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Odense Golfklubs bestyrelsesberetning 2022 

Indledning 
Efter et par år med COVID-19 pandemi har vi nu vænnet os så meget til sygdommen, at den næsten rangeres 
på linje med influenza. Pandemiens efterdønninger i form af forsyningskrise og let øget inflation havde vi 
noteret os, men de fleste var derudover klar til en lys og nogenlunde problemfri fremtid. 
 
Det har invasionen af Ukraine sat en stopper for. Nu er inflationen høj - tårnhøj, renterne er øget til et niveau, 
vi næsten ikke kan huske, og boligmarkedet er sat i stå. Mange privatøkonomier er ramt, og effekten på 
arbejdsmarkedet afventer vi stadig.  
 
Samtidig har golfsporten måttet notere, at det løft COVID-19 pandemien gav, er væk. Nu er aktivitetsmulig-
hederne i andre sportsgrene, rejseaktivitet, restaurantbesøg og kulturlivet igen normale. 
 
Tilsammen har udviklingen medført, at den stigende tilslutning til golfsporten er ændret til at være svagt 
vigende. Med det beskrevne udgangspunkt bliver det interessant at følge udviklingen for golfsporten de kom-
mende år. 
 

Odense Golfklub har fastholdt niveauet 
Som nævnt i indledningen voksede golfsportens træer ikke ind i himlen i 2022, og det gjorde Odense Golf-

klubs træer heller ikke. Efter tre år med medlemsfremgang ændrede kurven retning således, at vi på nær en 

god halv snes medlemmer er kørt lige ud. 

 

I 2019 gik vi fra seks til otte starttider i timen, og tilfredshedscoren på spørgsmålet: ”Er der ledige tider på 

banen, når jeg ønsker at spille” gik fra 67 til 71. Det er dog stadig et niveau som i Players1st karakteriserer 

som: ”Behøver øjeblikkelig opmærksomhed”, og så er det måske udmærket, at antallet af medlemmer ikke 

er fortsat med at stige. Omvendt må vi konstatere, at det nuværende antal medlemmer (godt 1300) er for-

udsætningen for en fornuftig økonomi med det nuværende kontingentniveau. 

 

I bestyrelsen har vi ikke fundet løsningen på, hvordan tilfredsheden med adgangen til første tee forbedres på 

en måde, hvor vi opretholder antallet af medlemmer. I Players1st kan vi se, at vi har mange to-bolde, og at 

mange foretrækker at spille på de samme tidspunkter. Tilsammen fører det frem til, at kun cirka 50% af 

banens kapacitet udnyttes. Koden til, hvordan vi kan motivere til at spille på lidt andre tider og i højere grad 

melde sig på nogle af de mange to-bolde, har vi ikke fundet - endnu. 

 

Medlemmer 
Rekrutteringen af nye medlemmer forløb nærmest usædvanlig godt i 2022, idet vi fik lidt mere end 210 nye. 
Til gengæld var der også usædvanlig mange udmeldelser i efteråret. Forklaringen kender vi stort set. Udover 

Golf med nærvær 

 



 
 

 2 

de naturlige forklaringer som alder, fysiske skavanker og dødsfald er økonomi kommet frem som en ny be-
grundelse, hvilket jo relaterer godt til den generelle økonomiske situation i samfundet. 

I de tre år med stor medlemstilgang blev de studerende den kontingentgruppe med størst vækst, men det er 
naturligt også en gruppe med stor afgang, fordi de selvfølgelig melder sig ud igen, når de som færdige får job 
uden for Fyn.  

Økonomi og omsætningen af studerende er ikke den fulde forklaring. De mange nye medlemsnumre blandt 
udmeldelserne tyder på, at der enten er tale om medlemmer, som går tilbage til deres gamle, nu genåbnede 
sportsgren eller også på et element af, at integrationen i golfsportens verden ikke er lykkedes for os i tilstræk-
kelig grad. Det giver anledning til at overveje, om ting kunne have været gjort anderledes. 

Forklaringerne på de ekstraordinært mange udmeldelser i efteråret 2022, giver grund til at tro, at det ikke 
gentager sig i 2023, medmindre privatøkonomierne får det hårdere, end selv den sortseende dagspresse 
skriver om. 

Odense Golfklubs anlæg 
I 2022 har vi brugt en væsentlig del af det økonomiske råderum med fokus på banerne. En del bunkers er 
renoveret og drænet, to nye teesteder er etableret tillige med vandingsanlæg i flere forgreens. Derudover er 
driving range og terrasseområdet forbundet med fliser, og vi har fået boldautomat og automat til afhentning 
af buggynøgler. Dermed er der bedre styr på beholdningen af rangebolde og udlejning af buggies. 

Lukningen af 15., 16.og 17. hul med henblik på at etablere nye teesteder og at omlægge 16. huls forløb er 
tankemæssigt et projekt, der hører til i 2023. Det er igangsat i september2022 i håbet om, at alle 18 huller 
ville være fuldt spilbare tidligt i 2023. Det håb har vejret indtil nu ikke givet megen næring. Vi må forvente, 
at det bliver nødvendigt med nogle midlertidige løsninger de første måneder af sæson 2023.  

Økonomi  
Regnskab 2022 
Regnskabet for 2022 viser et overskud på kr. 184.000, og så tænker nogen måske: ”ikke mere”. Det er der 
ingen grund til. 

I kalenderåret er der afholdt udgifter til investeringer i baneanlæg, boldautomat, indtjekningsautomat, par-
keringsplads og fliser fra terrassen til driving range/boldautomat for samlet cirka kr. 2.250.000. Heraf er cirka 
kr. 1.450.000 aktiveret (inklusive kr. 1.080.000 vedrørende 15., 16. og 17 hul på Holluf Park). Det beløb ud-
giftsføres med 10% per år over de næste 10 år. De resterende cirka kr. 800.000 er udgiftsført i regnskabsåret 
2022. 

Derudover er de stigende udgifter til el, brændstof og blandt andet gødning naturligvis også udgiftsført inden 
resultatet er fremkommet. 

På den baggrund må resultatet betragtes som godt. 

Budget 2023 
Budgettet for 2023 viser et overskud på kr. 226.000 efter udgiftsførelse af kr. 350.000 til færdiggørelsen af 
15.16. og 17 hul på Holluf Park. 

I en årrække har vi arbejdet med en likviditetsreserve af egne midler på kr. 500.000. På grund af det høje 
investeringsniveau i 2022/2023, dækker vores egne midler ikke likviditetsbehovet i foråret 2023. Vi har derfor 
fået tilsagn om et midlertidig overtræk fra banken (Arbejdernes Landsbank), der dækker den manko, som vil 
opstå i april/maj 2023. 

Populært sagt har vi nu i flere år løbet så stærkt investeringsmæssigt, at vi har fået sidesting. Det betyder, at 
investeringstempoet må sættes ned, indtil lommesmerterne er gået over, og likviditetsreserven genopbyg-
get. 
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I praksis betyder det, at der 2023 ikke vil ske andet væsentligt end færdiggørelsen af 15. 16. og 17. på Holluf 
Park, og at projektaktiviteten i 2024 også forventes at være begrænset. 

Vedrørende regnskabet og budget henvises i øvrigt til generalforsamlingsmaterialet og til gennemgangen på 
generalforsamlingen. 

Organisationen 
Både sekretariat, trænerteam og greenkeeperstaben har haft et travlt år. 

De mange nye medlemmer giver travlhed i sekretariat med registreringer i Golfbox, DGU-kort, nøglebrikker 
og bagskabe med videre, medens trænerne står for den tekniske introduktion via individuelle lektioner. Hertil 
kommer en betydelig indsats fra begynderudvalget, mentorerne og superkaninerne, som bidrager med den 
mere praktiske og den sociale introduktion. 

Sekretariatet er også involveret i de mange nye tiltag, som har givet greenkeeperne en travl vintersæson, 
hvor en væsentlig del af arbejdet på baneanlægget kunne gennemføres. I sommerhalvåret er greenkeeperne 
stort set fuldt optaget med den løbende pasning af banerne. 

På medarbejdersiden er der sket to væsentlige ting, idet vores assistenttræner Kristian Madsen har valgt at 
tage en ny uddannelse, denne gang inden for IT. Som afløser er Sebastian Juhl-Poulsen ansat fra den 1. marts 
2023. Sebastian har været medlem I Odense Golfklub siden april 2016, er meget glad for golf, og trænerger-
ningen har længe været en drøm. Det bliver spændende at møde ham i den nye sammenhæng. 

På greenkeepersiden blev Lasse Frandsen færdig med sin uddannelse, og det skete med topkarakterer. Han 
fortsætter heldigvis sit arbejde i Odense Golfklub, hvor vi har god brug for ham. 

Forpagtere 
Bestyrelsen mener, at det at være golfklub med både shop og restaurant er en væsentlig del af Odense Golf-
klubs dna. 

Derfor glæder vi os sammen med vores restauratør over, at COVID-19, med dens uendelige række af restrik-
tioner og ændringer heraf er kommet på afstand. De nogenlunde normale tider har heldigvis igen indfundet 
sig i restaurationsbranchen, hvor familiefesterne er tilbage på sit gamle niveau. Nu gælder det om at  kunne 
rekruttere den nødvendige bemanding, så alle arrangementer kan afvikles, sådan som det er aftalt. 

I driften af golfshoppen er der sket store ændringer, idet Ole valgte at sælge til Golfshoppen.com. Ole fort-

satte som ansat i shoppen, men efter cirka seks måneder ophørte samarbejdet, og derefter har Golfshoppen 

haft vanskeligt ved at holde kontinuitet i bemandingen. Det problem er heldigvis løst ved, at Martin Rumann 

Andreasen er tiltrådt som bestyrer af shoppen. Martin har mange års brancheerfaring, så han er fuldt påklædt 

til at give alle kunderne en god service. 

Sponsorer og Netværk 
Odense Golfklubs Netværk er etableret i 2009 og alle, der kan se ideen i at netværke, kan være med. Mange 
af netværkets medlemmer har samarbejdsrelationer med Odense Golfklub. Det tilstræbes at være mellem 
25 og 40 medlemmer, og aktuelt er der omkring 30. Der er både golfspillende og ikke golfspillende medlem-
mer.  

Netværket har et samarbejde med Odense Bulldogs Netværk og Odense Håndbold Netværk. 

Der har været en fin aktivitet i netværket, og på trods af de mange kriser, vi hele tiden hører om, kommer 
der også nye medlemmer til. 

Nogle bliver sponsorer via netværket, andre bliver det i forbindelse med indmeldelsen som medlem i Odense 
Golfklub. 

I 2022 kunne vi efter flere år, hvor COVID-19 satte en stopper for mange arrangementer, endelig gøre lidt for 
sponsorerne. Det blev til en velbesøgt sponsorturnering med efterfølgende spisning. 
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Klublivet 

Dagligdagen i Odense Golfklub udfolder sig på mange måder.  Vi er en klub, hvor vi mødes til lidt hyggekon-
kurrence efterfuldt af det 19. hul, og samtidig en sportsklub med deltagelse i turneringer på eliteplan i hold 
og individuelt.  Samtidig deltager vi i turneringer for juniorer, og for klubgolfere deltager vi med hold i regi-
onsgolf. 

En beskrivelse af alle aktiviteterne har tidligere fyldt en del i bestyrelsens årlige beretning, men efter intro-
duktionen af Odense Golfklubs Årsmagasin for nu 10 år siden, er den aktivitet meget bedre beskrevet deri, 
og så er det ovenikøbet suppleret med billeder. 

Derfor henvises til Årsmagasinet. 

Afrunding 
Samlet set ser vi tilbage på 2022 som endnu et år med stort fokus på fortsat udvikling af alle de faciliteter, 
der udgør grundlaget for et godt golfliv. Det gælder, uanset om man kommer med sportslige ambitioner eller 
med ønsket om at hygge sig med andre medlemmer i forsøget på at tæmme den lille drilske hvide bold. 

Som nævnt i indledningen er fremtiden blevet lidt mere uforudsigelig, men med de opdateringer af klubhus, 
træningsfaciliteter og baneanlæg, der er gennemført de senere år, og cirka 1300 kontingentbetalende med-
lemmer står vi med et godt fundament til at møde fremtiden. 

Det er dog samtidig vigtigt at forstå, at det fundament ikke er nok til at få Odense Golfklub til at fungere på 
det nuværende niveau. 

Økonomisk set støttes klubben af mange sponsorer, både af medlemssponsorer, sponsorer fra Netværket og 
af både restaurant og golfshop. Samtidig bidrager en del medlemmer med mange interessetimer til praktisk 
arbejde, til at holde klub i klubberne i gang og til introduktion af nye medlemmer. 

Uden den hjælp ville meget falde fra hinanden. Derfor takker bestyrelsen alle for den helt nødvendige ind-
sats, der også i 2022 har hjulpet til at få det hele til at fungere på et højt niveau. 
 

Alle ønskes en herlig golfsæson. 

 

Odense Golfklubs Bestyrelse 

Onsdag den 22. februar 2023. 


