 
Herudover har vi været på Jammerbugtmessen med en stand og konkurrence i samarbejde med centeret som 
bakkede økonomisk op om tingene og stor tak for det. Vi har allerede fået nogle nye A-medlemmer på 
baggrund af messen. 
 
Medlemstal 
Vi har haft en stigende medlemstilgang på netto 69 medlemmer fordelt på alle medlemskategorierne og det 
er bestemt positivt. Vi har tilgang i nye prøvemedlemmer og A-medlemmer og runder samlet set 744 
medlemmer. Det er dog vigtig at rense for medlemmerne af 4golf aftale (39 medlemmer)  
Her er en udspecificering af tilgangen: 

 
 

Meldlemskategori 21.11.16 31.12.16 31.03.17 31.05.17 31.07.17 30.09.17
Senior	A 398 391 389 397 405 406
Ungsenior 6 6 6 8 8 8
Junior	A 11 11 11 12 12 12
Junior	B 4 4 3 3 3 3
Junior	C
Long	Distance 66 62 64 72 75 75
Long	Distance	Drlund 23 22 8 8 8 8
4Golf	aftalen 16 31 37 39
Flex	A 105 106 102 105 106 106
Flex	B 10 7 7 9 9 9
Flex	C 31 31 31 38 45 46
Hverdag 6 6 6 6 6 6
P&Play 10 10 10 10 10 10
Passiv 5 5 5 5 5 5
Prøvemedlem 0 0 2 8 11 11

675 661 660 712 740 744



Nettoeffekten af dette har betydet at de 3 år i træk med nedgang i kontingentindtægt er vendt. Vi er ikke helt 
i mål endnu, men med fælles hjælp og indsats kan vi gøre det. 
 
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. Fra bestyrelsens side 
forsøger vi med en velkomstkomite  
På juniorsiden er det positivt at vi forsøger med dels en golflinje i samarbejde med Jetsmark Skole samt at 
der i foråret 2018 er tilmeldt over 20 elever fra Jetsmark Skole, til at have golf i 6 uger som idrætsfag. Begge 
ting forventes at give nye juniorer (samt forældre hertil). 
 
Banen 
Den har igen i år været i rigtig god stand. Der vil altid være noget at finde/pege fingre af. Jeg synes stadig at 
vi er rigtig dårlige til at rette nedslagsmærker og lægge tørven 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 havde en oprydningsdag i foråret hvor nogle af klubbens medlemmer mødte op og hjalp til. Vi havde en 
rigtig dejlig dag og I skal alle have en stor tak for hjælpen. Denne succes bliver gentaget den 11. marts 2018. 
 
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. 
Om det har været vejret ved jeg ikke, men husk fortsat at sæt det sociale i højsæde nyd lidt mad og drikke 
efter en god runde golf. Det smitter af på alle. 
 
Økonomi 
Vi har i år haft fokus på genforhandling af en ny 3-årig aftale med Centeret. Henover sommeren har vi fået 
vendt den faldende medlemstilgang og stærkt positivt. Yderligere kan jeg i skrivende stund konkludere at vi 
ikke har særlige mange udmeldelser og har allerede fået flere nye A-medlemmer. Vi har forsøgt at holde 
omkostningsniveauet på et absolut minimum men set os nødsaget til at investere i ny hjemmeside samt 
Facebook.  
Det har været positivt i vore forhandlinger med centeret at medlemstallet ikke er faldende og vi i bestyrelsen 
synes selv i bestyrelsen at vi har fået et fornuftigt udgangspunkt til en ny 3-årig aftale.  
 
 
Lokale turneringer 



Centeret/Dan Stage fortsatte som bekendt med at arrangere klubbens turneringer i 2017. Det har været en 
blandet følelse. Det startede godt ud ved åbningsmatchen men har siden været meget sløj. Hvad kan vi gøre 
for at få matcherne til at blive en succes, skal de helt overtages af centeret og evt. åbnes for medlemmer i 
andre klubber? 
 
Klubmesterskabet og årgangsmesterskaber var i år lavet over to weekender så der var muligt at tilmelde sig, 
mindst en af weekenderne. Til trods for at det burde være en festdag for klubbens medlemmer hvor vi er med 
til at fejre de bedste i de forskellige rækker, var igen i år en skuffelse med hensyn til deltagelsen 
 
Hvad kan vi gøre her for at gøre det til en klubfest? 
  
Det er positivt at klubbens herrehold har klaret målsætningen med at blive i 2. division. 
 
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. Vi er mest udfordret ved Damedagen/havfruerne, som har oplevet at det 
har været svært at holde sammen på det. 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.  
 
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 er tilfredse. 
 
Håber alle har haft en rigtig god sæson og ser frem til en ny i 2018. 
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