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Generalforsamling 2017 

”Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år” 

 

Kære alle, 

 

Jeg har ikke helt tal på det, men jeg mener at dette er 9 gang, at jeg aflægger beretning 

som formand for Kaj Lykke Golfklub. Det var planen at det skulle være sidste gang, men 

man har jo som bekendt et standpunkt til man tager et nyt – det kan vi vende tilbage til når 

vi når det punkt i programmet. 

 

Det har altid været en fornøjelse al den stund, at der alle år stort set kun har været positivt 

at berette om. Og sådan er det såmænd også i år.  

 

Vi kommer ud med et, tiderne taget i betragtning, ganske udmærket regnskab. Det budget 

der vil blive fremlagt for 2017 er der heller ingen grund til at rynke på næsen af. Men kigger 

vi længere frem, så er der grund til skærpet opmærksomhed. 

 

Vi har medlemstilbagegang og vi har ganske svært ved at tiltrække nok nye medlemmer. Vi 

har tiltag, som vi sætter i søen for at effektivisere vores rekrutteringsområde, og vi har 

initiativer, der forhåbentlig skal øge vore greenfee indtægter. Men vi skal ikke bilde os selv 

ind, at det bliver nemt. Vi har haft udsendt mail til alle medlemmer omkring 

medlemssituationen for at få idéer til mulige tiltag – og jeg vil gerne takke for den respons vi 

fik. Det indgår nu i vores idékatalog over mulige fremtidige tiltag. 

 

Nogle af de nye tiltag, som skal nævnes er, at vi i år har stand på feriemessen i Herning, 

med henblik på at profilere Kaj Lykke Golfklub på en anden måde.  Ligeledes er vi ved at 

tilpasse vores begynderkoncept, således, at det passer til tiden, marked, efterspørgsel og 

kunder.  
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Golfsporten er presset i disse år, fritidstilbuddene er jo enorme og her skal vi forsøge at 

kapre vores andel til golfsporten. Men for mange er golfsporten både dyr og tidskrævende 

– og det er derfor vores opgave, at udvikle golf, således, at det kan indpasses i en travl 

hverdag. Det kræver nytænkning og det har vi i bestyrelsen brugt en del tid på sammen med 

klubbens medarbejdere – og det kommer også til at optage os en hel del i de kommende år. 

 

Vi vil gøre hvad vi kan for at øge indtægtsgrundlaget, men under alle omstændigheder, vil 

det handle om at sætte tæring efter næring. Vi kan ikke bruger flere penge end hvad vi er i 

stand til at skabe af indtægter. Vi har derfor også bestræbt os på at effektivisere vores drift 

og omkostninger.  

 

Men lad os nu ikke blive hængende ved, at vi kan øjne lidt mørke skyer i horisonten.  

2016 har været et fantastisk år i KLG og det bliver 2017 garanteret også. 

 

I 2016 var vi vært for DM for seniorer. Et arrangement vi fik stor ros for, både fra deltagerne 

samt DGU, og hvor vi selv var flot repræsenteret med 4 deltagere. Et super arrangement, 

som vi var rigtig mange der fulgte.  

 

Derudover har der været afholdt div. golfarrangementer og turneringer med nogle af vore 

samarbejdspartnere, som har valgt at afholde deres arrangementer på Kaj Lykke Golfklubs 

bane. Her kan nævnes Danske Bank og WellVita m.fl. Ligeledes har vi haft besøg af flere 

skoleklasser, hvortil vi også har været på skolerne og fortalt lidt om golf. Vi forventer stadig 

et godt og konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere samt de øvrige lokale 

foreninger etc.  

 

På personalesiden afholdt vi i foråret bl.a. 25 års jubilæum for chefgreenkeeper Hans Erik 

Mogensen og vi har markeret, at Morten Mortensen rundede et skarpt hjørne med en 

reception. Begge dele med et stort fremmøde. 

 

Vi har i 2016 også fået ny hjemmeside. Jeg syntes at den nu er både flot og funktionel – 

men det er jo et område, som mange har en mening om…! 
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Af andre glædelige begivenheder i 2016 fik vi langt om længe et gennembrud omkring 

grundskylden. Den aftrappes nu, således, at den reduceres med 50% i 2018 + 2019 og 

100% i 2020 og fremover. For klubben betyder det fuldt indfaset ca. kr. 125.000 årligt. 

 

Der har været afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder i 2016 samt en strategidag. 

Vi anvender altid vores standarddagsorden og et fyldigt punkt er altid henvendelser fra 

medlemmerne. Tak for jeres input, det er værdsat. Og jeg kan garantere for, at vi lytter, 

hvilket også fremgår af referaterne. Til eksempel har der været forslag om at indgå et 

greenfee samarbejde med Ribe Golfklub – og det samarbejde er nu på plads. Samtidig 

fortsætter E20 ordningen – i hvert fald i 2017. Ligeledes er der fortsat rabat i Gl. Ribe Amt 

ordningen tillige med enkelte andre klubber i landet. Jeg ved, at man altid er velkommen til 

at henvende sig til Morten, som gerne assisterer og indimellem også ligger inde med nogle 

gode tilbud og greenfee.  

 

På opfordring fra rigtig mange medlemmer har vi i 2016 haft udvidet åbningstid i 

restauranten – både sæsonmæssigt og med hensyn til tidspunkter. Dette fortsætter ikke i 

2017, da det er spild af tid og penge. 

Det kan ikke lade sig gøre at betale timeløn til en medarbejder for overskuddet ved salg af 

to fadøl – heller ikke selvom det er store fadøl. Den udvidede åbningstid benyttes i så ringe 

grad, at det ikke vil give mening at fortsætte ordningen. 

 

Omkring selve restaurationsdriften vil vi bruge 2017 til at rode tingene ud af hinanden, 

således, at det bliver en mere rendyrket aftale. I dag er kontrakten rodet sammen med nogle 

forskellige aconto betalinger, lønarbejde ved rengøring mv. Kontrakten er lavet i en anden 

tid og nu er tiden inde til at gøre det mere gennemskueligt og regelret. Det betyder også, at 

opgaver som rengøring, vil komme i udbud i 2018. Vi er rigtig glade for samarbejdet med 

pigerne, der driver restauranten, og det er ikke hensigten at de skal blive tabere i forbindelse 

med omlægning af kontraktforholdene. Nu har vi sat arbejdet i gang og så vil vi stille og roligt 

få en ny model på plads i et samarbejde med pigerne. 
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I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen har man kunnet notere sig, at Torben 

Kjær ikke har ønsket genvalg og at vi derfor skal have et nyt bestyrelsesmedlem ind. Det 

betyder også et skifte på posten som baneudvalgsformand. Det tager vi når vi kommer til 

valghandlingerne, men jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Torben for hans kæmpe 

indsats i Kaj Lykke Golfklub. Jeg tror aldrig, at jeg har mødt en, der ved så meget om græs, 

vækst, sumpområder, løvfrø, lokalplaner, miljøregler, byggeri og hvad ved jeg. 

Torben har været et meget stort aktiv i bestyrelsen og jeg er helt sikker på, at han nok skal 

følge med at vi passer godt på banen også i fremtiden. 

 

Med de nyvalg, som bestyrelsen vil foreslå i forbindelse med valghandlingen, påbegynder 

vi stille og roligt en udskiftning af de faste bestyrelsesmedlemmer og får så noget nyt blod 

ind gennem suppleanterne. Der bliver ikke tale om en revolution, men et stille forløb over 

nogle år, så de fleste af os, der har siddet på posterne i en del år, vil være udskiftet når 

kalenderen skriver 2019. 

 

Vi har igen i år nogle mindre vedtægtsændringer med. Det er ikke noget dramatisk, men blot 

et led i løbende modernisering af vedtægterne, samt tilpasning til de faktiske forhold. 

 

På trænerfronten er vi stadig udfordret. Vi har ledt med lys og lygte efter en ny elev, uden 

held. Vi leder videre og prøver i mellemtiden diverse alternative løsninger – ligesom 

Morten prøver at prioritere denne opgave også. Vi hutler os frem så længe – men 

bestyrelsen er helt på det rene med, at situationen ikke er optimal. Jeg kan tilføje, at dette 

ikke er noget som blot gør sig gældende for Kaj Lykke Golfklub, men stort set gælder hele 

golf Danmark. Insider viden har ladet mig fortælle, at PGA og DGU arbejder på alternative 

løsninger.  

 

Hvordan bliver 2017 så?  

Vi har ikke meget store projekter i støbeskeen. Vi skal have udvidet maskinhallen, når vi 

endelig er kommet igennem lokalplaner, kommunale forsinkelsesprocedurer osv., så vi 

kan få plads til flere bagskabe – noget der har stået højt på ønskelisten længe. 
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En udvidet par 3 bane er der desværre ikke meget nyt om. Vi har ikke fundet muligheder 

for at erhverve den nødvendige jord. 

 

Den største opgave bliver nok at stabilisere medlemstallene og dermed vores 

indtægtsgrundlag.  

 

Og ellers er jeg sikker på, at vi igen vil se en bane i topform og en bane, som vi vil forsøge 

at gøre spilbar, i så stor en del af året som vejret og væksten tillader det. 

 

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer for en god og konstruktiv dialog – i en god og 

ordentlig tone. Endvidere en tak for alle input vi får forud for bestyrelsesmøderne. Det er 

med til at skabe en levende klub, hvor bestyrelsen beskæftiger sig med det, der ligger 

medlemmerne på sinde. 

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke vore forpagtere i restauranten, alle 

udvalgsmedlemmer - samt seniorerne i forskønnelsesudvalget for rigtig flot arbejde igen i 

2016. Jeg håber, at I alle er klar til at tage en tørn igen i 2017. Det er bl.a. jeres frivillige 

arbejde, der er fundamentet for en velfungerende golfklub. 

 

Og helt til sidst: Tak til mine bestyrelseskolleger og suppleanter, til vores sekretær Susanne 

Nørgaard, til vores manager Morten Mortensen, samt til vores dygtige stab af greenkeepere 

under ledelse af chefgreenkeeper Hans Erik Mogensen. Samarbejdet har været helt 

fortræffeligt i 2016 og jeg håber meget, at vi kan fortsætte det gode samarbejde i 2017. 

 

Tak for ordet. 


