Årsberetning 2015
Dette er den første årsberetning jeg skal skrive, efter jeg blev valgt som formand på
Generalforsamlingen februar 2015.
Vi har i bestyrelsen videreført den rejse, som bestyrelsen startede, mens Allan var
formand. Nemlig at bevæge bestyrelsen hen mod at udstikke rammerne for alle de
aktiviteter, der kendetegner en god golfklub som Albertslund Golfklub.
Bestyrelsen skal ikke blande sig i detaljerne i de forskellige områder, med lade de frivillige
i udvalgene stå for dette.
Jeg vil ikke sige, at bestyrelsen er lykkedes 100 % med dette, og der kan være nogle
udvalg der føler, at rammerne ind i mellem er endog meget specifikke, men langt hen ad
vejen er der meget, der kører rigtig godt inden for de rammer som bestyrelsen sætter.
Eksempelvis har baneudvalget en baneplan, som bestyrelsen anerkender.
Den plan giver den ramme som baneudvalget råder indenfor. Der er dog helt sikkert
bestyrelsesmedlemmer, der ind i mellem føler, at de ikke får lov til at bestemme om et træ
på et eller andet hul skal væk eller ej, men sådanne ting ligger altså i baneplan og
baneudvalget, der så indstiller til Greenkeeperne, når og hvis noget skal ske.
Greenkeeperne kan også i dialog med baneudvalget påpege, at noget i baneplanen skal
justeres pga. sygdom i beplantning eller lignende.
Bestyrelsen skal ikke blande sig – selv om formanden ind i mellem argumenterer for, at
træet på hul 5, der ofte stiller sig i vejen for et godt udslag fra herre-tee, bør have en klar
justering med en motorsav. 
Jeg vil i beretningen komme en lille smule rundt om de områder, der er i klubben samt
også bruge lidt spalteplads på, hvad der skal ske de kommende år og, hvilke beslutninger
bestyrelsen har truffet for at bevæge Albertslund Golfklub i den retning, vi synes er den
rigtige.
Tilbageblik 2015
Golfspilleren i Centrum
Bestyrelsen besluttede i 2014 at tilslutte sig dette værktøj, som DGU stiller til rådighed.
Medlemmerne var opdelt i 3 dele og hver del fik i løbet af sæsonen et spørgeskema, som i
værktøjet blev sammenstykket til nogle gode rapporter.
Vi fortsætter med at være en del af Golfspilleren i Centrum, da det er et godt
ledelsesværktøj for bestyrelsen. Det kan give beslutninger, som er bedre i tråd med det
medlemmerne ønsker, frem for den noget mere usikre metode med, at ”der er mange på
terrassen, der mener at…..”.
Medlemmer
Nogle medlemmer er bekymret for alderssammensætningen af medlemsskaren.
Jesper har lavet en opgørelse, der viser, at gennemsnitsalderen er 59 ½ år.
Det glæder formanden, der jo så er en af dem der trækker gennemsnittet ned – jeg bliver
først 59 år i 2016. 
Klubbens næstældste medlem (87 år) har i øvrigt handicap 23,7 det kan jo give de unge
fra 58 – 80 (incl. formanden) noget at stile efter.
Vi har ligesom i 2014 og i 2013 igen i 2015 mistet et pænt stort antal medlemmer – ca. 60
seniorer, lidt unge og lidt passive har meldt sig ud.
Der kom heldigvis også mange indmeldelser, men det ændrer ikke ved, at vi samlet set

har tabt 15-20 medlemmer lige som de foregående år.
Denne udvikling skal vi have vendt og vi vil adressere dette senere, når vi taler lidt om
fremtiden.
Under dette punkt er det også værd at vende interessekonflikten mellem klubgolf og golf
som sport via kampe og turneringer.
Klubgolferne ønsker sig så få banelukninger som muligt, mens turneringsgolferen kan lide
at møde andre enten medlemmer via egne turneringer eller som deltager på et hold i
regionsgolf eller DGU-turneringer – og dette kræver banelukninger.
Vi skal finde den rette balance og det er ikke sikkert, at vi har fundet den endnu.
Vejen til den rigtige balance er også noget, hvor vi kan blive klogere via Golfspilleren i
Centrum.
Vi skal arbejde hen mod at få så mange spillere som muligt på banen.
Og vi skal fra klubbens side sikre os, at vi får så god og opdateret information ud til
medlemmerne som muligt således, at medlemmerne kan få afstemt forventningen inden
de møder op på banen.
Langsomt spil
Dette er et område, der skrives meget om både i diverse publikationer fra DGU, og på
regionalmøder og repræsentantskabsmøder er emnet også blevet vendt.
Der er vel 2 yderpunkter i dette område.
Et hvor alle stresser deres runde igennem med en masse dårlige slag til følge og et andet,
hvor spillere sjosker lidt planløst frem og tilbage og bruger en masse tid på at visualisere
det perfekte slag, læse greenen fra 5-6 forskellige retninger for derefter at sende et slag /
put af sted, der ikke bliver meget bedre, end hvis man havde været klar fra starten og blot
gjort sit bedste.
Skal vi ikke love hinanden, at vi er gode medspillere, der hverken stresser dem foran eller
bagved vores egen bold?
Vi kan også love hinanden, at vi gerne samler vores 2 bold sammen med en anden 2 bold
for at sætte tempoet lidt op og hvem ved, måske kan man ligefrem lære et par andre
klubmedlemmer at kende.
Ind i mellem oplever vi, at nye spillere på banen ikke altid bliver behandlet lige pænt, når
der nu kommer en hurtigere rutineret gruppe lige bagefter.
Det er givet, at de nye spillere gør deres bedste og de rutinerede bør tænke på, at det er
klubbens rygte de sætter på spil, hvis de ikke opfører sig med respekt for de nye.
I værste fald rykker de nye ind i den statistik jeg omtalte tidligere som nogen, der melder
sig ud.
Hav respekt for de nye, alle har været nye en gang.
Banen
I årets løb har baneudvalget haft besøg af en banekonsulent fra DGU og har på den
baggrund modtaget en rapport med forskellige anbefalinger.
En af dem der bliver gennemført inden for den nærmeste fremtid er en omlægning af
green på hul 3.
I 2016 åbner den nye chipping green, så klubbens medlemmer kan øve sig i denne vigtige
del af golfspillet.
Ligeledes vil der blive lavet en fairway bunker på driving range således, at medlemmerne
også kan træne denne del.
Der har været gennemført en forsøgsperiode, hvor Hul-7 blev forlænget med godt 50
meter. Konklusionen på forsøget var efter, at en del spillere havde deltaget i dette, at det

ville blive for farligt at gøre dette permanent.
Banen blev i snestormen 22.11.2015 hårdt ramt med mange knækkede grene til følge og
der er stor tak til de frivillige, der hjalp med at rydde op.
Sponsorer
Fald i sponsorer – igen - så vi er glade for dem, der forlænger med os.
Vi skal også her have fat i nogle frivillige, der vil styrke dette vigtige område for klubbens
økonomi.
Bodil Damkjær har meddelt, at hun efter en stor indsats på dette område, sammen med
det nuværende sponsorudvalg, stopper. Så vi skal have kigget på, hvordan dette område
kan blive drevet af nogle nye engagerede medlemmer, der godt vil yde en indsats for
klubben.
Der er i vore dage ikke mange sponsorer, der bliver sponsorer på grund af et blødt hjerte
for en klub. Langt de fleste sponsorer vil have value for money, i deres sponsorater.
Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer kigger på sig selv og bruger vore sponsorer så
meget som muligt, i dag kan vi ikke prale af, at vore medlemmer er loyale i høj grad over
for vore sponsorer.
Vi skal have kigget på, hvorledes vi kan styrke dette, og vi kan sammen gøre en forskel.
Økonomi
Årsregnskabet som fremlægges udviser et lille overskud. Det er meget tilfredsstillende og
skyldes både, at vi i Inge har et bestyrelsesmedlem, der gør en rigtig god indsats, for at
sikre, at alle medlemmer betaler deres kontingent.
Dette sammenholdt med Knuds store indsats omkring økonomiopfølgning og en generel
indsats fra de ansatte og de frivillige for at holde budgetterne, har ledt til det samlede
overskud.
Turneringsudvalg
Turneringsudvalget har i sæsonen stort set holdt fast i de turneringer, som vi har kendt i en
del år.
Der har været enkelte turneringer, som det ikke har været muligt at skaffe sponsorer til –
dette relaterer sig nok tilbage til de problemer, jeg nævnte under sponsorer.
I den kommende sæson er der en sponsor, der har valgt at forlænge, men som også stiller
krav om, hvorledes sponsorkronerne skal bruges på turneringen.
Den trend kan sikkert godt blive vedvarende, og vores klub skal være i stand til at reagere
positivt på den slags ønsker fra en sponsor.
Det er et tidskrævende arbejde at sidde i turneringsudvalget og vi skal som medlemmer
værdsætte de personer, ofrer lange dage i klubhuset for, at vi andre kan spille turneringer i
vores klub.
Om vi har det rigtige turneringsudbud til den medlemsskare vi har i klubben, er også noget
af det vi får indsigt i via Golfspilleren i Centrum.
Eliteholdene og Pro-træner
Det var ikke en supersæson, som vores bedste spillere havde i år. Begge hold rykkede
ned fra deres respektive divisioner.
Med en forslidt frase fra sportens verden kan man vel sige, at det var de berømte små
marginaler, der var imod Albertslund på sidste spillerunde.

Af Golfspilleren i Centrum fremgik det, at et af de områder, hvor klubben havde store
udfordringer var på Pro-træner området.
Medlemmernes reaktioner skal sammenholdes med bestyrelsens ønske om, at PRO-en
bliver en større del af klublivet. Samlet førte det til, at bestyrelsen, efter en grundig
drøftelse og i enstemmighed, valgte ikke at forlænge konsulentaftalen med Peter Olsen for
den kommende sæson.
Bestyrelsen har efterfølgende holdt møde spillerne på 1. og 2. holdet, samt
ungdomstrænerne for at få input til, hvilke ting, der skulle lægges vægt på ved
ansættelsen af en ny træner. DGU har også været med i udviklingen omkring arbejdet
med at finde en ny PRO. Processen er sat i gang og vi håber, at vi kan præsentere en ny
løsning omkring sæsonstart.
Regionsgolf
Klubbens regionsgolf hold havde en lidt blandet sæson, hvor det gik rigtig godt for nogle af
holdene og mindre godt for andre.
Der var ofte behov for reserver og så rejste spørgsmålene sig, hvad så med det krav om
klub-tøj, som bestyrelsen indførte sidste sæson.
Her er svaret naturligvis, at man bruger sin sunde fornuft og finder en spiller der kan, hvis
vedkommende ikke har det ”officielle” spilletøj, så spiller vedkommende i noget andet tøj.
Det har naturligvis aldrig været bestyrelsens intention, at Albertslund golfklub skulle tabe
kampe, fordi der ikke er spillere nok, der har den rigtige trøje.
Spilletøjet har vi måttet indkøbe ekstra af, da der er rigtig mange, der synes det er god
kvalitet og 300 kr. for en polo og en trøje med tryk er også meget billigt.
Ungdom
Simon og Pernille har sæsonen igennem sørget for, at der hver onsdag har været en del
glade unge spillere, der har fået en indføring i golfspillets ædle kunst.
De har herunder afholdt en egen intern turnering.
Ungdommen har haft et hold med i Juniorholdturneringen, hvor målsætningen var at lære
og få nogle enkelte gode oplevelser. De var tilmeldt i en række, hvor de ofte mødte
spillere, der var i meget lavere handicap end dem selv.
Flere ungdomsspillere har deltaget i Junior Distrikts Tour og distriktsturneringer og klubben
var igen i år vært for en sådan.
Der har også været afholdt indtil flere hyggeaftener efter træningen, hvor gode
engagerede forældre har sørget for, at grillen var tændt op og salat og flutes blev fortæret
af glade unger og deres forældre.
Sæsonen blev afsluttet med de traditionelle 3 dage i skolernes efterårsferie, hvor der blev
spillet golf på mange forskellige måder og afsluttet med præmieoverrækkelse og god mad.
Hvor Simon og Pernille har gjort, hvad de kan for træning og turneringer så er det primært
forældre, der har trukket det store læs med de sociale aktiviteter – for det meste med Lene
og Kent Strandby i spidsen.
Kent har endvidere så meget overskud, at han har engageret sig i juniorarbejdet i Distrikt
4, så også i distriktet viser Albertslund overskud til at gøre en indsats.
Det er sådanne frivillige, som vi har brug for i Albertslund Golfklub, nemlig nogen der
gerne vil yde en indsats for klubben og hvis man har mere overskud, så for golfsporten
som helhed.

Klubhuset
Vi har et dejligt klubhus, som danner rammen om hyggestunder mellem medlemmerne
både efter runderne, men også til helt andre aktiviteter så som forskellige kunstudstillinger
af forskellige kunstnere samt kurser i hjertestarter og her senest herre Yogaholdet, som
efter sigende skulle være meget ømt at opleve. 
Fremad 2016 og videre.
Målene for arbejdet i bestyrelsen er på den lange bane følgende:


At bestyrelsen ikke skal være sagsbehandlende i mange detaljer.



Frivillighed. At vi skal have engageret flere til at arbejde frivilligt i klubben.
Golfspilleren i Centrum viser, at der er rigtig mange af medlemmerne, der gerne
vil arbejde frivilligt i klubben.
Både på DGU’s tema-møde dagen før repræsentantskabs mødet,
udviklingskonference og regionalmøder, som vi har deltaget i, har vi hørt om
klubber, der har forskellige frivillighold, der står for forskellige opgaver i klubben.
Disse klubber bruger så nogle penge på at skabe en årlig dag for disse frivillige,
hvor klubben anerkender dette arbejde.
I Albertslund har det over en årrække blevet sådan, at en del medlemmer har frit
kontingent for at udføre et stykke arbejde for klubben.
Bestyrelsen har drøftet dette input fra diverse møder samt resultat fra Golfspilleren
i Centrum grundigt og vores beslutning er, at vi over en periode kommer til at
minimere det beløb, vi i dag bruger på fri kontingent som nogle medlemmer i dag
har.
Vi har også besluttet, at vi ikke gør dette i et hug. I kontingentet for 2016 vil 2. rate
af kontingentet blive opkrævet med 50 %, på denne måde vil disse medlemmer
komme fra 100 % fri kontingent til 75 % fri kontingent. I 2017 vil det blive reduceret
yderligere.
Vi håber og regner med, at der blandt medlemmerne er opbakning til, at det er
bedre, at komme helt over på 100 % frivillighed på alle de praktiske gøremål, der er
til støtte for os alle sammen og så anerkende denne ekstra indsats ved at have en
årlig dag, hvor der spilles golf og nydes god mad.



Baneudvikling. At vi til stadighed udvikler vores bane, så vi har en bane, som vi
kan være stolte af – også selv om vi ”kun” har 9 huller.



Albertslund Golfklub – en attraktiv golfklub for alle typer spillere. At vi skal
have klubben til at blive attraktiv at være medlem af – ikke kun når man lige synes
det var sjovt, at være til Golfens dag og melder sig ind.
Som medlem i Albertslund golfklub skal det også være sjovt i år 2, år 3 og mange år
fremover, så man bliver ved med at være medlem og måske ligefrem trækker
familie og venner med ind i klubben.
Man skal føle sig velkommen og efter at have lært det grundlæggende og dermed
har opnået spilleret, så skal man føle lyst til at blive en del af de forskellige
grupperinger i klubben, ungdomsarbejdet, herreklub, dameklub, 60’er-klub,

vinterbørn, Hole Hunters.
Vi skal sikre at samarbejdet mellem disse forskellige grupper bliver så godt som
muligt, så der ikke er medlemmer, der bliver skubbet ud.
Vi skal væk fra den trend, der har været i en årrække, hvor vi år efter år mister et
pænt stort antal medlemmer og skal kæmpe for at få nye medlemmer ind for at
erstatte disse for at få budgettet til at hænge sammen.


Ungdomsarbejdet. At vi skal have en velfungerende ungdomsbegynder afdeling,
der kan trække unge mennesker ind i klubben.
En del af omkostningerne for dette dækkes direkte af tilskud fra kommunen, men
der er vigtigt, at klubben også investerer lidt penge i dette, således at niveauet til
stadighed kan højnes og vi kan fastholde de unge, der begynder at spille golf.
Ofte trækker et barn, der spiller golf yderligere et sted mellem 1 og 3 andre
medlemmer ind, så en lille investering i ungdom kan blive en god bonus for den
samlede klub.



God balance mellem klubgolfere og turneringsgolfere. At vi har plads til både
de der ønsker at konkurrere på så højt et niveau, så man ind i mellem spiller i
divisioner, medlemmer der deltager på regionshold, medlemmer, der deltager i vore
egne turneringer samt naturligvis medlemmer, der bare hygger sig med at gå en
runde med gode golf venner og nyde en enkelt efter en runde.



Pro-træner et aktiv for alle medlemmer i klubben. At vi har en Pro-træner
tilknyttet, som kan blive en aktiv del af klubben og dermed kan:
o Give instruktion til de der ønsker at spille på højt / mellem højt niveau.
o Sikre, at der er god instruktion til begynder ungdomsspillere ved at sikre, at
de ungdomstrænere vi har til at tage sig af ungdommen får øget deres
tekniske viden både om træning og om, hvorledes man opbygger en sjov og
spændende træning.
o Give instruktion til øvrige spillere i klubben både ved fællestræning, som er
noget man får som en del af medlemskabet, samt individuelle lektioner, som
spilleren selv bestiller og betaler.

Dette var så en masse om sæson 2015 og et forsigtig kig ind i fremtiden fra sæson 2016
og frem.
Jeg vil slutte med at takke alle udvalgene, alle de frivillige og alle som giver en hånd med.
Også en stor tak til vore ansatte Jesper, Claus og Poul for den store og engagerede
indsats i gør i jeres arbejde.
Til mine bestyrelseskolleger – tak for kampen i 2015 lad os fortsætte med at arbejde
videre med målene beskrevet ovenfor samt naturligvis de udfordringer, der dukker op i
løbet af året.
Lad os håbe på en lang og dejlig 2016 sæson.
Med venlig hilsen

Aksel Beckmann, Formand
På vegne af Bestyrelsen i Albertslund Golfklub

