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Ad. 1 Banen
Sæsonen 2020 blev afviklet med en bane i rigtig fin stand.
Med flot arbejde af greenkeeperstaben og et vejr, der var
godt for græsset, stod banen flot og velplejet i løbet af
sæsonen.
Greens har været gode og der har også generelt været
ros til banen fra vores gæster.
De nye dræn der blev lagt på hul 4 og langs hul 15/16 har
virket godt og over vinteren har vi kunnet se klare
forbedringer. Det er vores håb, at det på sigt kan være
med til at sikre, at banen kan være længere åben i
ydersæsonenerne.
Som følge af medlemmernes donationer, er det lykkedes
at få refunderet 158.000 kr. i moms (herom senere).
Pengene er blevet brugt til yderligere banepleje, som det
vil kunne ses ved regnskabsaflæggelsen i et senere punkt
på dagsordenen.

Fra sæsonens start kunne vi glæde os over at have fået
etableret fast belægning på området omkring
vaskepladsen og golfbilsparkeringen. Samtidig blev det
ryddet op og sat et nyt flot hegn til at skærme ud mod
parkeringspladsen. Det er allerede blevet flot, og vil pynte
yderligere, når den plantede vedbend vokser til.
Et par af vores medlemmer har været så flinke at
sponsorere sand og transport, så vi har kunnet udskifte
sandet i det fleste bunkers på for-ni. Det er blevet super
flot. Tusind tak for det. Hvis det lykkes at skaffe
finansieringen er det planen at fortsætte arbejdet i den
kommende vinter, så alle bunkers kan stå med nyt sand til
sæsonen 2022.
I oktober gik Kristian Martinsen og Sølauget amok og
plantede/flyttede 220 nye træer på og omkring banen. Et
kæmpe arbejde, hvor resultatet allerede vil kunne ses, når
træerne springer ud her i foråret, men den helt store
positive forskel vil vise sig, efterhånden som træerne
vokser til, og rammer banen endnu smukkere ind.
Også i år har frivillige arbejdet med forbedringer og
vedligeholdelse af vores stisystemer. Efterhånden som de
der trækker læsset bliver ældre, kan vi nok regne med, at
de vil fokusere endnu mere på tiltag, der vil sikre bedre og
nemmere forbindelser mellem hullerne.
Det er bestyrelsens ønske, at banens kvalitet forbedres
yderligere i de kommende år, ligesom det vil have prioritet
at arbejde med tiltag, der kan bidrage til at forlænge
sæsonen i både forår og efterår. Der er identificeret en
række indsatsområder, som vil blive igangsat efterhånden
som økonomien tillader det. Det drejer sig bl.a. om
yderligere dræning på udsatte steder, øget gødskning,
eftersåning og udlæg af sand på fairways. Og der bliver

nok også behov for at omplante teestedet på hul 17, der
ikke rigtigt vil slippe vandet.
Hedensted Kommune har godkendt en sag om køb af jord
omkring Hedensted Golfklub, der på sigt vil gøre det
muligt at udvide banen med yderligere 9 huller. Der
mangler desværre fortsat et stykke jord, for at de planer,
der er udarbejdet, vil kunne gennemføres, men vi er helt
sikkert kommet et skridt nærmere. Med det stigende
medlemstal kan behovet for yderligere 9 huller hurtigt blive
aktuelt.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til
banepersonalet, Sølauget og Husudvalget, sponsorer og
alle de mange, der igennem året har ydet en fantastisk
indsats.

Ad. 2 Medlemsudvikling
På grund af Corona blev banen og klubhuset lukket ned
fra starten af sæsonen 2020, og vi var noget bekymrede
for, hvad det ville komme til at betyde for klubben.
Heldigvis fik vi modsat mange andre sportsgrene hurtigt
mulighed for at åbne for spil på banen, og gennem det
meste af sæsonen kunne vi, om end med væsentlige
begrænsninger, åbne klubhuset og Cafeen.
Det forhold at mange andre sportsgrene var lukket ned,
mange unge mennesker ikke kunne komme i skole og at
folk i det hele taget havde fået mere fritid, har vist sig at
give et helt uventet løft for golfsporten og også til
Hedensted Golfklub.

Efter at golfsporten generelt har haft lidt svært ved at
skaffe nye medlemmer blev 2020 et vendepunkt. Mange
har igen fået øje på glæden ved kombinationen af sport,
god motion og det at være i den smukke natur.
Antallet af aktive medlemmer steg i 2020 med næsten
10% fra 854 til 938. Af de 84 nye aktive medlemmer er de
27 fuldtidsmedlemmer og 43 medlemmer på
korthulsbanen. Antallet af fuld betalende medlemmer er
nu på 626, hvilket er på niveau med 2007, hvor vi satte
rekord.
Med hjælp fra vores træner og et godt juniorudvalg,
lykkedes det i 2020 at tiltrække 15% flere juniorspillere og
legegolfere, og vi håber vi kan fortsætte den udvikling i
2021. Et sundt ungdomsarbejde er vigtigt for en
velfungerende klub. Der er etableret samarbejde med
naboklubberne og sammen har vi bl.a. afholdt sommerlejr.
Øget aktivitet for legegolferne og et aktivt juniorudvalg
kommer til at spille en vigtig rolle i, at få flere unge
mennesker til at komme og spille golf i vores klub. Tak til
juniorlederne for deres store indsats.
Der bygges masser af nye boliger i vores nærområde,
både i Hedensted og i Bredballe. Vi har en dejlig bane. Vi
har en god cafe. Vi har glade og positive medlemmer. Så
sandsynligheden for at vi kan vokse yderligere er bestemt
til stede. Og noget tyder på at vi er godt på vej. Allerede
inden sæsonstart i år har vi 70 nye prøvemedlemmer. Jeg
kan ikke huske, at vi tidligere har været så mange nye
allerede inden sæsonstarten.

I lighed med sidste år vil vi igen i år etablere træningshold
for KLUB36, hvor spillere med handicap over 36 vil kunne
mødes og få glæde af at spille med hinanden.
Når der nu kommer så mange nye medlemmer til, er det
vigtigere end nogensinde før, at vi sikrer at de nye falder
godt til i klubben. Vores sektions er gode til at hjælpe med
at løse denne opgave, men det er også vigtigt, at I som
medlemmer er opmærksomme på at hjælpe de nye
medlemmer til at finde kammeratskabet og glæden ved
golfspillet i klubben.
Begynderudvalget har en vigtig rolle i at få konverteret
prøvemedlemmer til nye medlemmer, og de fortsætter
deres gode indsats, så de udover onsdagsmatcherne
også vil være aktive, når de nye grupper er til træning hos
Anders. De gør virkelig en stor og nødvendig indsats.
Og så vil vi igen gøre opmærksom på, at vi af erfaring
ved, at de bedste sælgere vi har, er de eksisterende
medlemmer. Vi håber I vil gøre en indsats for at fortælle
venner og naboer, der endnu ikke spiller golf, om de
aktiviteter vi hele tiden har i gang. Aktiviteterne fremgår af
hjemmesiden og ellers er i mere end velkomne til at
spørge i sekretariatet.
ØGR ordningen er en af de største greenfee-ordninger i
Danmark. Der blev solgt i alt 2.201 fritspilskort. Der blev
spillet i alt 21.857 runder golf. Vi solgte selv 302 kort,
hvilket er på niveau med sidste år.
Vi kan med glæde konstatere at ordningen fortsætter i
2021. Det er aftalt mellem klubberne at prisen sættes til
950 kr.. For det beskedne beløb er det muligt at spille på
alle 6 baner helt op til 12 gange pr. bane.

Spil hos ØGR-klubberne uden fritspilskort koster uændret
250 kr. pr. runde.
Ad 3. Sponsorarbejde & kommercielle aktiviteter
På trods af at flere af vores sponsorer havde betydelige
udfordringer og usikkerhed i forbindelse med Coronanedlukningen, lykkedes det at fastholde de samlede
sponsorindtægter på samme niveau som i 2019. Tager vi
højde for, at vi samtidig får en række sponsorater i form af
”naturalier” er hjælpen fortsat på et meget flot niveau.
Vi har generelt ændret vores sponsorater, så det fremover
bliver lidt lettere at styre rent administrativt. Det er ikke alle
der har været lige begejstret for disse ændringer, men alt i
alt tror vi det bliver til det bedre fremover. Opbakningen er
stadig stor og selv om vi har øget sponsorindtægterne i
budgettet med omkring 10%, er det begrundet håb om, at
vi kommer helt på plads. Vi er i bestyrelsen utroligt
taknemmelige for den støtte, vi har fået fra vores
sponsorer, og vi glæder os til samarbejdet fremover. Som
medlemmer kan I vise jeres taknemmelighed ved at støtte
sponsorerne, når I skal vælge leverandør derhjemme eller
på jeres arbejdspladser. Sponsorindtægterne sparer et
fuldtidsmedlem omkring 750 kr. om året i kontingent. Det
skal vi huske at påskønne.
Indtægterne fra company-dage er fortsat på et forholdsvis
lavt niveau, men vi håber på bedring i de kommende år.
Arrangementerne er vigtige for den samlede trafik i
klubben, og dermed også for økonomien i cafeen og i
shoppen. Sig endelig til, hvis I kender virksomheder eller
foreninger, der kunne være interesseret i en super
oplevelse hos os.

Selv med den lidt usikre start på sæsonen steg greenfee
indtægterne med 10%, og var kun 4.000 kr. fra at runde 1
mio. kr.. Mange valgte at holde deres golfferie på
hjemmebanerne i år, og med vores fine forhold lykkedes
det at få vores del af gæsterne. Det kunne have blevet
endnu flere, men det begynder at knibe med starttider på
de mest attraktive tidspunkter. I år er vi blevet nævnt i
modemagasinet Euroman, som en af de mest attraktive
baner i Danmark, så det bliver spændende at se om vi kan
øge interessen yderligere.

Ad 4. Medlemstrivsel
Det kan være vanskeligt at måle, om vores medlemstrivsel
udvikler sig i den rigtige retning, men taget ud fra de ydre
tegn - opbakning til de afholdte arrangementer, deltagelse
i vores turneringer og antallet af skriftlige klager til
bestyrelsen – så har vi igen i 2020 haft en god sæson
med masser af hyggeligt kammeratskab.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de mange, der deltager
med frivilligt arbejde, også med deres indsats og
kammeratskab bidrager til det gode sociale miljø i
klubben. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige,
hvad enten de deltager i de forskellige udvalg, i Sølauget,
i Husudvalget eller på anden måde.
På det sportslige plan kig 2020 også godt. Vores fire
elitehold fik mange gode udfordringer. Hos herrerne blev
begge hold i de rækker hvor de var. I henholdsvis 4.
division og i kvalifikationsrækken. Kvinderne fortsatte den
fine udvikling fra deres første sæson i 2019, og rykkede
op i 3. division, og kvinderne er således vores bedst

rangerede elitehold. Og det siger jeg selvfølgelig ikke for
at motivere herrerne til den nye sæson .
Seniorerne var med for første gang, og tager lige et år
mere i kvalifikationsrækken. Og i 2021 stiller vi for første
gang med et veteranhold. Det bliver spændende at følge
holdene, når turneringen kommer i gang i 2021. Og jeg
kan da kun opfordre til at være tilskuer – der er både flot
golf og spænding.
Alle sektions har haft en super god tilslutning fra
medlemmerne i 2020, selv om betingelserne unægtelig
gjorde det vanskeligt at gennemføre arrangementerne,
som vi gerne ville. Bestyrelsen takker bestyrelserne i
sektions for deres store arbejde, og håber deres aktiviteter
kan udbygges yderligere i 2021 til glæde for klubbens
medlemmer.

Ad 5. Klubhus og cafe
Frivillige har også på dette område ydet en stor indsats og
vores gamle bygninger fremstår alle flotte og i fin
vedligeholdt stand. Tak til de frivillige og sponsorer, der
igen i 2020 har ydet en stor indsats.
På trods af Coronaen og de mange restriktioner det har
medført for driften af Cafeen, har Anette haft en
tilfredsstillende sæson i 2020, og indtjeningen er heldigvis
også blevet bedre. Anette tør satse endnu mere i den nye
sæson. Der er indgået ny forpagtningsaftale med klubben,
der er fra sæsonstarten blevet ansat to nye kokke, der er
lavet en helt ny menu og så er der blevet frisket gevaldigt
op på inventaret. Nu skal vi bare have lov til at åbne.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Anette, som
med sin foretagsomhed bidrager til det gode liv i klubben,

og samtidig hjælper med at skabe ny trafik. Præcist som vi
har ønsket os.
Ad 6. Pro’en og Shoppen
I 2020 valgte vi at opsige samarbejdet med Talal og i
stedet ansætte Anders Schmidt-Hansen som ny Pro. Det
har været en stor succes og vi har fundet mange positive
tilkendegivelser fra såvel nye som rutinerede medlemmer
der har været glade for træningen med Anders.
Det har lagt os meget på sinde at få etableret
vintertræning til de, der gerne vil holde formen vedlige. Og
det er lykkedes med hjælp fra gode sponsorer, at få
investeret i en Trackman golfsimulator og få bygget
Valhalla om til formålet. En samlet investering på 650 t.kr..
Et fantastisk redskab, der stod klar til brug i december,
men desværre har Corona restriktionerne forhindret os i at
åbne op for medlemmerne. Fra april vil simulatoren blive
flyttet udendørs, så den kan blive en del af Anders
træningstilbud. Og så har vi en topmoderne simulator,
som man kan leje sig ind på til næste efterår.
Vi forsøgte at lave fælles golfrejser til udlandet, men måtte
droppe det på grund af rejserestriktionerne. Der vil blive
gjort nye tiltag i år, og vi kan kun opfordre til at følge med,
når tilbuddene bliver lagt op på hjemmesiden.
Shoppen blev sidste år drevet i samarbejde med
FunSport, og fungerede egentligt udmærket, men da en af
vores medlemmer henvendte sig med ønske om at
overtage Shoppen, valgte vi at slå til. Og det er med stor
glæde at vi byder Jette Engbo og VildmedGolf velkommen
som Shopejer. Selv om det har knebet med at få alle varer
hjem fra leverandørerne, bugner butikken af gode tilbud.

Vi håber, I vil tage godt imod Jette og bruge Shoppen når
lejligheden byder sig.
Vi glæder os til en nye aktiv sæson med Anders og Jette.
Ad. 7 Økonomi og sekretariat
Samlet har vi haft et overskud på 70 t. kr., mod et
budgetteret resultat på 99 t.kr. og et resultat sidste år på
157 t.kr..
Der er afdraget 380 t.kr. på kreditforeningslånet og
optaget et nyt lån til køb af Trackman’en på 250 t.kr.. Med
lidt held kan lånet til Trackman’en tilbagebetales allerede
næste år, da vi endnu mangler tilbagemelding fra en
sponsor.
Der er for 2021 budgetteret med et overskud på 49 t.kr..
Vi bad sidste år om hjælp til at søge om momsrefusion.
Det var et krav, at mindst 100 medlemmer frivilligt
indbetalte hver 200 kr. Der var virkelig fin opbakning og vi
har igen søgt om momsrefusionen.
I modsætning til sidste år, ved vi nu at det hjælper. I
november 2019 modtog vi således 148 t.kr. retur i moms
og i 2020 blev det 158 t.kr.. Det er rigtigt mange penge og
vi vil derfor også i år appellere til, at I hjælper os med
indbetalinger af de 200 kr.. Det er planen at bruge årets
bidrag til at købe sand til de bunkers, der endnu ikke er
blevet renoveret.
Regnskabet, budgettet og likviditeten er vist mere
detaljeret i de medsendte plancher under punkt 3 og 4.
I oktober 2020 valgte Ida Tangsgaard Jensen at opsige
sin stilling efter 8 år som golfsekretær. Bestyrelsen vil
gerne benytte lejligheden til at takke Ida for hendes store

indsats for klubben og vi ønsker hende held og lykke med
hendes fremtidige aktiviteter som selvstændig
psykoterapeut.
Som afløser for Ida har vi ansat Helle Hansen, der
allerede i den første tid af sin ansættelse har vist sig som
et aktiv for klubben. Vi glæder os rigtig meget til
samarbejdet med Helle i årene fremover.
Claus Trier, vores klubmanager, har i sin første sæson i
klubben haft travlt med at lære klubben og medlemmerne
at kende, men samtidig er det lykkedes at lave rigtigt
mange positive forandringer. Specielt på den digitale side,
hvor vi har fået ny hjemmeside og nyt booking udstyr i
klubhuset, der betyder at vi hurtigt vil kunne mærke de
positive forandringer.
Tak til sekretariatet for en super god service til
medlemmerne.
Den opmærksomme læser af indkaldelsen har nok set, at
jeg på et punkt senere i dag ikke genopstiller til valg til
bestyrelsen, og det er derfor min sidste beretning som
formand for Hedensted Golfklub. Jeg har haft den glæde
at være med i bestyrelsen i 14 år, og været formand i de
12 af dem.
Da jeg i sin tid blev valgt som formand, arvede vi en vision
for klubben, der hedder, at ”HGK skal være den mest
attraktive golfklub i området, med plads til alle og et godt
socialt samvær“. I bestyrelsen var vi enige om, at den
vision var værd at arbejde for, også selv om det nok ikke
kunne lykkes på et enkelt år. Vi besluttede derfor at
arbejde efter en meget simpel målsætning. Vi skulle
forsøge at sikre at klubben blev 10% bedre hvert år. Jeg
synes, det var en god målsætning, fordi den sikrede, at vi
hele tiden skulle stræbe efter det bedre,

og samtidig var den umulig at måle, så det var svært at
komme efter os, hvis vi ikke nåede det.
Om vi er blevet 10% bedre hvert år ved jeg ikke, men jeg
synes vi med god samvittighed kan sige at klubben i hvert
fald er blevet bedre hvert år, og det skyldes udelukkende
en fantastisk indsats fra alle de mange, der på den ene
eller anden måde har været der for klubben.
Tusind tak til medlemmerne, de ansatte, sponsorerne og
de mange frivillige, der har gjort det spændende at være
formand, og som med deres store og små bidrag har
sikret, at vi i dag står med et fantastisk golfanlæg – ja med
en golfklub, som vi på alle måder kan være stolte af.
Jeg ved, at visionen for vores golfklub også vil være
ledetråd og inspiration for den nye bestyrelse, som bliver
valgt i dag, og hvis I vil fortsætte den opbakning til
bestyrelsen, som jeg har oplevet, kan vi se frem til mange
nye gode sportslige og kammeratlige oplevelser i vores
fælles klub. Jeg vil ønske bestyrelsen held og lykke med
arbejdet fremover.
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