Årsberetning 2018
Jeg vil i beretningen dække, nogle områder der har været fremtrædende for vores klub i
Medlemmer, økonomi
Vi starter 2019 med 22 færre fuldtidsmedlemmer end vi startede 2018 med. Det, at vi hvert år taber lidt
medlemmer i forhold til året før er kritisk for vores økonomi.
Det er vigtigt, at alle medlemmer hjælper til med medlemsrekruttering for at sikre at så mange som muligt får
muligheden for at nyde golfens glæder i Albertslund Golfklub.
Medlemssituationen i Albertslund er ikke enestående, hvis man ser på udviklingen i andre golfklubber, så er
den eneste medlemstype der vokser flexmedlemsskaberne.
Albertslund Golfklub har også været udsat for medlemstilbagegang, hvor medlemmer har meldt sig ud fordi
de ikke kunne få lov til at skifte til flexmedlem i vores klub pga. vores ”beskyttende” karensperiode.
En del af disse medlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil blive i Albertslund men, at de har behov for
flexmedlemsskabets lavere pris og flexibilitet i forhold til det antal runder de spiller.
Bestyrelsen fremsætter derfor på den kommende Generalforsamling forslag om, at det bliver muligt at skifte
fra fuldtidsmedlemsskab til flexmedlemsskab og den anden vej.
Forslaget forsøger at sikre, at der ikke kan spekuleres imod klubben, men skaber mulighed for, at man kan
blive i Albertslund i stedet for at melde sig ud.
Golfens dag og åbent hus i 2018 gav et pænt antal medlemmer, hvilket er supergodt og også nødvendigt, da
vi ellers ville have tabt endnu flere medlemmer end de 18, jeg nævnte i starten.
Initiativet fra 2018 om at tildele alle fuldtidsmedlemmer en gratis greenfee billet blev meget vel modtaget, så
vi har besluttet at fortsætte med at tildele en igen i 2019.
Denne værdiforøgelse af medlemskabet håber vi, at alle sætter pris på.
Vi håber også, at I vil bruge muligheden for at invitere nogen med ud at spille på vores skønne bane.
Skulle det ligefrem medføre nogle nye medlemmer så er det blot et plus.
Rundt på banen
2018 var vel den varmeste sommer i mands minde, her skal der lyde en stor tak til greenkeeperne for at
holde vores bane så flot.
Året begyndte med, at fuglene særligt på fairway 7 og 3 havde hakket så meget at græsset var vanskeligt at
se, men det blev klaret. (nu er skræmmefugle sat op) Så kom den lange tørre sommer, men vore fairways og
greens hold flot.
Midt i marts var det tid til at få nedtaget elmasterne, banen var næsten ukendelig med de mange køreplader,
men alt gik fint.
Livet uden master giver et helt nyt look på både hul 1 og 3. Et nyplantet træ på hul 3 har mange allerede haft
fornøjelse af.
Vi har mange at takke for oprydning efter maskiner og gravearbejde.
I maj blev arbejdet færdiggjort med det nye bunkerforløb ved hul 5, hvor den tidligere bunker bag greenen er
udlagt med græs og ny bunker etableret lidt tilbagetrukket. Alt efter råd fra DGU`s sagkyndige.
I april måned blev den første bro, efter design af B. Runøe, etableret ved hul 9.
Senere på året i november blev broen ved hul 5 etableret. Så nu er begge overgange sikret for en lang
årrække.
Der, hvor masten stod ved hul 9, er der i september måned etableret et meget flot bed af som er sponsoreret
af Rhodo Roskilde.
Det er værd at bemærke, at der i klubbens ordensforskrifter tydeligt fremgår, at adgang til Hul 3 skal altid
foregå via gangstien over højen.
Der er over tid opstået flere brud på denne regel, hvilket indebærer en sikkerheds risiko, som klubben ikke

kan godkende.
Bestyrelsen opfordrer til, at folk strammer op og igen overholder ordensforskrifterne
Frivillighedsmatch
I slutningen af juni var bestyrelsen som sædvanligt vært ved en dejlig dag, hvor vi takkede alle de der i
dagligdagen hjælper til med at få klubben til at fungere. Der blev spillet golf, spist lækker mad, snakket og
hygget igennem i vores skønne klub. Frivillige er en nødvendighed for at en klub som vores kan fungere.
Synlighed om vores klub
Også i 2018 har gode folk sørget for et velfungerende nyhedsbrev. Der er også lagt mange gode artikler på
hjemmesiden samt på Facebook. Husk nu alle sammen at dele så mange af disse opslag som muligt, så vi
kommer så bredt ud med vore budskaber.
Denne synlighed kan være med til at tiltrække nye medlemmer til vores klub.
Husk at reklamere for Golfens Dag og Åbent Hus.
Jo flere vi er om at hjælpe med at gøre tingene synlige jo større chance for succes.
Der bliver taget billeder fra mange af aktiviteterne på banen så har I brug for billeder for at slå på tromme for
klubben, så henvend jer til Jesper eller fotograf Margit, så kan de levere hvad I har brug for.
Træner
Jacob Gøth-Rasmussen har også i 2018 sørget for, at medlemmerne kunne få forbedret deres golfspil.
Tilbagemeldingerne til bestyrelsen på Jacob har også i år været meget positive.
Det er derfor en glæde at kunne meddele, at vi har forlænget aftalen med Jacob for 2 år, således at vi har
fornøjelse af ham i både 2019 og 2020.
Brug ham nu – så I kan få mere glæde af jeres golfspil.
Også i 2019 bliver der flere åbne træninger, hvor der vil være mulighed for deltagelse uden betaling.
De træninger der var af den slags i 2018, var ikke særligt godt besøgt på trods af, at de var annonceret.
Vi vil fra klubbens side gøre mere for, at promovere disse yderligere, men det er jo medlemmerne, der skal
passe det ind i egne kalendere.
Sponsorudvalget
Der er kommet nye folk i sponsorudvalget, som stille og roligt er ved at finde deres egen måde at gøre
tingene på.
De har også landet et par nye sponsorer og fået fornyet nogle af de bestående sponsorer.
Vi havde i august en dejlig Sponsormatch afholdt af sponsorudvalget.
En god og hyggelige dag, hvor vi takkede vore sponsorer for deres støtte til Albertslund Golfklub.
På denne dag var der lidt ekstra kolorit på arrangementet, da vi havde accepteret, at Danmarks Radio måtte
låne vores bane til at optage et afsnit af serien Bedrag, så ”mordet på hul 3” startede dagen og sponsorerne
måtte leve med lidt teaterblod på banen.
Serien vises fra januar på DR1.
Dette er også et oplagt sted at komme med en opfordring til alle medlemmer om at benytte vores sponsorer
mest muligt. Brug dem – så støtter de os.
Begynderudvalget
I 2018 har der været nye folk på begynderne og efter lidt indkøring har det fungeret rigtig godt.
Vi håber, at stort set samme hold kan køre videre i 2019, med støtte fra vores træner Jacob, der har ønsket
at komme lidt tættere på vores begyndere.
Dette er noget vi ser frem til
Regel- og Handicapudvalget
Udvalget har brugt en del tid på at planlægge implementeringen af de nye golfregler, der træder i kraft i
2019. Der er i skrivende stund allerede planlagt 4 seancer, hvor medlemmerne kan blive introduceret til de
nye regler.
Vi kan kun glædes over den store interesse medlemmerne har vist for at høre om de nye regler.

Turneringsudvalg
2018 var første år med et, stort set nyt turneringsudvalg. Det har givet nogle udfordringer, men ved fælles
indsats og lidt hjælp fra medlemmer af det tidligere udvalg forløb sæsonen i det store hele fint.
Deltagerantallet har gennem de sidste år være faldende der arbejdes med lidt færre turneringer og fra 2019
bliver turneringer, hvor der ikke er tilmeldt min. 27 deltagere aflyst.
Til nogle af årets turneringer havde turneringsudvalget hjælpere til forskellige opgaver. Det er en super god
løsning, som vi vil udbrede i 2019.
I 2018 havde vi 3 forskellige betalingsmetoder til turneringer. Det gik ikke helt så godt og vi vil finde mere
stabile løsninger.
Der er afprøvet forskellige formater på turneringerne, særligt forsøget med at gruppe A spiller slagspil og de
øvrige grupper spiller stableford er en løsning vi vil bruge fremover.
Ved de fleste turneringer er der taget billeder, der har været opslag på hjemmesiden Facebook, men efter
turneringsudvælges egen vurdering har det ikke været godt nok - det håber vi med hjælp af andre blive
bedre i 2019.
Afslutningsturneringen blev afsluttet med et arrangement i klubhuset, hvor alle medlemmer var inviteret. Der
var både lidt til maven og gane for alle der deltog.
Præmier til løbende turneringer blev uddelt på denne dag og de fremmødte deltog i et lille spil om årets sidst
klappepræmier.
1. og 2. hold
Igen i år har vores 2 elitehold leveret noget ganske ekstraordinært.
Begge hold spillede sig til oprykning, 1. holdet op i 3. division, og 2. holdet til 5. division.
Dette takket være et rigtig godt sammenhold, stor positivitet, og en særdeles god stemning imellem spillerne.
2 rigtig gode holdledere er med til at holde gejsten oppe under alle matcherne.
Vi glæder os meget til at se holdene folde sig ud i den nye sæson, og se hvad det kan føre til.
Regionsgolf
Senior D, gik videre til Øst-finale men tabte desværre til Furesø
Veteranhold A, vandt for andet år i træk finalen for Øst holdene, da vi den
1. september spillede finale mod Hornbæk på Vallø Golfbane.
Sidste år spillede det samme hold som Veteran B, og der vandt vi også finalen for Øst.
I landsfinalen i år, som blev spillet på Falster Golfklubs bane den 14. september, skulle vi møde Silkeborg.
Desværre, så var det Silkeborg som vandt matchen med 6/5
Ungdom
Ungdommen træner stadig på livet løs, og det giver resultater. Vi har deltaget i Distrikt 4’s stævner,
juniorholdturnering og JDT med fine resultater. Det betød, at vi for andet år i træk var repræsenteret, da
juniorer fra hele landet dystede mod hinanden i Silkeborg. Og igen tog Distrikt 4 guldet med hjem.
Juniorklubmester 2018 blev Snorre Lorentzen. I det samlede klubmesterskab for seniorer var der pres på
nogle af de etablerede navne fra de unge. I anden runde af Klubmesterskab i hulspil måtte en af de ”voksne”
op ad hul 19 med Nicklas Strandby Andersen, for at få en plads i semifinalen. Det er ikke uden grund, at de
bedste af vores juniorer nu også gør sig gældende på senior eliteholdene.
Blandt ungdommen bliver der lagt vægt på det sociale med fællesspisning og kagedag. Det er vigtigt, at de
unge golfere skaber relationer og hygge sig med hinanden.
Vi håber, at der også i 2019 kommer mange unge mennesker i vores klub.
Og som jeg har skrevet før, så tag godt imod dem, for en ung golfer kan nemt være barn af et par mulige
voksne medlemmer. Det er vigtigt, at de unge og deres forældre får en god oplevelse, når de møder vores
medlemmer i klubhuset og på banen. Ligesom det er vigtigt, at vores medlemmer får en god oplevelse, når
de møder de unge mennesker.
Gensidig respekt og glæde ved golfen er vigtigt.

Klubliv i Klubhuset og klubben
Pink Cup 2018
I år var det 15’tende gang dameklubben havde Pink Cup, og inden da, havde vi i alt indsamlet kr 193.900,Der var 49 som havde tilmeldt sig til matchen i år, og selvfølgelig var der både mænd og kvinder som havde
tilmeldt sig. Under spillet blev spillerne serviceret med kolde øl og vand, samt frugt og gulerødder som var
sponsoreret af Kvickly Albertslund.
Billedet, malet af af Troels Trier, blev sat på auktion, og lodder blev solgt
Alt i alt blev der indsamlet og sendt til Pink Cup kr. 13.984,-. Så nu er vores samlede beløb oppe på kr.
207.884.
Godt gået af vores klub.
Skt. Hans 2018
Mange var med til at fejre midsommeren, og vejret var jo helt fantastisk. Som sædvanlig en dejlig stemning
af glade golfere som gerne ville hygge sig sammen denne aften.
Der blev spillet med skjult makker over 9 huller.
Som sædvanlig blev grillen tændt, og der var trængsel omkring denne, da sulten var kommet frem specielt
hos mændene.
Heksen måtte en tur på loftet og gemmes til næste år, da der pga. tørken var afbrændingsforbud,
Og vente til næste år for at komme hjem til Bloksbjerg.
Men Søren Andersens dejlige tale nød vi alle.
Nissematch 2018
Den årlige nissematch en dejlig søndag formiddag, med nissehue og 9 hullers golf.
Alle var varmt klædt på med ekstra trøjer og nissehue.
Nissehue er fast inventar til denne dag, det er simpelthen et must at man skal have denne på.
Alle glæder sig til vores nissematch, og ikke mindst fordi der bliver serveret en skøn frokost med tilhørende
snaps skænket med rund hånd efter spillet.
Dameklubben står for dette arrangement, med hjælp fra ikke spillende medlemmer eller ”påhæng”
Ikke spillende ægtefælde kan sagtens være med til frokosten.
Bankospil
Årets bankospil er altid en festlig aften.
Der er ingen mødepligt, alle som vil prøve lykken møder op.
Tal og kommentarer fylder rummet, og rigtig mange går lykkeligt hjem med snapsen – flæskestegen eller
anden og meget andet.
Overskuddet herfra går til Indkøb af ting til vores klubhus.
Bl.a. bliver der nu købt en ny kaffemaskine.
Alle 4 arrangementer står Dameklubben for.
Klubben har en stor og velfungerende 60-er klub, der mødes på torsdage til meget golf og hyggeligt
samvær.
Udenfor husets rammer har der også i 2018 været 60-er ture og ture med dame- og herreklubben.
Arrangementer som altid er succeser og som er med til at binde medlemmerne sammen.
Hawk-Eye gruppen - Peter Koch, Jørgen Schmidt og Finn-Erik Friberg, der blev etableret sidste år har igen
i år været aktive og har fikset en masse ting, der gør, at vores klub ser bedre ud end den gjorde inden de gik
i gang.
På den lidt negative side var klubben udsat for et indbrud, hvor flere karme og døre blev ødelagt ligesom
flere lysfølere havde fået klippet ledningerne, da ”genierne” åbenbart havde troet, det var videokameraer.
Sådanne ting er vi meget gerne foruden.
På den positive side, så har klubben ansøgt kommunen om en forlængelse af brugsretten til banen og vi har
fået denne godkendt.

Renholdelse af arealer er i år også klaret af flere frivillige.
Ligeledes er det værd at nævne, at et stærkt hold af frivillige påtog sig opgaven med at få malet vores
klubhus, så det igen står flot.
Initiativer som disse er dejlige og meget værdsat, så tak for dette.
2019 er vores jubilæumsår – 40 år for klubben og 25 for banen.
Vi skal arbejde med, at fejre dette så vi får markeret jubilæerne på forskellige måder.
Det ville glæde bestyrelsen, hvis der var nogle kreative frivillige, der kunne have lyst til at indgå i en lille
gruppe, der kan arbejde med dette.
Selve jubilæet slås sammen med Skt. Hans fejringen for at sikre, at spillerne på vores elitehold også kan
deltage. De spiller Danmarksturnering weekenden før, som ellers var den officielle jubilæumsdag.
Afrunding
Jeg vil slutte med at takke alle udvalgene, vores kunstansvarlige for fin udsmykning i klubben, samt alle de
øvrige frivillige som giver en hånd med. Også en stor tak til vore ansatte Jesper, Claus, Poul og Jacob for
den store og engagerede indsats i gør i jeres arbejde.
På generalforsamlingen er Aksel Beckmann, Svend Troelsen, Erik Jensen og Lene Strandby Andersen på
valg og de har alle tilkendegivet, at de er villige til genvalg.
Suppleanten Susanne Friis er også villig til genvalg.
Til mine bestyrelseskolleger – tak for godt samarbejde i 2018 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 2019 sæson, måske ligefrem med en sommer, hvor temperaturerne gerne
må være sommerlige uden det dog behøver at blive over 30 grader hver dag. 😊.
Med venlig hilsen
Aksel Beckmann, Formand
På vegne af Bestyrelsen i Albertslund Golfklub

