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Beretning 2009 
 
For selve golfklubben skete der ikke de store ændringer i 2009, ud over det 
var året, hvor vi fik finanskrisen at føle. Ikke fordi vi oplevede medlemmer der 
meldte sig ud af klubben eller overgik til passive medlemmer. Det var på 
sponsor siden og greenfee indtægter vi blev hårdt ramt, hvilket fremgår af 
regnskabet. 
Det resulterede i at planer om overdækning af Driving Range og en 
udbygning af klubhuset med bedre faciliteter for medlemmer, gæster og 
Proshoppen desværre måtte udsættes, indtil vi får etableret det økonomiske 
grundlag for en sådan investering.  
 
2009 var ellers på mange måder et godt år. Vi fastholder det gode sociale liv, 
som er så essentiel for klubben og som mange misunder os.   
 
Klubber i klubben har altid været en vigtig bestanddel i det sociale liv i 
klubben, og det er en sand fornøjelse at overvære den ping - pong 
kommunikation der foregår i og omkring klubhuset – gerne med en positiv 
mobning mellem Jer. Det gælder uanset om det er – Champagnepigerne – 
Onsdagsdrengene – Slagspilsklubben/Slagsbrødrene – Seniorklubben – 
Parklubben ”Wos Tow” – Hverdagsklubben eller Hareklubben.  
I den sammenhæng skal også nævnes Linda og Børge samt Jesper 
Mikkelsen. I er alle med til at synliggøre det gode sociale liv over for de øvrige 
medlemmer og gæster.  
 
 
Arrangementer  
I 2009 har vi gennemført følgende arrangementer: 

Åbent hus på Golfens Dag – 22 gæster / 8 indmeldt. 

Valsted borgerforening - 20 gæster /ingen indmeldt. 

Skørbæk-Ejdrup Friskole – ingen indmeldt 

Nibe skoles 7 klasser – 62 gæster / 1 indmeldt.  

Nibe Handelsstandsforeningen – ingen indmeldt. 

Jul på Sebber kloster 24 – 25. november, hvor vi bl.a. inviterede gæster til at 
prøve golfspillet i weekenden 13-14 marts 2010. På grund af vejret er det 
udsat. 

Julestue i laden 28-29. november der var godt besøgt og gav et pænt 
overskud.   
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Klubhuset / Sekretariatet 
Trods de trange forhold, løser Linda og Børge ikke blot deres opgaver, de 
modtager også alle med et smil og en varm velkomst, så de på den måde får 
os og vore gæster til at føle os ”hjemme”, og skaber på den måde en dejlig 
atmosfære i klubhuset – trods de trange forhold. I er på jeres måde et aktiv 
for klubben. 
 
Efter en lang periode hvor vi har været forskånet for ubudne gæster, havde vi 
i starten af 2009 tre indbrud. I januar forsvandt vores projektor. I marts blev 
der blot knust et vindue ind til mødelokalet - sikkert med henblik på at checke 
alarmsystemets effekt, for den 6. april blev vinduet til kontoret taget ud, og 
døren til arkivrummet blev brudt op, hvor de stjal det ene pengeskab. Der 
blev opsat føler lys omkring klubhuset og siden har vi ikke haft ubudne 
gæster. 
 
Proshop / træneren 
Under trange forhold får Jesper, med hjælp fra Linda, Proshoppen til at 
fungere i det daglige, og du er med din entusiasme med til at skabe aktivitet i 
og omkring klubhuset, så det viser en klub med høj aktivitet. Vi betragter også 
dig Jesper, som et aktiv for klubben, og det er bestemt ikke bestyrelsens vilje 
der mangler, til at skaffe dig bedre forhold, men ene og alene klubbens 
økonomiske situation. 
Vi ved, du ud over trænergerningen gør en stor indsats på mange andre 
områder for klubben, og det er vi dig taknemligt for. 
 
Banen  
På mange måder har vi en fantastisk bane. Vi har normalt mulighed for at 
spille hele vinteren – oftest til sommergreens – og banen blev sidste vinter 
flittigt brugt af medlemmerne og greenfee gæster. Trods denne belastning var 
vi ikke mere end lige startet på foråret, før banen viste sig fra sin smukkeste 
side – ikke mindst greens var fantastiske efter vinteren og fairways og 
teesteder kom hurtigt med. 
Desværre fik vi så en meget tør forsommer, og der har vores bane en 
svaghed.  
Der gik ikke lang tid før fairways skiftede farve fra grøn til brunlig. Trods det 
der blev vandet på livet løs, hvor det var muligt, lignede vores fairways til 
sidst en savanne.  
I sådan en situation må vi så tænke på, hvis det modsatte var sket, at havde 
vi haft en særdeles våd forsommer, kan vi altid spille banen, i modsætning til 
nogle af vores omegns klubber, der må lukke deres baner. Når det sker, giver 
det os virkelig gode greenfee indtægter.             
Vi oplevede en periode hvor roughen og klipningen omkring greens, nærmest 
voksede vildt. Det kommer ikke til at ske i år.    
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Begyndere 
Bestyrelsen frygtede et kraftigt fald af nybegyndere i 2009, hvilket heldigvis 
blev gjort til skamme. Vi har haft 85 igennem golfskolen, hvoraf 50 er 
indmeldt. Af de 35 der ikke er indmeldt, er der heldigvis flere der har givet 
udtryk for indmeldelse i 2010. 
Vi kan derfor med glæde betegne resultat som en stor succes for Jesper 
Mikkelsen og begynderudvalget.  
 
Juniorer 
Der har igennem hele sæsonen været god opbakning til træningen. 
Vi har haft et juniorhold tilmeldt begynderturneringen, og de klarede sig rigtig 
flot - holdet var kun et point fra at gå videre, så det er med optimisme de ser 
frem mod den nye sæson.  
Juniorernes sommer camp blev en succes, og der blev spillet rigtig meget 
golf og trænet både dag og nat. En rigtig god oplevelse for både børn og 
voksne. Juniorudvalget var meget glad for den gode forældreopbakning til 
arrangementet, og håber det kan udmønte sig i et par ekstra medlemmer til 
juniorudvalget. 
 
Her skal nævnes Hole in One klubben (suverænt styret af Poul Ottesen) der 
støtter klubbens juniorarbejde, og på den måde er med til skabe mulighed for 
gode oplevelser for vore juniorer.  
 
Ved regionsmesterskabet i Hals tilsmilede lykken klubben, da vores 4 
deltagere ved lodtrækning vandt 10.000 kr. udloddet af Spar Nord. Klausul på 
gevinsten er, at beløbet ubeskåret skal gå til klubbens juniorarbejde.   
 
Elite 
Det var første år, vi havde 2 herre hold med i danmarksturneringen. 
Første holdet havde året før rykket op i 4. division, så holdets mål var derfor 
at forblive i 4. division. Det fik de ikke problem med – tværtimod. Holdets 
sidste kamp i Viborg gjaldt nemlig oprykning til 3. division. Vi skulle vinde med 
9-5, men desværre tabte holdet med 10-4, måske fordi Viborg havde Ulrik 
Wilbek som coach. 
Trods alt et særdeles flot resultat det første år i 4. division. 
 
Andet holdet i kvalifikationsrækken havde ikke store forventninger til 
sæsonen. Holdet var også primært tilmeldt for at lære og fremme vore 
spilleres dygtighed. Vores spilleres Hcp var typisk dobbelt så højt som 
modstandernes, så det var noget af en udfordring, da der spilles hulspil. 
Holdet vandt dog en match over Jammerbugten, og kun sort uheld 
forhindrede holdet i at vinde over Brønderslev, som senere blev puljevindere. 
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Det glædelige er dog, at de fleste af spillerne har forbedret deres Hcp i løbet 
af sæsonen. Det kan ikke alene tilskrives matcherne de spillede, men snarer 
den træning de har fået af Jesper Mikkelsen og træningsindsatsen de selv 
udøver.     
 
I 2010 har vi også et damehold med i danmarksturneringen og det bliver 
spændene at følge damerne i deres første sæson i kvalifikationsrækken. 
  
Turneringer 
I turneringsudvalget har de det svært med at få armene ned. Vi kan igen se 
tilbage på en sæson med en særdeles god tilslutning til klubbens turneringer. 
Dog med et lille fald på 55 i forhold til 2008. Faldet stammer fra Teetime 
Open - tidligere Spar Nord samt Kaninpelsning.  
Der var kun 22 deltagere i Kaninpelsningen, fordelt på 10 kaniner og 12 
turneringsledere/hjælpere. I turneringsudvalget betragtes det, som en 
katastrofal lav deltagelse, ikke mindst set i lyset af de 85, der var igennem 
golfskolen. Heldigvis er der i begynderudvalget igangsat tiltag, så det lave 
antal ikke gentager sig i år. 
Til gengæld ser det bedre ud for række- og klubmesterskaberne, hvor Shoot 
Out for de 10 bedste, er blevet et hit. Tiltaget med klubmesterskab på Pay & 
Play banen blev en fiasko med kun 5 deltagere. Så det bliver ikke gentaget. 
Til gengæld har turneringsudvalget andre tiltag i gang, for at højne interessen 
og deltagelsen i række- og klubmesterskaberne, hvilket fremgår af 
turneringsplanen for 2010.   
 
Klubmestre:  
Herre: Kent Kallehauge 
Damer: Anne Holm Nielsen 
 
Rækkemestre: 
Juniordrenge: Mads Greiffenberg 
Herre: Kent Kallehauge 
Mid-age herre: Jan Pedersen 
Seniorer damer: Margit Rasmussen 
Seniorer herre: Ole Christensen 
Veteraner herre: Bjarne Rønnow 
 
Klubmestre i hulspil: 
Herrer: Kent Kallehauge der i finalen besejrede Michael Pihl Vestergaard. 
Damer: Anne Holm Nielsen der i finalen besejrede Jonna Emilie Laursen. 
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Baneservice 
I 2009 fik vi startet baneserviceudvalget med 17 deltagere, og de har virkelig 
gennem hele sæsonen været synlig på banen, og med de tilbagemeldinger vi 
har fået fra vores medlemmer og gæster. Kan vi konstatere at baneservice 
kom fra start med succes. 
 
Handicap- og Regeludvalg 
2009 var også året, hvor vi fik startet Handicap- og regeludvalget med, måske 
nok klubbens mest kompetente person på området, Kim Bodholdt som 
formand, og udvalget viste hurtigt deres værd i forbindelse med rating af 
banerne. Igen kan vi konstaterer, at de også kom fra start med succes.  
 
Situationen ved årsskiftet.  
Som allerede nævnt i indledningen er klubben blevet hårdt ramt økonomisk  
p.g.a. faldende greenfee indtægter og sponsorindtægter. Den 15. december 
fandt bestyrelsen det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling for at diskutere den økonomiske situation med 
medlemmerne. Bestyrelsen forelagde et foreløbigt budget for 2010, der viste 
et underskud på 260.000 kr. Bestyrelsen forelagde en plan for, hvordan man 
skulle få vendt dette underskud til et overskud først og fremmest ved hjælp 
fra banens ejer familien Saunte. Da bestyrelsen  ikke  fik den fornødne 
opbakning på generalforsamlingen indkaldte den til ny generalforsamling med 
det ene formål at få valgt en ny bestyrelse. På grund af det hårde vintervejr 
blev denne generalforsamling først afholdt  19 januar. 
Klubben stod i en meget alvorlig situation ved indgangen til det nye år. Hvem 
ville tage handsken op efter den gamle bestyrelse. Heldigvis var der nogen, 
som havde lysten til at prøve kræfter med denne opgave. Allerede fra starten 
af januar blev der udpeget en række fokusområder, som vi ville tage fat på, 
hvis vi blev valgt – så allerede umiddelbart efter generalforsamlingen blev der 
nedsat en række indsatsgrupper bestående af personer i og udenfor 
bestyrelsen.  
 
 
Hvad har bestyrelsen så nået på de første 2 måneder? 
 
Forhandling med ejeren: 
Finn Jensen og jeg har haft et møde med Henrik Saunte.  Mødet foregik i en 
positiv og konstruktiv ånd – og ejeren har bidraget med budgetforbedringer 
for 2010 som skitseret overfor den tidligere bestyrelse. Vi har samtidig 
forhandlet en løsning på plads vedrørende det skyldige beløb fra sidste år. Til 
efteråret sætter vi os sammen med ejeren og finder en mere langsigtet 
løsning. 
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Sponsoraftaler: 
Sponsorudvalget bestående af Knud Dahl, Finn Lange Rasmussen og Viggo 
Jørgensen har haft kontakt til vore sponsorer. Vi må konstatere, at vi ikke kan 
fastholde samme indtægtsniveau fra sponsorerne som sidste år. Her kan 
vore medlemmer bidrage – gå ind på vores hjemmeside og klik ind under 
punktet ”skaf en sponsor” 
 
Genforhandling af leasingaftaler:  
Rikke Asmussen og jeg er i dialog med leasingselskabet. Vi tager en direkte 
forhandling med selskabet indenfor den kommende måneds tid. Vi har p.t. 
ikke noget på denne front, der kan forbedre budgettet. 
 
Banen og greenkeepergården: 
Banegruppen bestående af Niels Henrik Jensen, Knud Dahl og Kent 
Kallehauge har identificeret væsentlige omkostningsbesparelser på dette 
område. Banen er vort største aktiv og besparelser må ikke gå ud over 
baneplejen. Bestyrelsen tror, at de besparelser, som banegruppen peger på 
er realistiske, og de er derfor indarbejdet i det nye budget. 
 
Administration. 
Det er bestemt ikke, fordi vi smider med penge til administration her i 
klubben. Vi har identificeret og iværksat besparelser på området. Hvis vi skal 
finde yderligere besparelser på dette område kræver det, at arbejdsrutinerne 
lægges radikalt om. Bestyrelsen har ikke givet dette arbejde 1. prioritet for 
nuværende. 
 
Marketing. 
Marketingudvalget er nu nedsat med Rikke Asmussen som formand. Der er 
gjort et stort stykke arbejde – ikke mindst vores pro. Jesper Mikkelsen har 
lagt sig i selen for at få samarbejdsaftaler med hoteller. Greenfeeindtægterne 
er under pres, så det er vort håb at dette arbejde resulterer i mange nye 
gæster. 
Der er indgået greenfeeaftaler med klubber udenfor Nordjylland – så ud over 
at få flere greenfeespillere i Sebber giver det os mulighed for at prøve mange 
nye og spændende baner. 
Udover ovennævnte arbejder marketingudvalget med gode tilbud med  
greenfeebilletter til gæster og medlemmer. 
 
Vedtægter. 
Bestyrelsen har udarbejdet et vedtægtsforslag, hvor elektronisk indkaldelse til 
generalforsamling erstatter nuværende brevprocedure. Vi kommer tilbage til 
dette punkt under forslag fra bestyrelsen. 
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Informationsudvalget. 
Bestyrelsen har godkendt vores nye hjemmeside. Jesper Thøger Christensen 
– vores nye webmaster – er sammen med  Finn Lange Rasmussen og  Kent 
Kallehauge  i spidsen for denne  og resultatet er efter bestyrelsens mening en 
levende og meget informativ hjemmeside. 
Bestyrelsen har besluttet, at hjemmeside og nyhedsbreve på e-mail erstatter 
de hidtidige 2 udsendelser af klubblade. 
Også kontakten med pressen er der tænkt på.  Jonna Emilie Laursen sørger 
for nyheder, kommentarer, interviews, billeder m.v. til klubbens hjemmeside, 
lokalaviser – alt i tæt samarbejde med det øvrige informationsudvalg og 
markedsføringsudvalget. 
 
Medlemspleje/begynderhold.                    
Første begynderhold starter 31. marts – indtil videre med 13 tilmeldte. 
Vi deltager i Golfens dag, som afholdes den 25. april. 
Vi følger op med annoncer i lokalbladene for at få fat i mange flere. Det er 
vanskeligt at gøre det arbejde rigtigt før græsset er grønt, og der er forår i 
luften. 
Det er utrolig vigtigt, at nye medlemmer føler sig godt tilpas – derfor har 
Gerda Holm Christensen og Lisbeth Dyrberg sammen med begynderudvalget 
udarbejdet en ny strategi for 2010, hvor der indføres en mentorordning, hvor 
kaninerne får tilbudt at blive tilknyttet et erfarent medlem. 
 
Medarbejderforhold. 
Den væsentligste ændring er, at vi har fastholdt den gamle bestyrelses 
opsigelse af vor tidligere greenkeeperchef. Vor nye leder af 
greenkeeperstaben bliver fra 1. april Hans Jørgen Krath. Jeg håber, at I vil 
tage godt imod Hans Jørgen, så han kan falde godt til fra dag 1. Staben er 
reduceret, men med en energisk indsats fra medarbejdere og frivillige er vi 
sikre på, at vi forsat kan holde banen på det høje niveau, som vores bane er 
kendt for. I kan se hele greenkeeperstaben på vores hjemmeside. 
 
Alternative medlemskaber. 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der kigger på alternative 
medlemsformer. Konkurrencen bliver hård og intensiveret i de kommende år. 
Dertil foreslår Dansk Golf Union en liberalisering, så det bliver muligt for 
klubberne at tilbyde fleksible medlemskaber. Det er en nødvendig om end 
farlig vej at betræde, da det vil betyde kannibalisering indenfor egne rækker. 
Vi vil kæmpe med næb og klør for at beholde vores markedsandel. Hvis blot 
anstrengelserne resulterer i væsentlig flere golfspillere er det til at bære, men 
overgangen kan blive blodig. Timingen ville have været bedre, hvis alle 
golfklubber havde været i medlemsmæssig fremgang og med en god 
økonomi. Vi er nødt til og forholde os til virkeligheden og har i 
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vedtægtsforslaget taget højde for, at bestyrelsen skal kunne agere hurtigt på 
dette område. 
 
Budget og likviditetsberedskab.   
Ovenstående aktiviteter er indarbejdet i det budget, som vil blive forelagt 
generalforsamlingen til godkendelse. 
For at have et likviditetsberedskab anmoder bestyrelsen om 
generalforsamlingens godkendelse af optagelse af en kassekredit på 300.000 
kr i Nørresundby Bank, hvorefter klubben er i stand til at betale ejeren 
restancen fra sidste år – samt have det fornødne likviditetsberedskab til at 
klare sig frem til 2011. For god ordens skyld skal siges, at vi har sikret os, at 
den nye kassekredit kan etableres uden at der ændres i bestående 
kassekreditter i vore øvrige pengeinstitutter. 
 
Afsluttende bemærkninger. 
Medlemmerne vælger en bestyrelse for at den skal tage hånd om klubbens 
ve og vel. Det ansvar tager vi på os. Hvad skal vi så gøre? – spørger I! Vær 
positive hvis I bliver bedt om at give en hånd med. Men ellers skal i 
koncentrere jer om at spille golf og have det sjovt på golfbanen. I kan roligt 
regne med, at det mere kedelige har I folk til. 
Det bedste I kan gøre for klubben er at skabe aktivitet på banen – gerne ved 
at I inviterer venner og bekendte til en hyggelig match. Greenfeeindtægter er 
vores største akilleshæl. 
Klubben syder af aktivitet – og det har været en fornøjelse at gå ind i arbejdet 
med så mange højt engagerede mennesker. 
Det er tid til at takke alle de medlemmer, der har gjort en stor indsats for 
klubben i det forløbne år – jeg vil ikke til at nævne navne, for så glemmer jeg 
bare nogen, og det er lige så slemt. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke følgende: 
 

o Sponsorerne for deres uvurderlige støtte. 
o Vores ansatte der i den grad er med til at styrke klubben og det sociale 

klub liv.  
o Skovholdet.  
o Redaktør og webkoordinator for deres store arbejde med klubbladet / 

hjemmesiden gennem årene. 
o Tak for maling af klubhus og bagrum. 
o Tak for boldopsamling og klipning af Driving Range. 
o Champagnepigerne for deres hjælp ved Skt. Hans turneringen.  
o Alle Jer der er med til at få det hele til at fungere ved Jeres indsats i de 

forskellige udvalg. 
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Til slut skal der lyde en tak til Lars Rimmer, Poul Ottesen, Bjarne Svendsen, 
Jens Kjeldsen og Peter Krarup for den indsats I har ydet for klubben. 
 
Personligt vil jeg gerne til slut sige mine kollegaer i bestyrelsen tak for det 
engagement I lægger for dagen og for det gode samarbejde, vi har haft i 
bestyrelsen i de forløbne 2 måneder. 
  
Beretningen indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 


