Bestyrelsens beretning for året 2019 i Midtfyns Golfklub
Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub
Indledning
En golfklub er en alsidig størrelse med mange interesser og mange personer involveret. Det vil nok være
umuligt at komme rundt om det hele, så jeg vil forsøge at komme ind på de forhold som bestyrelsen anser
for at være de vigtigste for klubbens drift og udvikling.
Organisationen i Midtfyns Golfklub
I Midtfyns Golfklub har vi ikke færre end ni udvalg, der i samarbejde med bestyrelsen skal stå for drift og
udvikling af klubben. Princippet er, at alle udvalg har en repræsentant fra bestyrelsen med, således at der
kan refereres på første hånd om hvad der foregår i de enkelte udvalg. Formanden for det enkelte udvalg
udpeges af bestyrelsen, og kan være bestyrelsesrepræsentanten, men er det ikke nødvendigvis.
Det er vigtigt, at vores udvalg har både kompetencer og beføjelser til at udføre arbejdet. Kompetencer,
fordi det naturligvis øger mulighederne for at opgaverne løses på et højt niveau, og beføjelserne, fordi det
er afgørende for motivationen hos frivillige at de bliver taget alvorligt, og rent faktisk har indflydelse på det
de arbejder med. Det ligger os meget på sinde, og derfor kan det godt forekomme at vi henviser til et udvalg når I kommer til bestyrelsen med en eller anden problematik. Det er ikke fordi vi ikke vil tage os af det
i bestyrelsen, men fordi det netop er vigtigt at lade de relevante udvalg tage sig af det, og kun bringe det
ind i bestyrelsen hvis udvalget vurderer, at der er behov for det.
Vi har her efter sommerferien oprettet et Eliteudvalg, da vi har været så heldige at få tilgang af en række
dygtige spillere som også er villige til at drive eliteholdene og træningen. Vi håber, at udvalget kan være
med til at tiltrække flere spillere til klubben, og også være attraktiv for unge spillere der gerne vil udvikle
sig sportsligt.
Klubberne-i-klubben
En anden del af organisationen i klubben er 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-iklubben er samlingspunkter for mange af vores medlemmers sportslige og sociale aktiviteter. Ud over de
traditionelle klubber-i-klubben som Mandag Morgen, 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 sommerhalvåret.
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 hvem der spiller sammen – en fremgangsmåde, som for det første er godt for integrationen af nye medlemmer, og for det andet giver vores
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 klubbernei-klubben udfører, og dermed bliver en del af det stærke fællesskab, som de repræsenterer.
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Banen
Banen er klubbens eneste aktiv, da vi hverken har restaurant eller lejligheder til udlejning eller andre aktiviteter, som kan skaffe os indtægter. Banens stand er derfor afgørende for både medlemsrekruttering og tiltrækning af greenfeegæster.
I det tidlige forår havde vi udfordringer med vandingsanlægget, da en del af sprinklerhovederne blev ødelagt. Kombineret med tørt vejr i april og maj, gik det ud over vores greens, som der dog siden er blevet rettet op på.
Vi har en tilbagevendende diskussion om pleje af den høje rough, eller naturarealer, som nogen også kalder det. Vi har et ønske om at få det slået nogle gange om året, for at gøre banen så spillevenlig som muligt. Vi har indkøbt en slåmaskine til formålet, men vores lille traktor har haft svært ved at klare det uden at
køre varm. Efterhånden er det hele dog blevet slået, og måler er næste år at komme i gang lidt tidligere, så
vores udstyr bedre kan klare opgaven.
I bestyrelsen er vi af den opfattelse at banen står meget flot, specielt i forhold til de ressourcer vi har til at
passe den.
Det bør måske i denne sammenhæng lige nævnes, at det er der også andre der synes, idet vi i starten af
august næste år skal være værter for DM for seniorer.
Personale
Jeg vil ikke lægge skjul på at 2019 begyndte lidt udfordrende. En af de første opgaver for den nye bestyrelse var at ansætte en ny chefgreenkeeper efter at Søren Nielsen sagde sit job op kort før generalforsamlingen sidste år.
Det gik egentligt fint med at få ansat en ny Søren, som hed Ørskov i stedet for Nielsen, men allerede efter
en måneds ansættelse sagde han op igen, da han havde fået et nyt job i Nordjylland. Det var en ret presset
situation at stå i medio februar, men heldigvis fik via netværk fat på vores nuværende chefgreenkeeper
Tony Jensen, og han kunne heldigvis begynde i jobbet allerede d. 1. marts Tony fandt selv Willy Jensen som
greenkeeperassistent, og det samarbejde har fungeret så godt, at vi har valgt at fastansætte Willy så vi nu
har to fastansatte greenkeepere. Vi tror på at det er det rigtige valg for klubben, da vi mener at det vil forbedre pasningen af banen og fastholdelsen af medarbejderne.
Begge greenkeepere har stort fokus på pasning og vedligeholdelse af maskinparken, og det kan allerede i
år ses på regnskabet.
Medlemsudvikling og medlemsrekruttering
Som tidligere nævnt er det en vedvarende og vanskelig opgave at øge medlemstallet, og på landsplan falder antallet af golfspillere i disse år. Vi har dog i år faktisk formået at øge medlemstallet. Det tilskriver vi
især en høj grad af fastholdelse af de prøvemedlemmer der har meldt sig ind.
Vores model med træning, regeltimer, begynderspil og begynder-turneringer samt ikke mindst mentorordningen fungerer rigtig fint, så hvis vi kan få endnu flere ind via åbent hus dage og andre arrangementer skal
det nok lykkes at øge medlemstallet yderligere.
Når det er sagt, ved vi også at vi må imødese en del afgang til nytår (21 i alt, heraf 9 seniorer samt en del
andre ændringer af medlemsstatus). Det understreger, at det til stadighed en nødvendigt at skaffe nye
medlemmer til klubben.
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I regi af samarbejdet mellem de fynske klubber blev der d. 11. november afholdt et fællesmøde om medlemsrekruttering med input fra Dansk Golf Union. Der bliver næste år igangsat en række aktiviteter på baggrund heraf.
Greenfee
Vores indtægter fra greenfee er steget betydeligt i år, hvilket er meget glædeligt, og vi håber at det er udtryk for en længerevarende tendens. Antallet af solgt G5-kort er dog samtidig faldet, og dermed naturligvis
indtægterne fra G5-samarbejdet.
G5-aftalen
Vi har besluttet, at G5-samarbejdet fortsætter i 2020. Der sker en stigning fra 800 kr. til 900 kr., men det er
stadig attraktivt, da der kun skal spilles fem runder på andre baner i løbet af en sæson for at det er billigere
end at spille under den generelle fynske greenfeeaftale. G5-kortet kan købes allerede nu, og kunne være et
godt julegaveønske.
Golfhæftet
Golfhæftet vokser hele tiden og dækker nu ca. 950 baner i hele Europa, og vi har hvert år mange gæster,
som med Golfhæftet spiller her til reduceret greenfee. Husk hvis I vil købe Golfhæftet så at gøre det i klubben da vi modtager en fin provision.
Det sportslige
Kaniner og superkaniner har vundet deres respektive rækker på Fyn i år. Derudover har vi ikke haft de helt
store resultater i de turneringer vi deltager i, men der er rigtig mange gode oplevelser i at komme ud at
spille mod andre klubber, så jeg vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage.
Det er planen, at der tilmeldes i alt 8 hold til regionsgolf (2 i C-rækken, 2 i D-rækken, 1 i 50+, 2 i 60+ og 1 i
70+), og to elitehold i kvalifikationsrækken i 2020. Derudover deltager kaniner og superkaniner også i turneringer mod de øvrige fynske klubber.
Det frivillige arbejde i Midtfyns Golfklub
Det frivillige arbejde er livsnerven i en lille golfklub som Midtfyns, og er den lim der kitter det hele sammen
så klubben kan fungere som en helhed. Vi har faktisk ca. 100 frivillige i klubben, dvs. næsten en trediedel af
alle medlemmer, og det synes jeg er helt fantastisk, og det er også noget man i andre klubber misunder os.
Det frivillige arbejde er en nødvendighed for at vi kan få det hele til at løbe rundt økonomisk, og er afgørende for at vi igen i år kan 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 alle en del af fællesskabet.
Vi er i MGK 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.
Midtfyns Golfanlæg A/S
Som det nok er de fleste bekendt, ejes golfbanen af Midtfyns Golfanlæg A/S. Vi har et godt samarbejde, da
vi har én fælles interesse i drive og udvikle golfbanen og klubben.
Sponsorer
Også vores sponsorer og samarbejdspartnere skal her have en tak for deres medspil i sæson 2019.
3

Som noget nyt, er der det seneste års tid blevet udviklet et netværk for vores sponsorer, efter initiativ fra
Niels Larsen fra sponsorudvalget. Der kommer flere og flere deltagere for hver gang, så man må sige at
sponsorerne har taget godt imod initiativet.
Tak til Arne Malmos for en stor indsats i sponsorudvalget gennem mange år.

Bestyrelsen:
Anny Hessellund, Anne Mette Nordtorp, Arne Larsen, Kurt Poulsen, Per Germansen, Sten Lunde og Leif Hagelskjær.
Ringe, den 21. november 2019
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