Bestyrelsens beretning for året 2017 i Midtfyns Golfklub
Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub
Indledning
2017 har på mange måder været et kontrasterne år for Midtfyns Golfklub. På den ene side har vi gennem
en målrettet indsats været i stand til at tiltrække flere medlemmer til klubben, og fortsætte den gode udvikling fra sidste sæson. På den anden side har vi haft et elendigt golfvejr gennem det meste af sæsonen –
et forhold som har holdt mange greenfeespillere hjemme med det resultat, at vore indtægter på dette område er faldet markant. Og alligevel kan vi præsentere et årsregnskab med et rekordoverskud, som nærmer
sig ¼ mio. Hvordan hænger det så lige sammen? – ja, det vil jeg efterfølgende forsøge at komme lidt nærmere ind på.
Bestyrelsens prioritering
af indsatsområderne har i 2017 været centreret omkring 2 områder.
1. Fastholdelse af vore medlemmer og tiltrækning af nye
2. Udvikling af banen
Arbejdet med rekruttering af nye medlemmer har haft høj prioritet. Vi har med succes gennemført såvel
Golfens Dag, samt 2 øvrige Åbent hus arrangementer. Vi fik i lighed med sidste år en hel del nye prøvemedlemmer. Der er lagt vægt på, at de fra starten føler sig godt modtaget i klubben, og at vor mentorordning
fungerer godt. Herudover tilbydes prøvemedlemmerne mulighed for spil på 18-hulsbanen med jævne mellemrum. Begynderudvalgets arbejde har båret frugt, og en stor del af prøvemedlemmerne har efterfølgende meldt sig ind som fuldtidsmedlemmer. Vi har samtidig haft en mindre tilgang af øvede spillere, og alt-ialt har dette resulteret i en noget større kontingentindtægt end vi havde budgetteret.
Klubbens baneanlæg er vort væsentligste aktiv, og en høj kvalitet er helt afgørende for såvel fastholdelse
som tiltrækning af hhv. eksisterende, samt nye medlemmer. Det er ligeledes primært banens kvalitet, som
afgør hvor mange greenfeespillere vi kan tiltrække. De kommer ikke til Midtfyn pga. vore prangende klubhusfaciliteter, men derimod for at spille en bane, som opleves som udfordrende og velplejet og hvor medlemmer og ansatte gør deres yderste for at vore gæster føler sig velkomne. Og det skal vi holde fast i. Derfor arbejdes der i baneudvalget målrettet med plejeplaner, hvor de væsentligste indsatsområder er detailleret beskrevet. Chefgreenkeeperen rapporterer løbende til baneudvalget med opfølgning på aktiviteterne,
og er der afvigelser ift. planerne redegøres der for årsagerne, og evt. nye tiltag debatteres og implementeres.

Midtfyns Golfanlæg A/S
Klubbens lejeaftale med Midtfyns Golfanlæg A/S er 1 gang årligt genstand for en forhandling. Lejeaftalen
dækker leje af jord fra kommunen og en privat lodsejer. Herudover er leasingafgiften på maskinparken
samt drift af maskin- og klubhus en del af aftalen, hvorimod den daglige pleje af banen, og ansættelse af
personale ligger i klubbens regi.
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Det er i indeværende regnskabsår aftalt med Midtfyns Golfanlæg, at der installeres 2 nye vinduer i klubhuset således at der kommer mere dagslys ind tillige med, at der åbnes op for udsyn over drivingrange.
Organisationen i Midtfyns Golfklub
Som meddelt i sidste års beretning er vores chefgreenkeeper Søren nu fuldtidsansat i Midtfyns Golfklub.
Herudover har vi 2 sæsonansatte medarbejdere, som er ansat i hhv. 7 og 8 mdr. Vi måtte ved sæsonstart
desværre sige farvel til Claus Berg, som tidligere var ansat i en kombineret stilling som banemedhjælper og
golftræner. Claus havde fået et fuldtidsjob i den grafiske branche. Imidlertid accepterede Claus at hjælpe
os i weekends med begyndertræning, samt fællestræning for klubbens medlemmer. En ordning som har
fungeret godt, og som Claus har indvilliget i at fortsætte med i den kommende sæson. Claus vil også i 2018
arrangere en forårstur til sydlige himmelstrøg, og næste år går turen til Mallorca.
Banen
Sæsonen i år har budt på usædvanligt dårligt vejr med megen regn og blæst over længere perioder. Dette
har bevirket en øget vækst i græsset med dermed større behov for klipning. Vi har ikke i mange år haft så
grønne fairways som tilfældet har været i år. Vi har brugt mange flere timer – og dieselolie – end normalt,
men til gengæld har vi sparet på vandet til vanding af greens – her har vi fået hjælp ”fra oven”.
Sommeren med de noget unormale vejrforhold har ligeledes vanskeliggjort planlægningen af de enkelte
opgaver på banen, og krævet en ekstra indsats fra vore greenkeepere. Det meget klippearbejde har taget
ressourcer fra andre opgaver, som normalt løses, når græsset ikke gror så hurtigt.
Indsatsen for at forbedre vore greens gennem løbende eftersåning har båret frugt, og andelen af poa (1årig ukrudtsgræs) er reduceret markant med et forbedret rul til følge.
I eftersommeren er det sket en oprensning af søer og vandløb, ligesom vore dræn bliver efterset og spulet
igennem.
Bunkers er i år blevet tilført store mængder sand, idet sandlaget gennem de sidste par år var blevet for
tyndt. Dette arbejde vil fremover blive udført løbende.
Vi har haft besøg af banearkitekten – Henrik Jacobsen – som sammen med baneudvalget og repræsentanter fra bestyrelsen foretog en banegennemgang. Bortset fra enkelte områder, hvor roughkanterne skal tilpasses, og træer og buske skal trimmes, var der fra arkitektens side ros til klubben for at have fastholdt
hans ide. Henrik Jacobsen kom ligeledes med andre ideer og forslag til forbedring. Disse vil blive vurderet i
baneudvalget og i bestyrelsen.

G5-aftalen
for 2018 er underskrevet, og det nye G5-kort 2018 har været klar til salg siden begyndelsen af november
måned. G5-aftalen er fortsat en succes, og bidrager væsentligt til klubbens økonomi.

Medlemmerne
Vi har haft en mindre nettotilgang af fuldtidsmedlemmer ift. sidste år. I skrivende stund er der i denne kategori 289 medlemmer ud af i alt 355 medlemmer. Differencen dækker over flexmedlemmer (30), passive
(21), langdistance (8), samt prøvemedlemmer (7). Det samlede antal er lavere end sidste år, hvilket skyldes, at vi i en periode i 2016 havde en del elever fra efterskolen som medlemmer. Vi ved allerede nu, at
nogle medlemmer af forskellige årsager forlader klubben ved årsskiftet, så også i 2018 skal vi gøre en stor
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indsats for at skaffe nye medlemmer til klubben – en opgave som bestyrelsen ikke kan løfte alene, men
hvor der er brug for en aktiv indsats fra alle klubbens medlemmer.
Gæster
Som nævnt i indledningen har vi i år oplevet et markant fald i den del af vore greenfeeindtægter, som ikke
stammer fra G5-samarbejdet. Helt præcist er denne post faldet med ca. 79 tkr. eller ca. 22% ift. sidste år.
Det er en ringe trøst, at de fleste andre baner er i samme situation pga. den vejrmæssigt dårlige sæson. En
anden medvirkende årsag til den negative udvikling er, at vi ikke har været i stand til at tiltrække større
grupper af gæstespillere i samme omfang som tidligere. Vi må erkende, at de billige tilbud på golfoplevelser fortsat ”står i kø” – noget som alle vore medlemmer forhåbentligt har glæde af i Golf Danmark – men
som ikke just gavner klubbernes økonomi.
Heldigvis viser vore indtægter fra G5-samarbejdet ikke samme udvikling. Der er i den forgangne sæson spillet ca. det samme antal G5-runder på vores bane som i fjor, og dette udgør ca. 25% af alle spillede runder i
G5-samarbejdet, og genererer en god indtægt til klubben på ca. 190 tkr.
Klubberne-i-klubben
Igen i år, har vore klubber-i-klubben haft mange deltagere til de ugentlige turneringer og andre arrangementer som klubberne-i-klubben står for. En hel del af vore medlemmer spiller endda med i flere klubber-iklubben, og nyder spillet og det sociale samvær, som er kendetegnet for disse aktiviteter, hvor alle kan deltage på tværs af sportsligt niveau.
Der skal derfor også i år lyde en opfordring til at medlemmerne bakker op omkring det store arbejde, som
klubben-i-klubben udfører, og dermed bliver en del af det stærke fællesskab, som de repræsenterer.
Det sportslige
I 2017 skulle vores 1. hold for første gang spille med i divisionen. Godt nok kun 5. division. Vi var kommet i
pulje med Blommenslyst, Nyborg og Midtsjælland. Både Blommenslyst og Nyborg viste sig hurtigt at være
for store mundfulde for vores hold. Det var ret tydeligt at det var Midtsjælland der var nøglen til at undgå
nedrykning efter bare en sæson.
I første match hjemme mod Midtsjælland, lykkedes det via sejre til foursome og to singler, lige netop at
trække en sejr i land på 8-6. Matcherne mod de to andre hold i puljen blev alle tabt forholdsvist stort, både
ude og hjemme.
På sidste matchdag i sæsonen, skulle det afgørende slag slås på Midtsjællands bane ved Holbæk.
Det skulle vise sig at blive en neglebidende spændende dag. Med afbud fra vores stærkeste spiller, var vi
allerede mentalt bagud inden kampstart. Ud af 5 singler lykkedes det blot, at hive en sejr hjem i den ene,
og dermed var den samlede match allerede tabt. Det var nu op til vores foursome at få de livgivende 4 point vi manglede i regnskabet, og samtidig håbe på at den indbyrdes score mellem de 2 hold var i Midtfyns
favør.
Da de to holds foursome stod på 17. tee, var de all-square, og vi havde ryggen mod muren. Midtsjælland
var åbenbart også godt nervøse, det lykkedes for dem at misse 2 puts inden for 1 meter og tabe hullet, og
dermed er Midtfyn 1 up inden sidste hul.
På par 5 hullet, 18. - slår begge hold den sikkert i fairway fra tee. Igen spiller nerverne et puds for modstanderne, de er tvunget til at satse, og slår andetslaget i en sø foran green, dermed skal vi blot spille sikkert for at være sikker på at dele hullet, og dermed foursomen.
Midtfyn vinder en single og foursome og dermed tabes matchen 8-6 samlet. De 6 point var altafgørende
for vores forbliven i 5. division. Da slutregnskabet blev gjort op, var det 2 matchpoint der skilte de to hold.
Midtfyns Golfklub har derfor stadig et divisionshold, men må sande at der skal spilles god golf for blot at
forblive i 5. division.
Vores 2. hold som spillede i kvalifikationsrækken, klarede sig flot og fik 2 sejre over Faaborg og en over
Svendborg på udebane.
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Næste år stiller vi igen op i 5. division og kvalifikationsrækken – og håber på opbakning fra alle der har mulighed for at hjælpe på holdene.
Midtfyns Golfklub var i år repræsenteret i C og D-rækkerne i regionsgolfen. Herudover havde vi tilmeldt et
hold i veteranrækken, hvor vi som nyt hold startede i laveste række - C-rækken.
C-holdet endte som nr. 3 i sin gruppe i de indledende kampe, og gik ikke videre til finalerunden. D-holdet,
som har stolte traditioner at forsvare, klarede sig også fremragende i år, og gik efter puljesejren hele vejen
til finalen i Vest. Undervejs i finalerunderne blev hhv. Vejle, Faaborg og Trehøje besejret, og så var holdet i
finalen, som blev spillet på Aarhus Aadals bane. Her var modstanderen Aars Golfklub, som efter et spændende opgør vandt knebent med 6-5.
Veteranholdet i C-rækken klarede sig også flot, og vandt sin pulje i overbevisende stil, hvilket betyder at
holdet næste år rykker op i B-rækken. I finalerunden blev først Fredericia besejret i 1/8-finalen, herefter Lillebælt i ¼-finalen. I semifinalen var Askov Golfklub modstanderen, og her blev det på Kolding Golfklubs bane en uhyre spændende match, hvor Åskov trak det længste strå, og vandt med 6-5. 3 singles blev afgjort
på 18. hul, så der var spænding til det sidste. Åskov Golfklub vandt efterfølgende finalen Vest.
Et stort tillykke til deltagerne på de resp. hold.
Det frivillige arbejde i Midtfyns Golfklub
stortrives og har det godt. Det er meget glædeligt at konstatere, at stadig flere medlemmer yder en indsats
for klubben på mange forskellige områder. Ca. 30% af klubbens fuldtidsmedlemmer er på den ene eller anden måde involveret i det frivillige arbejde. Årets turnering for frivillige, hvor klubben er vært, blev afholdt
den 17. september, hvor ca. 55 medlemmer havde en dejlig dag på banen, og nød det undtagelsesvis gode
sensommervejr, inden præmieoverrækkelse og efterfølgende spisning i klubhuset.
Derfor en stor tak til alle jer, som på den ene eller anden måde har brugt tid på at hjælpe til, og som har
været medvirkende til den gode udvikling i klubben.
En stor tak til klubbens sponsorer for jeres støtte og opbakning til Midtfyns Golfklub.
Tak til vore ansatte medarbejdere for jeres store indsats for altid at præsentere banen i bedst mulig stand.
Tak til Midtfyns Golfanlæg A/S for det gode og konstruktive samarbejde.
Og tak til alle jer, som indirekte støtter klubben på den ene eller anden måde, uden at det altid er synligt.
I bestyrelsen:
Anny Hessellund, Anne-Mette Nordtorp, Peter Larsen, Per Germansen, Erik Jeppesen, Sten Lunde, Ivar
Knoth
Ringe, den 22. november 2017
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