BESTYRELSEN
Generalforsamling 2019
”Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år”

Kære alle,

Tak fordi I er kommet. Uden medlemmer ingen golfklub og uden aktive medlemmer
intet demokrati. Bestyrelsen er tillidsvalgte, som skal forvalte jeres klub, jeres
interesser og jeres aktiver – ud fra de ønsker som I har. Det er vigtigt at holde fast i.

Vi syntes i bestyrelsen, at vi forvalter denne tillid så godt som vi formår, og vi får
naturligvis i det daglige en vis respons, men generalforsamlingen er syretesten,
hvor I skal veje og måle bestyrelsen – og enten kan vælge at give os et nyt mandat
– eller skifte os ud med andre, som I tænker vil kunne forvalte jeres tillid bedre. Så
brug jeres stemme og fortæl os hvad der er vigtigt for jer.
Sidste år på generalforsamlingen afsluttede vi med et temamøde, hvor der var
mange rigtigt fine input. Det har vi arbejdet med i bestyrelsen og vi arbejder fortsat
med det i forhold til den fremadrettede visionsplan.
2018 var året hvor vores klub blev middel aldrende – 30 år. Der blev afholdt en
reception på dagen og vi har hen over året afholdt forskellige arrangementer for at
markere det.
Det var også året hvor vi indtrådte i Bramming Lokalråd, vi vil rigtig gerne være et
aktivt for lokalsamfundet, for kun på den måde kan vi forsvare at så få mennesker
skal have så stort et areal med tætklippet græs og parklignende natur.

Vi har endvidere arbejdet med at implementere den nye persondataforordning,
introduktion til de nye golfregler der trådte i kraft 1. januar 2019, udvidet
samarbejdet med andre klubber til gavn for medlemmerne. Og så har vi fået
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introduceret en momskompensationsordning, gennem stor opbakning fra
medlemmerne omkring donationer. Tak for det.

Når vi husker tilbage på 2018, så melder der sig billeder om en fantastisk sommer.
En af de bedste nogensinde. Det var hård ved vores bane, men modsat så mange
andre golfklubber, så valgte vi at holde vandingen i gang, og dermed stadig kunne
spille på en nogenlunde grøn golfbane. Det var noget vores chefgreenkeeper var
meget vedholdende omkring, og det var da godt vi lyttede til ham. Det var dyrt, men
det var den rigtige beslutning. Og I vil kunne se i regnskabet, at det virkelig har
kunnet betale sig i forhold til at kunne tiltrække gæster fra andre klubber. Så på
trods af omkostninger til vanding, så kommer vi ud af 2018 med det måske bedste
regnskab nogensinde. Allan vil lidt senere løbe det igennem, men I kan roligt glæde
jer.
Det bertyder ikke at det ikke kan gøres bedre, det kan det, bl.a. så er der stadig
omkostninger der kan trimmes, og det vil vi også fortsat arbejde på i de kommende
år.

I 2018 har vi færdiggjort det nye bagrum, som er blevet virkelig godt. Vi har
desuden fået etableret KLG In-door, som tilbyder muligheder for at de unge kan
trække sig tilbage og hygge sig, og som giver alle, både unge og ældre, muligheder
for at træne indendørs, når vejret ikke tillader så meget andet.
I lobbyen er der kommet nye møbler, hyggehjørner og nye automater – og der er
lavet et café miljø i glasstuen i restauranten.

Da efterspørgslen på golfbiler er stigende, har vi anskaffet en ekstra, for bedre at
kunne imødekomme behovet.

2

BESTYRELSEN
På banen har vi udført ændringer på hul 12 og vi har flyttet dameteested på hul 13
– og så er der sket rigtig megen vedligehold og opstramning af banen. Nogle af jer
har hørt om de kontrolbesøg der har været på miljøsiden, opfører vi os ordentligt,
og ja – det gør vi rent faktisk. Alt kan blive bedre og det kan naturplejen i KLG også,
men vi er i god dialog med kommune og miljømyndigheder.

I forhold til klubturneringer har vi afviklet en del turneringsarrangementer med stor
succes, hvilket også har afspejlet sig i interessen for kommende arrangementer.

Sportsligt er vi rykket en division op til 3. division samt har herre og dame kval hold.

Endelig har vi forhandlet en ny forpagtningsaftale på plads med restauratørerne,
således, at driften af restauranten og klubbens drift er adskilt i videst mulige
omfang.

På trænersiden har vi været lidt i knæ, idet det ikke lykkedes for os at indgå de
nødvendige aftaler med hverken elev eller eksterne. Det bliver bedre i 2019 hvor vi
har et fornuftigt set-up på plads. Trænerteamet i 2019 vil bestå af Torben Kastbjerg
(ny), Morten Keller og Morten Mortensen.

I budgettet for 2019 har vi indarbejdet en række investeringer i klubhus,
maskinpark, træningstilbud mv. – og vi har prøvet at lytte til jer så godt vi formår, så
jeg håber at I også syntes budget 2019 afspejler et behov, der er dækkende for et
flertal af klubbens medlemmer.
Uden frivillige ville vi ikke kunne fastholde aktivitetsniveauet i klubben – lad mig slå
det helt fast. Derfor skal der også lyde en stor tak til alle der yder en indsats, uanset
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om det er i udvalgene, i bestyrelsen, som hjælpere, i forskønnelsesudvalget – eller
andet. På alles vegne en stor tak, det er jer der er motoren i klubben.
På medlemsfronten har KLG det lige så svært som de fleste andre goldklubber. Vi
har i bestyrelsen brugt ganske megen energi på at forsøge at finde nye veje. Et af
initiativerne så I her op mod jul, hvor vi gav alle medlemmer mulighed for at give en
potentiel ny golfspiller en flot gave. Der er udleveret ca. 150 gaveæsker
(startpakker), og hvis bare en tredjedel bliver golfspillere i KLG, ja så vil vi kunne
skabe fundament for fortsat positiv udvikling af klubben.
Og det er jo også lige her, at vi skal appellere til et fælles ansvar. Det klart mest
afgørende parameter for KLG’s fremtid er, om vi formår at fastholde et bæredygtigt
medlemstal – og det skal vi stå sammen om.

Skal jeg summe det op, så har 2018 på alle områder overgået forventningerne og
der er ingen grund til at tro andet, end at 2019 bliver mindre fantastisk.

Tak for ordet.
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