
Formandens beretning for 2021 

 
2021 blev året hvor vi fik ansat en ny Golfmanager, som skulle have mere fokus på de 
kommercielle aktiviteter, samt en ny sekretær, som er ansat i en deltidsstilling. Samtidig fik vi 
kørt Michael godt ind i en stilling som greenkeeper og pro træner med en fordeling på 50/50. 

Desværre blev 2021 også året hvor vores Chefgreenkeeper sagde op efter mere end 20 års 
ansættelse i VFG. En af årsagerne til at Stefan forlod os var at tonen blandt nogle medlemmer 
var meget negativ, når man var nødt til at lukke banen, eller den ikke var klippet som 
ønsket.  Her vil jeg gerne opfordre til, at man behandler andre som man selv ønsker at blive 
behandlet, og husker at komme med en positiv kommentar - det giver glæde og energi.  

Jeg er glad for at Leo søgte jobbet som chef green keeper. Leo har stor erfaring, kender banen 
og har mange gode ideer til hvordan banen skal forbedres i de kommende år. 

Covid-19 har stadig drillet os lidt i 2021, men slet ikke som i 2020, og vi er nu tilbage til en 
normal hverdag i klubben. Kun Åbningsmatchen blev berørt, men det var nok mest pga. den 
kæmpe snestorm der lige skulle lægge sig over Vestfyn den dag. I perioder har vi også været 
ramt af megen regn som har givet udfordringer på banen. 

2021 blev desværre heller ikke året, hvor vi fik vendt 11 års medlemsnedgang i netto tal. Igen 
tabte vi flere medlemmer end vi fik nye, og vi har virkelig brug for al den hjælp de nuværende 
medlemmer kan give. Her tænker jeg på om man ikke kender nogen, som kunne flytte deres 
medlemskab til VFG i stedet for at være medlem i Sverige, eller flex-medlem et sted, man ikke 
har et tilhørsforhold til. 

I opfordres også til at fortælle venner, kollegaer og familie om de mange positive ting som er 
forbundet med golf.  For mig er det ikke kun en konkurrence, det er også det sociale, 
livskvalitet, sundhed og en stor naturoplevelse.  

Økonomisk kommer vi ud af året med et plus på lidt over kr. 50.000,-, som især skyldes 
kontorets ihærdige indsats for at finde hjælpepuljer i forbindelse med Corona pakker. Vi har 
samlet fået kr. 270.000,- i direkte hjælp uden nogen former for modydelse, og det er grunden 
til det fine resultat for 2021.  

Det er rigtig godt gået!  Men vi må huske på at dem får vi ikke i 2022.  

Både i 2021 og starten af 2022 har vi fået sat stærekasser op, lavet af vores egne frivillige 
Tommy & Jørgen. Stor tak for det. Det er allerede begyndt at rygtes i andre golfklubber, så jeg 
hører at de er blevet inviteret til at hjælpe i andre klubber. Stære hjælper til at tage larverne 
fra stankelben og gåsebiller som giver os udfordringer på greens. 

Golfhæftets kåringer blev lavet om i år, så man ikke laver dem regionalt, men kun nationalt. 
Det vil sige, vi ikke kunne forsvare vores fine placeringer fra 2020, men vi har lige netop fået 
en 3. plads i kategorien ”Most Visited” i hele Danmark. 

Jeg blev valgt som formand sidst i juni 2021. Opgaven på det første bestyrelsesmøde var at lære 
hinanden at kende, få opbygge tillid og respekt og ikke mindst finde ud af, hvor de forskellige 



kompetencer lå og få dem placeret hvor det gav mest værdi for klubben. Vi er nu så langt at vi i de 
næste måneder barsler med flere nye tiltag for at tiltrække nye medlemmer.  
 
2022 skal for alvor være det år, hvor vi får bremset op for medlemsnedgangen og får knækket 
kurven. Det sker med en masse nye tiltag, hvor vi bl.a. har fået etableret et Rekrutteringsudvalg, som 
har flere spændende ting på programmet.  
 
Der kommer Kvinder & Golf, som er et 8 ugers golfkørekort kun for kvinder, hvor der hver gang 
foruden golftræning tilbydes en aktivitet som  f.eks. Zumba, Yoga, blomsterbinding, Tapas & Rose osv. 
Der kan være 20 kvinder på det hold, som starter op den 27/4-22.  
 
Vi er med på et landsdækkende forløb omkring kronisk syge, som starter op i juni, hvor vi tilbyder 4 
gratis trænings lektioner for at se, om vi kan skabe interesse for golf og herigennem skabe en 
forståelse af at golf er for alle. 
 
Vi kommer til at lave et samarbejde med virksomheder i Assens omkring fyraftensgolf, hvor vi i løbet 
af 2022, inviterer op til 10 virksomheder på en smagsprøve på golfen. 
 
Vi har i samarbejde med Deal.dk og Avisfordele.dk solgt nogle værdibeviser, der vil sikre, at vi får 
nogle personer, der i foråret skal starte på et introduktionskursus i klubben og forhåbentlig senere 
ønsker at blive medlemmer i klubben. 
 
Sidst men ikke mindst, så har kontoret landet en stor sum penge til et projekt omkring gåture i 
naturen, hvor vi håber at kunne invitere lokalbefolkningen tættere på golfklubben til en gåtur, og 
derigennem forsøge at skabe interesse for golfspillet. 
 
Jeg og bestyrelsen vil i det kommende år arbejde for at vi får en bedre økonomi, således at vi kan 
investere i forbedringer af banen, klubben og klubhuset, så vi bliver en mere attraktiv klub for alle. 
 
Vi vil også gøre vores til, at vi skaber en mere positiv ånd i klubben, hvor et smil og en positiv 
omgangstone bliver en naturlig del af hverdagen og hvor medarbejdere og medlemmer føler sig godt 
behandlet. Klubben skal være et sted hvor man gerne vil komme. Det vil også betyde, at vi vil blive en 
mere attraktiv klub for nye medlemmer. 

 
Noget af det som har overrasket mig mest som ny i bestyrelsen er den store opbakning af frivillige, 
som hver uge gør en kæmpe indsats for vores klub. Det er en fornøjelse at se og en fantastisk hjælp.  

                    Det var også en  fornøjelse at være med til frivillighedsmatchen, hvor jeg og resten af  bestyrelsen   
                    var med til at give de frivillige en god dag. Dagen blev ikke mindre god af at kontoret havde              

 skaffet midler fra en fond som ville betale for en ekstra god forplejning. 
 
                   TAK til alle jer som giver en hånd med. Uden jer var der ikke en golfklub i Glamsbjerg. 

 
          Også en stor tak til alle jer som på under 10 dage fik samlet mere end 100 donationer sammen, så vi 
                 kunne komme i betragtning til momsrefusion.  Det var helt vildt at høre hvor stærkt det gik.  
 
                   Vi kan også afsløre at vi har fået et 6-cifret beløb bevilget fra en fond, så vi kan få etableret en 
                  overdækket driving range. Kontoret har også fået tilkendegivelse fra et par andre fonde som også vil 



                  støtte vores projekt, så nu går vi bare og venter på at få en byggetilladelse. 
                  Vi kan desværre ikke afsløre hvem der har bevilget midlerne, men det kommer når vi har the grand 
                  opening. 
                  

Der skal også lyde et stort tak til alle vores sponsorer, der kommer flere og flere og vi sætter meget 
stort pris på det. 
Det er dejligt at opleve erhvervsklubben også har fået gode ben at gå på og der nu kommer mellem 
20-30 hver gang vi har et arrangement. Jeg ved Nicolai knokler for at gøre arrangementerne bedre 
gang for gang, men det er dejligt at se den store opbakning. 
 
Tak til alle medlemmer. Tak til alle formænd/kvinder for jeres arbejde i de respektive klubber i 
klubben og endnu engang stor og ubetalelig tak til alle jer frivillige, som ofrer en masse timer i 
klubbens tjeneste. 
 

            Sidste men ikke mindst en stor tak til vores engagerede medarbejdere i klubben., 
 
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. 
 

  Jacob Bjerre 
  Formand  
  Vestfyns Golfklub 

 

 

 

 

 

 


