Formandens beretning november 2020
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.
Vi sluttede 2019 af og startede 2020 med noget af de vådeste måneder jeg nogensinde har oplevet. Jeg har fx
aldrig set vand ligge i venstre side på hul 17. Jeg har snakket med nogle af jer medlemmer som har været her
meget længere end jeg og i har aldrig set vand på hul 17.
Det betød faktisk at vi lukkede banen i ca. 2 uger i starten af marts.

COVID-19
Bedst som vi alle skulle ud at få noget frisk luft på golfbanen, ramte COVID-19 Danmark. Alt blev stort set
sat på standby. Vi i Blokhus holdt åbent og som de eneste i regionen. Der vil med stor sikkerhed side nogle
her i salen med en holdning til begge sider af sagen. Fakta er at DGU kom ud med anbefalinger om at lukke,
men at sundhedsmyndigheder anbefalede det modsatte. Vi i Blokhus fortsatte dialogen med DGU og 31.
marts 2020 blev banerne igen åbent. Om vi gjorde det rigtige eller forkerte med at holde åbent tror jeg ikke
der nogen der med 100 % sikkerhed kan svare på. Men jeg er sikker på at vores holdninger blev hørt hos
DGU siden de ændrede mening.
COVID-19 betød også at alle planlagte turneringer og ”klubber i klubben” blev først planlagt til den 13.
april, så senere til den 10. maj. Det var en meget svært tid.
Vi havde heller ikke mulighed for en oprydningsdag pga. forsamlingsforbuddet. Dog forsøgte vi med en dag
(onsdag den 24. juni 2020) med en dag hvor ca. 15 mænd og kvinder mødte op med at trimme
udendørsarealerne omkring klubhuset samt gøre greenbunkers ”normale” igen på pay & play – banen, en stor
tak til de fremmødte.
Og i skrivende stund blev 7 kommuner i Nordjylland lukket ned. Heldigvis for fultidsmedlemmerne så
indgik vi medlemmer af GNG en aftale om frit spil på en nærliggende bane, hvis ikke man kunne komme til
at spille ens egen hjemmebane.
Jeg tror, at 2021 stadig vil blive ramt af COVID-19 indtil en vaccine er på plads.

Rekruttering
Lige før Kristi Himmelfart søsatte vi en Facebook kampagne i samarbejde med DGU om rekruttering af nye
medlemmer. De skulle have været sat i gang i marts men kom først i gang senere pga. COVID-19. Vi håbede
på at vi ville få de 25 leads (personer som ville sige ja til at komme ud og prøve golf). Efter 2 uger var vi
oppe på 75 personer som havde været forbi Blokhus Golf Klub og prøve golf for første gang. Over 200
personer havde efter dette opslag været forbi Blokhus Golf Klub. Dette må betegnes som en stor succes.
Vi er endt ud med ca. 45 personer som startede op som helt nye prøvemedlemmer. Vi i bestyrelsen betragter
det som en kæmpe succes. Og der skal fra bestyrelsen lyde en kæmpe tak til Morten, Meik og Dan for at
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udvise stor fleksibilitet og arbejdsindsats når de potentielle nye spillere kom forbi. Herudover en kæmpe tak
til vejlederne i mandags & kaninklubben, en uvurderlig hjælp til de nye. TAK.
Golfens Dag blev for første gang i mange år en succes med over 10 interesserede personer og nogle af dem
er sågar blevet medlemmer.
Vi lavede opfølgning på de ”leads” som havde været forbi Blokhus Golfcenter. Ud over telefonisk
opfølgning, inviterede vi alle til en dag på golfbanen lørdag den 22. august fra kl. 10. til 15.
Konklusionen er at vi har fået 48 nye medlemmer.
Vi forsøger igen i 2021 med en kampagne over Facebook i samarbejde med DGU og centeret. Vi ved
allerede nu at der mandskabsmæssigt bliver mandet op med Meik på fuldtid og en ny – Jacob Kollerup som
er professionel og forsøger at leve af det samtidig med at han får base i Blokhus, hvor han skal være aktiv
med at hjælpe klubben og centeret. Bl.a. med undervisning og andre aktiviteter.

Medlemstal
I forhold til rekruttering så valgte Blokhus Golf Center hen over vinteren, at give alle nye a-medlemmer et
gavekort til shoppen på 3.000 kr. En virkelig fed gestus fra centerets side, hvor vi har fået 25 nye amedlemmer på. Ingen tvivl om at dette er klart den største drivkraft til at få eksisterende golfspillere til
Blokhus. Stor ros til centeret for dette initiativ.
I kan se i nedenstående tabel hvilken indflydelse dette har gjort på vores medlemsudvikling:

Det er vigtigt i denne sammenhæng at nævne, at vi i bestyrelsen ikke kan klare opgaven alene, med at skaffe
flere medlemmer og derfor opfordrer jer eksisterende medlemmer til at hjælpe. Bare en lille smule hjælp fra
hver især kan samlet set være en kæmpe hjælp.
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.
Det er derfor vigtigt hurtigt at få oparbejdet et netværk som nyt 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.
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Vi har haft rigtig god medvind på medlemssiden og vi står i den positive situation, at vi har 10 hjælpere,
men vi godt kan bruge 4-6 hjælpere mere.

SGN/GNG
Hen over vinteren var der stor diskussion omkring den nuværende form i SGN. Nogle klubber ønskede en
mere fleksibel model og andre ønskede at fastholde den gamle model med ½ greenfee. Dette medførte en
afstemning omkring ændring af den nuværende form af SGN. Hvor førhen hensigten var ½-greenfee pris til
nu at klubber maksimalt måtte tage 250 kr. De nordjyske golfklubber var delt 50/50 og dette indebar en
udbrydergruppe med Brønderslev i spidsen og GNG blev en realitet. GNG bevare de gamle SGN-dyder med
½ greenfee. Der er 7 klubber der kun er medlem af GNG. Der er 9 klubber der kun er medlem af SGN. Der
er 12 klubber der er medlem af begge GNG og SGN. Vi er medlem af begge ordninger. Men vær
opmærksom på hvilken klub i besøger. Alt dette står på vores hjemmeside.

Lokale turneringer
Vi udskød åbningsmatch til den 18. maj og tusind tak for opbakningen til matchen selvom det var langt fra
en normal opstartsmatch. Hele 66 mødte op til matchen og havde en fed dag i høj solskin.
Afslutningsmatchen blev begrænset til 50 tilmeldte pga. COVID-19 og der var venteliste. Flot med den
opbakning.
Klubmesterskabet eller årgangsmesterskaber blev afholdt på samme måde som i 2019. Lidt anderledes og
alle der var tilmeldt, synes det var en rigtig god dag. Vi ved godt at der altid kan være småjusteringer, så kom
med risen så vi kan rette det i stedet for at blive væk. Vi var oppe på 48 tilmeldte og særdeles flot. Jeg håber
denne positivitet vil udbrede sig til at flere melder sig til i 2021. Stor tak til Morten Pilegaard for at tænke
anderledes.
Vi har fortsat haft et godt samarbejde med Centeret omkring afvikling af de lokale turneringer. Vi synes at
fremmødet har været godt, trods den nuværende situation taget i betragtning. Vi fortsætter dette samarbejde
og håber på mere ”normale” forhold i 2021.
Der træder et ny system i kraft pr. 1. januar til beregning af handicap. Det meget korte svar er, at der tages de
sidste 20 indberettede runder de sidste 2 år og ud af dem beregnes det nye handicap på baggrund af de 8
bedste runder af de 20 føromtalte runder. Hvis der bliver for mange udfordringer med at forstå det nye kan vi
lave en kort introduktion i foråret 2021.

Klubber i klubben
Mandagsklubben
I starten af året var kaninklubben slået sammen med Mandagsklubben, men pga. mange nye kaniner, flytte
man kaninklubben tilbage til tirsdag. I Mandagsklubben spilles der altid stableford.
Styrken ved Mandagsklubben, er at man bare møder op, hvis man har tid og lyst til, at spille med. Pga.
COVID-19 har det dog været nødvendig med tilmelding på forhånd. Deltagermæssigt har der været mellem
10 og 20 de fleste gange, hvilket er særdeles flot.

3

Traditionen tro er der også i år en ”Ryder-cup” match, som vi spiller som det ”rigtige”. Der er også tradition
for at besøge en fremmed bane, som i år var Hvide Klit.
Afslutningsmatchen er den 17. oktober med forskellige konkurrencer indlagt, udover bedste placering. Det
afsluttes med spisning (traditionen tro flæskesteg) og socialt samvær. Husk at Mandagsklubben er for alle og
ikke en bestemt køn eller alder.

Kaninklubben
Kaninklubben startede året forsigtigt og med udgangspunkt i få medlemmer, derfor blev den slået sammen
med Mandagsklubben. I juli måned kom der en massiv tilgang af nye kaniner, og klubberne blev delt op
igen. Flere af sidste års sidste års kaniner har fortsat deltaget i kaninklubben. Fra juli måned har der konstant
været omkring 20 kaniner til hver kaninmatch, sammen med 7 til 9 vejledere.
Vi håber til næste sæson på fortsat stor tilgang af kaniner. I den forbindelse kan vi godt bruge flere vejledere,
så har du lyst til at vejlede og hjælpe vores nye medlemmer. Det er faktisk ret hyggeligt og ekstrem vigtig
opgave i fastholdelse af nye medlemmer.
Vi har haft en regelaften. Her var der også en del deltagere, vi planlægger endnu en regelaften til næste år.
Til afslutningsmatchen var vi 36 spillere, inkl. vejledere, så må også bebetragtes som en stor succes. Vi
oplever en fantastisk god stemning, masser af træningslyst, stort engagement og golfmæssig fremgang hos
vores kaniner.
Begynderudvalget/kaninklubben er generelt meget glade og godt tilfredse med året, som det er gået. En stor
tak skal lyde til alle vejlederne, for en super god engageret indsats præget af god stemning og stor lyst til at
være med.

Regionsgolf
Blokhus Golf Klub har i 2020 deltaget med 5 hold i Regionsgolf, fordelt med 1 Senior B, 2 Veteranhold samt
2 Superveteranhold. Veteran C-holdet vandt deres pulje men måtte se sig besejret i 8-dels finalen. Men alt i
alt en tilfredsstillende deltagelse i 2020.

Vesterhavsdrengene
Vesterhavsdrengene har igen i år haft en fantastisk sæson med spil af forskellige former hver torsdag,
efterfulgt af lækker mad i klubhuset, og uddeling af præmier. Vesterhavsdrengene tæller 38 medlemmer.
Vi havde en fantastisk sensommer tur til Nørre vinkel hvor vi fik spillet
Struer - Råsted og Lemvig. Vinder af den grønne jakke (sommerturen) gik til Ole Thomsen.
Til slut skal nævnes vi har 2 klubmester i Vesterhavsdrengene Leif Karlsen - veteran herre
Lars Abildgaard - senior herre

Vesterhavspigerne
Intet nyt modtaget.

Parmatch
Parmatchklubben kom pga. COVID-19 sent i gang, og 3 matcher i August/september/oktober udgjorde
sæsonen. Medlemstallet har helt sikkert også påvirket af situationen, og medlemstallet faldt fra omkring 100
personer til omkring 80. Gennemsnittet for tilmelding til de 3 afviklede matcher lå omkring de 56 personer hvilket har passet godt med restriktioner der har været omkring cafeen, og derfor har vi ikke været i en
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situation hvor vi har måttet afvise deltagere. Vi har haft lidt udfordringer omkring at få indtægter til at
balancere med udgifter, men har løst situationen tilfredsstillende. Vi ser frem til at vi forhåbentlig igen fra
den kommende sæson 2021 kan tiltrække nye/gamle spillere til Parmatchklubben, så vi kan komme tilbage
til omkring de 100 medlemmer, og afvikle matcher for omkring 80 spillere som vi har gjort tidligere.

Seniorer
Andematch i november 2019, en fantastisk dag, med fine præmier, middag bestående af, gule ærter og hvad
der hører til. Julematch, med servering på banen, gløgg og pebernødder, derefter julefrokost.
Vinterspil / hygge, den anden onsdag i måneden, kl.10:00 i årets første 3 måneder med indledende kaffe og
rundstykker.
Så kom COVID-19 hvilket medførte at:
Åbningsmatchen, d. 8. april med standerhejsning, aflyst
Aktiviteter, som udematcher og sommerfest, aflyst
De efterfølgende onsdage, blev der spillet, med løbende start, fra hul 1- Pæn deltagelse, 30 – 45 spillere.
Endelig d. 15. juli, fik vi vores åbningsmatch, med en lille én, standerhejsning, Flagalle og ikke mindst stegt
flæsk.
Vi har spillet 16 onsdags matcher, med en gennemsnit på 45 - 50 deltagere og vi har været 90 medlemmer.

Samarbejdsaftalen
Vores samarbejdsaftale med centeret står til genforhandling i år. Vi har haft nogle gode og lange dialoger,
herunder hvordan vi kunne forstille os fremtiden. Vi kommer senere i aften til at tage stilling til hvilken en
model vi skal samarbejde med centeret om. Jeg synes, at dialogen har været utrolig konstruktiv. Vi i
bestyrelsen ved, at der mandskabsmæssigt bliver mandet en del op fremadrettet. Bl.a. med fokus på at lave
ekstra specielle arrangementer for vores medlemmer og klubber i klubben.

Banen
Et alt for vådt efterår i 2019 og forår 2020 skabte store ødelæggelser, som først i skrivende stund er ved at
blive rettet op på. Dette kan vi simpelthen ikke leve med. At have en bane der tager det meste af sommeren
til at blive rettet op på.
Nogle tiltag er allerede meldt ud, såsom vinterlukning. Vores bane tager så hårdt skade af frosten, at vi skal
respektere vinterlukning i perioder med frost samt senere starttid de dage hvor der ikke er frost. Herudover
kan der tidligst spille fra kl. 10.00.
Vi er afhængig af at have en fantastisk bane og det skal vi passe på. Det er nævnt nogle gange før men ret
nedslagsmærker og læg tøf på plads. Det tager år for sådanne ”skader” at blive rettet op på hvis ikke vi selv
hjælper til.
Vi har bl.a. indskærpet, at 4Golf ikke gælder i vinterperioden. Dette indebar en opsigelse af aftalen, idet dels
Ørnehøj og Sæby ikke kunne tilslutte sig denne ordning. Dette til trods for at både Sæby og Ørnehøj i
forvejen havde indført vinterregler uden aftale med Dronninglund og Blokhus. Mega ærgerligt.
Derefter var gode råd dyre. Vi forsøgte at finde andre samarbejdspartnere. Det har endt ud med, at vi har
indgået en aftale med Dronninglund om, at vi kan spille hinandens baner for 100 kr, hvis man er
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fuldtidsmedlem i ens egen klub. En ordning uden restriktioner og som kan anvendes af alle
fuldtidsmedlemmer hele året. Bemærk at den ikke kan kombineres med andre rabatordninger.
Sidste vinterperiode har slidt rigtig meget på banen og derfor har vi indført vinterregler. Disse regler skal
overholdes uden undtagelse. Der henvises i øvrigt til skriv af 16. oktober 2020
Der bliver i 2021 informeret mere og oftere om banens udvikling/pleje. Vi har allerede haft et par møder i
baneudvalget, hvor vores mål er åbenhed omkring banens tilstand og evt. tiltag.

Cafeen
Cafeen har været utrolig ramt af COVID-19. Der har været forsøgt at holde åbent og nogle gange har der
været ramt forkert mht. mandskabet. Der er kun at sige at det har været en enorm svær udfordring for alle. Vi
i bestyrelsen har forsøgt at stå og passe grillen nogle weekender. Vi håber det har kunne givet lidt mere liv på
terrassen.
Vi krydser meget fingre for at 2021 også i cafeen bliver mere normal.

Økonomi
Ingen tvivl om her er overskriften igen COVID-19. Det har overordnet set kostet på match, greenfee fra
udenlandske gæster og overnatning. Dog har vi haft mange besøgende og greenfee er ekstraordinær høj. På
den front har klubben fået en ekstra indtægt i niveauet 30.000 kr.
4Golf fortsætter ikke i den nuværende form og hvad den økonomiske konsekvens bliver, ved vi ikke. Vi har
fået ca. 20 udmeldinger og 3-4 indmeldinger på den baggrund.
Til gengæld har vi fået øget tilgangen af nye medlemmer og har i skrivende stund 48 prøvemedlemmer. De
medlemmer skulle gerne konverteres til nye medlemmer. Ingen tvivl om at bakkes der op om ny
kontingentstruktur så får vi alle prøvemedlemmer ind i ”folden”.
Årets resultat er udover ovenstående påvirker positivt af en bevilling fra DIF på ca. 35.000 + greenfee. Som
følge af disse to ting får vi et overskud på kr. 70.000. Det er bestyrelsen oplæg at disse penge skal investeres
i dels eksisterende medlemmer og nye medlemmer samt andet som kan gavne klubbens medlemmer.
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
og vi håber og tror på at vi sammen med jer kan se os ind i en ny tid med flere medlemmer og gerne af den
yngre karakter.
Håber alle har haft en rigtig god sæson og ser frem til en ny i 2021.
Kristian Hedelund
Formand
Blokhus Golfklub
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