
    
 

  BESTYRELSEN 

 

1 

Generalforsamling 2022 

”Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år” 

 

Kære alle, 

 

Så blev det tid for Generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub, og i år uden udsættelser, 

da regeringen har valgt IKKE, at forlænge kategorisering af Corona / Covid-19 som 

en samfundskritisk sygdom i Danmark, og dermed ophæves restriktionerne som vi 

alle har været underlagt on/off de seneste snart 2 år pr. 1. februar 2022.  

 

2021 blev endnu et fantastisk år for golfsporten med nye rekorder for antal medlem-

mer på landsplan, hvor man nåede hele 164.130 aktive og heraf er ca. 1.100 aktive 

i Kaj Lykke Golfklub. Gennemsnitsalderen falder samtidig, så den nu ligger omkring 

55 år for danske golfklubber, og vi ser en stigende interesse fra piger/kvinder blandt 

vore begyndere, hvilket vi kunne konstatere ved selvsyn en solrig juni sommeraften 

hvor bestyrelsen igen i år havde fornøjelsen af at grille og servicere vore begyndere 

på terrassen. 

 

For en gangs skyld var der ikke de store nedbørsmængder i starten af 2021, som vi 

ellers normalt kender til hos os hvilket betød at banen var spilbar i stort set hele vin-

ter sæsonen, og vi kunne på trods af de meget lave temperaturer i foråret åbne for 

sommergreens allerede i marts måned. 

 

Vejret har dog varieret undervejs, og den udsolgte Åbningsmatch måtte desværre 

aflyses pga. snevejr, men ellers er øvrige planlagte turneringer afviklet med vanlig 

stor opbakning fra jer medlemmer. Company Day i maj var både påvirket af nedbør 

(hul 13 + 14 spillede som alternativ greens) og restriktioner der betød max. 48 del-

tagere på dagen, imens Sydjysk Open medio juni med 300± deltagere blev afholdt 
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over 3 dage i strålende solskin. Klubmesterskaberne i august en blæsende affære, 

men en ting var konstant, og det var banen, der igen præsenterede sig på flotteste 

vis sæsonen igennem og har høstet fortjent ros fra medlemmer og gæster løbende. 

 

I foråret har vi afholdt Åbent hus og Golfens Dag, hvor mange nye potentielle golf-

spillere har besøgt os og stiftet bekendtskab med sporten, og mange har benyttet 

sig af vore gode standardtilbud, eller medbragt ”en gave for livet” som i medlemmer 

igen har været hjælpsomme med at uddele til familie, venner, bekendte, kollegaer 

m.fl., hvilket hjælper og bidrager til vores succesfulde rekruttering af nye medlem-

mer til klubben – STOR TAK –  også til begynderudvalget og de frivillige, der igen 

har ydet en imponerende indsat med de mange begyndere i klubben. Kampagnen 

”en gave for livet” kører videre i 2022. 

 

Vi kan i KLG fortsat glæde os over en stor juniorafdeling, hvor vores unge drenge 

og piger mellem 6 - 18 år er aktive, og som igen har gjort sig bemærket med flere 

positive sportslige resultater, og bl.a. som vinder af RAJT (Ribe Amt Junior Tour) 

pokalen igen i 2021. Igen her, ingen succes uden det store engagement & indsats 

fra trænere, ledere og forældre – en fornøjelse at følge. I Sportsudvalget har vi på 

trods af skærpet konkurrence over de seneste år formået, at holde KLG i division-

en, samt for kval-holdets vedkommende været ude og spille om oprykning, dog 

desværre uden den fornødne sejr. Såvel dame kval., herre kval., herre division, 

herre senior, samt junior u-trup har ydet flotte indsatser og repræsenteret KLG på 

behørig vis rundt om i landsdelen. 

 

Det var meget glædeligt, at vi i starten af året kunne offentliggøre vores ansættelse 

af Tobias Bachmann som PGA-Træner elev i klubben. Det har været længe ønsket, 

og ansættelsen giver os muligheder for flere træningstilbud til jer medlemmer, samt 

udvidet service til samarbejdspartnere, gæster m.fl. 
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Ligeledes, da vi et par måneder senere kunne bekendtgøre ansættelsen af Gert 

Skovdal som assistent hos greenkeeperne, hvor allerede igangværende, planlagte, 

samt ikke mindst forestående opgaver ifm. arbejdet med vores 5-års banestrategi 

vil kræve flere ressourcer. Ud over nyansættelserne, så er vi også glade og stolte 

over, at vi d. 11. februar ’21 kunne markere Hans Erik Mogensens 30 år jubilæum, 

og med 1 ½ års forsinkelse kunne fejre Henrik M. Jensens 25 års jubilæum i KLG 

behørigt ved en reception hos pigerne i Hole in One, som, omend noget presset af 

Coronasituationen har kørt deres første år med deres nye koncept, hvor fokus er på 

medlemmer og byens borgere, og der har været flere tiltag + tilbud på programmet i 

løbet af sæsonen, der er taget godt imod. 

 

På samarbejdssiden ud af huset har der også været stor aktivitet i 2021, og et nyt 

har været med Esbjerg Kommunes Elite Råd, hvor vores ungdomsafdeling sam-

men med 3 klubber (Esbjerg, Breinholtgård, Ribe Golfklub) er gået sammen i et 

projekt for de unge talenter i klubberne. Et andet var med DGU- & Diabetes For-

eningen Esbjerg, hvor der blev afholdt et skræddersyet event over 4 dage i maj må-

ned, hvor der var ”udsolgt”, og yderligere kan nævnes vort samarbejde med Dansk  

Ornitologisk Forening (Esbjerg afd.) omkring opstart af vort nyoprettede ”fugleud-

valg”, med Esbjerg Kommune & Bramming Lokalråd hvor vi tilbød værtskab ifm. Vi-

sion 2025, og 2021 var også året hvor vi fik etableret og taget etape 2 af KLG Na-

tursti / Sydbank Ruten i brug, og med samme partner en 3-årig aftale for vores par-

3-bane. Sidst på året kunne vi så også præsentere et nyt samarbejde med vore na-

boer Engvang Juletræer med et godt tilbud til alle klubbens medlemmer. 

 

På trods af stor vedholdenhed og loyalitet blandt vore samarbejdspartnere & spon-

sorer i klubben har denne post været udfordret de seneste år og det har været van-

skeligt at finde nye i en tid med pandemien, men vi forsøger det mulige og afsøger 
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løbende nye muligheder i lokalområdet. Sideløbende arbejdes der på flere fronter 

som alternative indtægtskilder, og det bl.a. være via arrangementer, fundraising, 

donationer, refusions- og/eller kompensationsordninger mv. Om lidt når Allan frem-

lægger endnu et solidt Årsregnskab vil i kunne se et område, hvor vi har haft stor 

fremgang og det er på ”leje og fee”, så alt i alt ikke så dårligt endda – sagt på jysk. 

 

Der har været afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder, 2 ekstraordinære møder ifm. 5 

års plan & banestrategi i foråret, og møde nr. 2 med DGU banekonsulent Thomas 

Hoffmann Jepsen (første møde i efteråret 2020). I december nåede vi første møde 

med vores udvalgte banearkitekt Chris Haspell & Asscociates. Yderligere har vi af- 

holdt vores årlige temadage hvor bestyrelse, suppleanter og greenkeeper deltager, 

og sideløbende har vi deltaget ved månedlige møder i Bramming Lokalråd, diverse 

DGU Webinarer (Business Intelligence, Golfspilleren i Centrum, rekruttering m.v.), 

samt Regional- & Repræsentantskabsmøde. Ud over dette har der været afholdt 

møder med frivillige + udvalgene i klubben, med vore samarbejdsklubber A11, E20, 

Sydjysk Open, og flere ad-hoc møder med Esbjerg Kommune, myndighederne og 

frivillige organisationer. 

 

Er sikker på, at i alle ved en eller flere lejligheder har mødt vore fantastiske repræ-

sentanter fra baneservice på jeres runder i løbet af året, hvilket helt klart også bi-

drager meget positiv til helhedsoplevelsen for såvel medlemmer som gæster i KLG 

– altid en smilende og imødekommende tilgang. 

 

Som netop nævnt, samt omtalt i den supplerende beretning ved den forsinkede GF-

2021 til jer medlemmer, så har der igen været stor fokus på banen i året der gik, og 

aktivitet vedr. den nye 5-års plan for vores dejlige bane. Fra de 2 besøg af DGU’s 

banekonsulent Thomas Hofmann Jepsen har i allerede kunnet konstatere de første 
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synlige ændringer, da der er tyndet ud, og fældet en del træer, og dette til gavn for 

vækst på teesteder, greens, samt spil.  

 

Der er også sket meget andet på bane- & udenomsarealer og bl.a. kan fremhæves 

dræn på hul 18, som har muliggjort spil hele sæsonen som par-5 hul, samt påbe-

gyndelse af dræn på hul 1. Ved siden af dette skal den daglige pleje og vedligehold 

af banen fremhæves, der på baggrund af vores succes med mange medlemmer & 

gæster, og dermed øgede antal spillede runder, stiller endnu større krav til det dag-

lige arbejde for vore dygtige greenkeepere. Af tiltag på udenomsarealer kan frem-

hæves løsning med toiletvogn på banen, etablering af boldvasker, drikkevand & raf-

tehegn, nye måtter, reparation af net og overdækning på driving range, tilkøb af 2 

golfbiler og udvidelse af garagen, installation af kabler til besøgende med camper, 

montering af lynafledere på pavillon hul 12 og meget mere.  

 

De næste og utrolig spændende skridt i arbejdet med 5-års planen og vores valgte 

banearkitekt Chris Haspell vil primo 2022 gå ind i den næste fase, hvor vore ideer & 

tanker omkring potentielle ændringer på udvalgte huller, og som bl.a. omfatter bun-

kers, længder på udvalgte par-3 huller, samt omlægning af greens + omkringliggen-

de områder vil blive omsat til konkrete forslag. Efterhånden som tingene falder på 

plads er det planen at vi løbende præsenterer dem for jer medlemmer, samt i den 

prioritetsrækkefølge som forhold, ressourcer, samt ikke mindst økonomi tillader det. 

 

Mange af de positive tiltag og aktiviteter i Kaj Lykke Golfklub er også blevet bemær-

ket af omverdenen, og vi har fået meget positiv omtale & synlighed i diverse medier 

og magasiner over året. DGU har også registreret sig, at der sker gode ting hos os, 

og de har ved flere lejligheder spurgt interesseret ind til os, samt tildelt ”skulderklap” 

for flotte data ifm. kundetilfredshed, der måles og er synlig i Golfspilleren i Centrum. 
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Afsluttende vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vore dygtige medarbejdere, 

forpagtere, frivillige- & udvalgsmedlemmer, sponsorer & samarbejdspartnere, og i 

2021 en særlig tak til Bjørn & team + bestyrelseskollegaer ifm. den store indsats 

med 5-års planen, og ser meget frem til at fortsætte processen til gavn for alle !  

 

Tak for ordet 

Hans A. Sørensen 

Formand 

 


