
 

Vestfyns Golfklub – Beretning 2019 
Indledning  
Overordet har Vestfyns Golfklub i 2019 oplevet et meget hektisk golfår. Sæsonstarten trak lidt ud, da året 
startede med et koldt forår med frost et par dage i maj måned, men herefter har det været fantastisk golf vejr. 
En meget varm og solrig sommer, hvor vi i august måned manglede vand, vores vandressourcer var tømte 
efter en meget tør 2018, hvor vandressourcerne ikke var blevet fyldte i vinteren. Først på efteråret 2019 kom 
vandet, hvor det var svært at spille en gang golf uden regn, hvilket blev tydelig at se på aktiviteten på banen.  
 
Bestyrelsen har i løbet af året videreført arbejdet med klubbens fremtidige strategiplan, der blev drøftet og 
fremlagt på et medlemsmøde den 29. oktober 2019. 
 

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. 

 
Bestyrelsens prioriteringer: 
 

• Klubbens fokus er ”golf for medlemmerne”.  

• Klubhuset skal tilgodese de bedst mulige rammer for medlemmernes sociale samvær. 

• Frivillige i udvalg og bestyrelse er drivkræfterne for klubbens aktiviteter.  

• Vi ønsker, at medlemmerne tager del i ejerskabet af Vestfyns Golfklub. 

• Vores økonomiske grundlag kommer primært fra 
1. Medlemskontingenter  
2. Greenfee gæster 
3. Sponsorer 
4. Arrangementer m.m. 

• Vi prioriterer ungdomsspillere og støtter vores spillere, så de får gode sportslige muligheder på det 
niveau, de befinder sig på.  

• Vi ønsker, at eliten inspirerer bredden i klubben. 
 
Der er i 2019 iført nye lokalregler og de nye golfregler er blevet gennemgået og implementeret på 
medlemsmøder i løbet af foråret 2019 med stor hjælp fra klubbens regeludvalg. 
Samtidig er de nye teesteder nr. 56 kommet på plads og er blevet taget godt imod af klubbens medlemmer 
og gæster. Teestederne nr. 50 er ikke glemt og forventes at blive gennemgået i løbet af 2020 og 2021. 
Banens nye skilte blev taget godt imod af klubbens medlemmer og gæster. 
 
Vi er også i gang med at ændre vores tidligere par 3 bane til en 6 hullers SNAG Golfbane, der forventes at 
blive klar til sæson starten 2020. Dette gør vi bl.a. med økonomisk hjælp fra fonde. 
  
Klubbens regnskab for 2019 viser et resultat på tkr.- 102.  Egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgør tkr. 

3.950. Bestyrelsen vurderer resultatet som ikke tilfredsstillende. Men når vi tager det våde efterår i 

betragtning, hvilket har holdt en del gæster væk, er dette en af årsagerne til det dårlige resultat. Ses årerne 

2018 og 2019 samlet, udviser de et samlet resultat med et overskud på tkr. 124, før hensættelser, hvilket må 

betragtes som godkendt.  

Det er dog meget bekymrende, at vi ikke har formået at fastholde kontingent indtægten, der i 2016 udgjorde 

tkr. 3.003, der nu er faldet til tkr. 2.780. 

Organisationen:  
I 2019 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 har 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.  



 
Dagligdagen styres af klubbens daglige leder Michael Skjerbek, der samtidig varetager banen i tæt 
samarbejde med chefgreenkeeper Stefan Andersen. De løser banens udfordringer og opgaverne på en 
tilfredsstillende måde til gavn for Vestfyns Golfklub.  
 
Banen:  
Banen, der er klubbens største aktiv, gennemgår løbende ændringer og forbedringer og vi forsøger at holde 
jer opdateret om, hvad der sker igennem vores Nyhedsbrev.  
Vi er i gang med at få etableret den nye SNAG Bane, der er træer der skal fældes og Skovholdet har plantet 
over 700 træer, en stor tak for dette arbejde. 
Der skal lyde en stor tak til jer medlemmer for jeres opmærksomhed og imødekommenhed, når der sker 
ændringer. Ikke mindst når vi kun må gå men bærebags p.g.a. for meget vand på banen, det er naturligvis 
træls, men vi gør det kun for at værne om vores bane og anlæg. 
 
I 2019 har ca. 4.750 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  

Samtidig har vi haft 2 besøg af Golfbladet i 2019, hvor  

• Henrik Knudsen i bladet fra august 2019, med overskriften Golf på godset beskriver Vestfyns 
Golfklub fra starten i 1974 til nu. Der samtidig roser klubben for fantastiske naturoplevelser i et smukt 
terræn og roser samtidig banen for en ekstra charme. 

• Svend Novrup i bladet fra september 2019 efter et besøg i juni 2019, med overskriften Den perfekte 
golfdag – Fairways og greens var billiardklæder, teestederne lækre med nye hulskilte, vejret vare e 
drøm, flowet på banen var ideelt – hvad kan man ønske mere? 

Det var 2 meget flotte artikler der er kommet rundt til hele golf Danmark. 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 forholdsvis stor tilbagegang, hvilket er den samme tendens, der ses fra mange andre klubber.   
Ved årets udgang havde vi 629 medlemmer + 53 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.  
 
Bestyrelsen har udtænkt en plan for at få ændret medlemstilbagegangen til en fremgang. Denne plan vil 
bliver præsenteret senere. 
 
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.  
 



Klubbens 1. hold klarede sig fint i 4. division. 2. holdet klarede sig over al forventning i 5 division. 
  
 
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 2019 har vi holdt en del medlemsaftener.  

• I foråret har vi afholdt regelundervisninger  

• I efteråret har vi afholdt strategimøde. 

• Vi deltog i Forårsmessen i Arena Assens, 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. Klub 81 samarbejdet er pr. 31. december 2019 ophørt, men fortsætter i 
en ny konstellation under navnet Fynske Golf Oplevelser (FGO) med klubberne, Svendborg, Faaborg, 
Odense, Langesø og Vestfyns Golfklub, 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 
rører 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 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 om ”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 2019.  
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 takke såvel medarbejdere, som bestyrelse for et aktivt og til tider hektisk år.  
 
Den 11. februar 2020  
 
Morten D.  
Formand  

 

 

 


