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Formandens beretning 

 

Tak for ordet! 

Medlemssituationen og økonomien i 2020 

Lad mig sige lidt om medlemssituationen og økonomien i 2021. Klubben har aktuelt 803 medlemmer 

mod 840 medlemmer primo 2021. Det skal understreges, at omtrent halvdelen af de frafaldne 

medlemmer er flexmedlemmer – herunder især langdistancemedlemmer. 

Ikke desto mindre bliver det et meget væsentligt fokus for den nye bestyrelse at øge medlemstallet 

over de kommende år.  

I forhold til økonomien kom klubben ud af 2020 med et overskud på ca. 32.000 kr. I 2021 

budgetterede vi med et overskud på 157.000 kr. Det endelige resultat for 2021 er et overskud på ca. 

438.000 kr. Det bringer klubbens egenkapital op på 684.000 kr.  

Der budgetteres med et overskud på 288.000 kr. i 2022, hvilket vil bringe vores egenkapital op på en 

lille million.  

Vi er jo ikke nogen sparekasse – men med det væsentligt større økonomiske ansvar følger også et øget 

behov for at have en økonomisk buffer. Herudover, er dette også forudsætningen for fremadrettede 

baneforbedringer. 

Ny træner 

Vi har igen lavet en ny aftale med Herning Golfklub. Ny træner i klubben bliver Meik Aagaard, som er 

nyuddannet pro. Nicolas Bay Jensen vil være i klubben den første tid for at hjælpe Meik godt i gang. 

Meik er ansat på samme vilkår som Nicolas var. Det vil sige, at han leverer 450 timer i klubben – men 

mulighed for udvidelse, såfremt vi har brug herfor. 

Golfshoppen 

Golfshoppen har været lidt af et smertensbarn. Vi påtænker at etablere en shop i indgangen af 

klubhuset. Herudover har vi nye planer for det tidligere shoplokale i form af installation af 

golfsimulator. Vi håber, at det lykkes. 

Restauranten 

Selvom restauranten ikke er en del af vores aftale med Lalandia, skal det nævnes her, at bestyrelsen er 

virkelig glade for, at Lalandia insisterer på, at der skal være en restaurant i golfklubben. Den 
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nuværende model fortsætter, og restauranten åbner med seniorherrernes åbningsmatch den 29. 

marts. 

Udvalgene 

Men, hvad der sker i de enkelte udvalg. Jeg har forhørt mig hos de enkelte formænd. 

Baneudvalget 

Følgende er modtaget af formand for baneudvalget, Olav Middelhede: 

Det har været et godt år for banen i Holmsland. Banen har vist sig fra sin bedste side det sidste år. 

Dette skyldes for langt den største del vores dygtige greenkeeper stab, som virkelige har fået sat en høj 

standard. Jeg ved de i år vil gøre alt for som minimum at banen holder samme stand som sidste år. 

Vi har i det forgangen år i gang sat omlægningen af hul 5 og 6 og som i nok har bemærket er vi langt 

med dette projekt. Vi er så langt at vi kan tage hul 6 i brug allerede fra den 1. marts, og forventer (hvis 

vejret er med os) at kunne tage hul 5 i brug til klubmesterskaberne.  Vi har i år også fortaget nogle 

mindre ændringer på banen så som sammenlægning af bunker på hul 18, fjernelse af bakke i bunker 

på hul 11 osv. Hen over vinteren har greenkeeperne brugt en del tid på at afvande banen bedre ved 

bl.a. at rense dræn, etablere nye dræn samt rense og grave nogle nye kanaler. 

Frivilligudvalget 

Udvalget – som består af Kirsten Trankjær, Rusty Seltz, Steven Lodberg Knudsen og John Clausen – fik 

samlet ca. 50 personer til en arbejdslørdag, den 9. oktober 2021. 

Efter morgansamling m/kaffe blev ”deltagerne” sendt ud i forskellige grupper og under kyndig ledelse 

af de 4 green-keepere, blev alt fra oprydning i bagrum, til maling af bænke/borde, opsamling af bolde 

på driving range/i kanaler, fjernelse af ukrudt i bunkers og klipning af diverse høje på banen, foretaget 

med en ildhu som sjælden er set. 

Efter endt arbejde og efter at have indtaget en velfortjent øl/vand samt sandwich, blev der afviklet en 

9-hullers Texas Scramble. 

Alt i alt en rigtig god dag, hvor der blevet lavet meget arbejde som der ikke lige er tid til i dagligdagen, 

ligesom dagens også havde stor værdi set i et socialt aspekt. 

Næste arbejdslørdag er planlagt til den 2. april 2022 (nærmere info følger)! 

Der har været en god mødeaktivitet i udvalget, som har mødtes 1 gang i måneden for at samle op på 

nye tiltag!   
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Sponsorudvalget 

Følgende er kommet fra formand for sponsorudvalget, Bent Brodersen: 

Der er i året lavet nye retningslinjer for fremtidige og nuværende sponsorer. Vi har udvidet vores 

sponsorkreds i løbet af året, hvilket også kan ses i regnskabet, da vi ligger pænt over budget. Husk at 

bruge vores sponsorer. De bidrager til driften og holder kontingentet nede. Vi kan ikke undvære vores 

mange gode sponsorer. 

Matchudvalget 

Følgende er modtaget af formand for matchudvalget, Søren Winther: 

Det har omstændighederne taget i betragtning været en godkendt sæson, med fornuftig opbakning til 

klubbens matcher. Især er vi stolte af deltagelsen ved klubmesterskaberne, som er en af de højeste i 

vores område - men der er stadig plads til flere. Vi håber på at endnu flere vil bakke op om klubbens 

matcher i den nye sæson. 

Begynderudvalget 

Følgende er modtaget af formand for begynderudvalget, Søren Winther: 

Der har været en ok tilgang til klubben det forgangne år – og ikke mindst ser vi flere yngre mennesker, 

der gerne vil prøve kræfter med golfen. Vi søsatte i år et rent damehold, hvor der var endnu mere 

fokus på det sociale, hvilket blev en succes og fortsættes i det nye år. Der er i skrivendes stund stablet 

et nyt begynderudvalg på benene, som allerede er i fuld gang med at lægge planer for den nye sæson, 

hvor der vil være endnu mere fokus på rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - en stor 

opgave for alle i klubben. 

Klubben er - efter nogle års pause - igen med i arrangementet "Golfens Dag" som understøttes af DGU 

med annoncering m.m. "Golfens Dag" afholdes søndag, den 24. april 2022 - nærmere program følger - 

men der bliver brug for frivillige! 

Samtidig har klubben indgået en aftale med firmaet "Funnel First", som i samarbejde med DGU har 

udviklet et koncept, hvor udvalgte grupper/personer tilbydes en forsmag på, hvad golfsporten kan 

bibringe! 

Klubben har p.t. tilkendegivelse fra 15 frivillige, som har indvilget i, at gøre en indsats for at klubben 

kan få flere medlemmer samt bibeholde de eksisterende! 
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Der bliver helt sikkert brug for endnu flere hoveder og hænder, men I vil alle blive nærmere orienteret, 

når vi har køreplanen endelig på plads! 

Tovholder i klubben for projektet er Mette Gravgaard!  

Tak til Niels Thomsen for han store arbejde med begynderne! 

Juniorudvalget 

Følgende er modtaget fra formand for juniorudvalget, Knud Jeppesen: 

Det var en lidt besværlig start på året. Men, da vi kom i gang med at træne dem, gik det rigtig godt.  Der 

blev afholdt en fin junioruge, som traditionen tro blev afsluttet med præmieoverrækkelse, pølser og 

sodavand. Der er pt. 31 juniorer mod 32 for et år siden. 

PR-udvalget 

Følgende er modtaget fra formand for PR-udvalget, Sebastian Schaper: 

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Finn Jacobsen og Kirsten Leth for deres store indsats i 

forbindelse med opbygningen, lanceringen og vedligeholdelsen af klubbens nye hjemmeside samt 

driften af vores facebookside! Også tak til Vestjysk Marketing for en meget pæn opbygget og 

gennemført hjemmeside! 

Samtidig har Holmsland Klit Golfklub som de fleste nok har bemærket ligeledes fået nyt logo! 

Hjemmesiden er naturligvis under stadig udvikling og der vil komme nye tiltag på siden i løbet af året. 

Idéer som en baneguide med dronevideo samt et "feed" hvor greenkeeperne kan sende banestatus 

m.m. på hjemmesiden er på tegnebrættet.  

Der er aftalt med Lalandia, at man i løbet af foråret vil koordinere en strategisk markedsføringsindsats 

i forbindelse med Lalandias åbning i juni. Der vil ligeledes blive koordineret et samspil mellem 

klubbens og Lalandia Søndervigs digitale medier. Når dette er på plads vil der blive arbejdet på en 

overordnet marketing- og kommunikationsstrategi for HKG.  

Som noget nyt er referaterne fra bestyrelsesmøderne blevet offentliggjort på vores hjemmeside. Så her 

kan medlemmerne følge med i bestyrelsens arbejde. 

Der blev til sidste års generalforsamling fremsendt et forslag om at ændre klubbens navn til 

”Søndervig Golfklub”. Det blev aftalt med forslagsstillerne, at bestyrelsen drøfter dette forslag her i 

februar – og op til dette års generalforsamling at forslaget drøftes i forbindelse med klubbens nye 

markedsføringsstrategi.   
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Eliteholdet 

Eliteholdet har haft en rigtig god sæson som er gået over alt forventning. Vores 5 div. hold gik 

ubesejret gennem sæsonen. De vandt puljen på andensidste spilledag med en sejr over Åskov og 

rykkede direkte op i 4 div.  

Kval. Holdet vandt deres pulje på sidste spilledag, sidste foursome og på sidste hul, hvilket sendte dem 

til oprykningsspillet i Aabenraa. På tros af deres gode indsats i oprykningsspillet var det desværre ikke 

helt nok til at sikre sig oprykning. 

Regionsgolf 

Der har været 7 hold med. Ca. 68 spillere fordelt på holdene 

Super veteran C blev nr. 1, de blev slået ud i kvartfinalen af Århus Ådalen. Holdkaptajn Sigfred 

Husted. 

B. Holdet hcp. 11.5 blev nr. 1, tabte i Semifinalen til Brejnholdtgård. Hold kaptajn Charlotte 

Knebelau 

I 2022 er der 8 hold tilmeldt. 

Klubberne i klubben 

I forhold til klubberne i klubben er det min opfattelse, at disse er i rigtig god form. Ikke mindst fordi 

der er nogle ildsjæle, som lægger det nødvendige arbejde heri. Tak for det! 

En personlig note fra formanden 

Den 31. juli 2019 afholdt vi det første møde med Lalandia. På det tidspunkt lå det ikke i kortene 

nødvendigvist i kortene, at klubben skulle overtage driften af banen. Det var rent faktisk ikke alle, som 

troede på visionerne - men på den efterfølgende generalforsamling, fik vi alligevel mandatet fra jer til 

at gå videre med ideen. I dag – 3 ½ år senere – kan vi se tilbage på 2021, som det første år, hvor 

Holmsland Klit Golf blev herre i eget hus. 

Og hvordan er det så gået?  

 

1. Vi er, som I kan se af regnskabet, lykkedes med at skabe en økonomisk levedygtig klub, hvor det er 

os selv, som sætter retningen. 

2. Vi har godt nok mistet ni huller - men vi er i fuld gang med at forbedre banen på to huller. 

3. Vi har nu næsten 50 frivillige, som dels løser en masse opgaver – og som skaber sammenhængskraft 

i klubben. 

4. Vi har fået ny hjemmeside og nyt logo. 



6 
 

Vi har konsolideret os, så nu handler det om udvikling. Jeg tænker, at fokus skal være på: 

 

1. Tilgang af nye medlemmer 

2. Kapitalisering af samarbejdet med Lalandia  

3. Videreudvikling af banen 

 

Det første punkt er fra mit perspektiv det allervigtigste. Hvis vi skal lykkes med at tiltrække flere 

medlemmer, kræver det ikke blot en flot bane – men også en klub med et stærkt socialt sammenhold, 

hvor alle føler sig velkomne og hjemme. Vi skal til at være en forening!   

 

I forhold til bestyrelsens sammensætning betyder det i min optik, at vi skal have en formand, som er 

meget synlig for klubbens medlemmer, og som har mulighed at bruge den nødvendige tid på at være 

fysisk tilstede i klubben. Derfor bliver denne beretning også den sidste fra mig som formand. Vi har nu 

brug for en foreningsformand og en foreningsbestyrelse! 

 

Afrunding 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til alle klubbens medlemmer, klubbens forskellige 

sponsorer, udvalgsmedlemmer, og alle de øvrige frivillige der på den ene eller anden måde har hjulpet 

til i 2022. Også en tak til restauranten for god mad og servering og greenkeeperne ude på banen for at 

holde banen i super fin stand året rundt. Og ikke mindst tak til vores manager, John Clausen for en 

fremragende indsats. 

Vi er kommet rigtig godt i gang som selvstændig klub. Og vi går en spændende tid i møde. Vi håber, at I 

alle sammen vil være med til at gribe den chance, vi her har fået. Uanset, om det er som frivillig, 

sponsor eller medlem. 

 

Tak for ordet! 


