Årsberetning 2019
2020 står for døren i Albertslund Golfklub.
Jeg vil som sædvanligt i beretningen dække, nogle områder, der har været fremtrædende
for vores klub i 2019 og også fortælle lidt om, hvad der skal ske det kommende år.

Medlemmer, økonomi
Som Knud kommer til at gennemgå under regnskabet slutter året med et overskud, der er
større end det budgetterede.
Medlemssituationen er stadig svagt nedadgående, så overskuddet opstår også fordi vi har
været gode til at spare.
Det er vigtigt, at klubben også i det kommende år fokuserer på at tiltrække flere
medlemmer.
DGU har på regionalmødet promoveret et initiativ, der hedder Funnel First. Det går ud på,
at man ved hjælp af et eksternt firma får genereret potentielle interesserede, der så betaler
for at få lov til at komme og prøve Golf og hygge. Bestyrelsen har drøftet dette initiativ –
der har givet succes i forskellige klubber – og vi kommer til at forsøge at køre dette i løbet
af 2020.
Det er bestyrelsens håb, at der blandt medlemmerne vil være nogle der gerne vil engagere
sig i disse arrangementer et antal gange i løbet af sæsonen.
Kunne vi af den vej skaffe 20-30 nye medlemmer til vores klub, så vil det være en positiv
ting for Albertslund golfklub.
Også i 2020 vil alle fuldtidsmedlemmer få tildelt en greenfee billet, som man kan bruge til
at invitere golfspillende venner ud på Vestegnens grønne oase. Måske kunne det lede til,
at nogen af de der prøver vores gode bane kunne få lyst til at melde sig ind.
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.

Banen
2019 var meget mere våd end 2018 var, men banen har alligevel stået fint og flot
sommeren igennem, og selv om det har regnet meget, har vi kunnet spille.
Vi skylder en stor tak til vore 3 meget trofaste hjælpere på banen, der hver uge klipper
roughen og river vore bunkere, ligeledes tak til alle de andre frivillige, der hjælper på
banen.
Til vinter skal vi have renoveret stien op fra hul 2 til 3, og vi skal flytte bunkeren på hul 6 så
der kan vokse græs på green.
En stor tak til vore greenkeepere for den store indsats de altid gør.

Jubilæum 40 år
Jubilæumsfesten blev en kæmpesucces. Fint besøg fra borgmesteren og en repræsentant
fra DGU’s bestyrelse.
Ved jubilæumsdagen blev banen for første gange omdannet, så der kunne spilles 18
huller. Tak for en god og kreativ løsning fra de der arrangerede jubilæumsmatchen.
Klubben havde lagt sig i selen og lånt telte fra materialegården og borde og stole fra
stadion, så de langt over 140 deltagere kunne sidde på sikker grund og nyde den gode
mad og den gode vin.
En kæmpe indsats fra mange medlemmer fik arrangementet til at køre super godt og
vejret var med os så det blev en fantastisk dag.
Båltalen – det var jo kombineret jubilæum og Skt. Hans blev fremført af Flemming
Madsen, der holdt en skarp og god tale om glæder og udfordringer ved golfen.
Frivillighedsmatch
Bestyrelsen valgte i 2019 at afløse frivillighedsmatchen, da det simpelthen ikke var muligt
at finde plads i kalenderen. Frivillighedsmatchen kommer tilbage i 2020, da klubben gerne
vil hædre og belønne de frivillige, der i dagligdagen er medvirkende til at få klubben til at
fungere.
Synlighed om vores klub
I 2019 gode folk sørget for et velfungerende nyhedsbrev. Der er også lagt mange gode
artikler på hjemmesiden samt på Facebook. Fortsæt med at dele disse artikler til jeres
personlige Facebook venner og I må gerne opfordre dem til at dele videre til deres venner.
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, Åbent Hus og Funnel First, når vi barsler med dette
initiativ
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 2019 sørget for, at medlemmerne kunne få forbedret
deres golfspil.
I sommerferien kørte Jacob 2 uger i træk sommerkursus, hvor 18-20 deltagere fik rigtig
meget golftræning og golfhygge for et beskedent beløb.
Tilbagemeldingerne til bestyrelsen på Jacob har også i år været meget positive.
Jacob har fået en mulighed for også at blive træner i Helsingør. Dette har klubben efter
dialog med Jacob valgt at give ham mulighed for. Det betyder lidt ændringer i, hvilke dage
Jacob er i Albertslund. Jacob vil fortsat have Albertslund som hjemmeklub, da han sætter
meget pris på vores måde at bruge ham på, så fortsæt med at bruge ham.

Jacob bliver i 2020 en af de der skal sikre, at Funnel First bliver en succes og der vil også
blive et antal åbne træninger, hvor der vil være mulighed for deltagelse uden betaling.

Sponsorudvalget
Sponsorudvalget har i 2019 gjort et rigtig godt stykke arbejde og fået en god struktur på
tilgangen til at skaffe 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.

Begynderudvalget
I 2019 har arbejdet med begynderne kørt videre med stort set samme bemanding som
året før. Det er vigtigt at vi sikrer overgangen fra begynder til klubber i klubben, således at
vore nye medlemmer bliver ved med at føle sig velkomne.
Vi håber, at stort set samme hold kan køre videre i 2020 med støtte fra vores træner
Jacob, der har fortsat vil prioritere arbejdet med begynderne.
Dette er noget vi ser frem til
Regel- og Handicapudvalget
Brugte meget energi i 2019 på at afholde seancer omkring de nye golfregler. Disse var
meget velbesøgte og der blev givet en god indføring i reglerne.

Turneringsudvalg
2019 var jubilæumsår, hvor vi fra turneringsudvalget for første gang i klubbens historie fik
afviklet en18 huller machs på 18 forskellige huller. Der var ved et par af turneringerne
mulighed for at spille med jubilæums bolde.
Deltagerantallet til årets turneringer har været svagt stigende på morgenholdet,
eftermiddagene derimod har været svære at besætte. Reglen om min. 27 deltagere har
medført, at en enkel eftermiddagsturnering blev aflyst.
Til nogle af årets turneringer havde turneringsudvalget hjælpere til forskellige opgaver. Det
er en super god løsning, som vi fortsætter med. Der er pt. 4 medlemmer af
turneringsudvalget, vi vil meget gerne have udvalget suppleret med 2 mere.
2019 var første år med uden kontant betaling til turneringer, det har ikke givet de store
problemer. Der er stadig for mange, der ikke har betalt turneringsfee, når de kommer til
turneringen. Bestyrelsen har godkendt, at betaling på dagen medfører et forhøjet
turneringsfee. Det blev ikke brugt i 2019, men fra 2020 bliver der opkrævet 100 kr., hvis
der først betales på turneringsdagen.
I 2019 havde vi besluttet, at præmie overrækkelsen for klubmesterskaberne skulle ske på
afslutningsdagen. Det var ikke verdens bedste beslutning og i år går vi tilbage til den
gamle ordning med at præmierne uddeles på turneringsdagen.

Afslutningsturneringen blev afsluttet med et arrangement i klubhuset, hvor alle medlemmer
var inviteret. Der var både lidt maven og gane for alle der deltog, det var et velbesøgt
arrangement.
1. og 2. hold
Igen i 2019 har vore elitespillere repræsenteret vores klub på bedste vis. Første holdet fik
godt nok en dårlig start på sæsonenmed et påar tabte matcher, men spillede sig herefter
godt ind i rækken igen. Det endte dog med at de desværre måtte rykke ned.
Andet holdet spillede derimod godt gennem hele sæsonen og kunne derfor pryde sig med
oprykning.
Der er stadig en rigtig god ånd og stemning på eliteholdene, hvor de mødes til fælles
træning og spil hver onsdag.
Samtidig har to af de unge juniorer givet holdene et rigtig godt boost.
Vi ser derfor frem til sæson 2020 med forventninger om noget stort.
Hvornår træningen skal ligge aftales mellem elitespillerne og Jacob inden sæsonstart.

Regionsgolf
Regionsgolf 2019 var et på flere områder nyt år. Vi vandt ikke nogle rækker. Der blev
afviklet enkelte kampe på søndage og alle hold med en enkelt undtagelse spillede socialt.
Spille socialt = holdet fastsættes på mødet i klubben i februar/marts og kampene fordeles
mellem holdets deltagere, som udgangspunkt ude og hjemmekamp med samme hold.
Der var omkring 50 klubmedlemmer der spillede kampe.
Regionsgolf er en god anledning til at vise banen for andre klubber, langt de flest bliver
positivt overraskede over, at finde en så velholdt, forholdsvis kort og alligevel udfordrende
bane. Hertil toppet med smørrebrød og øl/vand til en fornuftig pris.

Ungdom
Ungdommen har også i år slået deres folder - både på hjemmebane og til turneringer på
forskellige baner i distriktet. Alle steder har de leveret gode resultater.
Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt at spille golf, med træning,
fællesspisning og plads til leg. Vores juniorer har det fantastisk sammen og elsker at
komme i klubben. Stor tak til juniorer, forældre og bedsteforældre for jeres engagement og
opbakning.
Vi står desværre også i den situation, at Jacob ikke længere kan træne vores juniorer om
onsdagen, hvor juniortræningen plejer at ligge. Den udfordring er vi i gang med at finde en
løsning på, så vi også i 2020 kan tilbyde træning til vores juniorer.
I 2020 vil vi også på juniorsiden kigge på nye tiltag for at trække medlemmer til. Hvis vi kan
få nye juniorer ind i klubben, følger der måske også nogle voksne med.
Vi vil sammen med vores naboklubber deltage i DGU's seneste tiltag, et arrangement, der
består af 'Junglegolf' for de yngste, og en Golf 6 turnering for helt nye
juniorspillere. Arrangementet går på omgang i distriktet, så der vil være flere muligheder
for at deltage. Her håber vi meget, at de af jer, med børn og børnebørn vil deltage og
hjælpe til.

Klubliv i Klubhuset og klubben
Dameklubben
Vi er 53 medlemmer i Dameklubben.
Vi har spil hver onsdag fordelt over formiddag og eftermiddag.
Vi holder spisematch en gang om måneden, hvor vi laver hjemmelavet mad, og kaffe med
hjemmebag,
som altid er dette den god og hyggelig eftermiddag og aften.
Pink Cup 2019
I år var det 16 tende gang dameklubben havde Pink Cup
Der var 50 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.
Efter 4 timers spil var der anrettet en let frokost som dameklubben var vært ved.
Indrammet kunsttryk, der er lavet af Peter Bastian blev sat på auktion, og lodder blev solgt.
Puttekonkurrence var der også indlagt i selve spillet.
En dejlig dag for et godt formål
Nissematch 2019
Den årlige nissematch en dejlig lørdag 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 3 arrangementer står Dameklubben for.

Hawk-Eye gruppen - Peter Koch, Jørgen Schmidt og Finn-Erik Friberg, der blev etableret
for et par år siden har også i 2019 været aktive og har fikset en masse ting, der gør, at
vores klub ser bedre ud end den gjorde inden de gik i gang.
Gruppen har nu efter at have gennemført mange aktiviteter valgt at nedlægge sig selv, så
klubben siger dem tusind tak for indsatsen over de sidste år.
Herreklubben slår stadig ud hver tirsdag.

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 2019 været 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, 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 Knud Heinrichs, Bjørn Foss, Inge Johannesson 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 2019 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.
Lene Strandby Andersen var indstillet til prisen som årets idrætsleder i Albertslund
Kommune. Prisen endte med at gå til en fra AIF håndbold, men rigtig flot, at Lene var
blandt de nominerede for hendes store engagement i vores ungdomsafdeling.
Lad os håbe på en lang og dejlig 2020 sæson, måske ligefrem med en sommer uden så
meget regn som i 2019, men heller ikke med tropetemperaturer som i 2018. Beskedne
krav, som vi håber vejrguderne vil opfylde.
Med venlig hilsen
Aksel Beckmann, Formand
På vegne af Bestyrelsen i Albertslund Golfklub

