
Formandens beretning i Holmsland Klit Golfklub for sæsonen 2022 

 

Sikke en sæson 2022 vi har været igennem. Det hele startede med nogle rokeringer i bestyrelsen 

lige efter generalforsamlingen, da Søren Vinther valgte at starte som greenkeeper hos os. Tobias 

Olesen som lige var blevet valgt som suppleant tiltrådte bestyrelsen med det samme. Og bedst 

som man troede, at nu skulle vi have en mere eller mindre normal golfsæson, nu hvor coronaen 

var på tilbagetog, valgte Russerne at invadere Ukraine og starte en krig i Europa som udløste en 

kæmpe usikkerhed og en ikke før set energi- og økonomikrise i Danmark. En stor del af vores 

udgifter i klubben er el til vandingsanlægget samt brændstof til drift af vores maskiner til 

vedligeholdelse af banen.  

 

Det er bl.a. disse forhold som er medvirkende til at årets regnskab ender ud i et mindre underskud 

på kr. 49.000 mod vores budgetterede overskud på kr. 288.000. Dette vender vi tilbage til lidt 

senere, når vi skal gennemgå årets regnskab.  

 

Som nævnt på sidste års generalforsamling ville vi i 2022 rette vores fokus på rekruttering af nye 

medlemmer samt fastholdelse af deres medlemskab i klubben. Klubben har i slutningen af 2022 

haft 856 medlemmer som er 42 medlemmer flere end i slutningen af 2021. Vi har p.t. 317 

fuldtidsmedlemmer, 200 distancemedlemmer og af resten af medlemsskaren er størstedelen fleks 

medlemmer.  

 

Vi har også i 2022 haft stor søgning til banen af greenfeespillere. Selvom vi i juli måned havde et 

stort hul pga. det meget dårlige vejr, nåede vi alligevel samme indtægter herfra sammenlignet 

med året før.  

 

Også i 2022 ståede vores bane fantastisk flot takket være vores dygtige greenkeepere. Et kæmpe 

stort tak til Steven, Charlotte, Søren og Ole som arbejder dagligt for at vi har en utrolig flot bane. 

Det er også takket være dem, at vi kan spille på banen hele året rundt og endda til sommergreens. 

Jeg syntes, at vi lige skal give dem en kæmpestor hånd! 

 

Dette er kraftig medvirkende til, at vi har så stor søgning af greenfeespillere til vores bane.  

 

Hvilket bringer mig til vores to smertensbørn, nemlig restauranten og shoppen. Der har i sæsonen 

2022 stadigvæk været en del indkøringsvanskeligheder ift. til restauranten fra Lalandia´s side både 

mht. servicen, åbningstiderne samt madens svingende kvalitet. Det er ingen hemmelighed, at det 

ikke er verdens nemmeste opgave at drive en golfrestaurant samtidig med at kunne holde en 

nogenlunde økonomi i det samtidig med. Vi har afholdt en del møder med Bjarne Bach, som er 

direktør i Lalandia Søndervig samt Iben Hansen som er deres eventansvarlig for at få afhjulpet 

nogle af udfordringerne. Der er for den kommende sæson lavet nogle ændringer ift. 

åbningstiderne, menukortet og driften af restauranten, som gerne skulle udmønte sig i en positiv 

udvikling i restauranten. Der vil komme noget info ud omkring dette i løbet af de næste uger. Jeg 

vil også gerne kraftigt opfordre alle til at benytte sig af restaurantens tilbud, hvis vi skal være 

sikker på at også have en restaurant ved vores golfbane i fremtiden! 

 

I forhold til shoppen lykkedes det os heller ikke i sæsonen 2022 at komme i gang med at åbne 

denne. På grund af Ukraine krisen kunne vores samarbejdspartner ikke skaffe nok varer til sin egen 

store butik i Esbjerg, hvilket gjorde, at vi hellere ikke kunne få de varer, som vi gerne ville have. 

Der arbejdes stadigvæk på højtryk for at finde en løsning med en shop her i klubben.  



 

Fra de forskellige udvalg i klubben har jeg modtaget følgende beretninger om årets forløb: 

 

Baneudvalget: 

I år har vores baneudvalgs medlemmer været Olav Middelhede (transition fra sidste år), Tobias 

Bank Olesen, Gunnar Frandsen, Jeppe Bank Olesen, greenkeeper Steven Lodberg Knudsen og 

undertegnede. 

 

Vi har en fantastik bane vi er stolt af. Men alle gode ting har brug for at blive vedligeholdt of 

forbedret ind i mellem. 

 

Det største projekt for klubben har været ombygningen af hul no. 5. Fordi vi fik usædvanligt dårligt 

vejr i år har græsset ikke vokset som vi havde håbet. Vi forventer at hulet bliver klar til spil 1. april. 

 

Over vinteren er medarbejderne i gang med: 

- Reparere og erstatte dræn i fairways, især på for ni. 

- Dække den korte kanal foran og til højre fra rødt teested på hul no. 2. 

- Ombygge bunkeren foran green på hul 14. 

- Hjælpe med bygning af flere fuglekasser til insekt kontrol på banen. 

 

Vi har også identificeret og prioriteret ca. 20 andre projekter for fremtiden i kategorierne: 

sikkerhed, besparelse af medarbejdede timer ifm. at holde banen i stand, bane forbedringer, bane 

præsentation og spiler bekvemmelighed. 

 

Klubben skal nok kom videre med projekterne når vi har ressourcer til dem. 

 

Baneudvalg ønsker jer en god vinter og vi ses til forår. 

 

Rusty Seltz 

 

Frivillig Udvalg 

Der er rigtig få golfklubber verden rundt der fungerer uden noget frivilligt arbejde. På Holmsland 

Klit er det ikke bare at lave noget arbejde men også at begynde med at tage ansvar for og blive 

stolt af VORES Klub! 

 

Udvalget har som faste medlemmer John Clausen, Greenkeeperen Steven Lodberg Knudsen, Rusty 

Seltz og vores dygtige formand Kirsten Ellegaard Trankjær. 

 

I år var vores andet år, for at støtte klubben og vi har ca. 60 mennesker på listen der vil hjælpe på 

en eller anden måde. Vi afholdte to arbejdsdage med ca. 35 medlemmer der fik morgenmad, 

arbejdede et par timer, fik frokost og afsluttede med en 9 hullers hygge match. Alt i alt dejlige 

dage at lære hinanden bedre at kende, have det sjovt og forbedre vores bane! 

 

Lige så vigtig var at vi begyndte at etablere nogle faste hold til vigtige projekter. Eigil Trankjær var 

tovholder til bold opsamling på træningsbanen. STOR tak til Eigil op hans hold!  

 

Preben og Flemming tømmer skraldespande på banen. Tak I to!  

 



Over vinteren er der et lille hold der skal bygge stærekasser som skal at hjælpe med 

insektbekæmpelsen på banen. Tak til jer!  

 

Og selvfølgelig har vi brug for flere til sjove projektør næste år. 

 

Vi begyndte også at organisere hold til at hjælpe John på kontoret især med gæsterne og hjælpe 

med pro shoppen. Der var flere grunde hvorfor de to hold ikke kom længere sidste år, men vi 

håber det kan fungere godt til næste sæson. 

 

Kom og vær med til at bygge en bedre klub! 

 

Husk: Næste arbejdsdag er 1. april 2023. 

 

Rusty Seltz 

 

Matchudvalg 

Det har også i år været omstændighederne taget i betragtning en godkendt matchsæson med 

fornuftig opbakning til klubben matcher.  

 

Det må dog alligevel siges, at deltagerantallet til vores matcher er en smule faldende. Vi vil gerne 

opfordre alle til at deltage i matcherne, samt at gøre reklame for vores matcher i området! 

 

Begynderudvalg 

Nye Golfere i Holmsland Klit Golfklub 2022 

I 2022 har der været omkring 40 nye prøvemedlemmer, det er rigtig mange! Enkelte er holdt 

undervejs, men langt de fleste fortsætter i 2023. 

 

De 19 af prøvemedlemmerne er kommet ind i klubben via Golfdage, med Facebook reklamer 

(Funnel First), resten har tilmeldt sig til Niels Thomsen, der står for begynderarbejdet sammen 

med Susanne Høvsgaard, Karin Ditlevsen og Elise Poulsen. 

 

Golfdagene (Funnel First) blev arrangeret i samarbejde med DGU og marketingfirmaet Funnel 

First. 

 

Vores manager John Clausen og nyt bestyrelsesmedlem Mette Gravgaard stod for det sammen 

med en stor flok frivillige: Niels Thomsen, Susanne Høvsgaard, Karin Ditlevsen, Sigfred Husted, Lissi 

Husted, Dee Berger, Kirsten Trankjær, Elise Poulsen. Der var arrangeret 5 Golfdage i maj-juni 2022. 

Der var 30 fremmødte og 19 gik videre på et begynderkursus (350 kr.). 

 

Vi havde nogle omkostninger på 26.000, de deltagende betalte selv 299, og det gav en indtægt på 

ca. 9.000. Så Golfdagene kostede klubben 17.109 kr. 

Men hvis vi så trækker indtægterne fra på dem, der er fortsat på begynderkursus og får et 

prøvemedlemsskab giver det et lille overskud på 4500 kr. Og det er bare for 2022! 

Det kan godt betale sig. 

 

Det var de tørre tal! 

Værdien for klubben er stor – alle de frivillige, der stiller op, gør at vores klub hænger sammen. Og 

gør at vores klub får nye engagerede medlemmer. 



 

Begynderudvalget har haft travlt i 2022 – Der er fundet løsninger, for der kom rigtig mange nye. Vi 

var ikke helt klar til det, men det lykkedes os ikke at skræmme dem alle væk igen. Der blev lavet 3 

hold: 

mandag og torsdag 1 og torsdag 2. 

 

Der har også i juni været en regelaften for begyndere med regelambassadør Michael Vejen Møller. 

Der var gode tilbagemeldinger fra begynderne. 

 

Når det kommer til begynderarbejdet, er den helt store trækkraft Niels Thomsen, der med sin 

rolige og venlige og trygge vestjyske facon inviterer alle indenfor i vores klub. 

 

Mette Gravgaard 

 

Juniorudvalget 
 
Året startede lidt langsomt op med 5 juniorer, men efter de første 3 gange, var vi oppe på 10 
juniorer der deltog i træning. 
 
Der blev traditionen tro, holdt en rigtig fin junior uge, med rigtig mange forskellige øvelser, samt 
en masse sjove aktiviteter. 
 
Juniorugen sluttede på terrassen med præmieoverrækkelse, samt pølser og sodavand til alle.  
 
Tobias Olesen 
 
Sponsorudvalg 

Også i sæsonen 2022 har vores sponsorudvalg lavet et fantastisk stykke arbejde med at fastholde 

eksisterende sponsorer samt at få nye sponsorer til klubben.  

 

Vi vil igen opfordre vores medlemmer til at bruge vores sponsorer, hvilket bidrager til vores drift 

og holder vores kontingentsatser nede. VI kan på ingen måde undvære vores mange, gode 

sponsorer. 

 

Kommunikationsudvalg 

Der blev i tidligere år af medlemmerne efterspurgt mere kommunikation fra klubben omkring 

aktiviteter, banen m.m. 

 

I løbet af 2022 har kommunikationsudvalget skruet meget op for blusset og der er kommet meget 

liv på både facebook og på vores hjemmeside! Igen skal der lyde en stor tak til Finn Jakobsen og 

Kirsten Leth for at drive, opdatere og vedligeholde hjemmesiden og vores facebook side.  

 

Vi vil gerne opfordre alle til at like og dele opslag som vi får lavet på facebook. Dette vil give os en 

meget større rækkevidde og det vil få vores facebookside til at vokse. 

 

Golf for kvinder – 2022 

Der var et forløb med golf for kvinder, arrangeret sammen med DGU i 2021. Det var et forløb med 

golftræning og særlige arrangementer som yoga, rosé osv. 

 



Vi overvejede hvad vi skulle gøre i 2022, skulle det igen være DGU’s koncept eller skulle vi bruge 

kræfter på at fastholde de nye medlemmer som vi havde fået. Vi valgte at tilbyde et forløb, der 

sigter på at indsluse begyndere og fastholde de medlemmer, vi allerede havde. En rundspørge hos 

nogle af kvinderne fra 2021 gav input til, hvordan det skulle se ud.  

 

Derudover var det opfattelsen, at der godt kunne være flere tilbud med socialt fokus for kvinder i 

klubben. 

 

Da formålet blandt andet var indslusning i klubben og dermed fastholdelse af de nye medlemmer 

udbød klubben det til 250 kr. for 2½ måned.  

 

I år 2023 er prisen sat op til 350 for 2½ måned. Målgruppen er hcp +36. 

 

Det blev til en fast spilledag – mandag: lige uger med træning ulige uger spil på 9 huller. 

1 gang om måneden er der fællesspisning. 

 

Der har være 15 tilmeldte (som er max.) med nogle på venteliste. 

 

I 2022 har der været assistance fra frivillige damespillere: Lissi Husted, Charlotte Knebelau, Dee 

Berger og Mette Gravgaard.  

 

I 2023 forventes det, at de bliver selvkørende uden frivillige. 

 

Mette Gravgaard 

 

Regionsgolf 

Regionsgolf er simpelthen en af det sjoveste måder at spille golf på i klubben. Man kommer til at 

kende andre spillere, få træning af en professional træner, spille på andre baner (gratis), er en del 

af et hold og får noget venlig konkurrence. What’s not to like? 

 

Et hold er: 3 single herrer, en single kvinde og et mixed par. Hvert hold har også et par reserve 

spiller. 

 

Der er plads til spillere af næsten alle handicap niveauer. 

 

I 2022 havde klubben 62 spillere på 7 forskellige hold under ledelse af Sigfred Husted.  

 

Mange hold havde succes, nogle rimelig stor succes…..og alle havde det sjovt! 

 

Senior B med Charlotte som kaptajn: #1 i puljen og vandt over Royal Oak i 16. dels finalen men 

tabte desværre 8. dels finalen til Dronninglund. 

 

C Hold med Lars som kaptajn: #1 i puljen og vandt 16. dels finalen over Breinholtgård men tabte 

desværre 8. dels finalen til Svendborg. 

 

D Hold med Niels som kaptajn: #2 i puljen. 

 

Veteran C med Eigil som kaptajn: #4 i puljen. 



 

Veteran B med Sigfred som kaptajn: #2 i puljen. 

 

Super Veteran C med Karen Margrethe som kaptajn: #2 i puljen. 

 

Super Veteran B med Erik som kaptajn: #2 i puljen. 

 

Hvis I vil vide mere om regionsgolf kik ind på klubbens webside under Medlemmer/Regionsgolf. 

 

I 2023 startede sæsonen med en opstartsmøde 5. marts og en sjov hulspils match. 

 

Selv om den officielle tilmelding sluttede den 10. januar, ring/skriv til Sigfred hvis du har lyst at 

være med. Han vil bruge dig hvis det er muligt. 

 

Rusty Seltz 

 

Eliteholdet  
 
Eliteholdet har haft en rigtig god sæson, som er gået lidt over vores forventninger. Vores 4. div. 
vandt deres pulje på andensidste spilledag med en store sejr over Trehøje golfklub på 
hjemmebane.  
 
Så næste sæson spiller de 3 div.  
  
Kval-holdet mødet en rigtig svær pulje, men fik en store sejr andensidste spilledag over Struer 
golfklub på hjemmebane. De vil fortsat spille i kvalrækken.  
 
 
 
Der skal fra mig personligt og fra hele bestyrelsen lyde en kæmpe tak til alle der yder en indsats i 
udvalgene eller som frivillige for vores klub! I gør det kanon og i er med til at udvikle den klubånd 
og ejerskab til klubben som vi har brug for i fremtiden! 
 
I efteråret meddelte Maik, at han desværre ikke kunne fortsætte som Pro/Træner hos os, da han 
skal hjem til Herning Golfklub.  
 
Bestyrelsen gik omgående i gang med at afsøge mulighederne for at finde en ny pro til vores klub. 
Forskellige konstellationer og muligheder blev afsøgt både i samarbejde med DGU og PGA of 
Denmark som er Pro’ernes forening. Eftersom vores trænere de seneste 5 år har været igennem 
en voldsom svingdør, ville vi gerne sikre noget kontinuitet for klubben hvad dette angår.  
 
Her dukkede så Mathias Dall Knudsens navn op, som i starten af i år blev færdiguddannet PGA Pro 
fra Vejle Golfklub.  
 
Vi vidste jo, at vi alene ikke havde råd til at få ansat Mathias, så vi tog kontakt til Dejbjerg Golfklub 
for at forhøre os om de vil være med til at ”dele” Mathias.  
 
Efter nogle få møder, for at få detaljerne på plads lykkedes det at få Mathias ansat både hos os og 
i Dejbjerg! Der skal herfra lyde en stor tak til Dejbjerg Golfklub for nogle gode møder en 
konstruktiv måde at få ansættelsen på plads.  
 



Mathias er tiltrådt begge steder den 01.03.2023. Velkommen til Mathias 
 
Ganske få uger efter Maik meddelte John Clausen, at han ønsker at stoppe som manager i 
Holmsland Klit Golfklub, da han vil trække sig fra arbejdsmarkedet.  
 
Også her blev der drøftet mange forskellige scenarier i bestyrelsen for hvilke løsninger der skulle 
findes her.  
 
I starten af året gik vi i gang med at slå stillingen op på de relevante medier. I løbet af januar 
måned modtog vi så 17 kvalificerede ansøgninger. I starten af Februar måned blev der afholdt 
samtaler og valget faldt som tidligere meldt ud på Jacob Nordestgaard som har meget erfaring 
samt et kæmpe netværk indenfor golfverdenen. Jacob tiltræder stillingen den 01.04.2023.  
 
John har givet tilsagn om, at hjælpe Jacob godt i gang, også efter hans fratrædelse sidst i marts 
måned. Der vil blive afholdt en reception for at sige farvel og tak til John den 31.3.23. Der kommer 
nærmere info hertil i løbet af kort tid.  
 
I løbet af 2022 blev der afholdt hele 11 bestyrelsesmøder plus et hav af udvalgsmøder, samt 
diverse møder med Lalandia, Dejbjerg Golfklub og diverse andre interessenter i klubbens regi.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for deres store indsats for klubben i løbet af den 
forgangene sæson.  
 
Endnu en gang også på bestyrelsens vegne et stort tak til alle klubbens medlemmer, klubbens 
sponsorer, udvalgsmedlemmer, medarbejdere og alle frivillige for deres indsats i og for klubben. 
 
En speciel tak skal også lyde til John for hans fremragende indsats for klubben igennem de seneste 
12 år!! 
 
Tak for ordet! 

Sebastian Schaper  

Formand 


