
Bestyrelsens beretning for 2015 

Sindal Golf Klub Danmarks Bedste 

2015 har været et fantastisk år for Sindal Golf Klub, ikke mindst takket været en fantastisk indsats af 

greenkeeperne, vores pro, det administrative personale og det store korps af frivillige. Faktisk har vores år 

været så godt at golfhæftets brugere har kåret Sindal Golf Klub til landets bedste, en hæder vi er meget 

stolte af at have fået. 

Banens udvikling er fortsat gennem hele 2015 og aldrig er den set i så god stand, hvilket andre også har 

bemærket.  

Årets resultat er bestyrelsen også godt tilfreds med. I et år, hvor det har været svært at få kaninerne i 

gennem introfasen til golfkørekortet ikke mindst på grund af vejret, er det betryggende at vide, at alle i 

Sindal Golf Klub og ikke mindst bestyrelsen gør alt hvad de kan for at navigere igennem året med et positivt 

økonomisk resultat til følge.  

Begynderudvalget/ Juniorudvalget 

Der har i år været afholdt 3-4 tag en ven med på golfbanen. Dette initiativ er stadig vores bedste måde at 

skaffe nye medlemmer på.  

I begynderudvalget har sæsonen vist, at vi er meget afhængige af vejret. Fra sidst i april og stort set indtil 

slutningen af juni var det stort set håbløst at træne med begynderne tirsdag aften. Enten regnede det eller 

også stormede det, nogle dage gjorde det begge dele. Det har betydet at det har været rigtigt svært at få 

vores nybegyndere spillet over på 18 hullers banen, hvilket ellers er ikke plejer at volde besvær. I efteråret 

har betingelserne været bedre og vi har fået spillet en del flere spillere over der. 

I vinteren 2014 og foråret 2015 startede vi et samarbejde på ungdomssiden med Sindal Privatskole (tidl. 

Hørmested skole).  Det er rart at se dette initiativ virkelig har båret frugt. Sjældent er der set så stor 

aktivitet på driving rangen, som vi så denne sommer af nye unge golftalenter. I sensommeren den 23. 

august (samme søndag som sidste runde af Made in Denmark blev spillet) havde SGK inviteret hele Sindal 

Privatskole på besøg. Fremmødet var stort, og der var ca. 100 personer til stede. Der var lavet mange 

forskellige aktiviteter og alle havde en fantastisk dag, afsluttet med lidt mad og drikke. 

Da der var mange nye unge talenter, blev der i forbindelse med klubmesterskaberne afholdt en 2 x 9 hullers 

turnering for disse. Et nyt initiativ som de unge mennesker var glade for. 

 Vi håber, at alle jer der har hjulpet til i begynder/juniorudvalget, fortsat vil vise den støtte og opbakning til 

medlemshvervningen som er så vigtig for vores klub. Vi får virkelig brug for det i det nye år.   

Klubber i klubben 

Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak til de mennesker der sidder i klubber i klubbens udvalg. I gør et 

stort arbejde for at klubberne fungerer så fint. 

 

 



Sponsorudvalget 

Golfsæsonen 2015 er slut, og vi kan se tilbage på en sæson hvor klubbens målsætning med hensyn til 

antallet af sponsorer er opfyldt. Vi har mistet enkelte sponsorer, men det er også lykkedes os tegne nye til 

erstatning, så status er uændret. Vi håber også vore sponsorer har været tilfredse med den eksponering og 

reklame de har fået fra klubbens side.  

Årets sponsormatch blev afviklet den 06. september, og havde deltagelse af 16 firmaer med et samlet 

deltagerantal på i alt 64 personer. Matchen blev afviklet i rigtigt flot vejr, og alle havde en perfekt dag. 

Matchen, som var endog meget jævnbyrdig, blev vundet af Carlsberg. En særlig tak til Carlsberg som 

sponserede øllet til den efterfølgende buffet, hvor Lendum Kro var vært. Rundstykker til morgenmaden 

blev leveret af Tårs Bageri, også som led i en sponsoraftale. Så igen i år en dejlig dag uden store 

omkostninger for klubben.  

Til den kommende sæson har vi en del aftaler som kræver fornyelse, men vi forsøger at fastholde vores 

nuværende sponsorer, men nytegninger skal der også gerne til. Vores målsætning for sæsonen er, at vi 

mindst kan fastholde samme niveau som vi har haft i år. En vigtig brik er dog allerede på plads, da vi igen 

for 2016 har fået vores hovedsponsoraftale med Nordjyske Bank A/S på plads.  

Sluttelig vil vi gerne takke vore sponsorer for stor velvilje og et godt samarbejde. 

Husk derfor at støtte vores sponsorer - de støtter os. 

Baneudvalg 

Vi kan se tilbage på en sæson som har været helt perfekt til den sport, som vi alle har så megen fornøjelse 

af. Sæsonen blev indledt med åbningsmatch lørdag den 28.03. og allerede fra starten stod banen rigtig flot. 

Greens havde haft ro i et par måneder og dette har uden tvivl bekommet dem vel. At foråret satte tidligt 

ind, så banepersonalet kunne komme i gang med klargøring af banen, har helt klart været medvirkende til, 

at det hele sæsonen igennem har været muligt, at følge den planlagte banepleje, således at den hele 

sæsonen har fremtrådt som særdeles velpasset, med blandt andet gode greens til følge. Og dejligt er det 

også, at det ikke kun er klubbens egne medlemmer der bemærker det. Vi kan også se gennem besvarelser 

fra Golfspilleren i Centrum, at vore mange greenfee gæster også værdsætter vores bane, samt klubbens 

øvrige faciliteter.  

En flot golfbane kommer dog ikke helt af sig selv, og der skal herfra lyde en stor tak for en utrolig flot 

arbejdsindsats af hele vort personale på greenkeepergården. En stor tak skal også lyde til alle de frivillige 

som gør en kæmpe indsats for at banen ser ud som den gør, og uden den skare af hjælpere ville klubben 

være meget dårligt stillet. Der er gennem hele sæsonen mange mindre og større opgaver som skal ordnes 

sideløbende med baneplejen, og her er det dejligt, at der er folk som har påtaget sig disse opgaver. I flæng 

skal nævnes opgaver som tømning af skraldespande, boldopsamling, pasning af skilte, trapper og stier, 

golfudlejningsbiler, træfældning, oprydning mellem fairways, hjælp med klipning, og meget mere. Tak til jer 

alle  

På nuværende tidspunkt er Kasper og Peter sendt på juleferie, men det glæder os meget at de begge har 

lovet at starte op igen til den kommende sæson. Så Kasper begynder den 01.02. hvor der er en del opgaver 

med klargøring af alle vore maskiner. Peter starter den 01.03. hvor vi forhåbentlig kan komme i gang med 

de første opgaver på banen til den kommende sæson som forventes åbnet med match den 02. april.  



Susanne og Bjørn gik på juleferie medio december, og som mange af jeg nok har set, så har de lige igangsat 

et større projekt med at etablere en puttegreen på 450 m2 lige oven for flagstængerne. Det er meningen at 

greenen skal ligne vore greens på banen, så den bliver lettere kuperet med mindre hældninger. Der er 

påkørt nyt jord og vandingsanlæg er nedgravet, men mere sker der ikke før til foråret, hvor vi afventer den 

rette jordtemperatur inden der kan sås græs. Men tålmodighed må i have, da Susanne påregner, at den 

tidligst kan tages i brug sidst på sommeren 2016.  

Selv om kalenderen siger vinter, så er der stadig en del som nyder at komme ud på banen, og til dem kan 

oplyses, at vi har etableret vintergreens på alle 18 huller. Der er oplæg inden for en køllelængde på alle 

klippede arealer. Kørsel med golf bil skal ske efter retningslinjer (se opslag i klubhuset) En sidste lille bøn til 

dem som ønsker at spille golf om vinteren: Undlad venligst at tage ”ruten” tværs over driving rangen, men 

følg skilteanvisningen bag om rangen, så vi undgår de grimme slidspor som allerede nu ses tydeligt i 

græsset.  

Hus- og bygningsudvalg 

I 2015 har husudvalget nået af få de sidste bagsider af bagrummene malet, og der var lige maling nok til at 

facaden mod terrassen kunne få en omgang mere. Lamperne i klubhuset er skiftet til cafépendler med LED-

pærer,  og i gangarealer er der sat LED-lamper op. Det giver forhåbentligt en besparelse på elregningen. 

Ellers har der været forskellige reparationsarbejder i årets løb. Ved sæsonstart blev der anskaffet en ny 

kompressor, og der blev sat nye låse i dørene til baderummene. Et par af de gamle toiletter er gået i stykker 

og er skiftet til modeller med dobbeltskyl. Det giver forhåbentlig lidt mindre vandforbrug. For nylig blev 

ekspansionsbeholderen ved fyret utæt og måtte skiftes. Alt i alt en del små reparationer, men det er vel 

naturligt i et hus, der bliver brugt meget. 

Ella har nu været ansat som servicemedarbejder i hele sæsonen, og vi har været heldige, når nu Agnete 

valgte at gå på pension. Ella møder altid alle med et stort smil og en glad bemærkning og der er rent i hele 

huset. 

Eliteudvalget 

2015 blev ikke lige den sæson eliten havde håbet på. Vi havde tilmeldt 3 hold, 2 herrer og et dame hold. For 

1. holdet i herrernes 4. division viste det sig hurtigt, at konkurrencen i år var meget hård. Alle kæmpede 

bravt, men desværre blev det til nedrykning for dem. Damerne og herrernes 2. hold havde problemer med 

at stille hold i den sidste turneringsweekend. Dette er ikke tilfredsstillende for hverken klubben eller 

eliteafdelingen. Vi bruger en del af vores resurser på at have en træner ansat ikke mindst for elitens skyld, 

og derfor burde det være muligt at reservere de 3 weekender om året til turneringsgolf. Vi håber at vi i 

2016 kommer til at blande os i topstriden i kvalifikationsrækken for herrernes vedkommende, og på 

damesiden er ambitionen at vinde en eller flere holdkampe. 

Turneringsudvalget 

Ja så er golfsæsonen jo afsluttet, og der skal gøres status på turneringsåret 2015.  

Året har budt på rigtig mange spændende dyster og der har været utrolig flot tilslutning til vores 10 

klubturneringer i år (75 spillere pr. gang i snit) og det er vi i turneringsudvalget rigtig glade for.  

Åbningsturneringen blev afholdt den 28. marts og vejret var måske ikke det bedste, men vi var trods alt 111 

spillere som trodsede det kolde og blæsende vejr og spillede en god gang golf.  



Henover året har vi haft mange spændende og drabelige dyster med gode og tætte scores. Vi håber det 

gode spil kan fortsætte i 2016.  

2015 var også året hvor vi fik en ny banerekord - 69 slag sat af Kim Kronborg i turneringen den 9. august - 

endnu en gang stort tillykke til Kim med den flotte præstation.  

Desværre ingen roser uden torne. Vi måtte i 2015 opleve den uheldige situation at måtte aflyse to 

turneringer. Den ene var turneringen DM i Seniorgolf, som skulle have spillet indledende runde den 16. 

maj, men desværre var der kun 4 personer tilmeldt. Den anden turnering var vores 3-klubbers match som 

også på grund af manglende tilmelding måtte aflyses.  

Turneringsudvalget vil gerne sige tak til alle deltagerne, uden jer ingen turneringer. Også en stor tak til 

vores turneringssponsorer for støtten til klubben.  

Regionsgolf  

A-holdet vandt i år deres pulje og spillede sig helt frem til kvartfinalen før de mødte Viborg i Løkken og 

tabte 6-5, efter en flot fight af hele holdet.  

I Regionsgolf Danmark er aldersgrænserne for seniorer og veteraner blevet ændret så det er ens for damer 

og herrer. Man skal nu være fyldt henholdsvis 50 og 60 år i løbet af 2016.  

 

Økonomi 

Igennem de seneste år med kriser og alt hvad deraf følger, er det rart at kunne fremvise et regnskab, der 

igen i år har sorte tal på bundlinjen. Dette skyldes en konsekvent styring af vores økonomi, og samtidig en 

super god opfølgning og et bogholderi, der altid er opdateret. Vi havde i år lidt færre  greenfeespillere end 

budgetteret, hvilket især skyldes det meget kolde og våde forår. 

Ved årsskiftet er der modtaget 49 udmeldinger. Af disse 49 er der 8 long distance medlemsskaber og 6 

juniorer/ungseniorer eller lignende. Herudover er der 11 indmeldelser pr. 31/12-15. Det betyder ganske 

enkelt, at vi i runde tal kommer til at ”mangle” ca. kr. 100.000 inden vi har sendt kontingentopkrævninger 

for 2016 ud. 

En stor tak til alle medarbejdere for det store arbejde I lægger i klubben, og som vi i bestyrelsen sætter stor 

pris på. 

Vi ser frem til et spændende 2016 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Sindal Golf Klub 


