BESTYRELSEN
Generalforsamling 2020
”Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år”

Kære alle,
Så står vi her igen. Et år er gået siden sidste generalforsamling. Det er gået hurtigt,
alt for hurtigt faktisk. Til gengæld kan vi glæde os over, at det er gået godt for KLG endda rigtig godt.
Sommeren 2019 nåede ikke helt de samme højder som sommeren 2018 – men
mindre kunne jo også gøre det. Var der ikke andet positivt ved det, så fik vi da bragt
vandforbruget tilbage til det normale.

Vand fra oven har der så til gengæld været så rigeligt af, endda i en mængde, så
vores bane har været udfordret, og har i perioder også været underlagt restriktioner
eller lukket helt. Det har været træls for nu at sige det på godt jysk, men vi skal
passe godt på vores bane, det bliver vi glade for sidenhen.

I 2019 fik vi etableret KLG indoor. Mange har afhentet en brik så man kan komme
ind og benytte det, og jeg har indtryk af at det bliver flittigt brugt.

Vi har investeret i en ny semirough klipper (det er ikke billigt) og vi har fået
renoveret vores ledningsnet til vandingsanlægget.

Vi har afholdt nogenlunde det sædvanlige antal bestyrelsesmøder og vi har også
haft det årlige temamøde, hvor vi kan komme lidt mere i bund med drøftelserne, og
hvor vi prøver at kigge lidt længere frem. Derudover har bestyrelsen forsøgt at øge
synligheden, bl.a. ved et grillarrangement for begynderne.
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Noget af det jeg gerne vil prøve at trække lidt frem fra vores drøftelser er:
1. Vi skal melde os ind i miljødebatten – og vi skal gøre det på en positiv måde.
2. Vi skal åbne os op for omverdenen, i særdeleshed for borgerne i Bramming.

Ad 1:
Man skal jo være både blind og døv for at overhøre, hvor verden bevæger sig hen,
endog med meget hastige skridt. Vi skal passe godt på vores klode, vi skal passe
godt på vores natur og vi skal forvalte det hele forsvarligt. Det er simpelt hen et krav
nu om stunder.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at det i fremtiden også vil være et parameter for både
medlemmers og gæsters valg af golfbane. Man vil gerne færdes et sted, hvor miljø
og natur tages alvorligt.
Alle har kunne se at ordet ”natur” er kommet ind i vores ”pay off” under logoet på
brochurer, brevpapir mv. – og som det næste vil vi melde os under fanerne for FN’s
17 verdensmål, og her vil vi i særdeleshed arbejde med målet om bæredygtighed.
Når vi gør det, så er det først og fremmest fordi det er rigtigt at gøre, og for det
andet, så vil det tjene os rigtig godt på den lange bane.

Ad 2:
Hvis man ser på, hvad der i øvrigt sker omkring i det åbne land og det, at naturen
er et fælleseje som ingen kan tage patent på. Så vil det være en god idé at invitere
andre indenfor i ”vores natur”.
Vi skal åbne op, vi skal stille ”vores natur” til rådighed for andre og vi kan lige så
godt beslutte at gøre det inden andre gør det for os.
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Men vi skal naturligvis gøre det på en måde, så vi generer golfspillet mindst muligt.
Det er først og fremmest en golfbane, det er os der betaler for det, men vi kan altså
ikke tage patent på naturen.
Et af de initiativer vi er langt med er ”Sydbank ruten”, som vil være en vandretur på
anviste stier, i respekt for golfspillet, og hvor første rute går ud til nybygningen ved
hul 12. Der vil desuden blive udarbejdet nogle informationsfoldere om hvad man
kan se undervejs og der blive lavet skiltning omkring faunaen, samt information til
ikke golfere, om hvorledes man færdes på golfbanen med hensyn til egen
sikkerhed.

Vi er med omkring Bramming Lokalråd, hvor Hans Anton sidder i bestyrelsen, og vi
vil også her drøfte, hvordan vi kan blive et endnu større aktiv i forhold til Brammings
borgere.

Ét af de initiativer vi har på bedding er; at vi en søndag på den bedste årstid, vil
lukke banen af og invitere til, at alle kan tage et tæppe og en mandkurv med, og så
holde picnic ude på vores skønne arealer. Det er en god måde at invitere indenfor
på og hvem ved om det kunne kaste et medlem eller to af sig.

Af andre, meget tydelige initiativer, så er vi i gang med at renovere front- og
ankomstområde ved klubhuset, og er ligeledes påbegynde en ombygning af kontorog loungeområder, så det bliver tidsvarende, og således at vi kan øge
serviceringen af både medlemmer og gæster. I forbindelse med ombygning bliver
der etableret klublokaler, som er forbeholdt golfspillere, samt der opføres en ny
terrasse ud mod vejen - det bliver rigtig godt.

Alle terrasser vil blive forsynet med nye og mere indbydende møbler.
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I vil i 2020 også kunne opleve nye teestedsskilte og der vil blive etableret nye junior
tee på de forreste 9 huller.

Rangen vil blive opdateret med nye bolde og måtter, og der vil komme nye
afstandsmarkeringer på rangen.

Vi arbejder også med planer om et ekstra toilethus på banen, og der vil i løbet af
året være omlægnings- og renoveringsarbejde omkring hul 4, dels for at skabe
bedre hulplaceringer og dels for at få vand ført væk fra for-green.

Når Allan om lidt fremlægger resultatet, så vil I se at det igen er et meget flot et af
slagsen. De to største årsager er tilgang af nye medlemmer, og her skylder vi vores
begynderudvalg en KÆMPE tak, og dels at vi har stigende greenfee indtægter.

De mange nye medlemmer kommer for en stor dels vedkommende fra kampagnen
”en gave for livet”. Der blev udleveret 150 gavepakker, 77 valgte at tage imod
gaven og starte op, og pænt mange har valgt at melde sig ind i klubben. Det er
superflot.

A11 medlemskabet blev i 2019 udvidet med Skærbæk Mølle Golfklub og der er
solgt i omegnen af 400 medlemskaber. E20 udvides i 2020 med Blommenslyst. En
ganske betragtelig andel af vores greenfee indtægter stammer fra disse
medlemskaber.

Sydjysk Open havde i 2019 deltagelse af over 300 golfspillere fra 68 forskellige
klubber. I år er vi allerede igen over 300 tilmeldte, så skal man med, så er det nok
ved at være sidste udkald.
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På turneringsområdet går det også fint, i hvert fald hvis man kigger mod juniorerne.
De vandt RAJT i overlegen stil efter en stor indsats fra både spillere og ledere.

Noget af det vi mangler at få på plads til den kommende sæson, er trænerkapacitet.
Det er endnu ikke lykkedes os at indgå aftaler, på fornuftige vilkår med en pro,
ligesom det ikke har været muligt for os at finde en elev. Men vi arbejder på sagen,
så mon ikke det lykkes på et tidspunkt.

Noget der har stået højt på ønskesedlen længe, en udvidelse af vores par 3 bane,
er vi desværre ikke kommet i mål med. Den største udfordring er at erhverve den
nødvendige jord. Men hvem ved, pludselig lykkes det måske. Får vi muligheden, så
har vi også de økonomiske kræfter til at gøre det.

Alt i alt syntes jeg at vi kan være godt tilfredse med 2019, og så ser vi frem mod et
spændende golf år, hvor jeg især glæder mig til de opdaterede faciliteter.

Tak for ordet.

Torben Pedersen
Formand
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