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Generalforsamling 2021 

”Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år” 

 

Kære alle, 

 

2020 har på mange områder været et meget anderledes og yderst udfordrende golf 

år, og ikke alene på grund af pandemien, der ramte os, og gav årstallet en hel ny 

betydning med 20 sekunders hygiejne, 2 meters afstand og 0 undtagelser. 

 

Vi startede ellers ud med noget vi kender meget godt til, nemlig regnvejr, og rigtig 

meget af det, hvilket betød banelukning fra medio februar til primo marts, og efter en 

meget kort genåbning, så ramte Corona/Covid-19 også golfsporten og med baggrund 

i anbefalinger fra DGU, som vi i KLG valgte at følge fra start, så lukkede banen igen 

medio marts. Det viste sig dog hurtigt, at golfsporten var en Corna-venlig sport, og 

fra april måned kunne vi igen spille på vort anlæg, dog kun 2-bolde i opstarten. 

 

Foråret bød desværre også på et pludselig og uventet farvel til Torben Kikkenborg 

Pedersen efter mere end 11 år som formand i KLG, da han valgte at stoppe i utide. 

Der skal lyde en STOR tak til Torben for hans mangeårige indsats for klubben, hvilket 

har bidraget væsentligt til det solide fundament vi står på i klub og bestyrelse i dag. 

 

Apropos fundament, så har foråret også budt på et 25 års jubilæum for vores green-

keeper Henrik, og vi har desværre ikke kunnet afholde en reception for ham endnu, 

men det vil arrangeres når det igen er muligt, så han kan blive behørigt fejret. Vi er i 

KLG generelt begunstiget af en medarbejderstab med meget høj anciennitet og 

loyalitet for klubben. 
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I bestyrelsen har vi afholdt 8 bestyrelsesmøder, såvel fysiske som online møder, og 

nogle af dem med formøder, hvor vi inviterer frivillige fra udvalgene i klubben, eller 

gæster til drøftelse og input vedr. aktuelle temaer for klubben, samt afholdt vores 

årlige temadage, hvor vi kommer mere i dybden med drøftelserne. Sideløbende med 

vore interne møder har vi også deltaget ved møder i Bramming Lokalråd, ved DGU 

Repræsentantskab- & Regionsmøder, møder med de forskellige samarbejdsklubber 

Sydjysk Open, A11 og E20, samt forskellige ad-hoc møder vedr. biodiversitet m.m.  

 

Der har været mange udsættelser og aflysninger, og desværre kunne vi ikke afvikle 

nogle af de største arrangementer som f.eks. Sydjysk Open, Company Day, Junior 

rangliste- & DGU turneringer som var programlagt, men vi ved allerede i skrivende 

stund at Sydjysk Open 2021 er udsolgt/overtegnet (max. 336 deltagere), og der er 

mange på venteliste. Vi har på baggrund af omtalte aflysninger i foråret søgt 

kompensation via DIF & DGI’s Corona-hjælpepulje og modtaget delvis bevilling (ca. 

1/3 af det ansøgte beløb). Men der har heldigvis også været mulighed for at afvikle 

turneringer, klubmesterskaber samt forsinket indvielse af KLG Natursti/Sydbank 

ruten på en perfekt solskinsdag i august, hvor der også var klubturnering og Porsche 

træf, og den røde snor blev klippet af borgermester Jesper Frost Rasmussen. 

 

På trods af den udfordrende opstart, så er der også sket flere positive ting, og en 

meget synlig er færdiggørelsen af ombygningerne i, og omkring klubhuset, der har 

løftet helhedsindtrykket og det har modtaget ros fra medlemmer og gæster af huset. 

Af andre fysiske ting kan blandt andet nævnes nyt udstyr på range + bane, herunder 

flagstænger, hjertestarter (toilet hul 11), 32 nye bag-skabe, 2 ”nye” golfbiler og på 

servicedelen har vi genstartet baneservice, udvidet med serviceteam i højsæsonen, 

samt fået en handy-mand. De to sidstnævnte i erkendelse af, at vi desværre ikke 

endnu har fundet en holdbar løsning vedr. udfordringen omkring trænerkapaciteten i 
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klubben, men flere tiltag er aktiveret og vi håber på en løsning forude, velvidende at 

det er vanskeligt når udbud og efterspørgsel ikke er i balance, hvilket vi er i dialog 

med DGU og PGA (Professional Golfers Association) omkring. 

 

Banen er som bekendt vort største aktiv, men med baggrund i nedlukningen i foråret 

måtte vi beklageligvis sætte flere større investeringer og projekter på hold. Det har 

naturligvis sat os bagud ift. ønskede og planlagte, men vi har dog fået opdateret, og 

nyt udstyr, og vi kan nævne ny tromle, ny rotorbørste til topdress, hedtvandsrenser, 

ny fjernbetjening til styring af vanding, udvidet garage og opdateret elinstallation til 

golfbilerne,  og af de mere synlige ting beskæring af træer på udvalgte steder, samt 

igangsat arbejdet med dræn på engen hul 18. I køkkenet har vi fået en ny koldjomfru 

til tilberedning og opbevaring af kolde retter. Vi har også mødt andre udfordringer og 

bl.a. omkring et ekstra toilethus på banen, hvor miljø- og adgangsforhold kræver en 

dybere forundersøgelse end forventet, og dermed længere behandlingstid før vi har 

et beslutningsgrundlag. 

 

I efteråret have vi besøg af en banekonsulent fra DGU, der sammen med green-

keeperne og Bjørn lavede en banegennemgang med henblik på at identificere 

udviklingspotentiale for anlægget, der kan indgå i en 5-års udviklingsplan for banen. 

Der følger en mere detaljeret information og konklusioner fra dette arbejde løbende. 

 

Miljø, åbenhed og bæredygtighed er vigtige for os, og vi har meldt os under FNs 17 

verdensmål, hvilket på vore kanter har eksisteret i længere tid under ”sund fornuft”, 

men uanset betegnelse, så vil vi videreføre dette i vort løbende arbejde med respekt 

for golfklub og økonomi. Miljødebatten og inspiration via DGU, Bramming Lokalråd, 

Esbjerg Kommune, andre golfklubber, samt f.eks. frivillige græsrods bevægelser og 

foreninger vedr. biodiversitet f.eks. ”vild med vilje”, ”giv os naturen tilbage” m.fl. Mht. 

åbenhed så kigger vi i retning af en multifunktionel golfbane, hvor flere aktiviteter kan 
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kombineres (eksempel vores natursti), men igen med nødvendige respekt for golf- 

spillet og medlemmerne. 

 

Rekrutteringen af nye medlemmer er forholdende taget i betragtning gået rigtig godt, 

og på trods af begrænsende muligheder for kampagner mv., så er et lykkedes, at 

fastholde det høje niveau fra 2019, og aktivere næsten lige så mange nye golfere, 

og vi i bestyrelsen har haft fornøjelsen af igen i år, at grille for vore begyndere ved 

en onsdagsmatch. Stor tak til begynderudvalg for en flot indsats, samt til jer som har 

gjort brug af vort tilbud med ”en gave for livet”, der også fortsætter i 2021.  

 

Når i om lidt får fremlagt årsregnskabet 2020 af Allan, så er det igen et solidt regnskab 

og det på trods af et meget udfordrende år. Vi har som de fleste af golfklubberne i 

Danmark være begunstiget af en øget interesse for sporten, der tidligt viste sig, at 

være en god ambassadør og Corona-venlig sport, og mange nye, men også tidligere 

golfspillere har meldt sig i golfklubberne i løbet af året, hvilket har betydet ny rekord 

for antal golfspillere i Danmark nogensinde med ca. 155.000 aktive på landsplan. Ud 

over vores andel i denne succes, så har vi arbejdet på alternative indtægtskilder til 

klubben via fundraising, arrangementer, kompensationsordninger, samt donationer. 

 

På grund af de seneste restriktioner ifm. Corona/Covid-19 måtte vi desværre aflyse 

vores planlagte KLG Medlemstemadag/workshop i efteråret, men det vil blive taget 

op når vi igen kan samles, så vi kan få input og ideer fra jer medlemmer, der er vigtigt 

for vort arbejde i bestyrelsen, så vi hele tiden er på linje med flertallet i klubben. 

  

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vore dygtige medarbejdere, for-

pagtere, frivillige, udvalgsmedlemmer, samt mine gode bestyrelseskollegaer for en 

fantastisk indsats i 2020, og også stor tak til vore sponsorer & samarbejdspartnere, 

der har udvist stor loyalitet og støtte igennem en meget vanskelig tid. 
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Tak for ordet. 

 

Hans A. Sørensen 

Formand 

 

 

Supplerende beretning til medlemmerne fra bestyrelsen omkring aktiviteter under 

udsættelsen. 

 

Vi måtte desværre udsætte vores planlagte Generalforsamling 2021 fra torsdag 

den 25. februar pga. restriktionerne, og derfor et lille indblik i bestyrelsens arbejde 

og prioriteter de første 6 måneder af året 2021. 

 

Efter adskillige tilløb, og mere end 5+ års søgen lykkedes det endeligt igen at få en 

PGA-Træner elev til KLG, og det var med stor glæde at vi kunne lave en aftale med  

Tobias Bachmann (21 år) fra sæsonstart 2021, samt dele den gode nyhed med alle 

jer medlemmer via nyhedsmail. Hjertelig velkommen til Tobias, og vi ser frem til et 

godt samarbejde de næste år frem. 

 

I bestræbelserne på at åbne op, byde indenfor, og give adgang til golfen i KLG for 

alle er der bl.a. i starten af året afholdt møde med DGU og den lokale diabetes 

forening, Esbjerg og der blev aftalt et forløb over 4 arrangementer fra medio til 

ultimo maj for interesserede, og det viste sig at være en stor succes, og nye 

lignende tiltag er i støbeskeen. Et andet tiltag, hvor KLG har åbnet op, og tilbudt 

værtskab er ifm. Esbjerg Kommunes Vision 2025 hvor byrådsmedlemmer ville 

komme på besøg i udvalgte byer i foråret 2021 (med forbehold for den aktuelle 

Corona / Covid-19 situation) & 2022 til dialogmøder med byens borgere. Det er i 
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forbindelse med vores plads i Bramming Lokalråd dette tilbud er kommet i stand. 

Esbjerg Kommune valgte imidlertid, at afholde mødet på det nyrenoverede  Nørre-

torv i bymidten, men de var glade for tilbuddet fra KLG, og kommer gerne på besøg 

ved en anden lejlighed. 

 

Et andet samarbejde med Esbjerg Kommunes Elite Råd er ifm. vores ungdomsaf-

deling, hvor 4 klubber, Esbjerg, Breinholtgård, Ribe og Kaj Lykke Golfklub er gået 

sammen i et projekt for de unge talenter i klubberne. Vi er i KLG privilegeret med en 

meget aktiv juniorafdeling med engagerede unge mennesker, og ikke mindst 

forældre og frivillige, hvilket resulterer i flotte resultater ifm. RAJT og andre 

turneringer. Det samme gælder vores unge, som er blevet lidt ældre, og nu 

repræsenterer vores turnerings-hold og KLG rundt omkring i landet på bedste vis.   

 

Ifm. vores arbejde med CSR og FN’s 17 Verdensmål har vi fået ny kollega – Tanja 

Mogensen – på kontoret. Tanja er i første omgang startet i et 13 ugers praktikforløb 

med mulighed for forlængelse. Velkommen, og ser frem til samarbejdet. Yderligere 

har vi ifm. ønsket om mere struktur og målrettet indsats for verdensmålene i KLG 

afholdt/planlagt inspirationsmøder med Birkemose, Roskilde og Hørsholm, der er 

udpeget/anbefalet af DGU, og der vil løbende blive arbejdet med planer og bedre 

synlighed for området. Vi har også deltaget i Hjerteforenings Landsuddeling 2021, 

hvor vi desværre ikke lykkedes med at indsamle til den nye hjertestarter til klubben 

(opdatering af eksisterende i klubhuset), men indsats og indsamlede beløb på kr. 

8.075,00 var på ingen måde spildt, da det så bidrager til vedligehold og opsætning 

andre steder i landet. 

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt 2 ekstraordinære møder ifm. 5 års 

planen for banen, hvor der også er afholdt et møde nr. 2 med DGU banekonsulent 

Thomas Hoffmann Jepsen og en mere detaljeret gennemgang af udvalgte områder 
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ultimo marts måned, samt for en anbefaling til udvælgelse af en banearkitekt. Der 

skal f.eks. kigges på udvalgte bunkers, længden på udvalgte Par-3 huller, greens 

og omkringliggende områder. Fra det første besøg og gennemgang i efteråret 2020 

er der allerede aktiveret flere synlige tiltag på banen. Umiddelbart er planen og 

ønsket fra bestyrelsens side, at vi i foråret/sommeren kan udarbejde materiale, som 

så kan præsenteres i efteråret ved 1 eller 2 medlemsmøder, hvorefter materiale 

kan blive fremlagt i helhed for generalforsamlingen i 2022. Nærmere information og 

oplysninger vedr. dato(er) følger snarest muligt. 

 

Vi har også afholdt det årlige opstartsmøde med frivillige i udvalgene og KiK på 

alternativ vis, hvor vi pga. restriktionerne gik en tur på KLG Natursti / Sydbank 

Ruten, samt deltaget ved DGU regional- og repræsentantskabsmøde, månedlige 

møder i Bramming Lokalråd, møder med Esbjerg Kommune Park, Skov & Friluftsliv, 

Biodiversitets, samt diverse ad-hoc møder. 

 

Medlemsundersøger er også en af måderne hvorpå vi i bestyrelsen sikrer at vi er i 

”synk” med jer medlemmer, og vi har netop modtaget input fra mange af jer – tak 

for jeres deltagelse, der er vigtige for os og vort arbejde. Et af resultaterne fra sidste 

års undersøgelse er det nye set-up i Hole In One, hvor pigerne har valgt at ændre 

fra Restaurant til Café, samt have mere fokus på jer medlemmer og byens borgere. 

Der er mange gode ideer og tiltag, og vi håber i alle vil tage godt imod og støtte op 

om pigerne og dermed styrke det allerede gode klubliv i KLG yderligere. Et andet 

ønske fra medlemmerne har været et toilethus nr. 2 på 18-hullers banen, og efter 

mange undersøgelser er det glædeligt, at kunne meddele indkøb af en toiletvogn, 

der forventes leveret ultimo september/primo oktober måned til klubben, så dette 

ønske også kan blive opfyldt til gavn for medlemmer og gæster fremadrettet. Et 

tredje synligt resultat er det nye flotte hegn ved driving rangen, der er kommet i 

stand via samarbejde med klubbens sponsorer og frivillige. 
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De mange positive tiltag og aktiviteter i og omkring Kaj Lykke Golfklub er også ble-

vet bemærket af omverdenen, og vi har meget fået meget positiv omtale/synlighed 

via Uge-avisen, Jyske Vestkysten, Golfavisen og lokale magasiner de første 6 mdr.   

 

Vi har desværre også mistet, og tidligere bestyrelsesmedlem og kasserer igennem 

en årrække Heine Madsen gik  bort i december 2020, og en af initiativtagerne til 

anlæggelsen af Kaj Lykke Golfklub Egon Lorentzen blev bisat i februar 2021 på det 

der kunne have været hans 84 års fødselsdag. Jeg vil forslå vi alle holder 1 minuts 

stilhed til ære for afdøde. Æret være deres minde. 

 

Igen – Tak for ordet 

 

Hans A. Sørensen 

Formand 


