Årsberetning 2014.
Når man skal skrive beretningen, er det naturligt at søge inspiration i de indlæg, der har været på
hjemmesiden, i kalendere, referater og i de billeder, der er taget til klubbens arrangementer.
Det hele vidner om en lang, god sæson, der blev afviklet fint og traditionelt, i alle dele af klubbens
virksomhed.
Vi synes dermed at have en levende og aktiv klub.
Der er dog et spørgsmål der rejser sig, når man kigger billeder og kalendere og arrangementer igennem:
Ville det være på tide at få flere til at være aktive i forskellige udvalg, og gerne med nye aktiviteter?
Et tema på bestyrelsesmøderne har været ”det frivillige arbejde”. Mange opgaver løses af frivillige i klubben,
og alle medlemmer drager kæmpe fordel og glæde af de frivilliges arbejde. Uden deres imponerende indsats
fungerede klubben ikke.
Bestyrelsen har diskuteret hvilke opgaver der løses af hvem og hvordan dette bliver anerkendt og belønnet.
Alle med tak, nogle med en øl og nogle med de øvrige muligheder som en klub som vores kan give.
Om det er fair eller den rigtige vej, er der ingen samlet oversigt over, og bestyrelsen vil kigger nærmere på
dette i den kommende sæson.
Baneudvalget har i år diskuteret at få lavet nogle ”hul-ambassadører”. Altså 4-5 medlemmer for hvert hul der
står for en vis, begrænset del af vedligeholdelsen.
Det er ikke realiseret endnu, men en del af afklaringen handler jo også om belønningen for det arbejde. Er
det måske arbejdet i sig selv og kammeratskabet, der skal bære hele ”lønnen”?
Golferen i centrum
Bestyrelsen har besluttet at klubben skal indgå i projektet der hedder Golfspilleren i centrum. Det er DGU der
har udviklet et projekt, hvor vi bl.a. kan få afdækket medlemstilfredsheden. Det vil hjælpe bestyrelsen med at
udvikle klubben i medlemmernes interesse. Det vil ikke kun være bestyrelsen som vil drage fordel af
medlemsundersøgelsen. Både det enkelte medlem, og diverse udvalg, specielt baneudvalget, vil få glæde af
undersøgelsen. Samtidig vil medlemmerne forhåbentlig tilkendegive om de vil være med til at arbejde frivilligt
med klubbens mange opgaver. Derfor vil en del af det kommende bestyrelsesarbejde også være at definere
de mange opgaver.

Medlemsantal.
Vi har igen tabt medlemmer – set på årsbasis. Efter en rigtig god Golfens dag, med mange nye medlemmer
og en pæn tilgang derudover, meldte temmelig mange sig ud ved årsskiftet.
Der er ingen rød tråd i udmeldelserne og det er alle medlemskategorier, der er repræsenteret i
udmeldelserne.
Til gengæld er der ingen medlemmer der løber fra kontingentet. Meget glædeligt kan vi konstatere, at alle
medlemmer har afviklet kontingentet – også selvom en udmeldelse har været foranstående.
Banen.
Sommergreens åbnede den 15. marts og derefter blev det en meget lang sæson frem til 18. december. Det
er ikke så skidt. Men det slider på banen og kun en flot indsats fra greenkeeperne har holdt banen spilleklar
gennem perioden.
Greens har undervejs fået behandlinger som godt nok er irriterende lige den dag hvor det sker, men som alle
er klar over, giver det en godt resultat bagefter.
Fairways har også fået en omgang i år. Ikke så dybdegående som for 3 år siden men det er netop
behandling af denne art, der gør vores bane spilleværdig og til en fornøjelse.
Vi fik et nyt teested på hul 6. Det tog godt nok sin tid, men igen – resultatet er ganske godt.
Samtidig kom vi af med den meget omtalte ”bro” i bunkeren ved green på hul 6. Det gav en del snak på
terrassen…
Turneringsudvalget

Igen i år har det gode hold i turneringsudvalget planlagt og gennemført turneringerne og alt hvad der hører til
af scorekort, startlister, ændringer, indtastninger, præmier og festligholdelse.
Et kæmpe arbejde med lange dage.
Klubbens turneringer er ganske godt besat – enkelte endog med venteliste. Der er ganske enkelt visse
turneringer der er mere populære end andre.
Spilleformen er også afgørende for tilmeldingerne. Der er faktisk ikke så mange der ønsker at spille slagspil,
stableford er klart mere populært, og ikke mindst parturnering med stableford er meget attraktivt.
Begynderudvalget.
Uden at ryste det mindste på hånden har begynderudvalget med træner fået 30 nye spillere gennem
begynderkurserne og sluset videre til kaninholdet – og mange også videre derfra ud i klubbens andre
grupperinger.
At give begyndere gode kår og en god start er helt klart den bedste basis for at få blivende og tilfredse
medlemmer.
Sponsorudvalget.
Klubben har i nogle omgange mistet sponsorer. Det gør at vi til gengæld er så meget mere glade for de som
er tilbage.
Enkelte nye er kommet til og vi håber at kunne være til gavn for hinanden.
Når klubben har sponsorer er det meningen, at vi skal forsøge at få medlemmerne til at bruge de tilbud eller
den service som sponsorerne tilbyder.
Vi ved, at der ikke længere gives mange sponsorater med et blødt hjerte. Også sponsorer ser på om der er
fornuft og forretning i at indgå i disse aftaler. Faktisk skal vi nok vænne os til, at sponsorater laves ud fra,
hvor meget klubben (og medlemmerne) køber hos sponsor og der aftales derefter en returkommission til
klubben.
Derfor er der al mulig grund til at bruge vores sponsorer mest muligt.
Klubhus
Som altid har huset stået klar og har været dejligt at komme i både til dagligt og til fest.
Passende i størrelse til de forskellige aktiviteter, og pyntet når det har været ønsket.
Skiftende kunstnere sætter sit præg på stemningen i huset - på den gode måde. Med fin kvalitet og
spændvidde i malerierne.
Ungdom
Også i 2014 lagde klubben bane til en ungdomsturnering for distriktet. Dette gik fantastisk med god hjælp fra
juniorforældrene. Spillemæssigt går det også godt for vore juniorer.
Niclas Kaaber vandt sammenlagt distrikt 4's junior distrikts tur efter individuelle sejre i flere af de 4
turneringer og finalen.
Det var nu sæson 2 med ungdomstrænere.
Alt tyder på at de er ved at få godt fat i gruppen af unge, med god men munter træning, variation i træningen
og spil på banen og ikke mindst godt samvær – ikke mindst i efterårsferien.
Der er også ved at samles en struktur i forældregruppen omkring juniorerne. Man kan vist godt tillade sig at
smide en del af pessimismen overbord…
Albertslund Kommune har besluttet at ændre på ordningen for tilskud til de unge, det vil betyde en lille
reduktion i vores tilskud. Det er dog vigtigt at vi fortsat forsøger at tiltrække flere unge. Al erfaring viser at en
ungdomsspiller ofte trækker seniormedlemmer med sig og det kan være med til at styrke medlemstilgangen i
klubben.
Information
Klubben er nu med på Facebook. Sammen med Golfbox, hjemmesiden og skærmene i klubhuset har vi nu
platforme til en grundig orientering af alle medlemmer.
Facebook har den fordel, at vi med det samme kan se om der er modtagere til budskaberne – og det er der.
Eliten, regionsholdene og Pink Cup

Eliteholdene klarede sig i år.
1. holdet spiller som bekendt i 3. division og kunne etablere sig der efter årets kampe. Rigtig flot.
2. holdet var noget mere usikkert. Egentlig var de rykket med i kvalifikationsrækken, men nogle tekniske
udregninger med de andre hold afgjorde til sidst at de skulle forblive i 3. division.
Alt i alt er det imponerende at have 2 divisionshold i en klub af vores størrelse.
Regionsholdene klarede sig også rigtig pænt.
Nogle af holdene spillede sig videre til slutspil og kun marginaler afgjorde, at de ikke gik hele vejen.
Det har været rigtig tæt på flere gange, så mon ikke det vil lykkes i 2015.
Albertslund Golfklub var i år repræsenteret med 2 spillere Birgit Kristensen og Karin Christensen til årets
Pink Cup finale på Lübker Golf Resort. De gjorde en helt fantastisk reklame for vores klub, med en flot 3
plads ved holdturneringen. Birgit Kristensen vandt desuden B rækken suverænt med 42 point.
Andet
Klubben har afhold 3 kurser omkring hjertestarteren. Mange ville gerne vide noget mere og ville gerne kunne
håndtere maskinen.
Vi håber naturligvis ikke at det bliver aktuelt, men det er da kun godt at så mange som muligt kan betjene
hjertestarteren.
Klubben fik nye bagmærker i år.
Endelig fik vi nogle mærker som vi kan være bare en smule bekendt. Flotte og tydelige mærker som kan
repræsentere klubben på udebane.
Bestyrelsen har besluttet at alle regionsspillere skal købe 2 bluser med klubbens logo, hvis de ønsker at
deltage på regionshold. Bestyrelsen kan forstå det allerede har givet en del snak, og ikke alle medlemmer
synes om den idé. Men bestyrelsen har den holdning at det signalerer godt kammeratskab og venskab, og
det er jo lige det, som er vores varemærker i Albertslund Golfklub.
Bestyrelsen har valgt at sælge disse bluser til næsten foræringspris kr. 300 pr. sæt. Det er ikke mere en end
enkelt greenfee koster på fremmede baner, og man må sige det er en lav pris for at spille gratis på
regionsholdene og fremmede baner.
Vesterled blev malet. Det trængte også. Et hold af frivillige trak i malertøjet og fik givet træværket et godt lag
maling. Tak og godt gået.
Også tak til alle udvalgene, alle de frivillige og alle som giver en hånd med. Lad os håbe på en lige så lang
og dejlig 2015 sæson.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

