
Vestfyns Golfklub – Beretning 2018 
 
Indledning  
Vestfyns Golfklub har i 2018, generelt set, oplevet et godt og tilfredsstillende golfår. Sæsonstarten trak lidt ud 
pga. sne, men herefter har det været fantastisk golf vejr, med en meget varm og solrig sommer. Dette kunne 
dog også ses på banen, der sidst på sommeren manglede rigtig meget vand.  
 
Vestfyns Golfklub har i året 2018 haft et godt samarbejde med Sunset Golfklub, der har benyttet banen som 

deres hjemmebane. Det gode samarbejde er i efteråret endt med en sammenlægning / fusion gældende fra 

2019. 

Bestyrelsen har i løbet af året, arbejdet med en ny strategiplan for Vestfyns Golfklub. Strategiplanen blev 
gennemgået på et medlemsmøde i efteråret 2018, hvor der var rigtig mange gode input til det videre arbejde 
for vores klub.  

Den overordnede vision 

Vestfyns Golfklub vil, gennem et tidssvarende anlæg, respekt for naturen, økonomisk robusthed 
og med et godt klubmiljø, være den foretrukne golfklub på Fyn for medlemmer, sponsorer og 
gæster.  
 
Bestyrelsen har gennemgået og revideret klubbens politikker. Politikkerne er klubbens retningslinjer for 
f.eks. baneservice, begynderudvalg, frivillige, afvikling af turneringer mm. I kan se dem alle sammen på 
vores hjemmeside under Klubben. 
 
2019 er året, hvor de nye golfregler og lokalregler træder i kraft. Klubben afholder 5 kurser i løbet af 
marts og april måned – det første allerede i morgen onsdag. Hvis I ikke har tilmeldt jer, så gør det.   
 
Klubbens regnskab for 2018 viser et resultat på tkr. 26, efter der er hensat tkr. 100 til skiltning på bane og 
tkr. 100 til nyt nøglesystem. Årets resultat herefter tkr. 26 med et budget på tkr. 22. Egenkapitalen pr. 31. 
december 2018 udgør tkr. 4.051. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende.  
 
Organisationen  
I 2018 har der i højsæsonen i alt været ansat 10 personer, til at varetage klubbens drift ude og inde.  
Seks greenkeepere, der har passet og plejet banen på en tilfredsstillende måde 
Fire personer, der er ydet en stor indsats med klubbens administration, rengøring og koordinering af de 
mange tiltag, som klubbens udvalg og bestyrelse har iværksat i årets løb.  
Men uden støtten fra jer medlemmer gik det ikke. I er alle med til at få Vestfyns Golfklub til at fungere.  
Der skal lyde en stor tak for jeres hjælp og støtte. 
 
Organisationsændringen, som vi gennemført sidste år, har fungeret meget tilfredsstillende. Den daglige leder 
Michael Skjerbek og chefgreenkeeper Stefan Andersen er rykket meget tættere sammen og har løst 
opgaverne på en tilfredsstillende måde til gavn for Vestfyns Golfklub. 
 
Banen  
Banen, der er klubbens største aktiv, gennemgår løbende forbedringer og vi forsøger at holde jer opdateret 
om hvad der sker igennem vores Nyhedsbrev. Senest har vi gennemført omlægning af teestederne på 
bagni. En stor tak for jeres tålmodighed i selve graveprocessen. Vi er dog ikke helt færdig med teestederne, 
da der er nogle af dameteestederne, der skal gås efter med hensyn til evt. renovering m.m. 
 
Banen har i efteråret 2018 fået en ny rating af DGU. I forbindelse med dette, har vi besluttet at gå væk fra 
udslag fra gul, rød og grøn til tal. Dette betyder at skiltningen skal ændres.  
Vi forventer at have det hele på plads inden Åbningsmatchen den 14. april 2019.  
  
  



I 2018 har ca. 5.550 greenfeegæster besøgt vores bane og vi har fået mange positive tilkendegivelser.  
De har bl.a. sagt 

• En fantastisk smuk bane, med mange udfordringer 

• En dejlig og imødekommende atmosfære i klubben 

• Smuk og velholdt bane i meget naturskønne omgivelser  

• Lækker bane og selskab.... 🏌️♂️ ⛳️ ☀️   

• Skøn bane. Vejret var ikke med os, så på en god dag ............  

• Super god og udfordrende golfbane med mulighed for at medbringe madkurven og holde en 

hyggelig picknick enten i naturen, på terrassen eller i klubhuset  

Det er altid dejligt at få roser om det vi sætter højest her i klubben. Men det kommer ikke af sig selv. Vi er 
nødt til at værne om banen og derfor bliver vi også nødt til at acceptere, at den ind imellem lukkes for bl.a. 
kørsel med vogne. Vi er nødt til at respektere restriktionerne og alle passe godt på vores bane – ikke mindst 
for vores egen skyld og så for vores gæster, så de bliver ved med at komme.  
 
Medlemmer  
Vi har haft en lille medlemsfremgang, hvilket er meget tilfredsstillende, når der ses på andre golfklubber der 
oplever en tilbagegang.  
Ved årets udgang havde vi 668 medlemmer + 59 støttemedlemmer.  
 
Vi er en klub, hvor de modne medlemmer er i overtal, derfor er det også vigtigt at vi får yngre medlemmer til 
klubben. Men det er en kamp at få nye medlemmer og derfor er det vigtigt at vores nye medlemmer føler sig 
trygge og velkomne i Vestfyns Golfklub og de respektive klubber i klubben.  
 
Den 1. januar 2019 kunne byde 23 nye medlemmer velkommen i Vestfyns Golfklub efter en vellykket fusion 
med Sunset Golfklub. 
 
Aktiviteter 
Der har været en fantastik god aktivitet i alle vores Klubber i Klubben, lige fra: 

• Seniorklubben 
• Tirsdagsgolf  
• Onsdagsdamerne 
• Torsdagsherrerne 
• Fredagsmatchen  
• m.fl. 

Klubbens medlemmer har været aktive på flere fronter, og det betyder god reklame for klubben.  
Dejligt at se så mange medlemmer møder op i røde trøjer og være tilskuer til vores hjemlige matcher.  
 
På trods af stor opbakning, så måtte 1. holdet desværre rykke ned i 4. division. 2. holdet klarede sig fint efter 
oprykningen til 5 division og 3. holdet, der fungerer som en rugekasse, hvor de helt nye unge stjernefrø 
blandes med ældre og mere rutinerede spillere, havde en god sæson i kvalifikationsrækken 
 
Derudover har mange af jer deltaget i Regionsgolf i årets løb. Alle hold havde nogle gode runder, men ingen 
nåede desværre videre til slutspillet. Men det vigtige er, at vi deltager og kommer ud og møder andre golfere 
og spiller andre baner.  
 
I 2018 har vi holdt en del medlemsaftener.  

• I marts måned 2018 var det en af klubbens sponsorer Sparekassen Sjælland – Fyn, der stod for et 
arrangement, hvor der blev fortalte lidt om Sparekassen og investeringer og hvor Søren Hansen var 
gæstetaler og fortalte om livet som profession golfspiller. 

• En aften især for nye golfere, hvor vi hørte lidt om klubbens aktiviteter, regler og etikette.  
• Vi deltog i Forårsmessen i Arena Assens og i Sommerlegene i Glamsbjerg, primært for at gøre 

opmærksom på og stimulere interessere for netop at komme til vores golfklub. 
 



Samarbejdsaftaler/Greenfee  
Klub 81 samarbejdet og samarbejdet med Golfklubben Lillebælt, også kaldet Dobbeltdækkeren, er begge 

rigtig gode tilbud til os medlemmer som fortsætter i 2019. De giver fuldtidsmedlemmer mulighed for, mod et 

lavt ekstra kontingent, at spille hele året på 5 andre fynske baner.  

Kommunikation/information  
Information er vigtigt. Derfor sender vi hver uge et Nyhedsbrev ud, der giver jer informationer om hvad der 
rør sig lige nu. Via de sociale medier forsøger vi at holde jer og vores gæster opdateret omkring events og 
arrangementer i klubben.  
Via Forårsmessen, som vi har deltaget i de seneste år og gør igen i år, kan vi komme ud ansigt til ansigt og 
fortælle om de muligheder, der er som medlem i Vestfyns Golfklub.  
 
Sponsorer  
Vi kommer ikke uden om vores sponsorer. De er en af klubbens vigtige indtægtskilder og 
samarbejdspartnere. Dette afspejles bl.a. også i, at Erhvervsklubben løbende udvides.  
Erhvervsklubben, hvor temaerne er netværk, inspiration og samarbejde mødes 6 gange om året til bl.a. 
kampen og ”Pokalen med de store ører”, virksomhedsbesøg og foredrag. 
Vi vil gerne sige en stor tak til alle vores sponsorer, som har støttet Vestfyns Golfklub i 2018.  
Vi vil gerne arbejde på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor i Vestfyns Golfklub. Tak til 

Sponsorudvalget, som har fungeret meget tilfredsstillende og som har været rundt og besøge alle vores 

sponsorer. 

Husk: Dem der støtter os - støtter vi! 
 
Afslutning  
Tak til alle medlemmer. Tak til formænd for jeres arbejde i de respektive Klubber i Klubben og endnu en 
gang 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 


