Årsberetning for 2017
2018 står for døren i Albertslund Golfklub.
Jeg vil i beretningen dække, de primære områder, der er sket i 2017 i relation til vores klub og også fortælle
lidt om, hvad der skal ske det kommende år.
Medlemmer, økonomi
Vi kan glæde os over, at vi har en bane, der kan klare det danske vejr, og vi har oplevet, at vores bane har
været en af de eneste baner på den Københavnske Vestegn, der stort set ikke har måtte holde lukket. Det
håber vi vores medlemmer nyder og sætter pris på.
Klubben var også i 2017 under pres ift., at et antal medlemmer meldte sig ud inden sæsonstart. Vi kører
derfor en stram økonomistyring for at sikre, at vores medlemmer får så gode forhold som muligt med så lavt
et kontingent som muligt.
Vi har flere gange drøftet i bestyrelsen, hvad vi kunne gøre for at tiltrække flere medlemmer til vores grønne
oase på Vestegnen.
I løbet af sæsonen havde vi god succes med både golfens dag og åbent hus arrangementerne, hvilket
gjorde, at medlemstallet fik et positivt løft.
Fra forskellige sider er der kommet en ide op om, at tildele alle fuldtidsmedlemmer greenfee billetter, så det
kan tage en bekendt med ud og prøve vores hyggelige bane og vores hyggelige klub.
Fordelene vil være:
•
Det er en værdiforøgelse af medlemsskabet, at kunne invitere en bekendt med ud at spille i
Albertslund Golfklub
•
Hvis der sker det, at vennen efterfølgende melder sig ind vil det have en positiv effekt på
økonomien i klubben.
Bestyrelsen er nået frem til, at det skal prøves, så i 2018 vil alle fuldtidsmedlemmer sammen med årsmærket
få udleveret én greenfeebillet, som kan bruges til at invitere en bekendt med ud at spille vores bane.
Hvorfor ikke 2 er der sikkert nogen der spørger, så man kunne tage et ægtepar med.
Svaret er, at vi frygter det vil påvirke vores greenfee indtægt, så vi starter lige med én billet i 2018. Hvis det
så viser sig, at det ikke påvirker greenfee indtægterne negativt og måske ligefrem påvirker medlemstallet
positivt, så kan det være, at vi øger antallet i 2019.
Vi håber, at rigtig mange vil tage godt i mod denne ekstra værdi på medlemskontingentet og benytte
lejligheden til at få nogle venner / kolleger med ud at prøve golfen i Albertslund Golfklub.
Det samme gælder jo stadig ved Golfens dag og Åbent hus. Jo flere nye medlemmer vi kan skaffe, jo bedre
muligheder skaber vi i vores klub.
Fleksmedlemmer
Vores pilotforsøg med at indføre fleksmedlemskaber lovede vi jo en afrapportering på her i 2018.
Antallet af fleksmedlemmer er ikke voldsomt, men der er dog begyndt at komme en stigning sidst på
sæsonen.
Bestyrelsen vil gerne indstille til, at vi forlænger pilotperioden, således at vi fastholder mulighederne for at
udbyde fleksmedlemsskaber og så først afrapporterer igen om 2 år.
Nogle medlemmer har luftet ønsket i sekretariatet om at kunne blive overført til fleksmedlemsskab, men vi
har jo indført en karensperiode for ikke at sætte økonomien for voldsomt under pres ved, at eksempelvis 50
medlemmer flytter til fleksmedlemsskab. Dette vil belaste vores budget negativt med langt over 100.000
kroner.
Det skal dog siges, at ingen medlemmer har ønsket at blive skrevet op på venteliste til at komme over på

fleksmedlemsskab
Hacket
Klubben blev et par dage før generalforsamlingen i 2017 udsat for et hackerangreb, hvor en mail, der lignede
en faktura fra et firma vi kendte, indeholdt en virus.
Virusen låste alle de filer der lå på klubbens server. Desværre var vores back-up disk tilsluttet, da virusen
blev aktiveret, så back-up filerne blev også låst.
Det endte med, at vi i bestyrelsen besluttede at betale ”løsesummen” til forbryderne, en halv bitcoin – på
daværende tidspunkt vist ca. 4000 kroner.
Forbryderne sendte så det program, der igen kunne låse vore filere op.
Samlet kostede det klubben 19.000, da vi måtte have hjælp udefra. Vi har bedt Jesper indføre en mere
sikker procedure for back-up, så vi ikke kommer i den situation igen.
Frivillighedsmatch
I juli var bestyrelsen vært ved den en dejlig dag med golf og god mad. Her hyldede vi alle de frivillige, der er
med til at sikre, at Albertslund Golfklub fungerer i dagligdagen. Vores klub kan ikke fungere uden et stort
antal frivillige, og denne dag er blot en ydmyg tak for det store arbejde de laver.
Nyhedsbrev og synlighed
Synlighed om vores klub blev i 2017 skabt primært gennem et velfungerende nyhedsbrev, gode artikler på
hjemmesiden og en del fine opslag på Facebook.
Alle kanaler skal tages i brug for at skabe opmærksomhed om vores klub, således at vi kan tiltrække flere
medlemmer.
Alle medlemmer kan være med til at skabe denne synlighed, måske har I på jeres arbejdsplads muligheder
for at lave opslag, hvor I kan sælge ting eller gøre opmærksom på gode oplevelser. Brug de muligheder I har
til at promovere aktiviteter i klubben – eksempelvis ved at reklamere for Golfens Dag og Åbent Hus.
Jo flere vi er om at hjælpe jo større chance for succes.
Der bliver taget billeder fra mange af aktiviteterne på banen, og har I brug for billeder for at slå på trommer
for klubben, så henvend jer til Jesper eller fotograf Margit, så kan de levere, hvad I har brug for.
Træner
I 2017 kørte vi videre med vores nye træner Jacob Gøth-Rasmussen. Jacob har mange tilbud, som kan
forbedre golfspillet både i sæsonen og også på de ture han arrangerer til sydligere himmelstrøg, når vejret i
Danmark ikke er så rart.
Jacob er kommet med forskelligt input til baneudvalget, som de kigger på, så det er ikke kun det
golftekniske, Jacob ved noget om, også banelayout har han ideer til.
Vi har i bestyrelsen fået god feedback på Jacobs indsatser og er glade for, at vi har kunnet forlænge aftalen
med Jacob også for den kommende sæson.
Der betyder, at der også i 2018 bliver muligheder for at deltage i forskellige holdtræninger, ligesom der vil
være træning for klubbens medlemmer - uden betaling.
Sponsor og udvalg
Sponsorudvalget gør et godt stykke arbejde, men der er behov for flere folk til at arbejde i dette område. Hvis
ikke der kommer gode folk, som vil hjælpe Flemming Madsen, bliver arbejdet for stort og ikke mindst for
tidskrævende. Der må findes folk i klubben, der er gode til at tale med mennesker, som ikke er tilfreds med,
”det er jeg ikke interesseret i”, men som endnu en gang forklarer, hvorfor det er en god ide at bruge penge
på den lokale golfklub.
Vi skal nok se ind i, at det traditionelle, med at sælge et skilt på hul 4, ikke giver så meget værdi, men i
stedet kan det give værdi at tilbyde sponsorer mulighed for en firmadag for medarbejdere /
forretningsforbindelser i golfklubben.
Det er også vigtigt, at vi som medlemmer husker at støtte sponsorerne – så vil de også gerne støtte os, så

handl hos vore sponsorer, spis på Sallies og gør hvad I kan for at støtte dem, som støtter os.
Sponsorudvalget afholdt også i 2017 en dejlig Sponsormatch. En god og hyggelige dag, hvor vi takkede vore
sponsorer for deres støtte til Albertslund Golfklub.
Jeg håber, at nogen vil træde frem og tilbyde, at give en hånd med arbejdet i sponsorudvalget.
Begynderudvalget
I det, at tidligere tiders ledelse var gået af – stod vi med noget af en udfordring.
Begynderholdene skulle laves og følges godt i gang. Kaninaftnerne skulle afvikles til tilfredshed for alle. Den
tidligere ledelse, havde sat grænserne for service og underholdning meget højt, så der var noget at leve op
til.
Vi har, efter bedste evne, sørget for, at klubbens nye medlemmer er blevet serviceret, instrueret og
underholdt af velvillige kræfter. Der har været 26 helt nye medlemmer, som vi har budt velkommen.
En del af arbejdet ved Kaninaftnerne er, at tage hånd om de medlemmer der stadig kommer mandag aften
for at spille golf – enten med eller samtidig med Kaninholdet.
Det er noget med tradition og gennemført hygge. Det har vi ikke i samme grad levet helt op til i 2017. Vi
forsøgte at sætte grænser ved, at kaninførere skulle være for kaniner. Det er meget muligt, at vi er nødt til at
revidere den opfattelse til sæsonen i 2018.
Regel- og Handicapudvalget
Udvalget har haft et stille år. Og det er vi glade for.
Enkelte gange er vi blevet kontaktet i regelspørgsmål og det vidner jo kun om sund interesse for spillet.
Vi har, som tidligere år, justeret de lokale regler. Denne gang i forhold til brug af elektroniske hjælpemidler –
afstandsmåler – baneguide – scorekort.
Vi har efter nogle års tilløb, nu endelig ladet Krishan Saigal slippe ud af udvalget.
Krishan har mange år som dommer bag sig og har været helt uvurderlig, når golfreglerne gav andre
problemer. Krishan har været typen, der læste ikke bare regelbøgerne, men også Decisionbøgerne… på
engelsk. Tak til Krishan.
Banen
Når jeg ser tilbage på 2017, tænker jeg på Poul, han er kommet så fint igennem sin sygdom, og er nu frisk
og i god form.
Damerne fik udvidet tee stederne på hul 2 og 8.
Vi havde en dejlig stor gruppe frivillige til at renovere bunkers i sommer.
Vi kunne glæde os over, at selv om det regnede meget kunne vore fairways klare vandet, det skyldtes at vi
havde fået vertikal drænet nogle gange, vi havde kun lukket 1 dag, hvor mange andre baner havde lukket i
længere tid.
Banen blev dog presset maximalt den ene dag med klubmesterskaber og turneringsudvalget var nødt til at
aflyse eftermiddagens runde.
Mesterskaberne fandt dog en god og fair afslutning alligevel.
Turneringsudvalg
Mange af udvalgets medlemmer, der har sikret god afholdelse af vore turneringer, valgte efter sæsonen at
stoppe i turneringsudvalget efter mange års tro tjeneste.
Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak for mange års arbejde.
Der er etableret et nyt turneringsudvalg, der på generalforsamlingen vil komme med lidt mere information
omkring sæson 2018.
Der var i sæsonens løb lidt forskellig nytænkning på visse turneringer.
Blandt andet boldens samlede antal point på par-3 hullerne var en populær ide.
Som udgangspunkt vil alle turneringer blive åbnet samtidig.
Indbetaling af match-fee skal ske til en ny konto eller via mobile pay, i 2018 vil det dog stadig også være
muligt at betale med kontanter.

1. og 2. hold
Eliteholdet var meget tæt på oprykning, der dog glippede til sidst.
Der er god energi på holdene og godt sammenhold, dejligt at se, at vore dygtigste juniorer fint kan spille med
på seniorholdene.
Seniorholdene vintertræner en gang om ugen på Royal Golf.
Forventninger til den kommende sæson – hvor der skulle være tilgang af nye spillere – er at kunne spille
med om oprykning
Regionsgolf
Også i 2017 har der været spillet meget god regionsgolf.
Vores veteranhold bestående af: Jesper Helmer, Poul Bregendahl, Mary Kofoed, Inge Johannesson, Erik
Jensen og Søren Hedegaard, spillede sæsonen igennem en endog rigtig god gang golf. Det betød, at de
blev ”Østdanske” mestre og kvalificerede sig til landsfinalen mod Silkeborg der blev afviklet på Viborg
Golfbane, her måtte Albertslund dog se sig slået 8-3. Men der er god grund til at kippe med flaget for vore
dygtige regionsgolfere.
Også i 2018 ser det ud til at vi får gode regionshold med.
Ungdom
Sæsonen igennem har Jacob, sammen af Simon og Pernille, sørget for god og engageret træning for vore
unge spillere. Vi åbnede sæsonen 2017 med juniorer, der havde holdt sig i gang over vinteren. Der har
været flot fremgang at spore. Flere spillere har gjort store forbedringer af deres spille handicap. Vi har
deltaget i Juniorholdturnering, hvor vi måtte i omkamp om at vinde puljen. Vi har deltaget i Distriktsstævner
og i JDT med flotte resultater. På Distrikt 4’s Super Cup hold, var Albertslund Golfklub repræsenteret af
Nicklas Strandby. Holdet slog de andre distrikters hold og blev landsmestre.
Netop nu er der vintertræning for vore ungdomsspillere. Vi træner ca. 2 gange om måneden i vores nye
udslagshus. Det betyder, at vi har kunnet træne, uden at vi skulle ud på fremmede baner.
Det sociale har også været i højsædet. Ungdomsudvalget og engagerede forældre, har arrangeret kagedage
og spisedage, og i efterårsugen var der den traditionelle 3 dages afslutning, hvor der blev spillet golf og
hygget igennem.
Tak til de forældre der gør dette muligt gennem en stor og engageret frivillig indsats.
Det er vigtigt, at vi støtter vore ungdomsspillere i det daglige.
Og så har vi modtaget støtte fra kommunen, hvor vi har fået en ny og fin container til at opbevare vores
udstyr i. Vi glæder os til at tage den i brug. Tak til Jesper der gjorde det muligt.
Klubliv i Klubhuset og klubben
Vi har også i 2017 haft mange skønne arrangementer, der er med til at definere hvad Albertslund Golfklub
er. Der har været dejlig kunst på væggene, der har været dyrket Yoga og bare hygget med spisematcher i
de forskellige klubber i klubben.
Huset var også i 2017 rammen om arrangementer som Heksematch, Pink CUP, Bankospil, Nissematch og
afslutningsmatchen.
Dameklubben – som har over 50 medlemmer, der bl.a. har spisematch en gang om måneder arrangerer
forskellige arrangementer, som er for alle klubbens medlemmer, Pink Cup – hvor Albertslund igen i år var
repræsenteret til landsfinalen på Trehøje Golfklub i Vildbjerg, vores spillere sluttede på en 12. og 13. plads
ud af 40 deltagere.
Ud over Pink Cup har dameklubben afviklet Heksematch og Nissematch, hvor der er højt humør og
feststemning. Nissematchen slutter med julefrokost med rigeligt øl og snaps.

Så er det, at huset emmer af klubliv og det er dejligt, at der stadig er opbakning til arrangementerne.
I årets løb var der en lille gruppe af medlemmer – Peter Koch, Jørgen Schmidt og Finn-Erik Friberg, der
henvendte sig og tilbød, at holde øje med områder, hvor de mente der kunne være behov for en
arbejdsindsats. De ville så løse de mindre ting, som de kunne med deres kompetencer og fysiske
muligheder de har. Dette har betyder lidt oprydning og forskellige småting er blevet ordnet, således at
klubben fremstår lidt dejligere end inden dette blev gjort.
Et initiativ som dette er dejligt og værdsat, så tak for dette
Udenfor husets rammer har der også i 2017 været Hoplature, 60-er ture og ture med dame- og
herreklubben. Arrangementer som altid er succeser og som er med til at binde medlemmerne sammen.
Afrunding
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.
På generalforsamlingen har de medlemmer af bestyrelsen, der er på valg - bl.a. vores gode kasserer Knud
Heinrichs - sagt ja til at genopstille.
Til mine bestyrelseskolleger – tak for godt samarbejde i 2017- lad os fortsætte med at forsøge at udvikle
klubben sammen med de mange frivillige, og lad os i fællesskab forsøge at løse de udfordringer, der helt
sikkert også dukker op.
Lad os håbe på en lang og dejlig 2018 sæson, måske ligefrem med en sommer, hvor temperaturerne også
når op over 15 grader.
Med venlig hilsen
Aksel Beckmann, Formand
På vegne af Bestyrelsen i Albertslund Golfklub

