SINDAL GOLF KLUB
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019
v/ Kristian Kveiborg, formand
Desværre måtte klubben siden sidste generalforsamling tage afsked med medlemmer, der er afgået
ved døden.
Den 20. juni 2019 døde Tommy V. Jensen kun 57 år gammel.
Tommy havde følt sig dårlig et par uger, men passede stadig sit arbejde. Efter en undersøgelse blev
han indlagt på Aalborg sygehus den 19. juni. Dagen efter blev han overført til sygehuset i Skejby,
hvor han døde om aftenen.
Tommy blev medlem i klubben ved sæsonstart i 2002. Som frivillig var han altid klar til at give en
hånd med, når det kunne passes ind i hans arbejde. I en periode var Tommy suppleant til
bestyrelsen, ligesom han var meget aktiv i Herredag, hvor han de seneste år var kasserer. Tommy er
savnet i klubben, men vi håber, at Ulla må finde trøst og styrke i samværet i klubben og i Damedag.
Den 26. juni 2019 døde Erik Hansen af lungebetændelse, 81 år gammel.
Erik blev medlem i klubben i 1997, hvor han hurtigt fik en vigtig opgave. Erik var meget
velformulerende i både skrift og tale, og han fik opgaven som redaktør af golfklubbens
medlemsblad og senere af klubbens nyhedsbreve. Ligeledes var Erik fast referent ved mange
generalforsamlinger i klubben. Erik var et rigtigt konkurrencemenneske, og han var i mange år
kaptajn på senior- og veteranhold i den turnering, der i dag hedder Regionsgolf Danmark. Indtil for
et par år siden var Erik altid at finde på banen hver tirsdag formiddag, hvor han var med i ”klub 18”.
Nytårsklokkerne havde dårlig nok lydt, da vi den 4. januar 2020 fik den meget triste meddelelse om,
at Ulla Rømer pludselig var død, kun 68 år gammel. Ulla begyndte at spille golf i foråret 2012
sammen med sin mand, Torben. Ulla spillede en del med gode veninder, men var også med i
Damedag. Ulla var meget beskeden, men gav meget gerne en hånd med ved frivilligt arbejde. Især
kunne man jævnligt se Ulla i køkkenet, når der var et arrangement i klubben, hvor der skulle
serveres mad for en større gruppe. Tabet af Ulla er et stort savn for Torben, men vi håber, at han vil
finde trøst i samværet med gode venner i klubben.
Æret være Tommys, Eriks og Ullas minde.

Det er lige før indledningen fra sidste år kan bruges igen. Sidste år var det først et vådt efterår
efterfulgt af en meget tør sommer. I år må jeg skrive, at efter en meget tør sommer i 2018 har vi i
2019 haft det vådeste år, der nogensinde er målt i Danmark.
Til generalforsamlingen sidste år tog vi de nye stole i klublokalet i brug. Mandagssvingerne havde
givet et pænt tilskud, og Spar Nord Fonden fulgte i år op og donerede mere end 17.000 kr. til
stolene. Vi siger mange tak, og vi nyder hver dag, at vi kan vise et lokale med ens møbler.
Mandagssvingerne har igen i år betænkt klubben og har givet nye skorensere med stativ, så man kan
gøre skoene rene inden man går ind. Der skal lyde en stor tak til Mandagssvingerne for støtten. Det
er en af de ting, der er med til at klubben på trods af sin ringe størrelse kan have en god økonomi.

Økonomi
Når man hører og læser om golfklubber, er det ofte forårsaget af, at klubberne har økonomiske
udfordringer. Vi er i den heldige situation, at vi aldrig har været afhængige af store kommunale
tilskud, som i sparetider kan beskæres, og at der har været sat tæring efter næring. Vi har i mange år
været i stand til at holde omkostningerne nede, ikke mindst ved hjælp af de mange frivillige i
klubben. Det er dog nødvendigt, at vi forsøger at forøge vore indtægter. Det kan kun gøres ved
hjælp af flere greenfeespillere, flere sponsorer, flere medlemmer eller kontingentstigning.
Greenfeespillere stiller krav til, at banen er god og at de føler sig velkommen i klubben. Hvis
sponsorerne skal se en fordel i at støtte klubben er det nødvendigt, at de er synlige for så mange som
muligt. Det kræver bl.a. at der er mange medlemmer i klubben, så her er der brug for en stor indsats,
såvel af bestyrelsen som af de enkelte medlemmer, der er de bedste ambassadører for klubben. Det
vil være fornuftigt, selv i gode tider, at lade kontingentet stige en lille smule, da omkostningerne vil
stige på grund af højere varepriser og lønninger. Da banen blev meget ødelagt af tørke sidste år,
budgetterede bestyrelsen meget forsigtigt med greenfee og med større omkostninger til banepleje.
Det lykkedes så for første gang i flere år at holde budgettet, både for greenfee og kontingenter. Der
blev sat penge fra sidste års overskud af til baneforbedringer i år, og det har betydet, at der har
kunnet bruges flere penge uden at budgettet blev sprængt. Da klubben har en fin likviditet er der
sparet renter, og da mange af klubbens investeringer er helt afskrevet, er afskrivningerne mindre
end de plejer at være. Derfor er årets økonomiske resultat meget tilfredsstillende. Det er dog også
nødvendigt med et pænt overskud, da der skal være penge til afdrag på klubbens lån. Endvidere
trænger taget på klubhuset til udskiftning, og faciliteterne i det gamle klubhus er ikke up to date.
Træning
Igen i år var der træning 3 eftermiddage om ugen fra april til oktober. Torsdag var forbeholdt
træning for turneringsholdene, men både tirsdag og onsdag var der fællestræning. Endvidere var der
alle dage mulighed for at bestille enkeltlektioner, som skulle købes i sekretariatet. Træning for
nybegyndere og juniorer var som tidligere lagt tirsdag og onsdag. Alle har givet udtryk for, at de har
været meget tilfredse med og glade for Mortens måde at undervise på. Det er bestyrelsens indtryk,
at flere har benyttet sig af fællestræning og individuel træning end de foregående år, så det kan tyde
på, at tiderne har været mere anvendelige for flere. Der vil også i 2020 være gratis træningstilbud til
alle.
Shoppen
Op til sæsonstart havde Poul Erik meget travlt. Han havde store planer for shoppen og kom til at
mangle plads. Heldigvis var der mulighed for at fjerne et stykke af en væg, så der blev plads til flere
bags og sko. Da vi nåede til åbningsturneringen var det hele på plads, og jeg tror, han efterhånden
har den største shop i samtlige nordjyske klubber, og Lene har et fint blik for, hvad der kan friste
kvindelige golfspillere.
Poul Erik er god til at få demodage til klubben, og Morten er god til at vejlede os medlemmer om,
hvad der evt. kan være fornuftigt at investere i. Således er shoppen et stort aktiv for klubben til
glæde for greenfeespillere og klubbens medlemmer.
Klubturneringer
I 2019 blev der afholdt 7 almindelige klubturneringer med 78 deltagere i gennemsnit, hvilket er fint.
Den 11.maj afholdt Damedag Pink Cup turneringen med 57 deltagere, hvilket gav et fint bidrag til
kampen mod brystkræft. I lighed med 2018 blev en afdeling af Golfhäftet Trophy afviklet i Sindal
med 56 deltagere, og klubben blev igen rost for den fine afvikling. Turneringsudvalget har dog
besluttet, at klubben ikke lægger bane til denne turnering i 2020. Til gengæld skal klubben lægge
bane til en turnering under DGU den 12. juli.

Den vigtigst turnering er dog klubmesterskaberne. Som sædvanligt var der god tilslutning i
herrerækkerne mens det kniber lidt mere for damerne. Det var dog glædeligt, at der var betydelig
flere tilmeldte i senior- og veteranrækken for damerne i år end i tidligere år.
Årets klubmestre blev:
Junior: Simon Bøgh
Damer: Susanne Nielsen
Herrer: Otto Sort
Dame senior: Lone Fjeldgaard
Herre senior: Henrik Thomsen
Dame veteran: Lisbet Kveiborg
Herre veteran: Alex Håndbæk
Tillykke med mesterskabet.
Der skal lyde en stor tak til turneringsudvalget for den fine afvikling af alle turneringer i løbet af
sæsonen.
Turneringsgolf
Klubbens bedste herrehold, der har spillet i Danmarksturneringens 4. division nogle år rykkede
direkte op i 3. division, den bedste placering nogensinde. Vores 2. hold herrer, der spillede i
kvalifikationsrækken, var tæt på oprykningsspillet – men desværre var Løkken lige lidt foran hele
sæsonen, og de tog til sidst pladsen i oprykningsspillet. Bestyrelsen ønsker tillykke med de flotte
resultater, og håbet er, at 1. holdet kan klare de sværere udfordringer i 3. division. Herrerne har
været meget flittig til træning, og det har jo givet bonus. Dameholdet i kvalifikationsrækken har haft
det svært, og selv om holdet nåede målsætningen om at vinde en sejr i turneringen, sluttede holdet
dog sidst i puljen. Bestyrelsen har besluttet, at klubben ikke har et damehold i Danmarksturneringen
i 2020, men der er brug for dem i Regionsgolf.
Klubben havde 5 hold med i Regionsgolf Danmark, nemlig 1 hold B og 2 hold C samt et hold i
Veteran A og Superveteran B. I 2019 blev Regionsgolf Danmark og DGU adskilt, og der er ikke
længere oprykning til DGU´s divisionsrækker fra Regionsgolf. Til gengæld er der oprettet en
kvalifikationsrække til divisionerne i såvel senior, veteran og superveteran. Vores veteranhold lå
længe til at vinde deres pulje og dermed kvalificere sig til slutspillet. Det glippede dog i allersidste
match, lidt en skuffelse for holdet. Til gengæld vandt vores Superveteraner deres pulje og rykker
dermed op i A-rækken i 2020. I slutspillet var holdet oversidder i første runde og vandt kvartfinalen,
men måtte se sig besejret i semifinalen. Rigtig flot, og et stort tillykke med oprykningen. I lighed
med 2019 vil klubben have 5 hold med i turneringen i 2020. Stor tak til holdkaptajnerne for
indsatsen med at få aftalt spilletidspunkter og indtastning af resultater.
Nye medlemmer i klubben
I løbet af 2019 er der indmeldt 46 nye medlemmer i klubben, langt de fleste som prøvemedlemmer.
Enkelte valgte at stoppe efter prøveperiodens udløb, nogle valgte at blive medlem på par-3 banen,
men de fleste har tegnet fuldt medlemskab. I lighed med sidste år var der løbende optag af
nybegyndere, og det har virket rigtig godt, så ingen skulle vente på, at et nyt hold skulle starte. Da
alle i hcp. 54 eller derover har kunnet deltage i begynderundervisningen, har det været nødvendigt
med hjælpere, så Morten hovedsageligt kunne tage sig af helt nybegyndere. Derfor er det glædeligt,
at nogle af vore elitespillere stillede sig til rådighed som hjælpere, så alle har fået den hjælp, der var
behov for. Stor tak til Morten og hjælperne for indsatsen, som alle har været glade for. Hver torsdag
var der som sædvanligt spil på par-3 banen, hvor frivillige faddere tog sig af de nye spillere. Når de
havde vist, at de kunne spille banen i maksimalt 54 slag, spillede de nogle huller på 18-huls banen
for at vise, at de var klar til de større udfordringer. Når regelprøven var bestået var de klar til at
deltage i Torsdagsmatchen. Her foregår den vigtigste del af begynderundervisningen. Det er meget

vigtigt, at fadderne lærer de nye alt om etikette, f.eks. ikke træde på andres puttelinje, stille bagen
rigtigt i forhold til næste hul, spille hurtigt og følge bolden foran osv. osv. Det er med til, at det ikke
er så afskrækkende at deltage i klubturneringerne, hvor der jo er en række til spillere i hcp. 36 til 54.
Stor tak til regelunderviserne og alle fadderne, der har gjort en stor indsats med at hjælpe nye
medlemmer i gang med det dejlige spil.
Klubber i klubben
Der har været udmærket tilslutning til Mandagssvingerne, Damedag og Herredag, som alle er
velorganiserede. Det har knebet lidt med tilslutning til Herredags månedsafslutning de senere år.
Derfor forsøgte udvalget med 18 hullers runder sammen med 9 hullers runder. Det har medvirket
til, at der har været flere med til den efterfølgende spisning i år, så det tyder på, at herrerne meget
gerne vil spille 18 huller hver gang. Parturneringen er også meget populær og er med til at fremme
det sociale liv i klubben. Det er vigtigt, at nye medlemmer kommer med i klubberne, da det viser
sig, at frafaldet er langt størst blandt de medlemmer, der ikke har nogle at spille med, så der skal
lyde en stor opfordring til, at vi alle forsøger at få de nye medlemmer integreret i klubben.
Juniorer
Selv om juniorudvalget har lagt et stort arbejde og mange kræfter i det samarbejde mellem
golfklubberne i kommunen, der blev iværksat i 2019, var der desværre ikke helt samme interesse i
de øvrige klubber, og den lovede støtte fra DGU var ikke eksisterende. Om samarbejdet har været
medvirkende til, at hele organiseringen af juniorerne under DGU er lavet om, ved jeg ikke. På
landsseminaret i november, hvor Hanne Bæk deltog, blev de nye planer fremlagt. Der bliver 5
juniordistrikter, hvor der afholdes træf og turneringer klubberne imellem, bl.a. D-tour, hvor vi skal
lægge bane til en af turneringerne. Der spilles i 4 aldersgrupper, U13, U16, U19 og U25 og alle i 3
handicapgrupper. Det lyder meget spændende, og det vil uden tvivl kræve en stor indsats af
udvalget, der heldigvis har en fin juniortrup at arbejde med. Stor tak til udvalget og held og lykke
med arbejdet i 2020.

Banen
Der er investeret mange penge og mange arbejdstimer i at få banen op i den sædvanlige gode
standard. Der er blevet eftersået mange steder på fairways, der også er blevet vertikalskåret og
prikket. Banekonsulenter fra DGU har sagt, at flere af vore greens mangler lys og luft. Der er derfor
blevet fældet mange træer for at give lys og luft til greens og fairways. Pumperøret er blevet
forlænget, så der forhåbentligt ikke kommer til at mangle vand i tørre perioder som i 2018. Det
milde vejr her i januar 2020 er blevet brugt til at etablere vanding på fairways på flere huller, så
banen ikke bliver så sårbar, hvis der igen kommer længere perioder uden regn. Vi vil hellere bruge
penge på vanding end på eftersåning. Stor tak til greenkeepere og baneudvalg for det store arbejde,
der er lagt i banen i 2019.
Tak
Der skal lyde en meget stor tak til udvalgene og alle frivillige, der har givet en hånd med, når der
har været brug for hjælp. Vores servicemedarbejder Ella valgte at gå på efterløn i efteråret, men vi
var heldige at få en ny medarbejder, nemlig Karen Marie. Vi håber, at alle vil tage godt imod hende,
så hun kan falde godt til i klubben. Stor tak til alle ansatte for jeres indsats for klubben i 2019. Hvor
er vi heldige med sådanne medarbejdere.
Vi ses til generalforsamlingen den 27. februar kl. 19.00.

