Bestyrelsens beretning for året 2016 i Midtfyns Golfklub
Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub
Indledning
Her ved udgangen af sæsonen 2016 kan vi se tilbage på et år, som på mange måder har været et godt år
for Midtfyns Golfklub. 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.
Dette skal dog aldrig foranledige os til at ”hvile på laurbærrene” for i en meget konkurrencepræget danskgolfverden, hvor klubberne konkurrerer om at underbyde hinanden på greenfeesatser og golfpakker, er
det meget vigtigt, at vi fortsætter vort arbejde med at skabe gode forhold og aktiviteter for klubbens medlemmer, samt sikre at vi - hvad banens pleje og udvikling angår - fastholder et højt niveau, som kan tiltrække endnu flere gæstespillere, som kan medvirke til at udbrede kendskabet til Midtfyns Golfklubs bane.
Bestyrelsens planlægning
af årets aktiviteter styres af handlingsplaner for de enkelte udvalg. Vi har i bestyrelsen en fast procedure
for udarbejdelse og godkendelse af disse handlingsplaner, herunder hele budgetfasen for det kommende
år. Vi følger løbende op på implementeringen af de tiltag, som er beskrevet i handlingsplanerne, og som vi
har besluttet at iværksætte. I 2016 har vore væsentligste fokusområder været at tiltrække flere medlemmer til klubben, samt – med henblik på den nu lukkede 9-huls bane - at finde et godt alternativ, som fremadrettet sikrer en god integration af begynderne.
Midtfyns Golfanlæg A/S
Til vore mange nye medlemmer vil jeg for en god ordens skyld kort redegøre for Midtfyns Golfanlæg A/S’
rolle i Midtfyns Golfklub. Selskabet blev i sin tids grundlagt for at skaffe kapital til anlægsfasen. Aktionærkredsen består primært af medlemmer i klubben, det lokale erhvervsliv, samt andre i nærområdet, som i
sin tid besluttede at støtte projektet. Det helt specielle ved Midtfyns Golfanlæg A/S er, at det er vedtægtsbestemt, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne, så man kan vel med rette sige, at Midtfyns Golfklub og Midtfyns Golfanlæg A/S, er 2 alen ud af samme stykke, og sådan fungerer samarbejdet også i hverdagen. Midtfyns Golfanlæg A/S, som ejer anlægget inkl. bygninger, har lejeaftalen på arealet med Faaborg
Midtfyn Kommune og en privat lodsejer, ligesom man afregner forbrugsafgifter, indgår forsikrings- og andre aftaler – herunder leasingaftalerne på vor maskinpark. Klubben betaler så en årlig leje til Midtfyns
Golfanlæg A/S, som herigennem får dækket sine udgifter. Der er fuld gensidig gennemskuelighed på alle
områder – herunder budget og økonomi, og klubben og Midtfyns Golfanlæg A/S afholder løbende møder
for at drøfte investeringer, lejens størrelse mv. samt gensidig orientere hinanden om de forskellige tiltag og
planer.
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. Chefgreenkeeper Søren Nielsen har hidtil været ansat på en 9 mdrs. kontrakt. I 2016 forlængede vi
denne til 10½ måned og fra 2017 vil Søren være fuldtidsansat i Midtfyns Golfklub. Den ekstra tid vil bl.a.
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blive brugt til klargøring af maskinerne til den nye sæson, samt til løsningen af nogle administrative opgaver – herunder udarbejdelse af plejeplanen for det kommende år, som også er en del af Sørens funktion.
I år har vi haft en medarbejder fra Rumænien – Petrus - ansat som praktikant. Petrus er faldet godt til i
klubben, og vi har aftalt med Petrus, at han fortsætter i det kommende år. Herudover har staben bestået
af Claus Berg i en kombineret rolle som træner og banemedhjælper, samt vores elev Dennis Christensen,
som blev udlært pr. 1. september, og herefter er fratrådt.
18-huls Banen
Vi har i sæsonen været udfordret på vigtige områder, hvor løsningen af opgaverne ikke helt er forløbet
som planlagt. Det drejer sig bl.a. om den årlige klipning af den uslåede del af roughen, som var aftalt med
en lokal rideskole, der ville anvende høet til foder. Det blev af forskellige årsager forsinket, og det endte
med, at vi selv måtte klippe områderne og opsamle høet til bortskaffelse. Denne hændelse har medført, at
vi nu lader disse områder henstå uklippet gennem hele sæsonen – til gengæld er landingsområderne i ”driving distance” hvad angår den klippede del af roughen udvidet. Effekten af det nye klippemønster vil blive
vurderet efter sæsonen.
Et andet område, som har voldt os problemer er sprøjtningen mod bredbladet ukrudt – herunder tidsler,
kløver, bellis mv. Den nye sprøjte, som skulle have været leveret den 1. april, blev forsinket i adskillige måneder, og da den endelig kom skulle den indstilles og indkøres inden vi kunne påbegynde sprøjtningen. I
mellemtiden groede især kløveren til irritation for såvel medlemmer som gæstespillere. Efter at den nye
sprøjte er indsat har resultaterne været gode, og ukrudtstrykket er medio oktober reduceret med ca. 50%,
og behandlingen fortsætter tidligt i næste sæson.
Vore greens har i år været præget af en stigende andel af 1-årige ukrudtsgræsser, hvilket får greens til at
fremstå som ujævne med et dårligt rul. Vi har i løbet af sæsonen gennemført en intensiv eftersåning med
indlejede specialmaskiner, ligesom vandingen i perioder har været minimal for at stoppe væksten af de
uønskede græstyper. Fra næste sæson vil vi selv råde over materiel til regelmæssig eftersåning af greens.
I efteråret konstaterede vi, at det filtlag, som med tiden danner sig under græssets overflade var blevet for
tykt. Dette medfører dels, at græssets rødder får vanskeligere ved at søge i dybden, og dels at vandet har
vanskeligt ved at trænge væk fra overfladen, hvilket bevirker, at de 1-årige ukrudtsgræsser, specielt i kolde
perioder med ingen vækst i ædelgræsserne, får gode forhold og helt uønsket vinder terræn. Vi har derfor
primo oktober taget propper op af greens i en diameter på 12 mm. og i en dybde på ca. 5 cm. Ca. 3 mil.
huller blev det til, som efterfølgende er fyldt op med sand blandet med græsfrø. Det giver selvfølgeligt lidt
ujævne greens i en periode, men behandlingen er helt nødvendigt for at bringe kvaliteten af vore greens
op på det ønskede niveau. Samtidig er veldrænede greens en betingelse for, at vi kan spille på sommergreens om vinteren i perioden uden frost og sne.
I sidste års beretning omtalte vi bl.a. forskellige projekter med større drænarbejder og oprensning af søer.
Vi har i indeværende sæson så småt taget hul på disse, men må dog samtidig erkende, at vi ikke har de fornødne ressourcer til at løse dem alle på en gang, men der vil løbende blive foretaget en prioritering af opgaverne.
Vi har i år påbegyndt arbejdet med at skifte de nuværende teestedsmarkeringer med hhv. hvide, gule, blå
og røde farver ud med et tal, som angiver banens samlede ca. længde fra det pågældende teested. F. eks.
spiller banen fra det nuværende røde teested i alt 4.767 meter. Fremover vil dette teested blive markeret
med tallet 48. Tilsvarende vil det gule teested blive ændret til tallet 56 idet længden fra dette tee andrager
5.619 meter. Blå bliver ændret til 52 og hvid til 59. Samtidig vil de nyetablerede sorte teesteder blive ændret til 42, og DGU er i færd med at rate – altså godkende – dette teested. Ændringen betyder, at vi i fremtiden har 5 forskellige længder at spille banen fra, og erfaringerne fra de mange klubber, som allerede er
gået over til markeringer med tal i stedet for farver, viser med al tydelighed at mange spillere med et lidt
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højere handicap har stor glæde af at spille fra et tee, hvor den samlede længde er kortere. Godt nok for
spilleren så færre slag på banen, men da muligheden for at nå green ”i regulation” er så meget større, viser
det sig faktisk, at mange spillere kan score flere points. Der er en hel del, som skal ændres ifm. med overgangen, men vi forventer at være køreklar til sæsonstart 2017.
9-huls banen
Som nævnt i sidste års beretning var det bestyrelsens forventning, at vi i løbet af ganske kort tid ville miste
9-huls banen, idet ejeren Kurt Poulsen, havde fået udarbejdet en lokalplan for området. Den tid er nu
kommet, og banen blev lukket den 30. september 2016, idet der skal graves søgerender for at afdække
eventuelle fortidslevn af arkæologisk interesse, inden en byggemodning kan iværksættes. Niels Almosetoft,
som sammen med Mona etablerede banen i 2001, slog det sidste slag den 30. september, og markerede
dermed, at Fyns første egentlige Pay&Play bane lukker efter mere end 15 år.
Mange af klubbens medlemmer slog deres første slag med en golfkølle hos Mona og Niels, og I de 4 år,
som Midtfyns Golfklub har drevet anlægget, har det været en kærkommen saltvandsindsprøjtning til klubbens økonomi, ligesom vore begyndere har haft stor glæde af anlægget – ikke mindst i indeværende sæson, hvor vi har haft mange prøvemedlemmer i klubben. Så derfor en stor tak til både Mona og Niels og til
Kurt Poulsen for lån af banen gennem 4 år.
G5-aftalen
er fortsat en succes for de deltagende klubber – herunder Midtfyns Golfklub. I år har i alt 975 medlemmer
løst billet til samarbejdet, og forventes i gennemsnit hver at spille ca. 10 runder i løbet af året. Aftalen for
2017 er underskrevet, og det nye G5-kort 2017 vil være klar til salg fra den 1. december 2016.
Vore eksterne samarbejdspartnere
gør et stort arbejde for at markedsføre Midtfyns Golfklub til deres medlemmer og kunder. Golfhäftet er efter fusionen med Teetime-kortet blevet endnu større, og vi har hvert år mange gæster, som spiller til reduceret greenfee som medlem af Golfhäftet. I år har vi indledt et samarbejde med JydeDeal, som har specialiseret sig i golfrelaterede Deals og derigennem markedsfører Midtfyns Golfklub. Vi har ligeledes et stigende
antal gæster fra de hoteller, som vi samarbejder med, og som udbyder pakkeløsninger med overnatning,
spisning og golfoplevelser – bl.a. på Midtfyns Golfklubs anlæg.

Medlemmerne
Vi har haft en pæn tilgang af nye medlemmer. Fra 343 til 377 primo oktober. Hovedparten er fuldtids seniorer, og ikke kun pensionister. Ikke at der er noget galt med pensionister, men det er vigtigt, at vi har en
god spredning aldersmæssigt. Vi ved, at der pr. nytår vil ske en reduktion i medlemsskaren på 25 personer.
De 15 er fuldtids seniorer, så det er fortsat vor største udfordring at skaffe nye medlemmer.
Vi besluttede op til Golfens Dag 2016 at tilbyde gratis prøvemedlemskab, som en forsøgsordning. Samtidig
iværksatte vi tiltag, som skulle støtte de nye medlemmer gennem hele forløbet, også efterfølgende hvis de
meldte sig ind i klubben. Det skulle vise sig at være en rigtig beslutning, idet vi i 2016 har kørt i alt 63 nye
prøvemedlemmer igennem uddannelsesforløbet. Heraf har foreløbig 40 meldt sig ind i klubben – en succesrate, og en markant procentuel nettotilgang af nye medlemmer, som ikke ret mange andre golfklubber
kan matche. Det kan vi med rette være stolte af. Men det medfører også nogle forventninger til klubbens
mere etablerede spillere - forventninger om at støtte de nye medlemmer i hverdagen, og også have en vis
forståelse for, at det selvfølgelig tager tid at lære alle regler at kende – de skrevne som de uskrevne. Begynderudvalget, kaninklubben og mentorerne udfører et fantastisk stykke arbejde på dette område.
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Gæster
Vi har i år haft en nedgang i antallet af gæstespillere på 18-huls banen, og dermed i vore greenfeeindtægter på samlet ca. 6%. Omsætningen i klubhuset samt greenfee indtægterne fra 9-huls banen udviser samme negative tendens. Vi tilskriver udviklingen det dårlige sommervejr i månederne juli og august, som har
holdt en hel del feriegæster borte fra golfbanerne. Til gengæld var september vejrmæssigt fantastisk, og vi
havde især mange G-5 spillere på banen.
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 samlingspunktet for mange af vore medlemmer og de
sportslige og sociale aktiviteter. Ud over de mere 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. Parturneringen om eftermiddagen, sidste fredag i hver måned i sommerhalvåret er et nyt initiativ, som så dagens lys sidste år, og som
er blevet en stor succes. 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
2016 var året hvor der var sportslig succes, på både regions holdet og kvalrække holdet.
Vores B-række hold i Regionsgolf, var godt spillende vandt deres pulje, og fik to cup-kampe, og var blot et
par sejre væk fra finalen.
I flere år har årets målsætning for det bedst rangerede hold været, at vinde puljen, og dermed komme i
oprykningsspillet til 4. division på neutral bane. Efter at have været tæt på flere gange, lykkedes det endeligt i år. Og at det lige var i år det skete, var ekstra vigtigt, da der fra 2017 er oprettet en 5. division. Alle
puljevindere og de bedste 2ere, var på forhånd sikret avancement.
Med det i baghovedet gik turen til Gilleleje Golfklub hvor slaget skulle slås. I puljekampene spilles der
hulspil, men i oprykningsspillet spilles der slagspil uden hcp og de 6-8 bedste hold rykker i 4. division. Vi er
syv på holdet, og den dårligste score tælles ikke med.
Spændt drog vi afsted til Nordsjælland, samme søndag som Nielsen Cup regnede væk på Midtfyn. Banen i
Gilleleje er lang og svær, smal og med knæhøj rough, foruden lynhurtige greens. Det gik mildest talt ikke
helt så godt som ventet, og vi endte i den tunge ende af feltet, men målet blev nået, vi var med i oprykningsspillet – og med den bonus at vi næste år spiller i 5. division.
Tak for indsatsen skal lyde til alle, der vil stille op på de respektive regionshold. Det er en fantastisk oplevelse at komme rundt i Danmark og måle sig mod ligesindede i andre klubber, så opfordringen skal herfra
lyde på, at melde sig på holdet, der er hold for alle niveauer – bare spring ud i det. Husk vi er en breddeklub mere end en eliteklub. Håber vi ses på banen næste år, tror vi kan få brug for lidt opbakning i 5. div.
Slutteligt bliver der kun tilbage at sige en stor tak til alle, som i årets løb har bidraget til, at vi i Midtfyns
Golfklub kan se tilbage på et godt år med fremgang på mange områder. Tak til klubbens sponsorer, vore
mange frivillige hjælpere, vore engagerede medarbejdere, bestyrelsen i Midtfyns Golfanlæg A/S samt alle
dem, som på den ene eller anden måde har bidraget til klubbens udvikling i det forgangne år.
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I bestyrelsen:
Anny Hessellund, Anne-Mette Nordtorp, Peter Larsen, Per Germansen, Erik Jeppesen, Sten Lunde, Ivar
Knoth
Ringe, den 23. november 2016

5

