Odense Golfklubs bestyrelsesberetning 2021

Golf med nærvær

Indledning
I bestyrelsens beretning for 2020 blev indledningen afsluttet med ønsket om, at COVID-19 forlod Danmark,
ja hele verden, og det snarest. Det skete som bekendt ikke, og derfor blev hele 2021 i større eller mindre
grad præget af skiftende restriktioner, men til forskel fra 2020 var vi blevet lidt mere rutinerede.
Golfspillet kunne afvikles på normal vis, dog i kortere perioder uden, at de bestilte tider kunne bekræftes i
klubhuset. Generalforsamlingen måtte udskydes til den 7. september, og selvom fremmødet målt i forhold
til det samlede antal af klubmedlemmer nok må betegnes som begrænset, blev en bestyrelse med 2 nye
medlemmer valgt i overensstemmelse med vedtægterne. Udover tidspunktet for generalforsamlingens
afholdelse var den usædvanlig i den forstand, at der skulle afvikles generalforsamlinger for 2 kalenderår.
For selve Odense Golfklub blev 2021 et godt år med yderligere medlemstilgang, og en række projekter, især
omkring klubhuset, blev gennemført. Det gik også fornuftigt for vores forpagter af golfshoppen, men det
har ikke været et godt år at være restauratør i. Indtrykket er, at mange klubmedlemmer støtter begge forpagtere, så godt de kan, og det er der også brug for. Dels er det en hjælp til, at det gode humør kan opretholdes, men det er også forudsætningen for at bevare både golfshop og restauration, som jo er en væsentlig del af Odense Golfklubs DNA.
Efter 2 år med COVID-19 kan vi glæde os over, at Odense Golfklub og golfsporten, taget under et, står rigtig
godt, og er helt klar til at møde fremtiden.
Også i år indeholder bestyrelsens beretning redigerede bidrag fra medarbejdere og udvalg i Odense Golfklub, således at beretningen bedst muligt beskriver 2021.

Odense Golfklub er blevet større
Tilgangen af medlemmer de sidste 2 år har givet anledning til bemærkninger om tidligere vedtagne grænser
for det maksimale medlemsantal. Det er dog ikke lykkedes vores Manager at finde et generalforsamlingsreferat, hvoraf en beslutning fremgår. Heller ikke selvom, han er gået en hel del år tilbage.
Den nuværende bestyrelse mener ikke, at en begrænsning, fastsat som et antal medlemmer, er hensigtsmæssig. Begrundelsen er, at man ikke ved indmeldelsen kan vide, hvor mange runder golf det nye medlem
vil spille om året, og det er der meget stor forskel på. Derfor er det mere naturligt at fokusere på, om medlemmerne oplever, at der er plads på 1. tee. Det er et område, som vil blive fulgt nøje i det kommende år.
Når det gælder plads på 1. tee, er det glædeligt at konstatere, at Fynske Golf Oplevelser (FGO) bidrager
positivt. Det skyldes, at Odense Golfklubs FGO’ere spiller cirka 1600 runder golf flere på de deltagende
klubbers baner, end de øvrige klubbers FGO-medlemmer spiller hos os.
Det er tankevækkende, at cirka 40 % af de spillede runder er 2-bolde, og det gælder også i weekenden. Der
er jo principielt plads til det dobbelte antal spillere. Derfor begyndte sekretariatet sidste sommer i de
weekender, hvor problemet var særligt stort, at sætte 2-bolde sammen. Det er et stort arbejde, der ikkevækker begejstring hos alle. Alligevel er det nu nok noget, vi kommer til at vænne os til på de travle tidspunkter, dels fordi det giver plads til flere, dels fordi det vil give et mere jævnt flow i spillet.
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Det var også i forlængelse af overvejelserne om plads på 1. tee, at bestyrelsen besluttede at hæve greenfee
priserne i weekenden til kr. 450. Hvilken effekt det har, ved vi først, når 2022 er gået.
Ovenstående er skrevet i forlængelse af bestyrelsens temamøde den 6. februar, hvor netop medlemssammensætning og brugen af banerne var under luppen. Arbejdet med at indhente viden på grundlag af Golfbox og Golfspilleren i Centrum vil fortsætte med henblik på, at fremtidige beslutninger kan baseres på den
opnåede viden. Det er vigtigt at understrege, at analyserne foregår uden at medlemsnavne indgår

Medlemmer
Generelt har 2021 været et godt år for golfsporten. På landsplan var tilvæksten i antallet af medlemmer på
6%, og antallet af greenfee spillere er steget med 13,6%. Samtidig er antallet af spillede runder på banerne
faldet med 4,9%. Odense Golfklub har oplevet en nogenlunde tilsvarende udvikling.
Sammenlagt har Odense Golfklub budt godt 400 nye medlemmer velkommen de seneste 2 år, hvilket svarer til næsten 30% af det samlede antal aktive medlemmer. Gennemsnitsalderen er faldet med cirka 9 år.
Det kan til dels kan tilskrives en forholdsvis stor tilgang af studerende, men også uden tilgangen i denne
kontingentgruppe er gennemsnitsalderen faldet, dog kun med omkring 5 år. Den lavere gennemsnitsalder
er meget positiv.
Det er værd at bemærke, at antallet af kvindelige medlemmer de seneste år er øget med lidt under 9%,
medens antallet af mænd er steget med godt 25%. Det betyder, at andelen af kvindelige medlemmer er
faldet til nu 26,7%. Udviklingen er ikke speciel for Odense Golfklub, men det er alligevel naturligt at overveje, hvordan den kan vendes.
I lighed med de forrige år har vi også i 2021 sagt farvel til mere end 10 % af medlemmerne. Den naturlige
men alligevel kedelige baggrund er primært dødsfald og fysiske skavanker, som selv et velfungerende
sundhedsvæsen ikke kan gøre noget ved. Det understreger blot, at en fokuseret indsats for at rekruttere
nye medlemmer altid vil være nødvendig.

Odense Golfklubs anlæg
I 2021 har vi brugt en væsentlig del af det økonomiske råderum til forbedringer i og omkring klubhuset.
Restauranten fik nye gulve og hele inventaret blev fornyet. Samtidig blev omklædningsrummene opgraderet med nyt inventar, og lofter og vægge blev ordnet.
Omkring klubhuset er der lagt nye fliser på og omkring terrassen, og terrassemøblerne er fornyet. Der er
lavet ny cykelparkering, etableret 44 nye parkeringspladser, og kloakkerne er forbedret for at forhindre fugt
og lugtgener i kælderen. Endvidere er der etableret et hegn ind mod NYT OUH’s solcelleanlæg.
Den nye vaskeplads nåede ikke at blive færdig i 2021 på grund af leveringsproblemer vedrørende nødvendige metalriste, men den er taget i brug i begyndelsen af 2022. De modtagne gavebeløb fra 2020 har finansieret en væsentlig del af anlægsudgiften. At der også blev plads til vaskepladsen på projektlisten, takker vi
de gavegivende medlemmer for.
På banerne er drænet, der afvender området mellem Pilebanens 1. og 2. hul genetableret, og der er drænet foran renden på 5. hul. På Holluf Park er der etableret nye teesteder på 4. og 11. hul, renden foran
green på 3. hul er nedlagt, og det samme gælder 2 bunkers på 8. hul. Endvidere er søen på 2. hul oprenset.
For at få et samlet overblik over de forbedringer af baneanlægget, som ønskes gennemført i de kommende
år, er der etableret et projektkatalog. Det rækker stort set frem til 100-års jubilæet i 2027. Rækkefølgen for
gennemførelsen af de enkelte tiltag er prioriteret, og forventningen er, at vi hvert af de kommende år har
økonomi til at gå frem i henhold til planen.
Vi er dog helt opmærksomme på, at der hele tiden kommer nye ideer og ønsker op til overfladen, og at det
meget vel kan få indflydelse på de lagte planer.
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Banefond
I 2021 blev der også samlet gavebeløb ind. Det blev til kr. 37.361. Beløbet er ikke endnu dedikeret til et
konkret projekt, men er hensat i regnskabet.
Som tidligere nævnt nåede vi rent regnskabsteknisk ikke at få gavebeløbet fra 2020 anvendt i 2021, fordi
færdiggørelsen af vaskepladsen blev forsinket. Det sker så i 2022.
Gavebeløbene for 2020 gav adgang til at søge momskompensation for 2020, og den har vi modtaget med
kr. 284.000.
Selvom momskompensationen er væsentlig større end gavebeløbene, skal vi ikke undervurdere, at gavebeløbet i sig selv er med til at øge klubbens muligheder for at forbedre forholdene for medlemmerne. Med
fokus på begge beløb gennemføres ”operation gaveindsamling” derfor igen i 2022. Tidligere gavegivere og
naturligvis især nye gavegivere er velkomne.

Økonomi
Regnskab 2021

Regnskabet for 2021 viser et pænt overskud på kr. 751.000, hvilket er flot, når det tages i betragtning, at en
væsentlig del af de gennemførte tiltag, er udgiftsført over driften. Det drejer sig om flisebelægningen nedenfor terrassen, de nye parkeringspladser, cykelparkeringen, kloarker, og en række projekter på banen.
Gulvet i restauranten og opgraderingen af omklædningsrummene er stort set finansieret via Odense Kommunes 2:1 pulje,
Endvidere har vi haft likviditet til at betale hegnet ind mod solcelleanlægget, inventaret til restauranten,
bagskabe til 1. salen i laden og nødudgangen i fitness-rummet, men disse projekter er aktiveret og udgiftsføres over 10 år.
Sammenlagt er der udgiftsført projekter for cirka kr. 700.000, og der er aktiveret projekter for et tilsvarende beløb.
Den betydelige projektaktivitet har kun kunnet gennemføres ved hjælp af større indtjening, primært via
flere medlemmer, ved gaver og momskompensation, samt ved en omlægning af klubbens lån, således, at
afdragsbyrden er reduceret fra omkring kr. 1.000.000 til nu cirka kr. 500.000.
De nye lån består af 60%/40% af et 20-årigt fastforrentet obligationslån med en rente på 0,5%, og et 20årigt kontantlån med negativ fast rente i 5 år.

Budget 2022
Budgettet for 2022 viser et overskud på kr. 100.000, men det er efter, at alle planlagte projekter er udgiftsført. De samlede projektomkostninger udgør cirka kr. 1.150.000.
Budgettet tager udgangspunkt i de realiserede niveauer for 2021. Greenfee indtægter er dog budgetteret
lidt forsigtigt. Det skyldes, at rejseaktiviteten til udlandet formentlig vender tilbage til tidligere niveauer.
Også i år arbejdes med en likvid reserve på kr. 500.000 som buffer for tilfældige udsving og uforudsete udgifter.
Vedrørende regnskabet og budget henvises i øvrigt til generalforsamlingsmaterialet og til gennemgangen
på generalforsamlingen.

Sekretariatet
Odense Golfklubs slogan har i flere år været ”Golf med Nærvær”. 2021 var endnu et år med en betydelig
tilgang af nye medlemmer. Det blev til 347 nyoprettede medlemsnumre, så nærværet har der været god
brug for i håndteringen af de mange nye ansigter.
De mange nye tiltag, tilrettelæggelse af turneringer, hjælp til klubber i klubben og hjælp til medlemmer i
almindelighed bidrager også til en travl hverdag, der også kræver nærvær.
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At det lykkes at være nærværende, kan ses af klubbens ambassadørscore, der er den bedste i den syddanske region, og den 4. bedste på landsplan. Det glædelige er, at det er klubbens egne medlemmer, der via
”golfspilleren i Centrum” har givet denne vurdering. Heldigvis kommer den positive vurdering også til udtryk i hverdagen både fra medlemmer og fra gæster.
At det hele lykkes så godt, skyldes, at alle involverede yder en stor indsats. Det gælder alle i sekretariatet,
vores forpagtere og alle involverede frivillige. Det har også stor betydning, at alle medlemmer møder de
nye ansigter med et nik og et smil.

Greenkeepere
Greenkeeperne har de seneste par år oplevet et højere aktivitetsniveau end tidligere. Det skyldes både
mange anlægsprojekter i det sene efterår, gennem vinteren og i det tidlige forår, men det skyldes også, at
flere medlemmer i sæsonen betyder flere spillede runde golf.
Greenkeeperne gør, hvad de kan for at spillet kommer til at flyde bedst muligt, men de har også et stykke
arbejde, der skal gennemføres, for at medlemmernes tilfredshed er på plads. Generelt får vi som medlemmer en høj prioritet, men vi må også kunne acceptere, at greenkeeperne indimellem er nødt til at prioritere
arbejdet. For eksempel skal arbejdet gennemføres, mens vejret er til det.
Der er allerede gjort en del for at forbedre udseende på bunkers, dræne dem, og for at rette teesteder op
eller helt forny dem. Det vil fortsætte i 2022. At topdresse fairways er efterhånden blevet en del af den
almindelige drift, og det vil også blive gennemført i de kommende år. Til 2022 bliver der leveret noget finere sand.
Greenkeeperne er også begyndt at topdresse semirough og våde områder, fordi det hjælper med at tørre
overfladerne op, og dermed bidrager det til en forbedret oplevelse i våde perioder.
Som resten af de ansatte har greenkeeperne også travlt, men de møder udfordringerne med godt humør,
og glæder sig over at kunne være med til at forbedre anlægget. På trods af travlheden er der tid til at svare
på spørgsmål, og det gælder også selvom det drejer sig om plænen derhjemme.

Trænerteamet
Set med trænerøjne er Odense Golfklub et dejligt sted at arbejde, fordi der er så stor lyst blandt medlemmerne til at enten dygtiggøre sig som golfspillere eller til at træne for at fastholde niveauet. Det gælder alle
aldre lige fra 5 år til superveteranen på 90.
Træningslysten gælder både det rent golftekniske, men i stigende grad også det fysiske, og det har betydet,
at holdtræning i begge kategorier er blevet udsolgt på nogle få dage.
COVID-19 har ikke haft så stor betydning for den udendørs træning, hvor den er blevet rutine, men den har
medført aflysning af nogle fitnesshold i begyndelsen af 2021.
Som trænere er der heldigvis nok at se til både udendørs, i fitness, i sekretariatet, ved turneringer og øvrige
arrangementer, og det fortsætter i 2022.

Forpagtere
Hver på sin måde har COVID-19 givet vores to forpagtere udfordringer. I Golfshoppen fik Ole bestilte varer
leveret med meget betydelige forsinkelser. Året endte alligevel nogenlunde fornuftigt økonomisk set.
Det har været vanskeligere at være restauratør. I perioder fik René slet ikke lov at holde restauranten åben.
På andre tidspunkter var det muligt at holde åbent, men tidsmæssigt begrænset og i øvrigt med en række
andre restriktioner. Selv med støttepakker fra regeringen, var der ikke hele tiden økonomisk fornuft i at
holde åbent.
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Begge er dog kommet igennem 2021 med humøret intakt og med fortsat opbakning om dagliglivet i Odense
Golfklub. Vi håber, at fremtiden ser lysere ud, så klubbens samlede profil med velassorteret shop og en
rigtig god restaurant kan bevares. Det må vi alle støtte.

Sponsorer
Arbejdet i Odense Golfklubs netværk og med sponsorerne - der er et vist sammenfald - har naturligvis også
været ramt af COVID-19. Nogle netværksdeltagere og sponsorer har haft det vanskeligt, og det har medført
et frafald i deltagerkredsen.
Modsat er der heldigvis også en del netværksdeltagere og sponsorer, der har oplevet stigende efterspørgsel
og som derfor har en udfordring i at fremtrylle den nødvendige arbejdskraft.
En af visionerne for fremtiden er, at Odense Golfklub og klubbens netværk kan etablere samarbejder med
andre odenseanske sportsklubber og netværker. Formålet er at kunne løfte tungere arrangementer og brede netværksdannelsen ud.
Lykkes vi med det kan det skabe grundlag for større netværksdeltagelse, flere sponsorer, og det kan sikkert
også afføde forskellige tilbud til Odense Golfklubs medlemmer.

Udvalg
Odense Golfklub har en række udvalg og en regionsansvarlig, hertil kommer de fire såkaldte ”klubber i
klubben”: Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, Torsdagsherrer og Bjørnebanden.
Udvalgene og ”klubber i klubben” bidrager hver på deres måde til en del af sammenhængskraften i Odense
Golfklub. Det sker gennem dialog med medarbejdere, ledelse og bestyrelse, samt lige så vigtigt ved at stå
for en væsentlig del af det sociale liv.

Turneringsudvalget/Turneringer

Igen i 2021 har der været flot tilslutning til vores klubturneringer, herunder Stiften Golf Cup, der dog havde
et mindre fald i deltagerantal. Ranglisteturneringen PING Masters, for de allerbedste ungdomsspilere under
22 år, blev efter et års Coronapause igen afholdt i flotte rammer, som giver genlyd i juniorkredse i hele
Danmark. Turneringen gennemføres igen i 2022. I 2022 har vi også fået tildelt DM i hulspil for Herrer og
Damer.
Gennem de seneste 21 år har Villy Bøgelund fungeret som DGU Certificeret dommer i Odense Golfklub.
Villy er ”still going strong” og har også i 2022 en række turneringer i kalenderen.
I 2021 er Odense Golfklub yderligere styrket på dommerområdet, idet Lea Bolander Krengel også er færdiguddannet som DGU Certificeret DGU dommer.

Begynderudvalget

Med kun 2 medlemmer havde udvalget en vanskelig start på året. Det betød, at ”Det plejer vi” blev den
foretrukne løsningsmodel, og alligevel gik det fornuftigt. Efter at alle 5 udvalgspladser blev besat kunne vi
rigtig tage fat.
Der er i alt afholdt 36 arrangementer med 35 til 40 deltagere i de fleste tilfælde. Der er en svag tendens til,
at deltagerne foretrækker gunstart frem for løbende start.
Udover de 36 arrangementer er der også afholdt 9-huls kanin og superkaninturneringer på både Odense
Golfklubs egen og på andre klubbers baner. Spillerne er glade for at spille andre baner og for at møde medlemmer fra de andre klubber.

Eliten
Odense Golfklub er en sportsklub, og det ses ved, at vi har 9 hold med i Danmarksturneringen. Holdene
dækker medlemmer fra 15 til 90 år. Vi har en stor bredde, unge talenter, der dyrker sporten med ambition,
og medlemmer med en lidt højere alder, der gør det samme.
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I Danmarksturneringen er de bedste herrer i 2. division, medens det bedste juniorhold og de bedste damer
i Elitedivisionen, hvor der på landsplan kun er plads til 8 hold.
Individuelt har der været flere gode resultater, blandt andet en flot sølvmedalje til Lene Barrett Holm ved
DM for seniorer. Lene har været en fast del elitens bruttotrup i 15 år.
Klubmesterskaberne gav et godt billede af det høje niveau. De mange runder med lave scores viser, at der
skal spilles god og stabil golf for at være blandt de bedste i de åbne rækker.
Eliten spiller gerne med alle medlemmer og deler gerne ud af deres erfaringer. Heldigvis er det snart tid til
at tage klubtrøjen på igen og repræsentere vores klub på bedste vis.

Juniorerne

2021 har været et fantastisk år for juniorerne, hvor det måske vigtigste er en tilgang på 27 nye spillere.
Turneringsaktiviteten har været høj lige fra Fredagsturneringen på egen bane over lokale turneringer som
”Slaget om Odense” og ”Golf Experten Fyn Tour” til turneringer i DGU’s regi.
Der er blevet kæmpet hårdt i alle turneringer, og blandt de gode resultater kan nævnes, at 1. divisionsholdet fik en tredjeplads i DGU’s Danmarksturnering for Ungdom, medens Elitedivisionsholdet manglede et
enkelt point for at kunne spille med om guldet.
Endvidere kan Johan og Louis kalde sig Danmarksmestre i Short game i Drengerække 2 og 3.
Victor tog sig af titlen som årets junior.
Udover de mange turneringer har der været afholdt en række sociale arrangementer for at understøtte
sammenholdet. COVID-19 spolerede den traditionsrige start på sæsonen med træning og efterfølgende
bowling, men Sjov Sommer Golf og puttemesterskabet blev gennemført.
Både miniputter, lilleputter og juniorer ser frem til en ny sæson.

Regionsgolf m.v.

At Odense Golfklub også er en sportsklub er ikke kun rigtigt set med elitespillernes øjne. Det ses af, at vi har
deltaget med 13 hold i regionsgolfturneringerne, hvor 145 medlemmer, heraf mange over 50 år har deltaget.
Odense Golfklub stillede i 2021 op med i alt 13 hold, 3 handicapbetingende hold fordelt på A, B og C rækker, 7 aldersbetingede hold fordelt på 3 seniorhold, 3 veteranhold og 1 superveteranhold. Endvidere 1
DGU-hold i DGU Senior- og i DGU superveteraner.
Sportsligt gik sæsonen således, at DGU Seniorholdet forbliver i 2. Division Vest, da der lige netop manglede
1 point i en førsteplads. DGU Superveteranholdet forbliver i 1. division Vest, medens DGU Veteranholdet
rykker ned i 2. Division Vest. Sidstnævnte hold stiller i 2022 med en bredere trup og har derfor ambitioner
om, at komme tilbage i 1. Division.
Det er glædeligt at se 145 spillere og 13 holdkaptajner deltage aktivt i turneringsgolfen på tværs af klubberne.
Beretningens formål er at belyse udviklingen i Odense Golfklub i 2021 i hovedtræk. At den samtidig giver et
indtryk at en velfungerende klub - også økonomisk - er kun glædeligt.
Odense Golfklubs Bestyrelse
Onsdag den 15. februar 2022.
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