
 

Odense Golfklubs bestyrelses beretning 2017 
 

Indledning 

2017 har været et år fyldt med aktivitet, glade golfspillere har brugt og rost vores gode baneanlæg. Det 

meget våde vejr har dog givet nogle udfordringer, ikke mindst i efteråret, hvor vi måtte lukke begge baner i 

en periode. 

Det var også året, hvor Odense Golfklub rundede de 90 år – det blev fejret men ikke så intensivt som 

planlagt. 

Bestyrelsen arbejder stadig strategisk efter udgangspunktet: ”Vi gør det der er bedst for de fleste”. Med 

rettidigt omhu drages der omsorg for Odense Golfklub som helhed, samtidigt med at der sikres et sundt 

økonomisk grundlag at handle ud fra. 

I en beretning som denne er det svært at omtale alle det spændene der foregår aktivitetsmæssigt. 

Fremhæves skal dog de mange frivillige der yder en indsats, der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen. 

Banen 
Baneoptimering er så afgjort det emne der har fyldt mest i bestyrelsen også i 2017, men dermed også det 

der har været præget af flest skuffelser. Bestyrelsen har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en 

overordnet strategi om, at finansieringen skulle ske gennem betaling for at modtage jord. Den samme jord 

der skulle bruges for at skabe de ændringer, den såkaldte Masterplan lagde op til.  

Tidligt på året måtte vi desværre konstatere, at det var umuligt at sikre økonomisk acceptable vilkår for 

transporten ”ind på anlægget”, hvorfor den påtænkte finansieringsplan måtte opgives. 

Masterplanen vil blive anvendt hvor det er muligt i den fremtidige planlægning. 

Bestyrelse og greenkeepere har sammen besluttet at 2018 bliver et ”mellemår”, hvor nødvendig 

vedligeholdelse af baneanlæggene gennemføres, men der bliver ikke plads til egentlige fornyelser. I stedet 

vil bestyrelsen koncentrerer sig om omlægning af den langfristede gæld, med fokus på investeringer og 

udvikling i baneanlæggene.  

Hestehaven 
Hestehaven har ændret navn til Hollufgårds Allé, og samtidig er det desværre fastslået at den påtænkte 

tilknytning til den nye Søndre Hospitalsvej alligevel ikke bliver til noget.  Odense Kommune mener at 

omkostningerne bliver for høje.  



 

Denne beslutning kan vi kun beklage, da nem tilgængelighed altid er at foretrække. Flere af vores 

medlemmer får desværre en længere transportvej end de var vant til tidligere. 

Sponsorer 
Odense Golfklubs trofaste sponsorer har igen i 2017 været medvirkende til, at skabe forbedring på Odense 
Golfklubs indre og ydre områder. 
 
Sponsorudvalget har konstateret, at mange af de ”gamle” firmaer enten fusionerer elle bliver opkøbt, og 
ikke nødvendigvis til golfinteresserede firmaer. 
 
2017 har tankerne været kreative, med henblik på at budgetterede blev overholdt.   
Det lykkedes, primært fordi der er sponsorer, som har udvidet deres sponsorat i Odense Golfklub.  
Stor tak til disse sponsorer. 
 
Hulsponsoraterne på Pilebanen har været ledige i perioder i 2017, men fra 2018 er alle huller solgt på en 3 
års kontrakt. 
Holluf Park banen har stadig ledige huller, som udvalget vil tilbyde eksisterende sponsorer til en favorabel 
pris i 2018. 
 
Årsmagasinet 2017 blev igen en flot sag, som har fået ros fra alle sider. Annoncørerne har været meget 
tilfreds med den høje standard magasinet har, og det ses på annoncørernes interesse for at benytte 
magasinet. Igen i år kommer der nye annoncører med i Årsmagasinet.  
 
9 huls golfturneringen for sponsorer og netværksgruppen har kørt første fredag i sommermånederne. Og 
det vil fortsætte i 2018. Der afsluttes med en 18 hullers golfturnering den 21. september 2018. 
 
Odense Golfklubs bestyrelse har stillet et beløb til rådighed for Sponsorudvalget, som skal bruges til 
infomateriale. Der vil i infomaterialet blive omtale af alle sponsortilbud, herunder også tilbud på 
sponsorater til ”Klubber i klubben”. 
 
Odense Golfklub takker de mange, som har beriget udvalget med gavekort, som bruges ved 
sponsorgolfturneringerne.   
 

Sekretariatet 
Assistenttrænerens jobskifte betød at en række opgaver i sekretariatet blev overladt til golfmanager og 

cheftræner. Det har de efter omstændighederne klaret til alles tilfredshed. 

Den 1. april siger vi farvel til bogholderen, en af de effektiviseringer der gennemføres for at få budget 2018 

til at nå sammen. Bogholderen har været en rigtig god arbejdskraft og en rigtig god kollega, så tak for 

indsatsen. 

Vi håber på at medlemmerne har forståelse for, at der fremover ikke er de kendte ressourcer i 

sekretariatet. Tilgængeligheden bliver nok lidt mindre, men det er altid muligt at opnå kontakt via mail eller 

telefon. 

Stiften Golf Cup 2017 

Som sædvanlig en dejlig uge med masser af glade golfspillere om end, der fortsat er plads til flere 

deltagere. Arrangementet evalueres hvert år, og nye tiltag drøftes løbende. 



 

Også her en stor tak til alle de mange frivillige, som er parat til hvert år, at give en hånd en eller flere af 

dagene ugen igennem. 

 

Nye tiltag i STIFTEN GOLD CUP 2018 er allerede på vej, og sløret kan løftes for flere Hole in One præmier, så 

allerede nu kan vi melde om en bil i finalen og til første Hole in One på udvalgte huller en af Bernina’ 

nyeste Symaskiner og en PH lampe. 

Forpagtere 
Restauranten fik ny forpagter 1. januar 2017 - René Pedersen – og mange nye tiltag har set dagens lys, så 

restauranten fortsat er godt besøgt hen over sæsonen. 

 

Den nye forpagter har fortsat mange gode ideer, så mon ikke også 2018 vil blive et år med større eller 

mindre overraskelser og nye tiltag. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og opfordrer medlemmer til 

at benytte sig af muligheden for et vel tilberedt måltid mad. 

Samarbejdet med forpagteren i Golfshoppen, er fortsat rigtig godt og nu er der vel næppe nogen 

medlemmer i klubben, der ikke kender O.J. 

Han kan høres og ses og er et vigtigt samlingspunkt for mange – støt OJ GOLF så vi fortsat har muligheden 

for at handle ”lokalt”! 

Vores forpagtere i henholdsvis restaurant og golfshop er begge yderst serviceorienterede og fleksible. De 

er, hver på sin måde, et stort positivt bidrag til et godt klubliv og gode oplevelser for gæster. 

Bestyrelsen har god grund til at sige tak for indsatsen. 

Greenkeeper 
Året 2017 har igen været et dejligt år med masser af udfordringer. Mange synes det har været en dårlig 

sommer. Men til at passe golfbane i var den faktisk ikke så ringe. Græs har det nemlig godt når det ikke er 

en varm sommer, og en sommer hvor det regner af og til. Sæsonen sluttede desværre bare tidligt, da 

efteråret kom med megen regn.  

Sæson 2017 var også et år, hvor der ikke skulle laves de store forandringer ude på banen. Der er fældet en 

del træer, men ellers har fokus været på at passe og vedligeholde baneanlæggene.   

Glimt af greenkeepernes nødvendige prioriteringer 
Hver morgen når greenkeeperne møder ind tages der bestik af vejret, da vores bane er særdeles følsom 

overfor regn. Klipning giver det bedste resultat, hvis græsset er tørt, men det giver typisk de største gener 

for spillerne. 

Golfbox er også blevet et vigtigt værktøj, det kan give et hurtigt overblik vedr. antal spillere på forskellige 

tidspunkter. En opgave som, uden spillere på banen, ville tage 4 timer at udføre kan nemt blive forlænget 

med 1 time, hvis der er mange spillere på banen. 

De prioriteringer der skal foretages hver dag, omfatter naturligvis også den aktuelle bemanding. Klipning af 

græsset har altid 1. prioritet, men greenkeeperne vil også gerne gøre banen til en god visuel oplevelse.  

Teesteder og andre arealer med meget trafik klippes oftere end andre arealer. Greens bliver klippet 6 dage 

om ugen i snit og hullet flyttes 5-6 gange om ugen.   



Men der er mange flere opgaver, som skal løses på baneanlæggene. Opgaver der tager tid og opgaver der 

skal prioriteres. Græsset skal gødes og der skal sprøjtes for ukrudt og svamp. Bunkers skal rives og der skal 

fjernes ukrudt i dem, hvis der er tid til det. Skraldespandene skal tømmes og toiletterne skal rengøres. Og 

listen af opgaver er meget længere. Der skal derfor foretages daglige prioriteringer for at banen fremstår så 

godt som muligt. 

Trænerteamet 
Sæsonen 2017 har budt på masser af træning. Cheftræneren kan endnu engang berette om stor 

træningsiver fra medlemmerne.  

Juniorer bliver stadig mere og mere aktive og deres spillemæssige niveau er i stor fremgang.  I elitetruppen 

er træningsiveren ligeledes stor, og cheftræneren nyder at arbejde med talentfulde spillere, som leverer 

gode resultater i Danmark. 

Der har været stor opbakning til golfskoler og fællestræning. Bl.a. har der været stor deltagelse i træningen 

fra Odense Golfklubs regionshold. 

På begyndersiden har der også været stor aktivitet. Klub 37 har igen i år været godt besøgt, og konceptet 

kører videre i 2018. Der bliver arrangeret flere fællestræninger i 2018, da cheftræneren har en tro på, at 

det vil øge de sociale relationer  hos begynderne 

Trænernes mest travle periode er som altid i foråret og derfor, er der stadig lidt udfordring med 

muligheden for lektioner i denne periode. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at booke deres lektioner i 

god tid. 

I 2017 valgte assistentræneren at søge nye udfordringer. Vi takker for mange gode år og ønsker ham alt det 

bedste i hans nye job. 

I 2018 får trænerteamet et nyt ansigt, da vi har ansat trænerelev Kristian Madsen. Trænereleven kommer 

til arbejde tæt sammen med cheftræneren, og han vil have sin daglige arbejdsgang på træningsbanen og i 

sekretariatet. Vi er sikre på, at trænereleven er et godt match for både Odense Golfklub og cheftræneren. 

Trænerne nyder at være centrale servicefigurer i klubben, både når det gælder sekretariatet, vejledning ved 

køb af udstyr, afholdelse af diverse turneringer og arrangementer og selvfølgelig frem for alt, at undervise 

Odense Golfklubs medlemmer. 

Økonomi 
Bestyrelsen i Odense Golfklub har stor fokus på økonomien såvel regnskabsmæssigt som likviditetsmæssigt. 

En sund økonomi er forudsætningen for Odense Golfklubs overordnede strategier og mål, med fokus på 

god medlemsservice.  

Økonomisk er Odense Golfklub inde i en stabil periode, hvor vi har opnået tilfredsstillende resultater. 

Siden 2011 er den langfristede gæld nedbragt fra 18,2 mio. kr. til 12,2 mio. kr. ultimo 2017. Med start i 

2015 har vi gennemført en større fornyelse af maskinparken primært via leasing. 

Regnskab 2017 
Resultatet for 2017 på 575 tkr. er tilfredsstillende og helt i overensstemmelse med budgettet. Tilsvarende 

er det likviditetsmæssige overskud på 128 tkr. fornuftigt og som planlagt. 

Men økonomien er presset af medlemsudviklingen i disse år. 



Budget 2018 
2018 bliver et år, hvor linjen fra tidligere år fastholdes med afdrag på den langfristet gæld og stærkt 

begrænsede investeringer. Der budgetteres med en lille fremgang i medlemstallet, men ellers må budget 

2018 betegnes som konservativt med stor fokus på omkostningsstyring. 

2018 kan betegnes som et overgangsår, hvor forventningen fra 2019 kan give likviditet til fornyede 

investeringer  – primært i baneanlægget.  

 
 

 

Medlemmer 
Golfens Dag var igen i år en god dag med hjælp fra mange frivillige. Og denne solbeskinnede dag 

resulterede i mange nye medlemmer. Trods dette har vi også i 2017 oplevet en negativ medlemsudvikling 

netto. Som én af de ældste golfklubber i Danmark har vi en naturlig aldersbetinget medlemsafgang, og i år 

har vi også mærket åbningen af den nye golfbane i Kerteminde. Trods dette vil vi – som det kan ses 

andetsteds i denne beretning - komme ud af året med et økonomisk positivt resultat. 

Der skal fremover arbejdes hårdt og målrettet for at vende medlemsudviklingen, men kan forvente stadig 

at miste medlemmer af demografiske årsager. Odense Golfklub skal have langt flere nye medlemmer og 

blive bedre til at holde på dem der kommer ind som prøvemedlemmer. 

Flere medlemmer vil give et bedre økonomisk grundlag for drift og investeringer, men der findes ingen 

nemme løsninger til flere medlemmer. Bestyrelsen håber derfor på, at mange nuværende medlemmer vil 

engagere sig i arbejdet. 

Odense Golfklubs Årsmagasin er nu for 5. år i træk ved at være klar, tak til de mange bidragsydere. 

 

Udvalg 
Odense Golfklub har seks udvalg og en regionsgolfansvarlig: 

Økonomiske nøgletal: (1.000 kr)

Regnskab Regnskab Budget

År: 2016 2017 2018

Indtægter 9.410        9.294        8.712        

Udgifter -7.718      -7.895      -7.330      

Afskrivninger -795          -596          -574          

Renter -222          -228          -228          

Resultat 675           575           580           

Likviditetsoverskud 417           128           1                

Aktiver 30.537     29.860     29.517     

Langfristet gæld 13.094     12.171     11.228     

Kortfristet gæld 5.396        5.067        5.087        

Egenkapital 12.047     12.622     13.202     



Turnerings-, Begynder-, Elite-, Junior-, Sponsor- og Handicapudvalg, samt en koordinator, der er ansvarlig 

for regionsgolf i alle rækker. Hertil kommer fem ”klubber i klubben”: Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, 

Torsdagsherrrer, Bjørnebanden og Klub 37. 

Det er altid en stor udfordring at sikre aktive medlemmer af de forskellige udvalg, til et arbejde der er 

spændende men ofte også udfordrende. 

Bestyrelsen prioriterer en tæt kontakt til såvel udvalg som klubber i klubben. Den tætte kontakt er bl.a. 

vigtig for at sikre sammenhængskraften i Odense Golfklub og at alle trækker i samme retning. Denne 

kontakt sikres bl.a. gennem et årligt møde mellem udvalg, klubber i klubben, nøglemedarbejdere og 

bestyrelsen samt ved at et bestyrelsesmedlem mindst en gang i sæsonen møder op ved et planlagt møde.  

Turneringsudvalget 
Årets turneringer har – som så meget andet – været generet af den ret våde sæson, men også præget af en 

vigende tilslutning.  

Turneringsudvalget har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne. Undersøgelsen viste, at mange 

medlemmer mest knytter sig til turneringerne gennem klubber-i-klubben suppleret med private 

weekendmatcher. Derfor vil der fremover blive arrangeret færre fællesturneringer.  

Åbnings- og Afslutningsturneringer er dog traditionelt altid hurtigt overtegnet, hvorfor det var en stor 

skuffelse af ”vand på banen” medførte aflysning af den sidste. Takket være dygtige medarbejdere og 

restauratør blev sæsonens afslutning en succes, med en storslået fællesspisning og underholdning i 

greenkeeperhuset. Det var med til at understrege, at der med ansættelsen af ny forpagter til restauranten, 

blev truffet et rigtigt valg. Flere gode initiativer så dagens lys, og flere er på vej. 

 

Begynderudvalget 
 

Eliten 
Eliten udviste igennem hele sæsonen en god træningsindsats, hvilket gav afkast til især Odense Golfklubs to 

bedste herrehold. Både herrernes 1.- og 2. hold rykkede op efter flotte sejre i både puljespillet og 

oprykningsspillet. Oprykningerne betyder at Odense Golfklub spiller i 1. og 2. division og at der dermed kun 

er 8 hold i Danmark som er rangeret bedre end Odense Golfklub på både herre- og damesiden. 

To af vores stærke og trofaste herrespillere har valgt at søge nye græsgange i sæsonen 2018. Odense 

Golfklub takker de ”gamle” drenge for flot spil og overlader kræfterne til vores mange unge og talentfulde 

spillere. 

I Sæsonen 2018 er der to nye indmeldelser fra dygtige spillere, en dame- og en herrespiller.  

Odense Golfklub har en bred trup fordelt over alder, hvilket giver gode træningssamlinger og rigtig god 

mulighed for sparring på tværs af både alder og niveau, noget der kommer os alle til gode. Igen i år blev 

nogle af de dygtigste juniorer en del af elitetruppen. 

Eliten er gode til at hjælpe til ved arrangementer i Odense Golfklub, hvilket altid er hyggeligt og givtigt. Ved 

Golfens Dag mødes potentielt kommende nye medlemmer med et smil, ligesom juniorerne også gøres ved 

deres ugentlige træninger på Pilebanen hvor de unge spillere hjælpes rundt.  



Juniorerne 

Endnu et forrygende junior år med høj aktivitet og synlighed i og udenfor Odense Golfklub. Ultimo 2017 var 

der 86 medlemmer i juniorafdelingen, hvoraf ca. halvdelen repræsenterede Odense Golfklub i diverse 

turneringer rundt omkring i landet. 

Odense Golfklub deltog med største felt i Pro Golf Fyn Tour og i Junior Distrikts Tour var Odense Golfklub 

fint repræsenteret. Hele 5 hold deltog i DGU’s juniorholdturnering, hvor U16D nåede til landsdelsfinalen. 

Fokus på junioreliten gav flere flotte placeringer i ranglisteturneringer på højt niveau. 

Odense Golfklub genvandt pokalen i årets ”Slaget om Odense” i en intens og tæt fight mod naboerne fra 

Falen. 3 fantastiske dage som år efter år styrker hold- og klubfølelsen. 

Campen ”Sjov Sommergolf” blev endnu engang en succes der styrker det sociale i afdelingen, med 35 

deltagere på tværs af alder og golfniveau. 

Flere af vores juniorer har deltaget i DGU’s talentprogram, trænet indendørs og dyrket fysisk træning hen 

over vinteren. 

Odense Golfklub fik tilgang af juniorer, fra flere fynske klubber, som havde hørt om det gode juniormiljø i 

vores golfklub. 

Juniorerne har igen været ude og sælge lodsedler. Denne gang for Børnehjælpsdagen. Med over 1000 

solgte lodder blev der et flot bidrag til juniortøjet 2018.  

Forældre og bedsteforældre opbakningen er fantastisk og det har ikke været noget problem at udvide 

juniorudvalget til den kommende sæson fra 3 til 7 medlemmer. Dertil kommer hjælp fra mange andre. 

Det er en glæde, at Odense Golfklubs Juniorafdeling nu ikke bare bidrager med egne gode resultater, men 

også er med til at sikre fremtiden for Odense Golfklubs eliteafdeling. 

Det er også værd at bemærke at Dansk Golf Union har bemærket Odense Golfklubs indsats omkring 

juniorarbejdet – ikke mindst takket være udvalgsformanden store indsats. 

Regionsgolf 
Odense Golfklub har i 2017 deltaget med 12 hold, 9 aldersbetingede hold, senior, veteran og superveteran 

samt 3 handicapbetingende, A, B og C.  Specielt vores veteran-hold har haft en flot sæson. 

Veteran A vandt puljen og rykker op i veteran elite. Superveteran vandt også deres pulje. DGU Veteran 2. 

Division vandt puljen og rykker op i 1. Division. DGU Superveteraner 1. division vandt vestpuljen og fik en 

flot 3. Plads i landsfinalen. 

Holdkaptajnerne har været inviteret til møde for at evaluere sæsonen til brug for den kommende sæson 

2018. En stor tak til alle spillere og holdkaptajner for en flot sæson 2017. 

Kommunikation 
I 2017 fik Odense Golfklub ny hjemmeside, med en bedre funktionalitet og et mere tidssvarende layout. 

Hjemmesiden er flittigt besøgt hen over året - i 2017 har siden haft 238.002 besøg, hvoraf 14.904 var nye 

besøgende. 

Den stigende anvendelse af elektroniske medier er fortsat, det gælder mails (Hollufgård Update og Kort 

Nyt), meddelelser via Golf Box samt Facebook. Der er forskellig modtagerkreds til de forskellige medier, 

derfor anvender Odense Golfklub dem alle – og flere vil komme til. 



I løbet af året er udsendt nyhedsbreve fordelt med 14 ”Hollufgård up date” og 12 udgaver af ”Kort Nyt”, og 

1663 er nu registreret, som modtagere af disse nyhedsbreve. 

Odense Golfklub har rationaliseret nyhedsformidlingen på hjemmesiden, da den nu består i en opsamling af 

de senest udsendte Facebook opslag. Odense Golfklubs Facebook side har i øvrigt knapt 1.500 følgere. 

Fremover vil det kun være i undtagelsestilfælde, at forhallen anvendes til fælles opslag, ud over det der 

placeres på den elektroniske skærm.  

Årets Cafémøde var igen velbesøgt og ser ud til at have fundet sin form med mange deltagere. Dette er en 

god anledning til kontakt mellem medlemmer og bestyrelse. 

Begynderudvalget   

Begynderudvalget har forsat det arbejde der blev igangsat sidste år, med ryste de nye golfer sammen, så de 
kommer godt i gang. Der spilles nu, med stor tilslutning, Gunstart på alle månedsafslutninger. Når der 
afholdes sponsorturneringer, forsøges andre form for golf, så som Foursome. I år spilles der med to rækker 
kaniner, således flere kan få præmier og dermed en positiv oplevelse. 

I 2018 vil der, som sidste år, sat fokus på nye medlemmer samt fastholdelse disse. Begynderudvalget 
deltager også i år i DGU-kurser og rådgivning for Odense Golfklubs begynderudvalg.  

  

 

 

 

Indlg/ogc beretning 2017 


