Bestyrelsens beretning for året 2018 i Midtfyns Golfklub
Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub
Indledning
Da jeg skulle forberede denne beretning spurgte jeg i bestyrelsen om der var nogle emner som de syntes
skulle med i beretningen. ”Skriv at det var godt vejr” lød det lakonisk fra et fra medlemmerne (I kan jo prøve at gætte på hvem det var!). Det var godt vejr. Aldrig er så mange vejrrekorder slået på ét år.
Her ved udgangen af sæsonen 2018 kan vi se tilbage på et år, som på mange måder har været et godt år
for Midtfyns Golfklub. Vi har været heldige at vi fik en voldsom regnbyge (ca 50 mm.) over golfbanen i slutningen af juli, hvor tørken var ved at få rigtig fat. Det har gjort at vi har en af de få golfbaner der kom igennem tørken uden væsentlige skader – hvilket er blevet bemærket af mange greenfee spillere efter sommerferien. Vi har opfyldt vore mål på langt de fleste områder, og det er bestyrelsens opfattelse, at vi har en
klub, hvor medlemmerne trives godt og hvor vore gæster føler sig velkomne.
Bestyrelsens prioritering
Bestyrelsen ser arbejdet med rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af de eksisterende som første
prioritet. Åbent hus arrangementer, mentor ordningen, begynderundervisningen og begynderturneringer,
er vigtige brikker i det arbejde. Desværre har tilslutningen til åbent hus arrangementerne ikke været så god
som vi kunne ønske os og dermed færre begyndere. Samtidig er medlemmerne der stopper p.g.a. alder
blevet flere så det er en vedvarende kamp at forsøge at øge medlemstallet. Heldigvis er der en vis tilflytning af medlemmer fra andre golfklubber.
Golfbanen er vores aktiv og udvikling og vedligeholdelse er også top prioriteret. Vi har med et minimum af
professionel greenkeeper arbejde og en omfattende indsats fra frivillige formået at banen står rigtig flot.
Der foregår løbende initiativer fra baneudvalget for at forbedre spilleoplevelsen på banen både for medlemmer og gæster. Det er planen, at klippe den høje rough 4 gange årligt, så det bliver muligt at finde bolde derude, og alligevel blive straffet for sin skævert. Som forsøg er det vedtaget at slette et par af fairway
bunkerne og omdanne disse til græsbunkers, primært for at spare på arbejdet med vedligeholdelsen.
Midtfyns Golfanlæg A/S
Vores samarbejde med bane ejerne i A/S ét foregår stadig tilfredsstillende, selvom de har sat vores lejebeløb op fra det kommende år. Klubben og A/S ét er som forbundne kar, vi er deres eneste indtægtskilde og
vi kan ikke gå andre steder hen og leje et golfanlæg, samtidig er det vedtægtsbestemt at A/Sét ikke kan betale udbytte, så det er egentlig kun et spørgsmål om i hvilken kasse pengene ligger. Vi har i år sammen fået
gennemført en energi optimering i klubhuset hvor klubben kunne få et kommunalt tilskud og A/S ét tager
resten af regningen. Vi holder løbende møder mellem parterne og afstemmer vore forventninger til hinanden
Organisationen i Midtfyns Golfklub
Omkostningerne til vort ansatte personale, er den største udgiftspost i klubben. Derfor er det også naturligt, at vi i bestyrelsen løbende vurderer, hvordan vi på dette område kan sikre, at vi til stadighed har de
bedste løsninger ud fra de midler, som vi har til rådighed, og de ønsker som vi har for banens pleje og udvikling. I år har vi haft Chefgreenkeeper Søren Nielsen der er fuldtidsansat (Søren har netop i går indleveret
sin opsigelse) og greenkeeper Kenneth ansat ansat i 8 mdr. samt forskellige hjælpere på deltid, da vores
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rumænske greenkeeper assistent Petrus valgte at blive hjemme hos familien. Heldigvis har flere grupper af
frivillige løst specifikke opgaver på banen så vi alt i alt har kunnet være tilfredse med banens stand gennem
hele sæsonen. De professionelle arbejder tæt sammen med baneudvalget der også står for de frivillige
grupper.
Claus Berg har været tilknyttet som begyndertræner og derudover tilbudt træning til de der har lyst og behov.
Alle klubbens udvalg har ydet et fint arbejde og opfyldt de handlingsplaner de havde lagt.
Banen
Sæsonen har modsat året før været præget af det tørre vejr, så i år har vi kunnet spare på diselolien men
til gengæld kan A/S ét mærke en stigende vandregning p.g.a. nødvendig vanding at teesteder og greens.
Der er blevet nødvandet ved vore nye træer, (IK) hvilket indebar nogen opfindsomhed for at kunne nå alle
træer. Da der ikke er vandingsanlæg hvorfra slanger kan nå alle træerne så der blev indkøbt et stort vandings kar. Langt de fleste af træerne har overlevet tørken.
I hegnene er der tyndet en del så banen er mere spilbar for alle. Det blev nødvendigt at klippe roughen da
det ikke var muligt at holde tidslerne i nede ved sprøjtning i det høje græs. Som tidligere nævnt er det nu
planen at gøre dette 4 gange årligt, dog uden opsamling, da det er temmelig dyrt at leje maskineri til det.
Så sent som i går har Per Nortorp kørt med en af sine store maskiner, så nu skulle roughen være til at have
med at gøre for alle spillere hen over vinteren. Der bliver løbende renset op i søer og vandløb og selvom
de ser meget nøgne ud umiddelbart efter varer det ikke længe inden planterne er på vej igen. En meget
våd vintersæson lagde pres på nogle af de områder hvor drænene enten var stoppede eller utilstrækkelige,
det er et område hvor der løbende skal udføres renovering og ny anlæg. Sprøjtning af ukrudt og svamp har
i år fungeret fint da det er blevet gjort rettidigt og banen står efter vores mening meget flot.
G5-aftalen
Har i år været presset af et vigende salg af kort, ca.200 mindre end året før. Dette mindre salg er mest centreret omkring Eventyrgolf og Sct. Knuds og skyldes formodentligt at disse to klubber afgav temmelig mange medlemmer til Great Northern, en del af disse medlemmer er ifølge klubberne på vej tilbage igen, så
der er håb om at salget vil stige igen til næste år. Ellers lever samarbejdet i bedste velgående og kortene
for 2019 er til salg om kort tid (måske en julegave idé).
Vore eksterne samarbejdspartnere
Hoteller, og diverse markedsførings ordninger gør et stort arbejde for at markedsføre Midtfyns Golfklub til
deres medlemmer og kunder. Golfhäftet vokser hele tiden og dækker nu ca. 950 baner i hele Europa, og vi
har hvert år mange gæster, som med Golfhäftet spiller her til reduceret greenfee .
Husk hvis I vil købe Golfhäftet så at gøre det i klubben da vi modtager en fin provision.
Medlemmerne
Som tidligere nævnt er det en vedvarende og vanskelig opgave at øge medlemstallet, i år har vi en lille tilbagegang i medlemstallet. Det tilskriver vi et mindre fremmøde ved de åbent hus arrangementer vi har afholdt og deraf færre begyndere. Vi har også i år haft gratis prøvemedlemskab og det gav desværre nogle
”pay and play” spillere som prøvemedlemmer, disse havde ingen intentioner om at melde sig rigtigt ind
men kun i billig træning og spil på stor bane. Det har givet anledning til en diskussion i bestyrelsen om
hvorledes vi kan undgå tilsvarende fremover. Et punkt som den kommende bestyrelse må tage beslutning
om.
Vores model med træning, regeltimer, begynderspil og begynder turneringer samt ikke mindst mentorordningen virker ellers fint, der skal bare flere ind via åbent hus dage. I 2019 har vi en aftale med ”Hjerteforeningen om at de vil stå for et arrangement hos os i starten af maj. Vi må så blive bedre til selv at markedsføre vore egne arrangementer.
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Gæster
Vi har i år med det gode sommervejr haft en stigning i antallet af gæstespillere, og dermed er vore greenfee indtægter steget, som tidligere nævnt er antallet af G5 gæster faldet selvom vores andel af spillede
runder er cirka den samme som de foregående år.
Omsætningen i klubhuset har også en stigende tendens (der drikkes flere øl når solen skinner)
Klubberne-i-klubben
Vi har i Midtfyns Golfklub et godt socialt liv på tværs af aldersgrupper og sportsligt niveau, og det er noget
som vi skal værne om. Klubberne-i-klubben er samlingspunkter for mange af vore medlemmers sportslige
og sociale aktiviteter. Ud over de traditionelle klubber-i-klubben som Mandag Morgen Seniorerne, Tirsdagsdamerne og Torsdagsherrerne, har vi også klubber-i-klubben, som henvender sig til en bredere skare
af medlemmer. Kaninklubben spiller om onsdagen, og deltagerne er begyndere samt mere erfarne medlemmer, som deler ud af deres golfmæssige kunnen undervejs. Par match klubben spiller om eftermiddagen, sidste fredag i hver måned i sommer halv året . Vintergolfen om lørdagen samler mange medlemmer
til frisk luft og motion i den mørke tid. I samtlige turneringer møder man op på et givet tidspunkt, og der
trækkes lod om sammensætningen af de forskellige flights – en fremgangsmåde, som for det første er godt
for integrationen af nye medlemmer, og for det andet giver vore medlemmer en god mulighed for at lære
mange af klubbens medlemmer nærmere at kende.
Det er derfor vigtigt, at medlemmerne – også i fremtiden - bakker op omkring det arbejde, som klubben-iklubben udfører, og dermed bliver en del af det stærke fællesskab, som de repræsenterer.

Det sportslige
2018 har haft stort set de samme turneringer som de foregående år, enkelte turneringssponsorer har trukket sig og andre turneringer er sat i stedet f.eks. Cross country som blev gennemført for andet år. Deltagelsen i vore turneringer er fortsat flot, dog er det kun Nielsen´s der har mange deltagere udefra, men det er
samme forhold i alle de fynske klubber og det blev på formandsmødet besluttet at gøre en fælles indsats
for at få golfspillerne til at deltage i flere af de åbne turneringer hos hinanden.
På holdsiden var vore ”elitehold” i 5 div og kvalrækken desværre ikke i stand til at gøre sig gældende, der
var for mange afbud og måske en for smal trup til de 2 hold. Vi har efter overvejelser tilmeldt 2 kval hold til
den kommende sæson da vi forventer tilgang af 3-4 lav handicap spillere.
Anderledes flot er det gået for klubbens ”breddehold” i Regionsgolf turneringen.
Veteran B holdet med Arne Larsen som holdkaptajn vandt overlegent puljen. I ¼ finalen mødte de Tønder
golfklub i Vejen, de blev besejret med 6-5. I ½ finalen på Sønderjydsk golfbane blev Steensballe gård besejret med 7-4. I Regionsfinalen på Benniksgård golfbane blev de dog besejret med 6-5 af Holstebro. Holdet
spiller i Vet. A-rækken til næste år.
Reg.C (min. Hcp.18,5) med Alf Rasmussen som holdkaptajn vandt deres pulje med max point. I slutspillet
startede de i 1/16- finalen, Lillebælt GK blev besejret 6-5 på Odense GK. I 1/8- finalen på Barløseborg vandt
de over Vestfyn med 7-4, i ¼ - finalen på i Fredericia slog de Varde GK med 7-4, så måtte de se sig besejret
af Århus Ådal GK med 8-5 i Hedensted. Et meget flot resultat.
Reg.D (min. Hcp.26,5) med Kurt Poulsen som holdkaptajn vandt ligeledes deres pulje. I slutspillet var de
oversiddere i 1/8-finalen. I ¼-finalen som blev spillet i Langesøe vandt de 9-2 over Royal Oak GK. 1/2-finalen
mod Trehøje GK blev spillet i Holsted og MFG vandt 7-4. Finalen var henlagt til Holmsland klit GK hvor de
mødte Nordvestjydsk GK, MFG holdet sejrede med 9-2 og var dermed regionsmestre. Et fantastisk resultat
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som ydermere gav dem adgang til landsfinalerne på Falster. På Halsted Klosters bane mødte de Hillerød GK
som de tabte til med 9-2.
Set i lyset af denne succes, er det bestyrelsens intension at forsøge med flere regionshold til den kommende sæson.
Det bør her også nævnes at vort kaninhold vandt i Fynsregionen i år.
STORT TILLYKKE TIL SPILLERNE PÅ DE RESP. HOLD
Det frivillige arbejde i Midtfyns Golfklub
Det frivillige arbejde er livsnerven i en lille golfklub som Midtfyns, det er en nødvendighed for at vi kan få
det hele til at løbe rundt og oven i handlen aflevere et pænt regnskab. Derudover er det meget givende for
klubbens sociale liv, det skaber fællesskab som er vigtigt for at holde på medlemmerne og alle der deltager, om det er den hårdt arbejdende kasserer eller én der fandt tid til nogle timer på forårets arbejdslørdag, er de del af fællesskabet. Vi er i MFG så privilegerede, at vi altid kan finde nogen der vil løse en opgave, men vi i bestyrelsen er opmærksomme på at vi ikke kan blive ved med at spænde buen yderligere. Men
alle der har ydet en indsats i golfklubben fortjener vores dybtfølte tak.
Også vore sponsorer og samarbejdspartnere skal her have en tak for deres medspil i sæson 2018.

Bestyrelsen:
Anny Hessellund, Anne-Mette Nordtorp, Leif Hagelskjær, Per Germansen, Erik Jeppesen, Sten Lunde og
Peter Larsen
Ringe, den 22. november 2018
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