
Sensommer nyhedsbulletin fra bestyrelsen           16. september 2009 

Jeg skriver med vilje sensommer fordi jeg ikke har lyst til at tænke på, at den bedste del af golfsæsonen nu 

lakker mod enden. 

Her en lille status for klubben: 

Økonomi:  

Som tidligere skrevet er klubbens økonomi sund og god, men det betyder ikke, at vi går fri af virkningerne af 

finanskrisen, i lighed med næsten alle golfklubber i Danmark. Vi kan især mærke det ved at vi mangler 

sponsorer. Det betyder desværre at vi p.t. ikke har nået vores budget for sponsorindtægter i 2009. Vi er 

naturligvis glade for, at en række sponsorer har valgt at fortsætte deres støtte til klubben og jeg håber at 

klubbens medlemmer støtter op om dem.  

DGI Landsstævne 2009 i Holbæk:  

Klubben kan simpelthen ikke takke de frivillige med Lars K. Nørremark i spidsen nok for indsatsen ved 

afholdelsen af dette stævne. Nettoresultatet til klubben udgør ca. 25.000,- som bestyrelsen p.t. har valgt at 

lægge til side til forskellige aktiviteter i den nye sæson. Vi vil gerne øge indsatsen for at hverve nye 

medlemmer samt bruge nogle af pengene til noget alle medlemmer kan få glæde af. Vi har modtaget et par 

forslag. 

”Bestyrelsesvagt”:  

Som noget nyt har vi besluttet at oprette en bestyrelsesvagt sådan at forstå, at hver 2. torsdag vil et medlem 

af bestyrelsen sidde i klubhuset mellem kl. 17.00 og 18.00. Her vil I medlemmer kunne få en snak med 

bestyrelsens repræsentant. Vi tager naturligvis mod både ris og ros. I øvrigt må I meget gerne være 

opmærksomme på, at bestyrelsen aldrig er længere væk end vi kan ”nås” med en mail. Første vagt bliver 

torsdag den 24. september, hvor klubbens begynderudvalgsformand Gert Jørgensen vil være til stede. Inden 

for en uge vil vi lægge vagtplanen ud på hjemmesiden så alle er klar over hvem der er til stede den 

pågældende torsdag. 

Sportsligt:  

På det mere konkurrenceorienterede område har vi fået kåret alle vores klubmestre og der skal herfra lyde et 

tillykke til alle klubmestrene, men også en tak til alle de mange der valgte at stille op.   

Som alle måske ved har klubben også i 2009 stillet op i DGU regionsgolfturnering, hvor alle ville have været 

glade og tilfredse med blot at deltage, men det gik over al forventning idet både vores B og C hold spillede 

sig frem til semifinalerne. Tillykke med det.  Vi er med igen i næste sæson. 

Begge vores elitehold har også klaret sig godt og vores 1. hold tæt på at spille om oprykning. 

Sponsorer:  

Som tidligere nævnt er det ikke den letteste opgave at ”lokke” penge ud af sponsorerne, men vi har da 

heldigvis fortsat et par potentielle og vi håber på at kunne opfylde budgettet inden årets udgang. En af de 

nemme måder at øge indtægterne på, er at mange flere tilslutter sig OK sponsoratet enten ved tilmelding af 

et eksisterende kort eller ved at ansøge om et nyt. 

Udvalgsarbejdet:  



I lighed med de frivillige fra DGI landsstævnet skal alle der arbejder i klubbens forskellige udvalg have en 

stor tak for indsatsen. Ingen sportsforening i Danmark ville kunne klare sig uden den stor indsats der lægges 

på det område. Tak for det. 

Vi fra bestyrelsen håber naturligvis, at alle har haft en god sommer med masser af golf på både egen bane 

og ved besøg på andre golfbaner i ind- og udland. 

Venlig hilsen 

John Riisgaard 

 

  


