
Vestfyns Golfklub – Beretning 2017 
 

Indledning 
Vestfyns Golfklub har i 2017 generelt set oplevet et godt og tilfredsstillende golf år, til trods for en del regn i 
eftersommeren og efteråret. Vi har dog registreret en mindre medlemstilbagegang på netto 11 medlemmer. 
Samtidig er der sået mange frø til tiltrækning af nye medlemmer i de kommende år. Medlems- og gæste 
registreringerne viser et fortsat godt, aktivt og rart klubliv, som er en af klubbens vigtigste målsætninger. 
Klubbens regnskab for 2017 viser et resultat på tkr. 22, med et budget på tkr. 11. Egenkapitalen pr. 31. 
december 2017 udgør tkr. 4.025. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. 
 
Som en opfølgning på sidst års generalforsamling, blev alle formænd/kvinder inviteret til et 
informationsmøde, hvor der blev informeret om ændringer, vedrørende shoppen, muligheder for køb af 
præmier, benyttelse af klubbens sponsorer m.m. og ikke mindst, hvis der var noget den enkelte klub i 
klubben gerne ville drøfte, så er bestyrelsen naturligvis klar til et møde. 
Efter generalforsamlingen var der en del turbulens, om bestyrelsen beslutning ved omlægning af 
teestederne. Det opleves ikke tilfredsstillende af klubbens ansatte, blev spurgt om det ene og andet 
angående teestederne, der blev igangsat en underskriftindsamling gående på utilfredsheden om 
bestyrelsens beslutning. Der blev efterfølgende afholdt et medlemsmøde, hvor bestyrelsen informere om 
beslutningen. 
 
Organisationen  
Der har i alt været 9 personer ansatte, til at vare tage klubbens drift både inde og ude. Heraf 6 
greenkeepere, der har passet og pleje banen på en tilfredsstillende måde, samt 3 personer der er ydet en 
stor indsats med klubbens administration, markedsføring, kommunikation, rengøring og koordinering af de 
mange tiltag, som klubbens, udvalg og bestyrelse har iværksat i årets løb – ikke mindst formidling af de 
mange aktiviteter, der er sket henover året. 
Men ikke mindst en masse af jer medlemmer som frivillige. Der alle er med til at få Vestfyns Golfklub til at 
fungere, så der skal lyde en stor tak for jeres hjælp og støtte.  
Vestfyns Golfklub har lavet en mindre organisationsændring, hvilket kort medfører, at Michael Skjerbek 
fremover er den daglige leder for hele Vestfyns Golfklub. Hvilket vil sige, at Michael fremover er leder for 
både administrationen og banen. Sidstnævnte vil sker i tæt samarbejde med greenkeeper Stefan Andersen. 
Ændringen skal ses i lyset af begge områder, derved rykker tættere på hinanden, samt at hovedparten af de 
administrative opgaver samles et sted i klubben. Det vil være til gavn for Vestfyns Golfklub, således at der 
fremover ikke vil foregå dobbeltadministration. 
 
Banen  
Banen er klubbens største aktiv, året startede med lidt vand og godt vejr, så græsset groede meget voldsom 
hen over foråret og sommeren, greenkeeperne havde meget travl med klipning m.m., hvilket tydeligt kan se 
på brændstofforbruget.  
Der har ca. været 4.600 greenfee gæster, der har besøgt vores bane i 2017, hvilket er meget tilfredsstillende 
efter et meget regnfuldt efterår. Vi har igangsat en omlægningen er teestederne. Det er gået efter planen og 
vi er meget tilfredse med entreprenøren. Tak for Jeres tålmodighed i selve graveprocessen. 
  
Medlemmer  
Vi har haft en lille netto tilbagegang i 2017 på 11 medlemmer i 2017. Vi fået 99 nye medlemmer, men vi har 
desværre også haft en tilbagegang på 110, der er stoppet p.g.a. andet arbejde, sygdom og for lidt tid til at 
spille golf. 
Ved års afslutning havde vi 651 medlemmer + 81 støttemedlemmer. 
Vi er en klub, hvor de modner medlemmer er i overtal, derfor er det også vigtigt at vi også får yngre 
medlemmer til klubben.  Men det er naturligvis en kamp at få nye medlemmer og derfor er det også vigtigt at 
vore nye medlemmer føler sig trygge og budt godt velkommen i Vestfyns Golfklub, samt i de respektive 
klubber i klubben.  
Vi har tillige holdt en del medlemsaftener. I marts måned 2017, var der bla. foredrag af Thomas Søby – 
Danmarks eneste professionelle Caddie, og i efteråret 2017 afholdtes en svampetur. 
Derudover har vi uddelt flyers i Assens, Aarup og Bellinge områderne for bl.a. at stimulere interessere for 
netop at komme til vores golfklub.  
 



Aktiviteter  
Fredags Match, hver 2. fredag, bliver der afviklet spil over 9 huller med efterfølgende spisning. 
Arrangementet er blevet en succes, der fortsætter her i 2018.  Så støt op omkring dette.  
24 timers Golf, er også blevet en succes. Denne aktivitet gav Vestfyns Golfklub en meget stor omtale i 
samtlige golfblade og aviser, så hvis du er mere til det lidt ekstreme – så er der også noget for dig.  
 
Sports Resultater for klubben 2017  
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 1. hold havde en fin sæson i 3. division.  
Vores 2. hold vandt kvalifikationsrækken og klarede sig til en oprykning til 5 division. 
Vores 3. hold fungerer som en rugekasse, hvor de helt nye unge stjernefrø blandes med ældre og mere 
rutinerede spillere, havde tillige en god sæson i kvalifikationsrækken.  
 
Jeg håber stadig på, at vi snart kan få etableret et damehold, det vil jo pynte på vores omgivelser. 
 
Samtidig har vi deltaget i regionsgolf, vi havde i 2017 hold med i B, C og D rækken. Samtidig havde vi 2 hold 
med i Veteran Eliterækken. Alle hold havde nogle gode runder, men nåede ikke i 2017 at gå videre til 
slutspilsplaceringerne. Men pyt, det der jo vigtig at vi deltager og kommer ud og møder andre golfere og 
andre baner. 
 
Åres klubmestre i 2017, blev følgende: 
 

• Klubmester for veteran Damer – Anne-Mette (Søs) Christiansen 

• Klubmester for Veteran Herrer – Tommy Knoth 

• Klubmester i slagspil for Damer – Helle Jonassen 

• Klubmester i slagspil for Herrer – Christian Gregersen 

• Klubmester i Slagspil for Herre Senior – Michael Skjerbek 

• Klubmester i Hulspil for Herre – Christian Gregersen 

• Juniorklubmester – Emil Skjerbek 

• Vinder af Rønnemosegaard – Ulrik Stein 

• Puttemester – Willy Jensen 
 
Hole i One i 2017 

• Den 27. april 2017 Tommy Holm, Vestfyns Golfklub   hul 4 

• Den 5. maj 2017  Torsten Schmidt, Vestfyns Golfklub   hul 13 

• Den 8. maj 2017 Ole Lund Jensen, Søllerød Golfklub  hul 13 

• Den 3. juni 2017 Steen Jensen, Vestfyns Golfklub  hul 4 

• Den 8. august 2017 Niels-Jørgen Raahauge, Svendborg Golfklub hul 1 

• Den 20. august 2017 Mona Madsen, Vestfyns Golfklub  hul 14 
 
Samarbejdsaftaler/Greenfee  
Klub 81 samarbejdet, Den Fynske Ordning og samarbejdet med Lillebælt Golfklub er alle rigtig gode tilbud til 
vores medlemmer, samt fortsætter i 2018. Klub 81 og Dobbeltdækker/Lillebælt aftalen er et samarbejde der 
giver fuldtidsmedlemmer mulighed for mod et lavt ekstrakontingent, at spille hele året på 5 andre fynske 
baner. Den fynske Ordning er tilbud om lavere greenfee på alle fynske golfbaner. 
 
I 2017 har godt 480 golfspillere benyttet sig af Klub 81 samarbejdet, heraf 71 fra Vestfyns Golfklub, og hvor 
der sammenlagt er spillet ca. 5.050 golfrunder på de 5 baner, der deltager i samarbejdet – hvilket er en 
stigning i forhold til året før. 
 
Bestyrelsen i Vestfyns Golfklub har deltaget i flere af DGUs repræsentantskabsmøder og arrangementer og 
har stor glæde af den indsigt, som disse samarbejder og kurser giver os 
 



Vestfyns Golfklub har i efteråret etableret et samarbejde med Sunset Golfklub, der fra 1. januar 2018 
benytter banen som deres hjemmebane, aftalen er gældende i 2018 og genforhandles til efteråret, tag 
venligst godt imod golferne fra Sunset Golfklub. 
 
Kommunikation/information  
Vestfyns Golfklub har fortsat været at finde i såvel de lokale dagblade som de landsdækkende golfaviser. 
Hver uge kommer der et nyhedsbrev der giver en information om hvad der rør sig lige nu samtidig kommer 
der flere på facebook, så til jer der ikke har tilmeldt jer disse medier, bare tilmeld jer det er gratis. 
Vi har samtidig i 2017 uddelt foldere i flere områder, der giver information og Vestfyns Golfklub med tilbud til 
ikke golfere.  
Vi har tillige deltaget på forårsmessen i Arena Assens, for at fortælle hvilke muligheder der er i Vestfyns 
Golfklub. 
Vi har samtidig en del hoteller der tilbyder golf hos os, vi har i 2017 haft 750 besøgende, der har givet et 
pænt beløb til klubkassen. 
 
Sponsorer  
Når vi taler om indtægter, så kan vi ikke komme uden om vores sponsorer der er en af klubbens vigtige 
indtægtskilder. Der er i 2017 knap indbetalt tkr. 600, der fordele sig på kontingenter, greenfee samt 
sponsorater.  
Samtidig er det med stor glæde, at tiltaget fra 2015, hvor det lykkedes få etableret en erhvervsklub. Der 
spilles i alt 4 runder golf, hvor der samles point. Den samlede vinder får sit navn indgraveret i den store pokal 
med de store ører. Vinderen i 2017 blev Hans Jensen.  
 
Der arrangeres tillige medlemsmøder hos vore sponsorer. Vi har i 2017 været på besøg hos Eldorado, hvor 
der blev fortalt om virksomheden. Der blev tillige lavet aftaler. hvilket er til gavn og nytte for begge parter. 
Vi skal altid huske på, dem der støtter os - støtter vi. 
Vi vil gerne sige en stor tak til alle vore sponsorer, der har støttet Vestfyns Golfklub i 2017.  
Vi vil gerne arbejder på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor i Vestfyns Golfklub, i den 
forbindelse er der nedsat et sponsorudvalg, bestående af: Berno Holmgaard, Bent Jørgensen, Jan Hansen, 
Per Munk og Hans Jensen. 
  
Afslutning  
Bestyrelsen har i løbet af året 2017, arbejdet på en ny strategiplan for Vestfyns Golfklub, denne vil i løbet af 
2018 blive drøftet med jer medlemmer, således at vi fremover alle er enige om, hvordan Vestfyns Golfklub 
skal udvikle sig og i hvilken retning.  
 
Tak til alle medlemmer.  
Tak til formænd for jeres arbejde i de respektive klubber i klubben og endnu engang en stor og ubetalelig tak 
til alle jer frivillige, som ofrer en masse timer i klubbens tjeneste. 
Jeg vil også gerne takker såvel medarbejdere, som bestyrelse for et aktivt og til tider hektisk år. 
  
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 dem.  
Æret være deres minde. Tak.  
 
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.  
 
Morten D. 
Formand 


