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1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

2014 har været et fantastisk år at spille golf i. 

Vejret viste sig i foråret fra den bedste side – så alle vi golfere fik en tidlig og dejlig start. 

 

Organisationen 

Rent organisatorisk blev det en lidt turbulent start på året, idet Conni ikke længere kunne 

overse arbejdet. Hun ville gerne ned på deltid, hvilket ikke matchede vore ønsker. Vi fik i 

stedet ansat Vivi, som ikke følte hun havde kompetencen til at udføre jobbet 

tilfredsstillende. 

I stedet startede Lone den 15. juni 2014, altså 13 dage før opstart af klubbens 40 års 

jubilæum. 

Så det var virkeligt, at blive kastet for løverne eller rettere sagt golferne. 

At vi så efterfølgende, må konstatere, at har været ufattelig heldige med valget af Lone, 

kan vi kun glæde os over. 

Mit indtryk er, at alle medlemmer har taget godt imod Lone, som jo er en person der ikke 

sidder og venter på at ting skal ske – men i stedet er personen, der får ting til at ske. Det 

er ligeledes bestyrelsens indtryk, at Michael også nyder godt af, at ha` fået en kolleger 

som kan skabe et godt miljø i klubhuset, til glæde for såvel gæster som for medlemmer. 

 

Banen 

Det er fortsat mit indtryk, at vi på Vestfyn har et af Fyns bedste baner, hvis ikke den bedste 

og naturmæssigt den skønneste. 

Banen stod flot allerede fra midt i marts måned og henover sommeren. 

Vejret var virkelig golfvejr og vi skulle helt hen i slutningen af august og starten af 

september, inden vi fik lidt for meget regnvejr. 

Som tidligere år fjernede vi roughen i foråret så spillet kan forløbe uden at miste alt for 

mange vildfarende bolde. 

Af væsentlige ændringer på banens layout, vil jeg fremhæve resultatet på hul 8. Området 

omkring green fremstår i dag som et af de flotteste vi har. Og vi håber alle, at det mere 

lys som greenen nu får, vil medføre at vi kan bevare en flot afslutning af hullet. 

Skovholdet har, som I sikkert har noteret Jer, ligeledes foretaget en kraftig udtynding af 

træerne ved teestedet på hul 14. Her håber vi ligeledes, at det vil forbedre 

vækstmuligheden på teestedet. 

Det store grantræ ved indspillet på hul 9 er ligeledes fjernet, så hullet er alt andet lige, 

blevet lettere, til trods for det stadig er raidet som det sværeste hul på banen. 

Hul 13 plejer altid at blive omtalt, som forestående for en kraftig renovering. Det gør den 

forsat og det bliver ikke i 2015 vi får det lavet. 

Hækken omkring vores parkeringsplads er nu helt fjernet og nu må vi vente på at 

bøgehækken vil vokse op og danne lidt læ for de parkerede biler.  

Det er ikke anbefalingsværdigt at parkere helt nede i hjørnet ud imod green på hul 1. 

Vi ønsker ikke at opstille net eller lignende, for derved at forhindre vildfarende bolde, men 

vil i stedet, når det er betimeligt, spærre hjørnet af med bånd. 

 

40 år jubilæum 
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Uge 25 var en helt speciel oplevelse i klubben, idet vi jo afholdte vores 40 års jubilæum. 

Der blev afviklet forskellige matcher i hele ugen, som blev besøgt af mange gæster, 

ligesom klubbens medlemmer var flot repræsenteret i alle turneringerne. 

Ugen sluttede med en dejlig fest for klubbens medlemmer, ligesom vi for første gang i 

mange år havde den fornøjelse af kunne udnævne et æresmedlem – nemlig Kirsten 

Larsen, der har været medlem i alle 40 år. 

  

Medlemmer  

Vi er en klub, hvor vi modne medlemmer er i overtal. Det betyder desværre også, at vi i 

2014 har måtte konstatere et medlemstilbagegang. 

Ved års afslutning havde vi 676 medlemmer og det er desværre 26 færre en sidste år. Men 

vi har ikke tabt modet og kæmper videre for at få nye og dermed flere medlemmer. 

 

Vi afholder som vanlig GOLFENS DAG den 19. april og har nye tiltag, for derigennem at 

stimulere flere til at spille golf. 

Der bliver udsendt indbydelser til Kommunens skoler, så vi håber på at se rigtig mange 

unge mennesker, som har lyst til at afprøve golfen. 

Vi vil ligeledes annoncere om et specielt tilbud til nybegyndere. Alle nye der starter med 

et golfkørekort, kan i april måned indmelde sig i klubben og alene betale kontingent 

svarende til 1 kvartal for resten af året. 

Det må sige at være et rigtig godt tilbud. 

Det største bidrag, du som medlem, kan give klubben er, at stimulere flere til at spille golf.  

Om det er personer fra din omgangskreds eller andre som du periferisk kender er 

underordnet, bare vi får flere medlemmer. 

Her vil jeg gerne sige – det er ikke alene en opgave for bestyrelsen, men det er en opgave 

for os alle.  

 

Og hvad er det så vi kan tilbyde nye medlemmer. 

Jo, ser I - det der karakteriserer vores klub, er det miljø som er skabt gennem mange år. 

Det betyder bl.a. at hvis man ønsker sig en øl eller vand efter at ha` spillet 18 huller, så er 

der mulighed for at nyde sine egne drikkevarer i vores klub.  

Ergo, vore medlemmer er ikke nødsaget til at stå og drikke deres øl og vand ude på banen 

for at undgå restaurations priser, men som sagt har mulighed for både nyde eget mad og 

drikkevarer i klubbens lokaler.   

Og ønsker man bare lidt service, kan alt arrangeres gennem Lone og Michael, som sørger 

for bestilling af mad/borddækning m.m. 

Det er en del af miljøet der er skabt – det er det medlemmer har ønsket – det er det vi bør 

fremhæve, som et gode ved at være medlem i klubben. 

 

En anden styrke vi som klub bør fremhæve er, at vi har mange frivillige blandt 

medlemmerne. 

Jeg er af den overbevisning, at såfremt vi ikke havde alle de frivillige hjælpe - det være 

sig indenfor, det ene eller det andet arbejdsområde – så ville det være overordentligt 

vanskeligt for os som bestyrelsen, at skabe økonomi for klubben, det være sig: 
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At, skabe de rammer vi har omkring os i dag, tillige med det sociale liv der udspilles, og 

for det andet,  

At, skabe og drive en golfklub med en sund økonomi. 

 

Så vi har meget at takke de frivillige for – og når det så er sagt, er det nærmest som om 

vi ikke kan få nok, hvilket vi heller ikke kan. 

Vi arbejder p.t. med en ide om, at etablere et mindre hold af frivillige til i weekenden at 

hjælpe i receptionen. 

Det kunne være ægtepar, som godt vil afse en lørdag eller søndag. Det kunne naturligvis 

også være enkelt personer.  

Altså, ta` godt imod gæster, gå lidt til hånde mht. hjælp omkring betaling af greenfee, 

kvittering af golfboks, sælge et par handsker eller bolde m.m. 

Hvis vejret er godt, vil der ikke være noget til hindre for at tænde grillen op og derved 

give mulighed for at der også kan købes noget spiseligt.  

En typisk service opgave der kan være til afhjælpning i vores sekretariat. 

 

I 2014 har vi fået 35 medlemmer, hvilket desværre ikke har været tilstrækkeligt til, at 

opveje den afgang vi har haft.  

Resultatet er som tidligere nævnt 26 færre medlemmer ved årets afslutning. 

Vi havde intentioner om at øge antallet af medlemmer – men det er desværre ikke 

lykkes. 

 

Konkurrencen på Fyn 

Konkurrencen om de fynske medlemmer er automatisk blevet skærpet, sammenholdt 

med at der bliver flere spilmuligheder og ikke flere spillere. 

På landsplan er der som et gennemsnit 800 spillere pr. klub. 

På Fyn er der som et gennemsnit 614 spillere pr. klub 

Såfremt forholdene på Fyn skal svare til gennemsnittet på landsplan, er der 3 baner for 

meget. 

Hva` betyder det så for arbejdet i klubberne! 

Det betyder bl.a. at arbejdet i en bestyrelse koncentrerer sig meget omkring økonomi, 

og i mindre grad omkring udvikling af proaktive handlinger. 

Hvorledes kan der udvikles nye konstellationer mellem klubberne, til fremme for en 

bedre drift? 

Vi ser dem alle vegne – Vi har selv været med i K 81 og Dobbeltdækker. 

Nu er der opstået en ny klub G5, hvor 5 klubber samarbejder om medlemmernes 

greenfee. 

Den fynske ordning med at kunne spille hinandens baner for kr. 200 er nok snart 

historie. 

Det er på ingen måde sundt for golfsporten og dermed klubberne – men det er naturligt, 

idet alle tænker på overlevelse. 

 

 

Sports Resultater for klubben 2014 
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Klubbens medlemmer har i år været aktive på flere fronter, og det betyder god reklame 

for klubben. 

Dejligt er det også at se når mange medlemmer møder op i røde trøjer og er tilskuer til 

vore hjemlige matcher. 

Vores Elite hold rykkede ned i 4. division. Derudover har vi fortsat 2 hold i Kvalifikations-

rækken. Vore Juniorer har deltaget i JDT tour med gode resultater. 

Regionsgolferne har som sædvanlig lavet gode resultater. Jeg tænker her på B-rækken 

og ikke mindst på D-rækken som nåede næsten til finalen. 

Jeg har tidligere nævnt at klubben består af modne medlemmer. Det gør sig også 

gældende inden for Veterangolfere. 

Vores Veteran Elite er rykket ned i Veteran A-rækken og herudover har klubben 2 hold i 

Veteran C-rækken. 

Det synes jeg er flot og vidner om at vore medlemmer gerne kommer ud og spiller mod 

andre hold og på fremmede baner. Dejligt. 

 

Samarbejdsaftaler 

 

Dobbeltdækker/Lillebælt. 

49 medlemmer fra VFG har deltaget i Middelfart 

54 medlemmer fra Middelfart har deltaget hos os. 

K 81 

53 medlemmer fra VFG har deltaget i ordningen 

Vi har haft besøg af 302 fra de andre K 81. 

Tee-time 

Vi har haft besøg af 349 gæster med tee-time kort 

Fynske aftale 

619 gæster med den fynske aftale. 

Alle 4 ordninger kører uændret videre i 2015, dog med en regulering i K81, idet Sct. Knuds 

er udgået. 

 

Greenfee 

Vi har haft besøg af ca. 4.500 greenfee spillere i årets løb. 

En stigning fra kr. 491.000 til kr. 770.000 kroner i greenfee indtægter. 

Vi er fortsat sælgere af Tee-time kortet for 2015, så kan den købes i klubben som derved 

får 100 kroner for salget. 

I år har vi ligeledes billetter til salg for Made in Denmark, hvoraf et beløb tilgår klubben. 

Så hvis du påtænker at ta` til Himmerland og se Made in Denmark, bør du købe billetten i 

klubben. 

I år sælger vi også Golfhäftet til kr. 450,00 hvoraf de 150 tilgår klubben. 

 

 

 

 

 

Kommunikation/information 
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I november og her i februar har vi afholdt medlemsmøder, for bl.a. at orienteret om de 

beslutninger bestyrelsen foretager sig.  

Vi har haft en god respons fra deltagere, ligesom flere af de mange gode ideer allerede 

er i gang med at blive implementeret. 

 

Vores Facebook side er steget med over 100%, så vi nu er over 200 medlemmer. Husk at 

gå ind og LIKE det som I læser, og derved sprede budskabet til dine bekendte. 

Vi har købt ny hjemmeside og har arbejdet på denne gennem den sidste måned – og jeg 

har fornøjelse af kunne vise jer resultatet. 

Den er ikke bare peppet op men blevet meget mere bruger venlig.  

Vi har fortsat aftaler med en del hoteller rundt om på Fyn, så de sælger greenfee billetter 

for os mod, at de får lov til at reklamere lidt på vores hjemmeside.  

Herigennem har vi haft 275 besøgende, svarende til kr. 70.000,00. 

 

 

Sponsorer 

Sponsor indtægter er fortsat en af klubbens vigtige indtægtskilder. 

Vi er derfor glade for igen, at kunne nytegne mange af kontrakterne. Det er klart, at 

Vestfyns Golfklub mærker også, at der skal arbejdes for at fastholde disse.  

Det er på ingen måde nok, at række hånden frem og bede om et tilskud til klubben, hvilket 

også er naturligt – derfor, har det været nødvendigt hver gang at overveje, hvad kan 

Golfklubben gøre for den enkelte sponsor.  

Det kan ikke lykkes hver gang finde en modydelse – men der, hvor det er muligt, er vi 

parate.  

Energi Fyn er bl.a. en af klubbens sponsorer. Golfklubben får 2 øre pr. KWH du forbruger, 

og prisen er samtidig mindre pr. KWH for dig. Vi får også penge fra OK-kortet 2.250,60 i 

2014 

62 husstande har skrevet under på kontrakten med os og Energi Fyn, med det resultat, at 

du som forbruger sparer penge på dit elforbrug. Vi har netop modtaget godt 6000 kr. fra 

Energi Fyn. 

Lad mig nævne et eksempel: Mcll.lroy og vaskemaskinen. 

Jeg vil derfor gerne udtrykke en stor tak til alle de sponsorer vi har haft i 2014. Vi arbejder 

på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor. 

  

Åbent Hus 

Igen i år bakker vi op om Golfens Dag og holder åbent hus den 19. april 2015. Det er 

dagen, hvor alle interesserede kan komme og få en information omkring klubben og 

golfspillet.  

Vi sender i år invitation ud til Kommunens skoler, for derigennem at målrette det på den 

yngre årgang. 

 

 

Men, som jeg tidligere nævnte, er det at skaffe medlemmer en fælles opgave for os alle, 

så hvis du kender nogen der kunne have lyst, så mød endelig op med kolleger, 

familiemedlemmer og venner, og vær med til at gøre det til en god dag. 
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For at tiltrække nye spillere, har vi derfor besluttet at de som melder sig ind til at få 

taget Golf kørekortet her i april måned, vil kunne spille resten af året for det der svarer 

til kontingent i et kvartal. 

Herudover er det fortsat således at klubben kvittere for en henvisning af et nyt medlem 

med 2 stk. greenfee billetter.  

 

Afslutning 

  

Når vi kigger ind i 2015, ser jeg fortsat mange muligheder for at vi kan fastholde et godt 

og positivt klubliv. 

Som I alle har kunnet se har vi ændret indholdet af vores shop, idet Ole Jørgensen, Assens, 

har lejet vore lokaler for en 3 årig periode. 

OJ Golf, som hans firma kaldes, driver tillige shoppen i Barløse. 

 

Herudover har vi mange andre aktiviteter i støbeskeen. 

Som I har kunnet læse i vores nyhedsbrev, er vi undervejs med en hel ny hjemmeside, 

som vi forventer os meget af. 

 

Som noget nyt afvikles der på søndag et kæmpe Loppemarked, hvor omsætningen tilgår 

Vestfyns Golfklub. 

 

En anden aktivitet, der påbegyndes i april måned, er klubbens Parturnering. 

Hver anden fredag afvikles en match, som parturnering – med efterfølgende spisning. 

 

Lidt statistik for bestyrelsen. 

Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder.  

Der har været repræsentanter fra bestyrelsen til møder sammen med såvel juniorer som 

eliten.  

Der har været mange interne møder bl.a. i forbindelse med Klubben Jubilæum, ligesom 

der er sendt et utal af e-mails, bestyrelse og sekretariat imellem.  

Der har været afholdt medlemsmøder, gennemført markedsføringstiltag og meget andet.  

Jeg vil derfor gerne her takker såvel medarbejdere som bestyrelse for et aktivt og til tider 

hektisk år. 

Tak til alle medlemmer og endnu engang tak til alle de frivillige, som ofrer en masse timer 

i klubbens tjeneste. 

 

Til sidst, vil vi mindes de af klubbens medlemmer, som desværre er afgået ved døden i 

årets løb. Vi bruger ikke at nævne navne – men vil gerne mindes dem. 

Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig, så vi i et øjebliks stilhed sammen kan mindes 

disse. 

Æret være deres minde. Tak. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 
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Formand  


