
 

Vestfyns Golfklub – Beretning 2020 

 
Indledning  
Året 2020 har for Vestfyns Golfklub været meget specielt. Et år, der aldrig har været oplevet i 

hele klubbens eksistens på 46 år. Der var ingen, der havde forestillet sig, hvilket år vi gik i 

møde efter afslutningen af en meget lang generalforsamling den 3. marts 2020.  

 

Den 11. marts 2020 blev landet ramt at Corona Virus, med den fulgte diverse 

restriktioner om afspritning, holde afstand, forsamlingsforbud m.m.  

Bestyrelsen valgte fra starten at følge Dansk Golf Unions anbefalinger, som vi løbende har 

meldt ud til jer medlemmer. Vi har hele tiden været klar over, at det har betydet ændringer for 

den enkeltes golfoplevelser hen over året, men vi har forsøgt at efterleve de instrukser der er 

kommet fra DGU. 

 

Efter de første anbefalinger startede vi med at sende hovedparten af personalet hjem, for at 

undgå, at én blev smittet og vi ville være nødsaget til at lukke klubben ned. Ved at sende 

hovedparten hjem kunne vi få refusion og samtidig havde vi et beredskab klar, hvis én blev 

syg. Hvilket heldigvis ikke blev aktuelt.  

 

Bestyrelsen afholdt det første bestyrelsesmøde som et telefonmøde. Sæsonen kom i gang, 

men ikke som de tidligere år. Vi startede op med to-bolde, med længere afstand mellem 

boldene, ingen gæster m.m. 

 

Der var en del utilfredshed med de indførte restriktioner samt banens beskaffenhed. Men 

bestyrelsen ønskede ikke at ændrer på de vejledninger/restriktioner, som DGU havde meldt 

ud. Restriktionerne bevirkede også, at der i løbet af foråret 2020, var en del aflysninger af 

turneringer, arrangementer m.m. Danmarksturneringen blev ændret så vore 2 turneringshold 

skulle møde deres modstanderhold én gang på en neutral bane.  

 

Bestyrelsens intentioner var fra starten af året, at der skulle arbejdes meget kraftigt efter den 

besluttede strategiplan, der blev vedtaget i efteråret 2019. Dette har desværre ikke været 

100 % muligt pga. corona situation. Men til trods for dette, er der ikke sket ændringer, da  

 

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. Greenfeegæster 

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. 

 



I løbet af 2020 fik vi, med økonomisk støtte fra Fynske Bank Fonden, afsluttet ændringerne af 

klubbens tidligere par 3 bane til den nye SNAG-bane. Der skal i den forbindelse lyde en stor 

tak for denne støtte. 

 

Klubbens regnskab for 2020 udviser et ekstraordinært flot overskud på tkr. 70.  Egenkapitalen 

pr. 31. december 2020 udgør tkr. 3.933. Bestyrelsen vurderer resultatet som meget 

tilfredsstillende. Da vi i løbet af foråret 2020, havde lavet et estimat på et forventet underskud 

på tkr. – 350.  

Pga. af de mange restriktioner, kunne danskerne ikke rejse på ferie til sydens varme, hvilket 

bevirkede, at golferne blev hjemme i Danmark og spillede golf. Det har vi draget god nytte af i 

Vestfyns Golfklub, hvilket har været med til at bidrage til et godt resultat. 

Organisationen:  

I 2020 har der i højsæsonen været ansat op til 11 personer til at varetage klubbens drift ude 

og inde. Seks greenkeepere, der har passet og plejet banen på en tilfredsstillende måde. 

Fem 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.  

 

Dagligdagen har været styret af klubbens daglige leder Michael Skjerbek, der samtidig varetog 

banen i tæt samarbejde med chefgreenkeeper Stefan Andersen. De har løst banens 

udfordringer og opgaverne på en tilfredsstillende måde til gavn for Vestfyns Golfklub. 

  

Ændringer af organisationen: 

Bestyrelsen har haft en del møder, hvor vi har drøftet klubben indtægter og omkostninger, vi 

har analyseret klubben udvikling med tilbagegangen af indtægter fra sponsorer og de faldne 

kontingenter pga. det faldne medlemsantal. Dette har bevirket at klubben lønudgifter, set i 

forhold til klubbens indtægter, løbende har været stigende, hvilket vi samtidig har fået 

bekræftet ved sammenligning med andre klubber af Vestfyns Golfklubs størrelse. Det var for 

bestyrelsen klart at der skulle ske noget, der ikke kunne vente. Vi skulle have indtægterne op 

og omkostningerne ned.     

 

Det blev besluttet, at der skulle ansættes en Golfmanager, der kunne gå forrest og sælge 

golfklubben til nye og flere sponsorer, lave flere arrangementer samt skaffe flere medlemmer 

til Vestfyns Golfklub. For at lønprocenten ikke skulle stige for voldsom og for at få 

personalekabalen til at gå op, blev der samtidigt afskediget personer.  

Det blev i samme forbindelse bestemt, at besparelse på banen ikke var muligt, da banen er 

klubbens største aktiv. Vi har en udfordrende bane, der tiltrækker golfere fra det meste af 

landet. 

 

Banen:  

Vestfyns Golfklub har i 2020 lagt bane til Danmarks bedste juniorer den 22. og 23. august. Vi 

modtog rigtig mange roser for banens stand fra DGU m.fl. Turneringen gik fint og vinderen 

blev den tidligere Vestfyns Golfklub dreng Christian Gregersen. Stort tillykke til Christian. 

 

Det er samtidig en fantastisk glæde, at Vestfyns Golfklub er blevet kåret af 86.653 af 

Golfhæftets brugere og har vundet følgende kategorier: 

• 1. Plads - FAVOURITE GOLF COURSE på Fyn 

• 1. Plads - BEST GOLF COURSE på Fyn 

• 1. Plads -  BEST VALUE FOR MONEY på Fyn 

• 3. Plads -  BEST HOSPITALITY på Fyn 

Der skal I den forbindelse lyde et stort tillykke til klubbens greenkeepere for et godt arbejde. 

 

  



Stærekasser: 

Banen har gennem længere tid været belastet af larver fra stankelben samt gåsebiller. Det er 

ikke tilladt at bruge sprøjtemidler i de mængder, der skal til for at få bugt med larverne. Derfor 

blev det besluttet at der skulle sættes stærekasser op for at tiltrække stære. Stærerne bruger 

de nævnte insekter som føde til deres unger. Igennem et par måneder har Tommy Holm og 

Jørgen Hansen fabrikeret ca. 100 stærekasser, som vil blive sat op rundt omkring vores på 

golfbane. En stor tak til Tommy og Jørgen for deres hjælp til at få lavet de mange 

stærekasser. 

Ovennævnte indsats hænger fint sammen med klubbens overordnede vision, om at Vestfyns 

Golfklub vil, gennem et tidssvarende anlæg, respekt for naturen m.v. 

 

Det er samtidig meget vigtigt, at der løbende bliver foretaget ændringer, således at vore 

gæster oplever, at der er foretaget nye tiltag. Det kan være generende, at der bliver lavet 

noget på banen, specielt når man selv skal spille lidt golf. Der skal derfor lyde en stor tak til jer 

medlemmer for jeres opmærksomhed og imødekommenhed, når der sker ændringer.  

Dette gælder også, når vi kun må gå med 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. Vi skal alle passe 

godt på vores bane – ikke mindst for vores egen skyld, men også for vores gæster, så de 

bliver ved med at komme.  

I 2020 har der været ca. 6.100 greenfee gæster, der har besøgt vores bane, hvilket er 

ekstrem flot. Dette kan dog ikke direkte måles på klubbens greenfeeindtægter. Dette skyldes, 

at vi har tilsluttet os flere aftaler såsom FGO – Fynske Golf Oplevelser, hvor der betales et fast 

beløb og så kan den enkelte golfer spille banen 10 gange. 

Medlemmer  

Samlet set har Golf Danmark haft en meget stor og pæn tilgang af nye golfspillere hen over 

2020. Vi har haft en begrænset tilbagegang. Ved årets udgang havde vi 513 medlemmer + 42 

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 i de respektive 

Klubber i Klubben.  

 

Bestyrelsen har i samarbejde med DGU indledt et samarbejde omkring rekruttering af 

medlemmer i 2021, hvor der allerede nu er nogle af jer medlemmer, der er udtænkt til at 

være med i denne plan. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod denne henvendelse, således at 

vi alle er med til løfte medlemsantallet i Vestfyns Golfklub. Der vil komme en information ud 

om disse tiltag, når gruppen er blevet samlet. 

 

Aktiviteter:  

Vores aktiviteter i alle vores Klubber i Klubben, har naturligvis været præget at mange 

aflysninger og ændringer pga. Corona situationen. 

 

Der har ikke i år været den samme opbakning til klubbens divisionshold som tidligere, da 

kampene som tidligere nævnt er spillet på en neutral bane. Det kunne jo være, at det var 

forklaringen på, at klubbens 1. hold ikke klarede frisag og måtte rykke ned i 5. division & 2. 

holdet rykkede ned fra 5. division til kvalifikationsrækken. 

 

Der er mange af jer, der har deltaget i Regionsgolf i årets løb. Alle hold havde nogle gode 

runder, men ingen nåede desværre videre til slutspillet. Men det vigtigste er, at vi deltager og 

kommer ud og møder andre golfere og spiller andre baner. I 2020 prøvede D-rækken noget 

nyt. Efter de officielle regionsgolfkampe spillede holdet en Ryder Cup Match mod Sct. Knuds 

Golfklub. En god succes, som vi vil følge op på.   

 



Vi har desværre ikke haft mulighed for at afholde medlemsaftener i løbet af 2020, hvilket 

havde været ønskeligt, ud fra de beslutninger bestyrelse har truffet hen over året 2020.  

 

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:  

Fynske Golf Oplevelser (FGO) og samarbejdet med Golfklubben Lillebælt (Dobbeltdækkeren), 

er begge rigtig gode tilbud til os medlemmer.  

 

Fynske Golf Oplevelser (FGO) med klubberne, Svendborg, Faaborg, Odense, Langesø og 

Vestfyns Golfklub, der giver fuldtidsmedlemmer mulighed for, mod et lavt ekstra kontingent, at 

spille hele året på 4 andre fynske baner (10 runder pr. bane), denne familie udvides fra 2021 

med Sct. Knuds Golfklub, således at FGO fra 2021 består af 6 klubber. 

 

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.  

Det er tillige besluttet at vi i det kommende år, vil bruge flere penge på markedsføring, der 

primært skal ske via de sociale medier. 

 

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 forsøges udvidet.  

Erhvervsklubben, hvor temaerne er netværk, inspiration og samarbejde mødes 6 gange om 

året til golf og netværk. Vi vil gerne sige en stor tak til alle vores sponsorer, som har støttet 

Vestfyns Golfklub i 2020.  

Vi vil gerne arbejde på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor i Vestfyns Golfklub. 

Det er tillige besluttet at vi skal være bedre til at gøre vore sponsorer mere synlige for vore 

medlemmer, således at alle er klar over hvem der er sponsor i Vestfyns Golfklub. 

Det skal være en naturlig ting, at vi som medlemmer er opmærksomme på at støtte vore 

sponsorer, der yder et bidrag til klubbens økonomi. 

 

Teebox: 

Vi har i august måned 2020, indgået en aftale med Teebox, således at vi i Vestfyns Golfklub 

kan spille golf hele året rundt. Teebox levere og driver et golfsimulatorhus af høj kvalitet hos 

os, uden omkostninger og besvær. Vi skal stå for den løbende rengøring og betaling af strøm 

(kr. 6.000 – kr. 9.000 pr. år). 

Da vi indgik samarbejdet, forventede vi, at golfsimulatorhuset var klar omkring oktober måned 

2020, men der var lidt udfordringer med Assens Kommune, der nu skulle være afklaret. Vi ser 

frem til at huset er klar til efteråret 2021. 

 

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 4. februar 2021.   

 

Morten D.  

Formand  


