
Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

2016 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 
kr. 31.700.  
 
Organisationen  
I forbindelse med sidste års generalforsamling hvor der var genvalg til alle. Bestyrelsen har i det forgangne 
år, haft hver deres respektive ansvar område, hvilket har fungeret godt. Det er samtidig godt at alle 
brænder for deres områder og naturligvis for Vestfyns Golfklub. Der har i løbet af året været drøftelser af 
en hver art, hvor der har været diskuteret, det er for mig vigtigt at alle kommer frem med sin egen mening, 
når der er ting der skal drøftes det betragter jeg som et sundhedstegn, men det har altid endt med at vi er 
blevet enige, for hvad der var bedst for Vestfyns Golfklub. Så der er naturligvis blevet hugget en hæl og 
klippet en tå, men sådan er demokrati jo også når den er bedst.   
Derfor var det også noget træls, at vi måtte udsende en pressemeddelelse i december, lyden: 
 
”Vestfyns Golfklub må med beklagelse meddele, at klubbens mangeårige formand Bjarne Madsen har valgt 
at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning.  
Beslutningen kommer efter, at der ikke har været enighed omkring flere af bestyrelsens afgørelser, ligesom 
en forestående budgetbehandling har medført en lidt skarpere retorik.  
”Jeg har derfor truffet min beslutning om, at lade andre komme til – men ønsker samtidig alt muligt held og 
lykke til den fremtidige nye bestyrelse”, udtaler Bjarne Madsen.” 

 

Det var en træls information, at kommer ud med, men vi skal naturligvis respektere de beslutninger der 
tages.  
Jeg håber, dog at vi fortsat kan drage nytte af Bjarne Madsen mange kompetencer til gavn for Vestfyns 
Golfklub. 
 
Men en klub som vores kan ikke klare sig bare med en bestyrelse. Næ, nej vi har engageret i alt 8 personer 
både inde og ude. Samt ikke mindst en masse af jer medlemmer som frivillige. Der alle er med til at få 
Vestfyns Golfklub til at fungere, så der skal lyde en stor tak for jeres hjælp og støtte.  
 
Samtidig vil jeg gerne nævne, at det er vigtigt for en bestyrelse som vores, at bestyrelsen får nye impulser 
til at gøre klubben endnu bedre, så kære medlemmer i må gerne kommer med idéer til bestyrelsen, som 
tidligere nævnt har hver sit ansvars område. 
 
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 i vores pragtfulde omgivelser det er da skønt. 
Som tidligere år fjernede vi roughen i foråret så spillet har kunnet 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. 
Vi må nok erkende, at den største aktiv en golfklub har, er banen, og det er vi alle også godt klar over. 
Derfor er det også meget vigtigt, at en god bane som vi har i dag fortsat udvikles og passes, således at der 
kan ses løbende forandringer overtid. Vi er i dag oppe på ca. 4.600 greenfee gæster der besøger Vestfyns 
Golfklub. Det er skønt med at modtage mails fra en del af disser der roser banen og for deres besøg i 
klubben. Det er dejligt at der bliver taget god imod vores gæster samt at de får en god oplevelse, det er det 
vigtigste vi kan gøre. Og samtidig når banen roses for hvad der er sket siden sidst den enkelte har spillet 
banen gør det jo ikke mindre dårligt. 



Vi har i 2016 fået ændret vores par 3 bane til en Pitch & Play bane, hvilket er tænkt til benyttelse til diverse 
aktiviteter for primært for ikke golfere. 
 
Banen fremadrettet: 
Banen får mange roser fra mange af vore greenfee spillere, men det er samtidig vigtigt at vi forsat skal 
udvikle og trimme vores bane, derfor er det besluttet at vi fra efteråret 2017 får givet banens teesteder en 
større gennemgang. Der er tale om en total renovering bestående af en omlægning og udvidelse af alle 
herre og nogle af damernes tee stederne. 
Der er tale om en større investering, men når vi ser hvad andre klubber laver af investeringer, så er det tale 
om en lille investering, men det er en nødvendighed for at fastholde tilgangen er greenfee spillere til 
klubben, der er med til at give et godt bidrag til klubkassen.  
Omlægningen af teestederne vil blive lavet fra efteråret 2017 og ind i 2018, med så få gener om muligt, 
men det er naturligt at det vil kunne mærkes, men vi må have lidt tålmodighed, når arbejdet igangsættes. 
 
Medlemmer  
I 2016 har vi fået 77 nye medlemmer, men vi har desværre også haft en tilbagegang på 77, der er stoppet 
p.g.a. andet arbejde, sygdom og for lidt tid til at spille golf. 
Ved års afslutning havde vi 688 medlemmer + 106 støttemedlemmer. Det svarer til en uændret 
medlemsandel. 
Vi er en klub, hvor de modner medlemmer er i overtal, derfor er det også vigtigt at vi også får yngre 
medlemmer til klubben.  Men det er naturligvis en kamp at få nye medlemmer og derfor er det også vigtigt 
at vore nye medlemmer føler sig trygge og budt godt velkommen i Vestfyns Golfklub, samt i de respektive 
klubber i klubben.  
Vi afholder som sædvane GOLFENS DAG, der i år afholdes den 30. april 2017.  
Derudover har vi uddelt flyers i Assens, Aarup og Bellinge områderne 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.  
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. 
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.  
 
Jeg er af den overbevisning, at såfremt vi ikke havde alle jer frivillige hjælpere - det være sig indenfor, det 
ene eller det andet arbejdsområde – så ville det være overordentligt vanskeligt for bestyrelsen, at skabe en 
bæredygtig økonomi for klubben.  
 
 



 
Nye aktiviteter i 2016  
Fredags Match, hver 2. fredag, bliver der afviklet spil over 9 huller med efterfølgende spisning.  
Arrangementet er blevet en succes, der fortsætter her i 2017.  
Arrangementet afholdes for så vidt angår spil og spisning, alene ved frivilliges hjælp.  
Så støt op omkring dette.  
Samtidig har vi besluttet, at fortsætte med succesen med fri træning til alle vore medlemmer, mod betaling 
af et mindre bidrag på kr. 395,-. 
24 timers Golf, er blevet en succes. Denne aktivitet gav Vestfyns Golfklub en meget stor omtale i samtlige 
golfblade og aviser, så hvis du er mere til det lidt ekstreme – så er der også noget for dig.  
Hold bestående af 3 spillere, spillede kontinuerlig golf i 24 timer – hvor de skiftedes til at spille og eller 
slappe af.   
Aktiviteten afvikles den 7. og 8. juli 2017, så du kan nemt nå at tilmelde et hold.  
Medlemsaften en svampetur i skoven, gentages igen i 2017 – datoen endnu ikke fastsat 
 
Sports Resultater for klubben 2016  
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 havde en fin sæson i 3. division.  
Vores 2. hold klarede sig fint i kvalifikationsrækken. 
Vores 3. hold fungerer som en rugekasse, hvor de helt nye unge stjernefrø blandes med ældre og mere 
rutinerede spillere, havde tillige en god sæson i kvalifikationsrækken.  
 
Jeg håber, at vi snart kan få etableret et damehold, det vil jo pynte på vores omgivelser. 
 
Samtidig har vi deltaget i regionsgolf, vi havde i 2016 hold med i A, B, C og D rækken. Samtidig havde vi 3 
hold med i Veteran Eliterækken. Alle hold havde nogle gode runder, men nåede ikke i 2016 at gå videre til 
slutspilsplaceringerne. Men pyt, det der jo vigtig at vi deltager og kommer ud og møder andre golfere og 
andre baner. 
 
Det kunne jo være at 2017, bliver et medalje år! 
 
Åres klubmestere i 2016, blev følgende: 
 

• Klubmester for veteran Damer – Anne-Lis Skov 

• Klubmester for Veteran Herrer – Knud Erik Pagh Pedersen 

• Klubmester i slagspil for Herrer – Simon Delcomyn 

• Klubmester i Slagspil for Herre Senior – Søren Miller 

• Klubmester i Hulspil for Herre – Emil Feldfos Skjerbek 

• Juniorklubmester – Christian Gregersen 

• Vinder af Rønnemosegaard – Michael Skjerbek 
 
I løbet af året er der en del turneringer, vi starter med åbningsturneringen den 23. april 2017, herefter 
kommer der er del turneringer hen over sæsonen. Jeg nævner dette blot for at sige, husk nu at tilmelde Jer. 
Man bliver normalt sat sammen med nogle man ikke normalt spiller sammen med, og det giver normalt en 
god oplevelse. Det er jo træls, at vi må aflyste en turnering p.g.a. for få tilmeldte. Jeg vil gerne love jer, at 
det er super fedt. 
 



 
Samarbejdsaftaler/Greenfee  
Dobbeltdækker/Lillebælt aftalen: 
Prisen er kr. 300,00  
26 (37) medlemmer fra VFG har deltaget i Middelfart  
30 (41) medlemmer fra Middelfart har deltaget hos os.  
K 81 aftalen: 
For 2016 har vi udvidet muligheden for at spille flere baner gennem K 81.  
Det drejer sig nu om Blommenslyst – Svendborg - Fåborg og Langesø 
374 K 81 spillere fra hhv. Blommenslyst, Svendborg, Fåborg og Langesø har spillet 782 runder golf hos os.  
Antal K 81 spillere: Blommenslyst - 126, Svendborg - 100, Fåborg – 77, Langesø – 71, Vestfyn -70.  
Golfhæftet: 
Vi har haft besøg af 525  
Fynsk aftale  
559 (591) gæster med den fynske aftale.  
Vi har haft besøg af 4.559 (4.125) greenfee spillere i årets løb.  
Vores greenfee indtægter er på ca.kr. 725.000,00.  
 
Klubhuset  
Klubhuset har i løbet af 2016 fået en ordentlig overhaling både inde og ude. Det var en kæmpe opgave, der 
blev løst, takket være jer medlemmer, der gavn en hånd med i hele processen. 
Tak for indsatsen for et godt arbejde, det er sådan en proces der giver fællesskab i en klub som vores. 
 
Som mange at jer medlemmer ved, så står vi også for udlejning af bagskabe, således at vi ikke skal slæbe 
vort udstyr med hjem. Klubben har i alt 386 bagskabe, hvoraf 150 står ledige. Skabene består af et overskab 
og et underskab vi er p.t. i gang med at flytte lidt rundt, således der bliver flere underskabe, da det er disse 
der primært efterspørges. Vi skal nok være lidt bedre til at markedsføre skabene til jer medlemmer, således 
at vi kan få flere udlejet. Kik ind på kontoret, for at leje et bagskab, i udgår således, at slæbe jeres udstyr 
frem og tilbage når der skal spilles golf. 
 
Shoppen har i 2016 fungeret i yderligere et år, hvor det har været OJ Golf, der har præsenteret forskellige 
tiltag inden for diverse tilbehør til golfsporten.  Vi havde samtidig planlagt et yderligere år med OJ Golf, 
hvor vi have planlagt yderligere hjælp til shoppen, men vi har desværre måtte udsende den beklage 
information i nyhedsbrevet den 17. februar 2017, at OJ Golf har valgt at lukke butikken. Det var da godt nok 
træls. Vi har i den forbindelse valgt at bistå shoppen i et begrænset udvalg af varer i receptionen, så vi 
fortsat kan servicere jer og vores gæster med det mest nødvendige til en golfrunde. 
 
Kommunikation/information  
Vestfyns Golfklub har fortsat været at finde i såvel de lokale dagblade som de landsdækkende golfaviser. 
Vi har samtidig fået vores hjemmeside op og køre med nyheder. 
Hver uge kommer der et nyhedsbrev der giver en information om hvad der rør sig lige nu samtidig kommer 
der flere på facebook, så til jer der ikke har tilmeldt jer disse medier, bare tilmeld jer det er gratis. 
 
Vi har samtidig i 2016 uddelt foldere i flere områder, der giver information og Vestfyns Golfklub med tilbud 
til ikke golfere.  
Senest har vi søndag den 5. marts deltaget i forårsmessen i Arena Assens for at fortælle hvilke muligheder 
der er i Vestfyns Golfklub. 
Vi har samtidig en del hoteller der tilbyder golf hos os, hvor der købes en voucher til for at spille golf hos os, 
vi har i 2016 haft 647 besøgende, der har givet et pænt beløb til klubkassen. 
 



Sponsorer  
Når vi taler om indtægter, så kan vi ikke komme uden om vores sponsorer der er en af klubbens vigtige 
indtægtskilder.  
Vi kan derfor med stor tilfredshed notere, at disse for 2016 nåede over kr. 525.000,-.  
Samtidig er det med stor glæde, at tiltaget fra 2015 hvor det lykkedes få etableret en erhvervsklub, hvor 
der spilles en runde golf og derefter spises der en middag sammen, hvor der samtidig tales forretninger. 
Der spilles i alt 4 runder golf, hvor der samles point sammen den samlede vinder får sit navn indgraveret i 
den store pokal med de store ører. Vinderen i 2016 blev Tommy Holm. 
En årlig tilbagevendende begivenhed er sponsormatchen for alle vore sponsorer, er fastsat til den 11. 
august 2017.  
 
Det arrangeres tillige medlemsmøder hos vore sponsorer vi har i 2016 været på besøg hos Bryggeriet 
Vestfyen og senest i januar måned 2017 været på besøg hos Eldorado, har giver sponsoren information om 
virksomheden hvilket er til gavn og nytte for begge parter. 
Vi skal altid huske på, dem der støtter os støtter vi også 
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle de sponsorer som vi i 2016 har haft berøring med.  
Vi vil gerne arbejder på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor i Vestfyns Golfklub.  
 
”Rødhættehuset”  
Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling har vi købt ”rødhættehuset”, huset blev købt med til 
nedrivning til følge, for bl.a. til, at   
1. En forskønnelse af vejen ind til Vestfyns Golfklub.  

2. Mulighed for at råde over arealet 

3. M.m.  
 
Vi har nu fået huset revet ned, at vi samtidig har fået etableret et sted hvor vi kan placere buggyerne. 
 Der vil i løbet af foråret blive sået græs på arealet, samt placeret border og bænke m.m.  
 
Afslutning  
Når vi kigger ind i 2017, ser jeg fortsat mange muligheder for at vi kan fastholde et godt og positivt klubliv, 
således har vi: 
Medlemsaften tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 hvor der er foredrag med Thomas Søby – Danmarks 
eneste professionelle caddie. 
 
Tak til alle medlemmer.  
Tak til formænd for jeres 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  
Om bestyrelsen kan jeg sige, 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.  
 
Morten D. 
Formand 


