Albertslund Golfklub årsberetning 2012/2013
Så gik endnu en dejlig golfsæson og vejrguderne var i år helt klart på golfspillernes side. Måske startede
den lidt langsomt op. På vores åbne hus dag i april, lå der stadig sne bag puttinggreenen.
At krisen stadig kradser og sætter sin helt egen dagsorden, fik vi et godt indtryk af her i 2013. Der har
været en del konkurser, om end at klubberne i flere tilfælde forsætter i ny struktur. Proark Golf Plus gik
konkurs i efteråret 2012, hvor 11 klubber var indblandet heraf 5 ejet af Proark. Det gav en del usikkerhed for rigtig mange spillere, som blev sat på venteposition i forhold til deres medlemskab.
Her i dette efterår har både Dronninglund og Blommenslyst Golfklub måttet kaste håndklædet i ringen.
Konkurrencen klubberne imellem er blevet skærpet. Stort set alle klubber har plads til nye medlemmer,
og de årelange ventelister er forsvundet, hvilken dog kun er dejligt for den enkelte golfspiller. Der er
desuden kommet alverdens greenfee rabatordninger og differentierede medlemsskaber, hvilket sætter
golfklubbernes bestyrelser landet over på godt og grundigt overarbejde i forhold til at få økonomi og
drift til at hænge sammen.
Og hvad kan Albertslund Golfklub så tilbyde, som man ikke kan få i en større klub med 18 huller? Hvor
er det Albertslund Golfklub er konkurrencedygtige?
Vi har i bestyrelsen arbejdet på, at vores klub skal være en hyggelig klub. En klub hvor du også tilbringer lidt tid efter din runde eller træning, en klub hvor du som medlem ikke er forpligtet at bruge en dyr
restaurant, en klub hvor man føler sig hjemme, også når man kommer som ny. En klub med et kontingent som også er konkurrencedygtigt.
Vi har i Albertslund Golfklub styr på vores økonomi. Vi er ikke som mange andre klubber afhængige af
store greenfeeindtægter, men vi kunne dog godt tænke os yderligere 25-30 medlemmer.
Nyt bagrum blev taget i brug. Klubben har altid haft en lang venteliste på bagskabe, så det var dejligt
at vi nu endelig kunne opfylde de mange medlemmers behov for at modtage et bagskab, næsten alle
skabene er nu udlejet.
Handicapregulering:
Det går fint med, at medlemmerne selv indtaster scores fra EDS-runder på klubbens touchskærm. Bestyrelsen har opfordret til man i klub- i- klubben, benytter sig af EDS-runder på diverse spilledage. 60ér
klubben har taget opfordringen op, og man kan kun modtage præmie på torsdagsmatcherne, hvis man
har spillet EDS.
Bestyrelsen skrev også til DGU for at få en forklaring på, hvorfor man ikke mere kunne spille EDS i udlandet. Det var jo en europæisk standart, som var hele grundholdningen i det nye handicapsystem. Forklaringen gik på, at man i visse lande ikke opfyldte sin rating, men gjorde banerne lettere i højsæsonen
mv. Der er åbenbart kommet en løsning på problemet, idet DGU har igen åbnet for, at man kan få registreret en EDS runde fra udlandet.
Begynderudvalget har i samråd med bestyrelse, begynderudvalgsformand samt elitespiller Jannik Petersen kørt et tæt samarbejde om at få integreret vores nye medlemmer. Vi er overbevist om, at det har
givet en positiv effekt, og tilbagemeldingerne til bestyrelsen har været dejlige positive.
Baneudvalget har udarbejdet en baneplan for vores 9 huller. Bestyrelsen syntes, det ser rigtig godt ud,
og vi håber vi i løbet af 2014 kan sætte årstal og pris på forbedringerne. Banen har igen i år stået rigtig
flot. Vi var dog ikke forskånet for hårdt medtagene greens da sæsonen startede, og alle herrerne ved, at
teestedet på hul 6 har været under standard. Det er et ønske fra baneudvalget og greenkeeperne at
ændre dette teested til næste sæson.
Banen kom ikke gennem baneplejen med prikkede fairways, som det ellers var sat i udsigt. Den store tur
er nu planlagt til at blive gennemført i foråret 2014.

Turneringsudvalget har igen haft travlt med deres arbejde og afvikling af alle matcherne, klubmesterskaberne, løbende turneringer mv. Alt er gået med bravur. Næsten alle matcherne har været fyldt op.
Man kunne dog på Golfbox se, at runderne med stableford var hurtigere overtegnet end runderne med
slagspil.
Desværre var deltagelsen for damer ved klubmesterskabet ikke prangende. Vi vil opfordre alle damerne
til at få skrevet sig på deltagerlisten til klubmesterskaberne i 2014.
Regionsgolf
Et par af Regionsholdene var tæt på at gå hele vejen i år. Veteranerne og D-holdet var faktisk med i
mellemrunden, men blev slået – med marginaler.
Eliten:
Vores 2. hold er rykket op i 4 division, et stort tillykke til dem. Efter et solidt spil i grundspillet var holdet
til oprykningsmatch og klarede også denne udfordring under svære forhold.
3.divisionsholdet opnåede en 2. plads i deres gruppespil.
Klubben har dermed 2 divisionshold. Et hold i 3. division og et i 4. division. Faktisk meget imponerende
for en klub af vores størrelse.
Det er blevet bemærket – positivt – at flere fra eliteholdene jævnligt spiller med i klubbens turneringer.
Det er selvfølgelig også for at kunne få registreret scores i handicapreguleringen, men det har den gode
indflydelse, at spillerne faktisk bliver kendte ansigter mellem klubgolferne.
Ungdomsudvalget har i år kørt med et hold helt unge trænere, de har formået at få knækket kurven
og har fået flere ungdomsspillere ind i klubben. Herunder også nogle unge spillere, der lover godt for
fremtiden – hvis energien bliver ved at være der.
Tilbagemeldingerne til bestyrelsen har været rigtig positive, og bestyrelsen er sikker på, at vi har fat i
noget helt rigtigt her. Stor tak til trænerne og udvalget.
Sponsorudvalget har i disse år svære betingelser, ikke kun hos os, men i alle klubberne. Vi har dog
fået fornyet næsten alle kontrakterne som udløb. Vi håber, at sponsorudvalget snart får lidt mere vind i
sejlene. Vi har et par matcher i 2014, som står uden sponsor, og vi håber, at de når at finde en mulig
sponsor til disse matcher. Der var mange rosende tilkendegivelser omkring afholdelsen af vores sponsormatch.
Lidt småt: Der er bestilt nye bolde hjem til vores Driving Range. De har været bestilt længe og været
undervejs længe, men ifølge vores forretningsfører er de strandet hos pirater i Somalia. Vi håber dog, de
er ankommet til den nye sæson starter. Vi forventer også at finde en del bolde i højen, da vi i år har
mistet næsten 12.000 bolde.
Der har igen i år været rig mulighed for at nyde forskellige kunstneriske værker i vores hus – tak til udvalget.
Prisen for en øl steg lidt. Det kunne have udløst megen tumult og ballade og fravalg af øllet. Sådan gik
det bare ikke. I og med vi også fik mulighed for at betale med kreditkort er overgangen gået relativt
nemt.
Vi vil også undtagelsesvis lige fejre et af vores medlemmer Steen Bender, som var med til at starte vores
klub, fyldte 90 i år, og stadig still going strong. Stort tillykke og flot klaret.
Til sidst vil vi gerne takke alle ansatte og frivillige som altid yder en fantastisk indsats. Tak til alle dem,
som altid står klar ved vores Åbent hus arrangementer og andre gøremål, vi glæder os allerede til næste
år.
Og her til allersidst en tak til de frivillige, som er ved at få vores boldmaskinehus tilbage til jorden, efter
en voldsom vandskade.

