Formandens beretning november 2021
2021 synes stort set kun sat i gang inden at året er ved at gå på held og julen står for døren. Det er uhyggeligt
som tiden går hurtigt.
Vi kunne ved indgangen til 2021 stadig stave til Corona og det gjorde stadig stor indflydelse på opstarten af
2021. Først i starten af maj 2021 bliver der lempet på reglerne til at være lidt mere normale.
Dette har haft stor indflydelse på dels sociale tiltag, på nye medlemmer, men også klubber i klubben led i
starten af disse restriktioner. Det samme gjorde sig gældende for overnatning i lejligheder.
Et 2021 som i starten så noget dyster ud.

Rekruttering
Vi har i 2021 brugt en stor sum penge på Facebook kampagner på dels at få 1. gangs golfere ud og prøve golf
men også direkte rekruttering, fx via golfens dag.
Vi har i 2021 erhvervet 119 nye medlemmer med en gennemsnitsalder på 47 år. De nye medlemmer fra 2020
havde ligeledes en gennemsnitsalder under de 50 år. Dette har bevirket at vores gennemsnitsalder totalt set i
klubben er faldet de sidste 2 år fra ca. 70 år til nu 60 år. Herudover har vi cirka 35 prøvemedlemmer som
mangler at tage stilling til deres medlemskab for 2022. Og alle har fået et godt introduktionstilbud.
Kigger vi tilbage på 2020 og 2021 har vi haft 400 personer ud for at prøve golf, hvoraf halvdelen er blevet
medlemmer. Det synes vi faktisk er ret godt gået.
Vi forsætter de gode takter i 2022.

Medlemstal
Medlemsudvikling siden september 2019:
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Tabellen viser en fornuftig udvikling i medlemstilgangen men også nødvendigheden i at rekrutterer og
fastholde vores medlemmer. Vi bruger enorme ressourcer på rekruttering og derfor er det meget dejligt, at vi
dels har haft stor glæde af Meik og Morten, men også vores velfungerende begynderafdeling/Kaninmatcher
om tirsdagen.

Lokale turneringer
Åbningsmatch var den 5. april og tusind tak for opbakningen til matchen. Vi kunne desværre ikke samles
efterfølgende i cafeen pga. restriktioner og i stedet blev der forplejning på banen. Hele 57 mødte op til
matchen og havde en fed dag trods restriktioner.
Klubmesterskabet eller årgangsmesterskaber blev afholdt på samme måde som i 2020. 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 26 tilmeldte og ok men vi håbede på flere. Jeg
håber vi til næste år vil få flere til at melde sig til i 2022.
Til afslutningsmatchen kom 39 fremmødte og vi må også kigge indad om vi har været gode nok til at gøre
reklame for matchen.
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 2022 og øget fokus på vores lokale matcher. Stor tak til
turneringsudvalget for at have taget sig af de lokale matcher.

Klubber i klubben
Mandagsklubben
Mandagsklubben er man velkommen på tværs af alder og køn. Desværre er der heller ikke i år så mange
kvinder med. Vi håber dog på, at flere kvinder har eller får lyst til at spille i Mandagsklubben, for vi hygger
os her, både med selve golf spillet og på ”hul 19”.
Der har været arrangeret 2 udflugter. Den ene tur gik til Hobro og den anden gik til Hvide Klit. Mindst 10
var afsted på begge udflugter. Også næste år planlægger vi en eller flere ture på andre baner.
Traditionen tro arrangerede vi Ryder-cup match, hvor vi spillede som ”det rigtige” Ryder-cup. Her var
præmier til alle, uanset om man blev nr. 1 eller 2.

2

Sidste år var der mulighed for at spille 18 huller, eller nøjes med 9 huller. Det kunne man også i år, men
modsat sidste år, var der 2 præmierækker, der dog kunne variere, alt efter deltagerantal, både samlet og for
de enkelte rækker.
Mandagsklubben i år ikke været så godt besøgt, sammenlignet med sidste år. Noget af forklaringen skyldes
formentlig bortfaldet af 4G aftalen, hvor nogle af Mandagsklubsmedlemmer var en del af. Enkelte ”nye”
spillere har dog fundet vej til Mandagsklubben, nogle fra kaninklubben og enkelte, der har været medlem af
golfklubben i længere tid.
Vi havde en god afslutning med 19 deltagere, hvor der gode præmier og naturligvis god mad fra cafeen. Vi
håber at se gamle som nye medlemmer i 2022.

Kaninklubben
2021 var i lighed med 2020, et år med enorm stor tilslutning til kaninklubben. Det være sig både spritnye
nybegyndere, og kaniner der startede i 2020. Vores succesfulde arrangementer med Golfens dag og især
Facebook kampagner, rettet mod nye der har lyst til at prøve at spille golf, bar frugt. Vi har virkelig haft
mange interesserede der har deltaget i arrangementerne, hvor deres interesse er blevet vakt og så har de
efterfølgende meldt sig ind som prøvemedlemmer, og efterfølgende som varige medlemmer af golfklubben.
Vi har i alt i 2021 fået 135 nye medlemmer, hvor i de nye kaniner indgår sammen med øvrige der har meldt
sig ind af andre årsager.
Vi havde en lidt svær start som alle andre præget af Corona restriktioner, som bl.a. betød vi ikke kunne
samles i cafeen. Det gav lidt udfordringer men de blev f.eks. løst ved at man fik præmier næste gang man
kom osv., men det var lidt en udfordring at få lavet hold i respekt for Corona restriktionerne, men det blev
løst til alles tilfredshed.
I lighed med tidligere år har vi tilbudt man kunne spille 9 huller på stor bane den sidste tirsdag i måneden,
men pga. meget stor tilgang så vi reelt set fyldte Pay & Play banen helt op med gunstart, valgte vi at benytte
os af at sende nogle ud på stor bane flere tirsdage i året løb, for at alle fik en god oplevelse og kunne nå hjem
inden det blev mørkt. Det var har haft en positiv effekt idet flere har prøvet stor bane mange gange i årets
løb, og har dermed haft et bedre grundlag for hvilket medlemskab de skulle vælge. I perioder har vi haft
uddeling af to kaniner fordi vi var nødt til at bede nogle om at spille på stor bane.
Noget af det der arbejdes på nu, er etablering af en dameklub hvor man kan spille om eftermiddagen, så Golf
er foreneligt med at gå på arbejde.
Vi afholdte en rigtig dejlig afslutning med 37 deltagere, hvor vejret ikke var det bedste, men ingen afbud
vejret til trods. Det var en rigtig dejlig og hyggelig dag, med god golf - god mad og hyggeligt samvær.
I forhold til Kanin klubben, vil der i 2022 blive arbejdet videre med tiltag via facebook kampagner for
tiltrække endnu flere medlemmer, samtidig med at vi naturligvis også deltager i Golfens dag. Vi har fået
tilskud til mere udstyr til kaninerne, og en økonomisk håndsrækning til facebook kampagnen fra DIF, hvilket
vi er meget taknemmelige for.
Til alle jer vejledere og kaniner, vil vi gerne rette en stor tak for jeres indsats i 2021. Det har virkelig været
en fornøjelse at lære jer at kende, og nyde godt af jeres gode humør og ukuelige vilje til at lære nyt om
golfen.
Til alle øvrige medlemmer, vil vi fra begynderudvalget blot opfordre til at tage godt imod alle de nye
medlemmer, og hjælpe dem godt videre med golfen i 2022 enten som vejledere eller når I bare møder dem
derude. Husk at tage en ven med ud og prøve om Golf er noget for dem.
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Regionsgolf
Blokhus Golf Klub været repræsenteret med 4 hold, et Senior B, 2 Veteran og 1 Superveteran, hvilket må
betegnes som et godkendt antal hold. Alle hold har klaret sig fint, dog skal der lyde et tillykke til Senior B
holdet som vandt puljen og dermed i 2022 skal spille i Senior A. I slutspillet blev kvartfinalen endestationen,
hvor man tabte til Hjarbæk på Hals Golfklubs bane.
Der bliver indkaldt til opstartsmøde i løbet af december måned, hvor vi selvfølgelig håber på stor opbakning.
Allerede nu kan vi sige, at der er interesse for at tilmelde et C-række hold, så hvis man uanset alder har et
handicap på 18,5 eller derover og er interesseret så meld gerne ind til Morten Pilegaard. Øvrige interesserede
er med stor selvfølgelighed også velkommen til at byde ind, således vi også i 2022 kan være pænt
repræsenteret af Blokhus Golf Klub.

Vesterhavsdrengene
I Vesterhavsdrengene har der været fuldt program hele sæsonen. Dog var de 4 første torsdags matcher
underlagt 'Corona-restriktioner', dvs. matcherne blev afviklet men efterfølgende samling og
præmieoverrækkelse i klubhuset var ikke muligt.
Fra starten af juni og frem til sæsonafslutningen d. 8. oktober var der masser af god golf, sjove 'spil i spillet'
og efterfølgende, hygge, spisning og præmieoverrækkelse i klubhuset.
Der har været 30 medlemmer i 2021, og gennemgående hen over sommeren har der været ca. 20 deltagere
hver torsdag, dog med noget færre deltagere hen imod slutningen af sæsonen.
Årets sommertur gik til 'Hvide Klit', hvor 13 Vesterhavsdrenge drog afsted den første weekend i september
og spillede først Sindal og derefter 2 gange Hvide Klit. En yderst vellykket tur og generelt har hele sæsonen
på trods af Corona situationen været yderst vellykket.

Vesterhavspigerne
Vesterhavspigerne spiller hver tirsdag fra kl. 9.30 og det koster 250,- kr. at være medlem og gæstepris 35,kr. Der er præmier i A og B rækken. Pt. er der 45 medlemmer og der spilles med forskellige hver gang og så
afsluttes første tirsdag i hver måned med at der er spisning bagefter. Alle er velkomne.

Parmatch
Åbningsmatch i april blev aflyst pga. Corona restriktioner og ellers har man afviklet de resterende 6 matcher
efter planen.
Vi har helt sikkert vinket farvel til en del medlemmer i Parmatchklubben over de sidste 2 sæsoner, hvilket
sikkert har forskellige forklaringer, men vi har samtidig også set en del ny medlemmer i Parmatchklubben,
og der har derfor været nogenlunde det samme antal medlemmer, som de foregående år med ca. 100
medlemmer, som har spillet i Parmatchklubben i 2021.
Udfordringer i løbet af året har primært været relateret til Corona restriktioner samt at få vores
samarbejdspartnerne (restauranterne i Blokhus) på plads. Dog lykkedes enderne at nå sammen og god grund
til, at være godt tilfredse med opbakningen fra alle involveret.
Vi ser frem til forhåbentligt at kunne planlægge næste sæson uden at skulle tage højde for eventuelle nye
Corona restriktioner, og har planer om at fremlægge en plan for den ‘bedste sæson nogensinde.
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Seniorklubben
I 2021 var der åbningsmatch d. 7/4, men ingen stegt flæsk. De følgende 7 onsdage blev der spillet med
løbende start fra hul 1. D 26/5 kunne vi endelig forsamles i klubhuset igen, få fordelt præmier fra de 7
spillede runder og spise sammen. Vi spillede en venskabsmatch med Hjarbæk Fjord i Hjarbæk d. 15/6 med
deltagelse af 17 spillere fra seniorklubben. Der pt. 81 medlemmer i seniorklubben.

Banen
Sæsonen startede med ansættelse af Christoffer, som vi i bestyrelsen synes virkelig forsøger at gøre en
forskel. Nogle gange kan man være i tvivl om han overhovedet når hjem til familien.
Der er også lavet tiltag omkring starttidspunkter således at greenkeeperne kan nå at klippe alle greens inden
vi ”golfere” kommer på græs og det synes vi har fungeret fint.
Der forsøges fra centerets side at informere løbende omkring aktuelle prikninger, anlægsarbejde eller
lignende via Facebook. Vi synes det har været ok og specielt den sidste del af sæsonen har der været megen
information.
Vi i bestyrelsen mener godt, at vi kan se mærkbare fordele af, at vores bane ikke blev slidt i vinterhalvåret,
som det ellers har været tilfældet tidligere år.
I skrivende stund er centeret i gang med at etablerer fairway vanding og det forventer vi alle meget af.
Derudover er der planer om en del træfældning i vinterperioden, som gerne skulle gøre banen endnu flottere.
Igen til vinter vil 18-huls banen blive lukket hvis det er frost. Græsset er utroligt følsomt når der er frost i
jorden og det tager virkelig lang tid at rette op på det.

Cafeen
Cafeen og cafelivet har igen været utrolig ramt af COVID-19. Dog synes jeg at kunne fornemme lidt mere
liv på terrassen også i hverdagene hvor klubber i klubben samt greenfeegæster har besøgt cafeen. Lad os
holde det fortsat igen. Det er jeg sikker på vil gavne vores fællesskab i klubben.
Vi krydser meget fingre for at 2022 også i cafeen bliver mere normal.

Økonomi
Vi har i tråd med 2020 investeret massivt i online markedsføring via Facebook hvor dels vi har haft annoncer
kørende omkring vores bane men i særdeleshed omkring vores samarbejde med Funnel First gennem DGU.
Vi har netop investeret ca. 25.000 kr. i flere begyndersæt så vi er rustet til 2022. Vi havde samlet set
budgetteret med udgifter for 23.000 kr. til aktiviteter vedr. nye medlemmer men har brugt ca. 70.000 kr. Det
skal dog nævnes at vi har søgt og fået bevilget 64.000 kr. i tilskud fra DIF foreningspulje.
Af andre afvigelser kan nævnes at vi ikke har haft et normalt år med klubmatcher kombineret med at vi ikke
altid har været lige god til at markedsføre dem. Det forventer vi at blive bedre igen i 2022.
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At vi laver et overskud på kr. 6.285 til trods for store investeringer i nye medlemmer, skyldes udelukkende
søgte midler hos DIF. I det nye budget har vi ikke medregnet at vi enten får søgt eller får bevilget nye penge
fra DIF foreningspuljerne og derfor budgetteres der med et mindre underskud.
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 jeg håber og tror på at vi sammen med jer frivillige også i 2022 kan få flere medlemmer til glæde og gavn
for klubben og centeret.
Håber alle har haft en rigtig god sæson og ser frem til en ny i 2022.
Kristian Hedelund
Formand
Blokhus Golfklub
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