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1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

2015 har været et godt år for Vestfyns Golfklub, idet det har været et år hvor 

medarbejderstaben har været intakt og fungeret godt i samspillet med alle vore 

medlemmer. Årets resultat blev et overskud på tkr. 52. 

 

Organisationen 

I forbindelse med sidste års generalforsamling var det nødvendigt at supplere bestyrelsen 

med 3 nye medlemmer. Det er lykkes over al forventning, således at de nu på hver af 

deres områder virkelig er trådt i karakter og har givet mange og nye impulser til den 

eksisterende bestyrelse. 

Jeg tænker på vores markedsføring og hjemmeside, som Thommy står for.  

Jeg tænker på medlemspleje/klubfaciliteter, som Kirsten har ansvaret for. 

Jeg tænker specielt på hele sponsorområdet som er en vigtig indtægtsgivende aktivitet 

for klubben – ansvaret for dette ligger hos Hans. 

Jeg er overbevidst om, at også medlemmer af klubben har bemærket deres aktiviteter. 

 

Banen 

Vi på Vestfyn har stadig en af Fyns bedste baner, hvis ikke den bedste. At spille en runde 

golf en fredag eller lørdag aften og nyde vejret – høre fuglene synge, uden at være 

forstyrret af motorvej eller jernbanestøj – ja, det er det, vores bane kan - som ingen 

anden. 

Som tidligere år fjernede vi roughen i foråret så spillet har kunne forløbe uden al for 

megen irritation over mistede bolde samtidig med at hastigheden for runden kunne 

bibeholdes. 

 

Vi planter hvert år træer – ligesom vi også hvert år tynder ud i træer. 

Af væsentlige ændringer på banens layout, vil jeg fremhæve de ændringer vi har foretaget 

ved teestedet på hul 14. 

Vi har fældet flere træer, så der både kommer mere lys og luft til teestedet. 

Her i foråret lægges rullegræs så teestedet igen kan blive intakt. 

Vi har ligeledes fjernet hegnet langs vejen ned til vores drivingrange, således at der nu er 

frit syn ind til green på hul 18. samtidig har vi erstattet den del af hegnet med nyplantet 

bøgehæk. 

 

Vi har foreløbig ændret lidt på 15. fairway, idet som alle nok har set er der blevet gravet 

en rende halvt ud på fairway. 

Om det er den rigtige løsning ved vi endnu ikke, men vi har en udfordring med at dræne 

overflade vandet væk. 

Nu bliver der gjort nogle iagttagelser om hvorledes problemet løses bedst. 

 

Skovholdet har, som I sikkert har noteret Jer, ligeledes foretaget en kraftig udtynding flere 

steder. Det store douglas gran for enden af hul 8, var efterhånden blevet lidt tynd i toppen 

og er fældet. Udslagsstedet fra hul 16 er blevet bredere, idet 2 større træer ligeledes er 

borte. 
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Green på Hul 13 omtales altid – i år heller ingen ændring.  

Vi afsætter i fremtidige budgetter beløb af, således af denne kan omlægges snarest. 

 

  

Medlemmer  

Vi er en klub, hvor vi modne medlemmer er i overtal. Det betyder desværre også, at vi i 

2015 har måtte konstatere et medlemstilbagegang. 

I 2015 har vi fået 84 medlemmer, hvilket desværre ikke har været tilstrækkeligt til, at 

opveje den afgang vi har haft.  

Ved års afslutning havde vi 663 medlemmer + 119 støttemedlemmer. Det svarer til en 

nedgang på 13 medlemmer. Men vi har ikke tabt modet og kæmper videre for at få nye 

og dermed flere medlemmer. 

 

Vi afholder som sædvane GOLFENS DAG.  

I år er det den 17. april og DGU og flere golfklubber, herunder Vestfyns Golfklub, har 

indgået et samarbejde med Diabetesforeningen, hvor vi bl.a. slår til lyd for det sunde i at 

røre os - komme ud i naturen og spille golf. 

 

Derudover uddeler vi flyers i Bellinge området for bl.a. at stimulere interessere i netop at 

komme til vores golfklub.  

Vi vil ligeledes annoncere om et specielt tilbud til nybegyndere. Alle nye der starter med 

et golfkørekort, kan i april måned indmelde sig i klubben og alene betale kontingent 

svarende til 1 kvartal for resten af året. 

Det må siges at være et rigtig godt tilbud. 

Det største bidrag, du som medlem, kan give klubben er, at stimulere flere til at spille golf.  

Om det er personer fra din omgangskreds eller andre som du periferisk kender er 

underordnet, bare vi får flere medlemmer. 

Jeg gerne sige – det ikke alene er en opgave for bestyrelsen, men det er en opgave for os 

alle.  

 

Og hvad er det så vi kan tilbyde nye medlemmer. 

Det der karakteriserer vores klub, er miljøet som er skabt gennem mange år.  

Det betyder bl.a. at hvis man ønsker sig en øl eller vand efter at ha` spillet 18 huller, så er 

der mulighed for at nyde egne drikkevarer i vores klub. 

Vi er den eneste klub på Fyn hvor dette kan lade sig gøre – og lad mig blot nævne, at det 

ligeledes også er et af de emner, der hvert år er til debat i bestyrelsen.  

 

Og ønsker man bare lidt service, kan alt arrangeres gennem Lone og Michael, som sørger 

for bestilling af mad/borddækning m.m. 

Det er en del af miljøet der er skabt – det er det medlemmer har ønsket – det er det vi bør 

fremhæve, som et gode ved at være medlem i klubben. 

 

En anden styrke i klubben er det sammenhold, der er blandt medlemmer, hvilket gør at 

vi har mange frivillige til at hjælpe med forskellige ad hoc opgaver. 
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Jeg er af den overbevisning, at såfremt vi ikke havde alle de frivillige hjælpe - det være 

sig indenfor, det ene eller det andet arbejdsområde – så ville det være overordentligt 

vanskeligt for os som bestyrelsen, at skabe en bæredygtig økonomi for klubben. 

 

Vi forsøgte sidste år, at etablere et mindre hold af frivillige til i weekenden at hjælpe i 

receptionen. 

Altså, ta` godt imod gæster, gå lidt til hånde mht. hjælp omkring betaling af greenfee, 

kvittering af golfboks, sælge et par handsker eller bolde m.m. 

Det lykkedes dog ikke helt – men vi forsøger sikkert på et senere tidspunkt.  

 

 

 

Nye aktiviteter i 2015 

Som et nyt tiltag blev der i 2015 etableret Fredags Parmatch. 

Hvert 2. fredag, blev der afviklet spil over 9 huller med efterfølgende spisning. 

Arrangementet blev en succes, hvilket gentages her i 2016, dog med den ændring at 

navnet ændres til Fredags Match, idet medlemmer godt kan deltage uden at være et 

par. 

Arrangementet afholdes for så vidt angår spil og spisning, alene ved de frivilliges hjælp. 

Så støt op omkring dette. 

 

Hvis du er mere til det lidt ekstreme – så er der også noget for dig. 

Med Michael Skjerbek i spidsen, blev der sidste år afviklet 24 timers Leman Golf. 

Hold bestående af 3 spillere, spillede kontinuerlig golf i 24 timer – hvor de skiftedes til at 

spille og eller slappe af. 

Denne aktivitet gav Vestfyns Golfklub en meget stor omtale i samtlige golfblade og 

aviser. 

Aktiviteten gentages den 17. og 18. juni 2016, så du kan nemt nå at tilmelde et hold. 

 

 

Sports Resultater for klubben 2015 

Klubbens medlemmer har i år været aktive på flere fronter, og det betyder god reklame 

for klubben. 

Dejligt, er det også, at se når mange medlemmer møder op i røde trøjer og er tilskuer til 

vore hjemlige matcher. 

Vores 1. hold startede året i 4. division, men er efter en fantastisk sæson kombineret 

med flotte enkeltpræstationer, tilbage hvorfra de kom, i 3. division. 

 Målet for vores 2. hold var et ønske om at nå med til oprykningsspillet. Holdet så solidt 

og stærkt ud ligesom der var muligheder i puljen. 

Målsætningen blev nået. Holdet deltog i oprykningsspil i KBH Golfklub i Dyrehaven. Vi 

klarede desværre ikke oprykningen, men det blev en oplevelse og mange gode 

erfaringer rigere. 

Vores 3. hold fungerer som en rugekasse, hvor de helt nye unge stjernefrø blandes med 

ældre og mere rutinerede spillere. 
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Der har været mange rigtig positive takter i gruppen ligesom det bliver spændende at 

følge her i 2016. 

Regionsgolferne har som sædvanlig lavet gode resultater, dog uden at tage 

mesterskaber i år. Både B og C rækken vandt deres respektive puljer, men blev desværre 

slået ud før medaljerne 

 

Samarbejdsaftaler/Greenfee 

 

Dobbeltdækker/Lillebælt. 

Prisen er kr. 300,00 

37 (49) medlemmer fra VFG har deltaget i Middelfart 

41 (54) medlemmer fra Middelfart har deltaget hos os. 

K 81 

For 2016 har vi udvidet muligheden for at spille flere baner gennem K 81. 

Det drejer sig nu om Blommenslyst – Svendborg og Fåborg 

143 K 81 spillere fra hhv. Svendborg og Fåborg har spillet 354 runder golf hos os. 

VFG 38 – FGK 75 – SGK 68. 

Tee-time 

Vi har haft besøg af 227 (349) gæster med tee-time kort 

Golfhæftet 

Vi har haft besøg af 225 

Fynske aftale 

591 (619) gæster med den fynske aftale. 

 

Vi har haft besøg af ca. 4.125 (4.500) greenfee spillere i årets løb. 

Vores greenfee indtægter er på ca.kr. 700.000,00. 

Der har været en fusion mellem teetime og golfhæftet, således at det er golfhæftet der 

er det fortsættende og som således kan bestilles og købes gennem vores sekretariat. Vi 

ser naturligvis gerne i benytter jer af dette, såfremt i ønsker golfhæftet, idet vi som klub 

får et beløb på kr. 150 pr hæfte der sælges. 

 

Klubhuset 

Der blev i slutning af 2015 besluttet, at vore eksisterende klublokaler trængte til en 

forfriskning. 

Vi har derfor fået malet det meste af huset indvendig – mangler fortsat shoppen og 

sekretariatet. 

Jeg vil derfor gerne rette en stor tak til de frivillige, som lagde et stort arbejde i opgaven. 

Med Paul, Jytte og Alice som tovholdere, blev arbejdsholdene styret med godt overblik og 

udført efter de givne instruktioner fra Kirsten Bjerrum. 

Shoppen har nu fungeret i 1 år, hvor det har været OJ Golf, der har præsenteret forskellige 

tiltag inden for diverse tilbehør til golfsporten. 

Det er vores opfattelse, at OJ Golf er blevet taget godt imod og har virket som inspiratorer 

såvel for gæster som for egne medlemmer. Ordningen fortsætter. 

 

 



  

 

VESTFYNS GOLFKLUB 
Rønnemosegaard - Krengerupvej 27 - 2620 Glamsbjerg - Tlf.: 6372 1920 - info@vestfynsgolfklub.dk 

  

Kommunikation/information 

Som tidligere nævnt, er det lang tid siden vi i Vestfyns Golfklub har fået så meget omtale 

i såvel de lokale dagblade som de landdækkende golfaviser. 

Det skyldes ikke mindst, at vi har fået et nyt ansvarligt medlem af bestyrelsen, som følger 

historierne til dørs, hvilket Thommy har gjort godt. 

På vores hjemmeside henvises der bl.a. til en del hoteller rundt om på Fyn, som vi fortsat 

samarbejder med.  

De udleverer vouchers til deres gæster, som efterfølgende spiller på vores bane.  

Herigennem har vi haft 473 besøgende, svarende til en indtægt for os på kr. 104.000,00. 

 

 

Sponsorer 

Sponsor indtægter er fortsat en af klubbens vigtige indtægtskilder. 

Vi kan derfor med stor tilfredshed notere, at disse for 2015 nåede over kr. 500.000,-. 

I 2015 lykkedes det at afvikle 4 gange erhvervsgolf for vore sponsorer. 

For 2016 har vores sponsorformand Hans Jensen derfor besluttet, at intensivere 

indsatsen, således at endnu flere får mulighed for at deltage gennem en erhvervsklub, der 

primært henvender sig sponsorer og sekundært til øvrige interesserede forretningsfolk. 

Jeg tror på, at vi vil se endnu flere forretningsfolk, gå en runde golf og derefter indtage en 

lettere middag sammen, hvor der også kan tales forretning. 

En årlig tilbagevendende begivenhed er sponsormatchen for alle vore sponsorer, er 

fastsat til den 5. august 2016. 

Det der er vores opgave, udover at sætte forretningsfolk sammen for at spille golf, er at 

finde det der gør, at de fortsat vil støtte os i vores arbejde. 

 Det kan ikke lykkes hver gang finde en modydelse – men der, hvor det er muligt, er vi 

parate.  

 

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til alle de sponsorer som vi i 2015 har haft berøring med. 

Vi vil gerne arbejder på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor. 

  

”Rødhættehuset” 

Vi besluttede sidste år, at købe nabohuset. 

Jeg vil gerne sige, det ikke var nogen let beslutning, ligesom vi heller ikke var enige – 

men idet vi fra Krengerup Gods blev stillet i udsigt, at det var nu hvis vi ville købe huset. 

Først var beslutning et nej til køb af huset, pga. følgende udgifter ved istandsættelse. 

Til sidst blev der et flertal for køb af huset, med nedrivning til følge. 

Huset er kun en tom skal – det eneste der findes er et gammelt toilet, og en gammel 

brændeovn. 

Vi ser ved købet en mulighed for flere ting: 

1. En forskønnelse af vejen ind til Vestfyns Golfklub. 

2. Mulighed for at råde over arealet 

3. Eventuel udvidelse af greenkeeper gården. 

4. M.m. 
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Dokumenter for matrikulering er under udarbejdelse. Tilladelse fra Skov og 

Naturstyrelse afventes ligesom nedrivningstilladelse fra Assens Kommune. Herefter 

forestår underskrift af endelig skøde samt betaling af købesummen. 

Vi afventer nu godkendelse af landzonetilladelse. Klagefristen er 4 uger og udløber den 

18. marts 2016. 

 

 

 

Afslutning 

  

Når vi kigger ind i 2016, ser jeg fortsat mange muligheder for at vi kan fastholde et godt 

og positivt klubliv, således har vi her i marts 3 medlemsaftener, idet vi den 

       7. marts 2016 har en medlemsaften for alle nye medlemmer indmeldt i 2014/15/16      

       8. marts 2016 Medlemsaften - Rundvisning på Bryggeriet Vestfyen   

      17. marts 2016 Medlemsaften - OJ Golf præsentere sidste nyt inden for golfudstyr og 

      beklædning og vores regeldommer vil gennemgå de nye spændende handicapregler som  

      træder i kraft fra årsskiftet - 

 

Tak til alle medlemmer.  

Tak til formænd for deres arbejde i de respektive klubber i klubben og endnu engang en 

stor og ubetalelig tak til alle de frivillige, som ofrer en masse timer i klubbens tjeneste  

 

Jeg vil ikke i år komme med statistik for bestyrelsen. 

Det eneste jeg kan sige er, at vi opfatter os selv som en arbejdende bestyrelse, der ikke 

blot sidder til pynt. 

Jeg vil derfor gerne her takker såvel medarbejdere som bestyrelse for et aktivt og til tider 

hektisk år.. 

 

Til sidst, vil vi mindes de af klubbens medlemmer, som desværre er afgået ved døden i 

årets løb. Vi bruger ikke at nævne navne – men vil gerne mindes dem. 

Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig, så vi i et øjebliks stilhed sammen kan mindes 

disse. 

Æret være deres minde. Tak. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 

 

Bjarne Madsen 

Formand  

 

http://vestfynsgolfklub.us7.list-manage.com/track/click?u=73ca59e8d0bd5fe8dad832038&id=b3f01aaf6d&e=70013a13a4
http://vestfynsgolfklub.us7.list-manage.com/track/click?u=73ca59e8d0bd5fe8dad832038&id=ccd1b7cb38&e=70013a13a4

