
Formandens beretning november 2022

Et nyt år går på hæld og inden længe står julen for døren. Det er uhyggeligt som tiden flyver afsted.

Det blev så endnu et år med masser af forandringer. At en krig/invasion mellem Rusland og Ukraine kan få 
så store betydninger for resten af verden, er lidt skræmmende. I skrivende stund snakker vi om tocifret 
inflation.

Rekruttering
Vi har i 2022 fortsat brugt en del penge på Facebook kampagner på dels at få 1. gangs golfere ud at prøve 
golf, men også direkte rekruttering fx via golfens dag.

Vi har i 2022 fået 131 nye prøvemedlemmer hvoraf 120 er blevet medlemmer med en gennemsnitsalder på 
54 år og hvoraf de 54 er blevet a-medlemmer. 

Kigger vi tilbage på vores rekruttering siden 2018, hvor vi så småt startede op, har vi fået 30 i 2018, 42 i 
2019, 88 i 2020, 113 i 2021 og senest 120 i 2022. I alt 393 ny medlemmer siden 2018 og dertil skal nævnes 
at vi de sidste 3 år har haft over 500 personer ud for at prøve golf for første gang. Vi synes faktisk det er ret 
godt. Og ja vi mister også medlemmer - udover alderdom, var der også udmeldinger i 2020, da vi meldte os 
ud af 4-golf.

Vi satser på at forsætte de gode takter i 2023� �

Medlemstal
Medlemsudvikling siden september 2020:

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 
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dels har haft stor glæde af centerets trænerer, men også vores velfungerende begynderafdeling/Kaninmatcher
om tirsdagen.

Lokale turneringer
Sæsonen 2022 blev skudt i gang søndag d. 3. april, hvor vi afholdt vores årlige åbningsmatch.
Vi var 48 deltagere der havde en god dag på golfbanen og med efterfølgende frokost og 
præmieoverrækkelse. 

Årets klubmesterskab blev afholdt i weekenden d. 24. og 25. september, hvor vi var ca. 35 deltagere. 
Mesterskabet blev afviklet i 2 former, både slagspil og et uofficielt mesterskab i stableford. Vi var heldige 
med vejret og mesterskabet blev afsluttet med grill på terrassen samt kåring af alle vinderne, der skal lyde et 
stort tillykke til vinderne herfra og i øvrigt tak til alle dem som bakkede op omkring mesterskabet. Såfremt 
der måtte være input til anderledes afvikling, er vi lydhøre overfor forslag. 

Årets afslutningsmatch blev afholdt d. 23. oktober, hvor vi var 63 deltagere, hvilket må siges at være flot. 

I sæsonen 2023 har vi sammen med Centret besluttet at klubmatcher afholdes i klubbens regi, og vi i 
bestyrelsen vil gøre alt for at vi kan samle så mange som muligt til samtlige klubmatcher, det kunne jo være 
et mål i sig selv at vi kunne fylde banen.

Matchkalender vil blive udarbejdet hurtigst muligt, således alle har mulighed for at sætte kryds i kalenderen 
til disse matcher.

Klubber i klubben
Mandagsklubben
Mandagsklubben er åben for alle aldre, uanset køn og handicap. I Mandagsklubben har vi i år spillet med 
mulighed for både at spille 9 og 18 huller. Hver spil har haft sin egen præmierække. Vores formål er at favne
alle så dem der har lidt senere fri også kan nå at komme ud og spille. 

Vi har primært spillet Stableford, men er altid været åben for andre spilleformer. Vi har traditionen tro også 
afholdt Ryder Cup med 3 slags spilformer, hvor vi egentlig oplevede meget god tilslutning.

Generelt har Mandagsklubben oplevet et år med en mindre nedgang i deltagelsen. Samtidig har mange af de 
nye kaniner endnu ikke fundet vej til Mandagsklubben, men der var den hårde kerne af spillere, der næsten 
hver gang mødte regelmæssigt op. 

Der blev også i år arrangeret en udflugt, der denne gang gik til Skive Golfklub, som havde et godt tilbud. 
Desværre var mange forhindret i at deltage, til trods for at lysten var til stede. Måske fordi der var for langt 
til Skive, med de priser der er på brændstof.

Vi var over 20 spillere til vores afslutningsmatch, som vi afholdt sammen med eftermiddagsdamerne. Vi 
havde en fantastisk hyggelig dag med god mad, gode præmier og virkelig hyggelig stemning.  

Mandagsklubben søger fra næste år én (og gerne flere) tovholdere til at stå for Mandagsklubben. 
Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Vi vil meget gerne have nye medlemmer, og alle er som sagt 
velkomne uanset hcp., køn og alder. 
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Vi kan hver gang garantere hyggeligt samvær og god stemning både på og uden for banen, samt godt vejr 
(som regel – alt er jo relativt).  

I år prøvede vi at starte en pige/dameklub mere op, med et tilbud til pigerne på arbejdsmarkedet, som først 
kan spille senere på dagen. De spillede med sammen med Mandagsklubben, men med egen præmierække når
der var deltagere nok. 

Det startede ok op, men tilslutningen dalede desværre hen over året. Vi oplevede desværre lav tilslutning fra 
såvel etablerede som nye golfspillere. Flere ytrede, at det måske ikke er den bedste dag i ugen for dem. 

Der vil derfor blive iværksat en forespørgsel, blandt de kvinder, der mødte op i årets løb for blandt andet at 
høre, hvilken dag, der passer bedst. Det bliver også lagt op på hjemmesiden med opfordring om at 
tilkendegive hvilken ugedag der er bedst. Men uanset hvad, vil der også fra næste år være mulighed for at 
pigerne kan spille i Mandagsklubben. Det er også en forudsætning for etablering af eftermiddagsklub for 
pigerne på en anden ugedag, at nogle melder sig til at ville stå for selve turneringsafholdelsen m.m., men 
bestyrelsen og andre vil meget gerne være ”fødselshjælpere”.  Så kom gerne ud af busken, for det du ikke 
ved, kan vi lære dig og hjælper meget gerne

Kaninklubben
2022 var endnu et år med stigende interesse. I gennemsnit har det været en tilslutning i niveauet 30-40 
personer inkl. vejleder, selv på dage med dårligt vejr. Generel flot tilslutning. Der bliver spillet på stor bane, 
P&P, par 3 - bane efter behov og ønsker fra kaninerne. 

Afslutningsmatchen med 40 deltagere var også en succes.
Den oprettede Facebook gruppe for kaninerne har pt. 113 medlemmer.

Generelt vigtigt at vi har en så velfungerende kaninklub, som gør at nybegynderne bliver en del af klublivet. 
Til næste år vil vi gerne have et par stykker mere, der kunne tænke sig at indgå i begynderudvalget.

Regionsgolf
Regionsgolf 2022 må siges at have været tæt på en succes, idet vi var repræsenteret med 7 hold, hvilket er 
det højeste antal hold vi har haft i flere år. Alle hold har klaret sig flot, selv om matcher har resulteret i 
samlet nederlag, har der været mange tætte individuelle matcher. Vi fik et enkelt hold der blev puljevinder, 
nemlig Veteran D, som nåede kvartfinalen som desværre blev endestationen dette år. Herudover vil vi gerne 
fremhæve et enkelt hold, nemlig vores hold i D-rækken, dette hold er en solstrålehistorie, idet holdet stort set
har bestået af forholdsvis nye golfspillere, rekrutteret fra Kaninklubben og Mandagsklubben, og 
tilbagemeldingen har været at dette har været en sjov måde at få udvidet forståelsen for golfspillet og prøvet 
en anden spilleform, møde andre klubber og baner. Der skal lyde en stor tak til de personer der har hjulpet 
dette hold i gang, ingen nævnt ingen glemt.

Der vil i lighed med tidligere år blive indkaldt til Regionsgolfopstartsmøde i løbet af januar måned, hvor 
holdsammensætning vil finde sted, så har man interesse i Regionsgolf så mød endelig op.

Til sidst skal også nævnes at vi på eliteniveau har været repræsenteret med 2 hold i Danmarksturneringen, et 
hold i Kvalifikationsrækken samt et hold i 4. Division. Resultatet blev at vores 4. Divisionshold rykkede op i 
3. Division, så et stort tillykke skal lyde herfra.
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Vesterhavsdrengene
Sæson 2022 startede for Vesterhavsdrengene 7. april, og frem til sæsonafslutningen 7. oktober har der været 
fuldt program. Det vil sige spil hver torsdag med masser af god golf, sjove 'spil i spillet' og efterfølgende, 
hygge, spisning og præmieoverrækkelse i klubhuset.
Vi har dog været lidt udfordret, da cafeen midt på sæsonen med kort varsel meddelte, at de ikke var i stand til
at lave og servere dagens ret – heldigvis var det midt på sommeren, så vi havde et par torsdage hvor vi 
grillede pølser på terrassen – og det var også ganske hyggeligt, men vi er nødt til at arbejde på at finde en 
løsning fremadrettet mht. spisning.
Der har været 30 medlemmer i 2022, og gennemgående hen over sommeren har der været ca. 20 deltagere 
hver torsdag, dog med noget færre deltagere hen imod slutningen af sæsonen.
I 2022 fik Vesterhavsdrengene Dronninglund som ny venskabsklub, da vores hidtidige venskabsklub 
Aabybro havde meddelt, at de havde fundet en anden løsning. Det ’bytte’ er vi bestemt ikke kede af, for vi 
har haft et par pragtfulde matcher, først i juni i Dronninglund, hvor de vandt, og derefter i august i Blokhus 
hvor Vesterhavsdrengene vandt.
Årets sommertur gik til Hjarbæk, hvor desværre kun 8 Vesterhavsdrenge drog afsted den 16. 17 og 18. 
september. Vi havde en pragtfuld tur, men 8 deltagere er for få i forhold det arbejde, der ligger i at arrangere 
turen. Så bestyrelsen må i tænkeboks i forhold hvad der skal for at få flere med.

Vesterhavspigerne
Der pt. ca. 40 medlemmer i klubben og de spiller hver tirsdag kl. 9.30 med gunstart og har i årets løb spillet 
flere forskellige former for spil (Foursome, Greensome mm.) og det er mega hyggeligt.
De spiser sammen den 1. tirsdag i hver måned og holder "generalforsamling" i august. Medlemskontingent er
kr. 250,- for et år, som går til indkøb af præmier.

Parmatch
Parmatch Klubben har fået en del af klubbens nye medlemmer, men der er desværre også lidt frafald af 
tidligere medlemmer af Parmatch Klubben. Summa summarum er vi status quo med cirka 100 medlemmer i 
2022.
Vi har sædvanen tro haft 7 matcher gennem sæsonen med fint fremmøde dog var der kun ca. 50 - 60 
personer til de sidste 2 matcher.
En af vores gode sponsorer ved præmier, Cafe Peace er lukket så vi skal finde nye sponsorer til sæson 2023.

Seniorklubben
Seniorklubben havde i 2022 72 medlemmer og spillede 28 onsdage med et snit på 32 deltagere, startende 
med opstart match den 13. april.

Udover spil i Blokhus er der blevet spillet i Øland, Aars, Hvalpsund, Dronninglund og den årlige 
venskabsmatch mod Hjarbæk Fjord. 

Der bliver spillet forskellige spilleformer i løbet af året og det er faktisk ret sjovt. En af gangene blev der 
spillet med maksimalt 3 køller. Måske nogle efterfølgende sætter dele af deres sæt til salg for der var rigtig 
gode scores.

I 2022 havde seniorklubben 25 års jubilæumsfest som blev fejret på behørig vis med helstegt pattegris med 
tilbehør og naturligvis Bendertærte.
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Banen
Det er nu meget tydeligt at de investeringer samt det kæmpe stykke arbejde centeret og Christoffer gør bærer
frugt. Jeg mener personligt ikke at banen nogensinde har stået så godt som den gør pt.

Vi har i samarbejde med centeret forsøgt om vi kunne starte en infoskærm op i foyeren med informationer 
om hvad der pt. arbejdes med på banen. Vi har ikke kunne få lavet et ordentligt setup, som også gør det nemt
for Christoffer at anvende. Vi arbejder på sagen, så alle kan få så megen info som mulig. Yderligere kan jeg 
nævne at Christoffer har været god til at lave Facebook opslag/videoer med hvad han/de har gang i.

Stor ros til centeret og greenkeeperstaben.

Cafeen
Der er mange holdninger til cafeen og vi i bestyrelsen ønsker kun de bedste betingelser for medlemmerne. Vi
må se i øjnene at personalemangel kombineret med rekordstigninger i energipriser samt råvarer gør det 
meget ufordelagtigt at drive cafe. Vi ved at centeret gør deres bedste for at give de mest optimale betingelser 
for os. Vi skal blot huske at klubliv på terrassen starter ved at vi selv foretager et aktivt valg og sætter os på 
terrassen og giver os tid til at nyde dette moment.

Økonomi
Vi har i tråd med de foregående år brugt de midler vi har til rådighed til dels markedsføring via Facebook 
med Funel First og deraf leads generering samt begynderne. 

At vi laver et underskud på kr. 7.833 skyldes primært vores fokus på aktiviteter på primært nye medlemmer 
og at vi ikke har særlig stor økonomisk ramme til at lave aktiviteter. Det skal også nævnes at det har været et 
udfordret år fordi vores normale bogholder hos Redmark stoppede i marts 2022 og der efterfølgende var en 
periode med manglende periodeopfølgning og en ny mand som skulle læres op i vores konstellation. Vores 
revisor er kommet med kritiske kommentarer til opfølgning på debitorer. 

Vi vil også gerne supplerer de eksisterende klubber, men som det fremgår af regnskabet er der ikke meget at 
bruge af. Derfor ønsker bestyrelsen også at sætte ekstra 50,- kr. på kontingentet som går direkte til klubben 
udenom den fordeling på 95/5 der er mellem center og klub. De 50 kr. skal dermed gå til aktiviteter for 
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 jeg håber og tror på at vi sammen med jer frivillige også i 2023 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 2023.

Kristian Hedelund
Formand
Blokhus Golfklub

5


	Formandens beretning november 2022
	Rekruttering
	Medlemstal
	Lokale turneringer
	Klubber i klubben
	Mandagsklubben
	Kaninklubben
	Regionsgolf
	Vesterhavsdrengene
	Vesterhavspigerne
	Parmatch
	Seniorklubben

	Banen
	Cafeen
	Økonomi


