
Beretning 2020 – 2021 

 

 

Velkommen til årets generalforsamling. 

 

Det har været et godt golfår i vores golfklub. De fleste aktiviteter begyndte i uge 15. Alle 

KIK kom i gang og samtidigt søsatte vi et tiltag til gavn for vore medlemmer – delvis fri 

træning hos Mark. I har haft mulighed for at tilmelde Jer træningen om lørdagen med Mark 

for en timepris på kun 50.-. Det er et godt tilbud som vi vil opfordre til at man bruger, også i 

den kommende sæson. 

25. april spillede vi åbningsmatch med 87 deltagere og så var sæsonen ligesom skudt i 

gang. Midsommermatchen var svær at finde en dato til – der var en del konfirmationer og 

andet at tage hensyn til. Derfor blev den slået sammen med Pink Cup d. 27/6 som blev 

spillet med 74 deltagere. 28. august spillede vi Schou Sommermatch med 44 deltagere. 

Ikke prangende men hvis Schou er klar, ser vi udviklingsmulighed i denne match. Vi vil 

lægge os i selen for at lave en god match næste år. Klubmæssigt burde vores 

klubmesterskab være et tilløbsstykke, men det er det ikke. Der er næsten ikke nogen der 

vil spille. Det kræver at vi snart bestemmer os for enten at spille og gøre det bedst muligt 

eller erkende at vi ikke kan afvikle et klubmesterskab for næsten ingen spillere og så spare 

den energi der bliver brugt til noget andet. Hvad vil I? 

Måske vi kunne tillade os at forvente at når vi alle sammen bruger penge på at man kan 

spille regionsgolf eller kval. Dame/herre og få en oplevelse derigennem, at man så skulle 

stille op til KM til gengæld. 

 

Der har heldigvis været mange muligheder for os alle i løbet af sæsonen. De krav der 

efterhånden stilles til alt i vores samfund, gør sig sikkert også gældende i vores matcher. 

Dem der laver det bedste tilbud – får deltagerne. Så vi skal være skarpe i vores afvikling – 

det vil vi gerne blive bedre til. 

I vores klub er der ud over nævnte -  matcher i alle KIK. Det gør det attraktivt at spille hos 

os. Mangfoldighed gør stærk. Det kræver mange frivillige og mange af Jer sidder her i 

aften – tusind tak for Jeres indsats. Vi håber I bliver ved. 

 

I den forgangne sæson satte vi et stort arbejde i gang med at skaffe nye golfere til vores 

klub. Vi startede ”Kvinder & Golf”. Et koncept der skulle skaffe nye kvindelige golfere. Vi 

havde et mål om 5 – 8 tilmeldinger for at succesen var hjemme. 25 tilmeldte sig – 22 

gennemførte forløbet. Få har meldt sig ind. 

Det er et kæmpe klimaks som vi har lært af, ikke mindst i sekretariatet. 



Der er i alt 14 der har svaret positivt på ”Golfspilleren i Centrum”. De er kontaktet og der 

har været afholdt 2 møder og arbejdet med at udvikle sig til koncepter der skal give nye 

medlemmer er begyndt. 

Vi blev enige om 4 indsatsområder for næste sæson. 

 

✓ Kvinder & Golf 2022 

Konceptet ser vi gerne videreført. 

 

✓ To generationer spiller golf. 

far-søn, mor-datter, bedste-barnebarn, ja der er mange kombinationer. 

 

✓ Seniorgolf 

For dem der lige har begyndt den 3. alder. 

 

✓ Para-golf 

Golf for spillere med et handicap. Deraf navnet fra Parasport Danmark. 

Dette pkt. kræver bare en indsats for bedre forhold – blandt andet toiletforhold. 

Tak til alle Jer der har rakt hånden op, eller frem, for at være med til at gøre en forskel. 

 

Vi har igen i år været med i Golfens Dag. Dagen var pænt besøgt af gæster som vi håber, 

kommer og spiller i vores klub – måske i et begynderforløb. Også på denne dag var der 

gode frivillige klubmedlemmer der gav en hånd. Tusinde tak for det. 

 

Vi har gode klubber i klubben.  

Junior Der skal findes en tovholder som kan stå for alt det praktiske omkring en  

 juniorafd. kontakt til Mark, kontakt til bestyrelse mv. Vi skal finde en tovholder 

 inden 1. april 2022 – det er målet.  

 Vi har i år søgt og fået 20.000 kr. til juniorgolf fra Sydbank Fonden. Vi er 

 meget taknemmelige – tusind tak 

Ladies Birte 

Mens Knud G. 

Onsdag Torben  

Pondus Der kommer ikke nogen fra Pondus 

Makker Søren 

 



Der er nye events på vej. Det næste er allerede 8. december, hvor vi holder en 

vinsmagning. Her kan du komme og smage på julens vine. Du kan se mere i din indbakke 

samt på hjemmesiden. Tilmelding til Lone Mulberg og betaling på MobilePay. 

Desuden har vi et foredrag med Thomas Mygind tilgode. Arrangementet blev aflyst 

grundet Corona. Vi planlægger også et par kort-aftenener, Rom-smagning mv. Vi vil gerne 

have flere vinterarrangementer. 

 

3. oktober forsøgte vi at samle de frivillige der hen over sæsonen har hjulpet med det ene 

eller andet til 9 huller og lidt mad. Golfen måtte aflyses grundet regn, men frokosten fik vi 

fortæret – tak for et par gode timer.  

 

Vi har haft et mål om bedre kommunikation med medlemmerne. Det er et stort arbejde. 

Vi startede sæsonen med nyhedsbreve med jævnlige mellemrum – det har vi fået god 

feed-back på fra Jer. Tak for det.  

Grundet en omorganisering faldt antallet af nyhedsbreve sidst på sæsonen. Det arbejder vi 

på at få ændret til den næste sæson.  

 

Senere på GF fremsætter bestyrelsen et forslag til en vedtægtsændring. Det er vedr. 

eventuel udmeldelse af vores klub.  

For at gøre en lang historie kort. Vi ønsker at få det præciseret hvornår man kan melde sig 

ud – altså frister. Og til gengæld at vi som medlemmer kender de overordnede vilkår for 

vores medlemskab i god tid inden GF. 

Der er ikke ret mange af os der kender vilkårene i spilretsaftalen, som der bliver henvist til i 

vedtægterne. Derfor foreslår vi ændringen. Mere herom når vi kommer til pkt. på 

dagsorden. 

 

På generalforsamlingen i 2018 vedtog vi at arbejde frem mod nogle nye pejlemærker. Vi 
brugte lidt tid på generalforsamlingen på at pege 4 nøgleord ud: 
 Fællesskab – imødekommenhed – gode faciliteter – kvalitet. 

Fællesskab: har været svært under en pandemi som corona, men der er flere initiativer på 

vej. Men som en af de få sportsgrene har det faktisk været muligt at spille. Der er god 

opbakning til klubbens arrangementer og matcher og det er rart at være her. 

Imødekommenhed: Vi er alle blevet bedre til at tage imod nye spillere og gæster. Vi får 

sekretariatet/personalet gjort synlige med den nye indretning og vi forventer os meget af 

Katja, som bliver synlig i det nye set-up. 

Gode faciliteter: Trackmann samt alt det nye der er på vej, restauranten mv. Der er sket 

meget siden 2018. 

Kvalitet: Det vi gør – det gør vi godt!. Vi kan sikkert blive bedre til det meste men vi 

bevæger os i den rigtige retning. Der kommer et helt sikkert et par fodfejl undervejs, men 

alle bestræber sig på at levere en kvalitetsvare. (golf) 



Det har taget en årrække, men jeg synes vi har rykket os alle sammen på det vi aftalte på 

GF i 2018. Noget bevidst andet ubevidst. Nu vil vi i bestyrelsen vurdere om der på næste 

års GF skal sættes nogle nye pejlemærker. 

 

Vi vil gerne her fra GF sende en hilsen til alle der hjælper frivilligt på den ene eller anden 

måde i vores klub. Det er utroligt let at glemme en enkelt af Jer når der skal inviteres til 

hjælpergolf. Hvis det er sket, siger vi undskyld. Vi forsøger på den ene eller anden måde 

at anerkende Jeres indsats – den er vigtig!. 

 

Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til sekretariatet – tak for samarbejdet i den 

forgangne sæson. Men vær klar over at vores forventninger til Jer stiger – på med 

arbejdstøjet       

Tak til ejerkredsen – også for et godt samarbejde. Vi glæder os til at følge udviklingen i og 

omkring Royal Oak. Dejligt når noget udvikler sig i det tempo I har sat Jer i spidsen for – 

respekt herfra. 

Tak til Marxen og alt personale i restauranten – tak for god behandling. 

Tak til Mitch og alle omkring greenkeeperne. Tak for et flot anlæg og en god bane. 

Vi har den største respekt for Jer. 

Tak til alle Jer der tager ud og spiller regionsgolf eller andet, hvor I repræsenterer RO. 

Tak til resten af bestyrelsen for samarbejdet i den forgange sæson. 

 

Men den største tak skal gå til alle Jer, som spiller i vores klub, som deltager i vores 

arrangementer, som deler vores opslag på FB og som omtaler vores klub i positive 

vendinger. I gør den største forskel. Bliv endelig ved. DET GØR EN FORSKEL 

 

Og husk vinsmagningen 8. dec. kl. 19.00 her i huset. 

 

Tak for ordet. 

 


