BESTYRELSEN
Generalforsamling 2018
”Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år”

Kære alle,

Så gjorde vi det igen, byggede oven på rækken af fantastiske år i Kaj Lykke Golfklub, og
bragte tingene til nye højder.
Banen har stået bedre end nogensinde (de store regnmængder kan vi ikke gøre så meget
ved), vi har fået udvidet maskinhuset og er ved at lave nye bagrums, vi er ved at lave
forbedringer i klubhuset, vi har en klar plan for de reparationer og forbedringer, som vi har
tænkt os at gennemføre i klubhus og på banen i 2018 – og vi kommer ud med et af de
bedste økonomiske resultater nogensinde.

Det er ikke bestyrelsens fortjeneste, det er ikke medarbejdernes fortjeneste, det er ikke
ledelsens fortjeneste – det er vores allesammens fortjeneste. Vi er i fællesskab,
bestyrelse, medarbejdere, ledelse, medlemmer, frivillige osv. – vi er tilsammen det DNA,
der udgør KLG – og vi gør det godt. Så godt at man fra tid til anden må knibe sig i armen
for at spørge, om det kan vare ved.

Det er nu 10. år jeg står på en generalforsamling og oplister rækken af superlativer fra det
forgangne år – og det kunne jeg bestemt også sagtens bruge halve og hele timer på i år.

Men jeg har bestemt mig til at gøre det kort, og i stedet prøve at tale om fremtiden. Er den
bare lys og lykkelig og vil jeg også til næste år kunne stå her og fortælle de samme
trivialiteter – her går det godt og de næste år tegner endnu bedre?

Det får helt sikkert en ende. Om ikke andet så vil der på et tidspunkt stå en anden her på
podiet og læse en beretning op – jeg tænker jo ikke at I gider se på mig i al uendelighed.
Men det har jo også en ende på den måde, at tiderne forandrer sig. Mennesker forandrer
sig, medlemmerne forandre sig, præferencerne forandrer sig, ungdommen er ikke hvad
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ungdommen var engang, tiden bliver en stadig mere knap faktor, vi bliver mere og mere
individualiserede, og familien får (for de fleste) en stadig større betydning.

Det vil ændre vores mønster omkring den måde vi bruger fritiden på og det vil med
sikkerhed ændre grundlaget for at drive en golfklub.

Jeg startede selv med at spille golf for 28 år siden (mærkeligt at jeg aldrig er blevet bedre
til det) og det var i en hel anden tid. KLG var præget af en kæmpe pionerånd (og tak til
dem), vi købte aktier for at blive medlem, vi hyggede os ved boldspiralen imens vi ventede,
og vi brugte restaurationen som et centrum for et socialt fællesskab, når vi havde spillet
runden. Klubmesterskabet var årets højdepunkt og klubturneringerne socialt
samlingspunkt. Alt dette er under forandring og det vil forandre sig yderligere i de
kommende år – og det giver anledning til refleksion og eftertanke.

For et stykke tid siden havde bestyrelsen sat hinanden stævne, for at bruge en halv dag
på at drøfte visioner og fremtid for KLG. Det kunne vi sagtens finde ud af i denne lille
beskedne kreds, vi er såmænd ikke så langt fra hinanden med hensyn til holdninger og
synspunkter, men vi kom samtidig til at drøfte, om de beslutninger vi var ved at tage, nu
også var i samklang med klubbens medlemmer.
Det er helt nemlig afgørende for os, at vi tager ordet klub alvorligt. I ”Den Danske Ordbog”
kan man læse, at klub betyder ”sammenslutning eller kreds af personer, der regelmæssigt
mødes for det sociale samværs skyld eller for at dyrke en fælles hobby eller interesse undertiden med særlige betingelser for deltagelse”
Bestyrelsen vælges af medlemmerne, blandt medlemmerne – og skal varetage
medlemmernes interesser. Og det kræver, at man som bestyrelse har en ret præcis
fornemmelse af hvad medlemmerne gerne vil og hvad de prioriterer. Det betyder ikke at
flertallet altid har ret. I et fornuftigt demokrati tages der også hensyn til forskellige typer af
mindretal, der kan have særlige interesser, men udvikling kan i en klub ikke ske på tværs
af flertallet.
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Det tror jeg sådan set heller ikke har været tilfældet i de senere år. Jeg syntes at vi haft en
god dialog, i bestyrelsen er vi bl.a. rigtig glade for alle de input vi får forud for
bestyrelsesmøderne, men vi syntes at vi har brug for en god og bred diskussion om
fremtiden.

Hvordan ser KLG ud om 5, 7 eller 10 år? Hvordan prioriterer vi når/hvis ressourcerne
bliver mere knappe, fordi færre syntes at de har tid til en tidskrævende sport? Hvordan
vægter vi klub kontra forretning? Skal der være plads til både at dyrke golf som et spil og
som en sport? Er ”klubber i klubben” en så central del af det sociale fællesskab, at det skal
have love til at fylde rigtig meget – og i givet fald hvad så med alle dem der ikke er medlem
af en ”klub i klubben”? Vil vi som fællesskab bidrage til drift af en restauration, som måske
kun få benytter? Hvor rent skal det være i fællesområder, i omklædningsrum og på toiletter
(det har en ret stor betydning for regningen)? Skal vi have mulighed for at træne indendørs
om vinteren? Hvis vi spejler os i en andre klubber i omegnen, skal vi så udvikle os i retning
af Ribe Golfklub eller Esbjerg Golfklub – eller midt imellem – det betyder en hel del for
kontingentet?
Alt dette – og sikkert rigtig meget andet, ja det vil vi gerne høre jeres mening om.

Derfor har vi i aften inviteret til et dialogmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Vi
har entreret med en ekstern proceskonsulent, som dels skal udfordre os og dels sikre, at
alle synspunkter høres. Vi vil efterfølgende samle op på alle input – og SÅ vil bestyrelsen
skrive en visionsplan. En visionsplan, som afspejler medlemmerne holdninger og det
fælles DNA, som vi tilsammen udgør.

Ikke alt vil kunne realiseres, det ved vi jo alle godt, men det væsentligste af
fællesmængden SKAL realiseres. Ellers er vi ikke længere en klub..!

Jeg vil som sagt ikke begynde at liste begivenheder og landvindinger, fra året der er gået,
op.
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Men jeg vil rigtig gerne takke alle vore dygtige medarbejdere for en fantastisk indsats i
2017. Jeg vil også rigtig gerne takke ledelsen og alle de frivillige og udvalgsmedlemmer,
der er den virkelige motor i klubben, og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et
godt og konstruktivt samarbejde.
Jeg vil også gerne takke vore restauratører – og måske i særdeleshed takke dem for
udvist tålmodighed og forståelse, i forbindelse med udarbejdelse af ny forpagtningsaftale
og rengøringskontrakt.

Slutteligt vil jeg minde om at KLG i år har 30 års jubilæum. Vi holder ikke et stort samlet
jubilæumsarrangement, men vi vil fejre det løbende hen over året med mindre
arrangementer og markeringer.

Så jeg ser nu frem til at vi får afviklet en generalforsamling i god ro og orden, i år under et
lille tidspres, og derefter ser jeg rigtig meget fra til dialogen på temamødet.

Tak for ordet.
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