
Medlemsstatistik	i	forhold	til	DIF	opgjort	pr.	31.	december.	

Aldersgrupper	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 Forskel	
	 	 	 	 	 	 	 	
0-12	år	 11	 23	 35	 20	 18	 15	 -2	
	 	 	 	 	 	 	 	
13-18	år	 16	 9	 5	 7	 12	 10	 +5	
	 	 	 	 	 	 	 	
19-24	år	 21	 20	 30	 28	 18	 30	 -10	
	 	 	 	 	 	 	 	
25-59	år	 320	 289	 257	 222	 211	 238	 -11	
	 	 	 	 	 	 	 	
+60	år	 325	 314	 317	 321	 315	 310	 -6	
	 	 	 	 	 	 	 	
Long	distance	 9	 8	 10	 10	 11	 21	 +1	
	 	 	 	 	 	 	 	
Passive	 21	 7	 16	 14	 5	 4	 -9	
	 	 	 	 	 	 	 	
I	alt	 723	 670	 670	 622	 590	 628	 -32	

	



Medlemsudvikling.	

De	tal	der	falder	mest	i	øjnene	i	forhold	til	2015,	er	de	25-59-årige,	derfor	er	det	også	dejligt	at	se	en	stigende	tendens	
efter	vi	på	4	år	har	mistet	over	100	i	den	kategori.	Der	er	stadig	et	godt	stykke	til	de	320	i	2015,	men	det	er	absolut	27	i	
den	rigtige	retning.		

Det	 samlede	 medlemstal	 i	 klubben	 er	 i	 dag	 729	 og	 forskellen	 består	 af	 ikke	 unionsmedlemmer	 på	 Engsløjfen	 og	
prøvemedlemmer,	ligesom	der	er	sket	mange	ændringer	med	udmeldelser	og	indmeldelser,	siden	den	1.	januar.	Alt	i	
alt	er	der	tale	om	en	meget	positiv	udvikling,	hvor	vi	allerede	har	meldt	medlem	nr.	95	ind	i	år.	

Pro	

Kristian	 Jeppesen	 er	 nu	 tilknyttet	 Sebber	 Kloster	 Golf	 Klub	 på	 kontrakt	 for	 hele	 året	 og	 dermed	 deltager	 han	 i	
administrative	opgaver	hen	over	vinteren.	Det	var	ikke	en	enlig	svale	eller	nyhedens	interesse,	der	i	2017	gjorde,	at	vi	
fik	 langt	 flere	 til	 at	deltage	 i	 træningen,	end	vi	havde	 i	 årene	 forud.	Kristian	har	hvert	år	 formået	at	 få	 flere	ud	på	
træningsanlægget	ved	hans	tilgang	og	personlighed.	Kristian	er	på	alle	måder	et	aktiv	for	klubben,	blandt	andet	gennem	
inspiration	i	diverse	udvalg.	

Banen	

Efter	den	tørreste	periode	i	100	år	i	2018,	ja	så	skal	jeg	love,	at	vi	fik	vand	i	2019.	Vi	kæmpede	med	vandmasserne	hen	
over	 vinteren	 i	 2020	og	da	 foråret	 kom,	kunne	vi	 konstatere,	 at	 græsset	mange	 steder	på	 fairways	 simpelthen	var	
druknet	og	rådnet.	Vi	stod	i	en	netop	startet	Coronatid,	hvor	det	var	svært	at	overskue	de	økonomiske	konsekvenser,	
men	der	blev	sat	ind	med	en	fairwaybehandling,	hvor	vi	blandt	andet	luftede	og	eftersåede,	ligesom	vi	kaldte	mandskab	
ind	før	den	1.	april.	I	efteråret	forsøgte	vi	os	med	propning,	eftersåning	og	topdressing	af	vores	4	par	trehuller.	Forsøget	
blev	gjort	med	henblik	på	at	give	samme	behandling	på	resterende	huller	i	de	kommende	år.	Det	er	en	meget	bekostelig	
behandling,	men	vi	håber	at	komme	ind	i	en	periode,	hvor	vi	har	mulighed	for,	sådan	en	behandling	med	ca.	en	tredjedel	
af	banen	om	året.		



Vores	teesteder	og	greens	får	til	stadighed	ros	og	de	står	rigtig	godt	-	på	trods	af	den	hårde	medfart	de	trodsalt	får	hen	
over	vinteren.	Banekonsulent	Allan	Brandt,	der	er	kommet	i	Sebber	gennem	mange	år,	er	helt	enig	i,	at	det	absolut	er	
vores	fairways,	der	har	behov	for	investeringer,	hvis	vi	kan	overkomme	det	uden	at	slække	på	standarden	på	greens	og	
teesteder.	

Christian	er	udnævnt	som	chefgreenkeeper	og	det	er	tydeligt,	at	han	hele	tiden	løfter	sig,	både	vedr.	det	faglige	og	det	
personlige.	 	Der	er	en	god	stemning	på	greenkeepergården	blandt	de	ansatte,	og	det	giver	sig	selvfølgelig	til	kende	
gennem	den	indsats,	der	dagligt	ydes	på	vores	anlæg,	de	har	i	den	grad	fortjent	vores	anerkendelse.	

Den	samme	anerkendelse	skylder	vi	selvfølgelig	de	frivillige	der	deltager	i	arbejdet	på	banen	–	det	er	så	dejligt.	

I	efteråret	2019	blev	der	nedsat	et	midlertidigt	baneudvalg	indtil	generalforsamlingen	2020	–	det	har	så	stået	på	indtil	
nu,	men	vi	har	dog	udvidet	med	Esben	Larsen,	Kjeld	Stepien	og	Ole	Riise	og	det	har	været	en	stor	hjælp	i	forhold	til	
overblikket.	Efter	denne	generalforsamling	skal	der	findes	en	ny	baneudvalgsformand,	som	jeg	midlertidig	besætter.	

Shoppen	

Da	vi	startede	shoppen	op	i	2017,	så	betrådte	vi	usikkert	land,	men	af	to	årsager	valgte	vi	at	betræde	det	ukendte.	Den	
ene	var	at	vi	kunne	få	tøjet	i	kommission,	men	den	anden	og	mindst	lige	så	vigtige	årsag	var,	at	der	var	nogen,	der	var	
villige	til	at	tage	ansvar	for	shoppen	og	det	var	der.	Hanne	Nielsen	stillede	sig	i	spidsen,	som	forretningsfører,	og	der	
var	rigtig	mange	piger,	der	var	villige	til	at	yde	en	indsats.		

Vi	er	nu	i	den	situation,	at	det	ikke	længere	er	muligt	at	have	tøjet	i	kommission,	men	med	den	erfaring	der	er	opbygget	
gennem	3	år,	så	har	vi	valgt	at	fortsætte	shoppen,	hvor	vi	køber	varerne.	Den	beslutning	er	alene	taget	fordi	vi	har	fuld	
tillid	til	pigerne	i	shoppen	og	vi	har	haft	en	betydelig	indtægt	gennem	shoppen,	som	vi	gerne	vil	bevare	fremadrettet,	
det	kræver	selvfølgelig,	at	I	medlemmer	fortsat	støtter	op	om	shoppen,	lige	som	I	så	flot	har	gjort	indtil	nu.		

Hanne	Nielsen	valgte	i	efteråret	at	trække	sig	lidt	mere	tilbage,	så	fremover	er	det	Bente	Borres,	der	står	i	spidsen	for	
shoppen	og	alle	de	aktive	piger	omkring	shoppen.	



Begyndere	og	rekruttering.	

I	 2019	 indgik	 vi	 et	 samarbejde	med	DGU-konsulent	Kim	Uldahl,	hvor	 vi	 skulle	 satse	på	 rekruttering.	 Et	 spændende	
arbejde,	hvor	hele	begynderudvalget	deltog,	ligesom	der	på	et	tidspunkt	var	indkaldt	til	et	møde	med	medlemmerne,	
hvor	der	kom	mange	 ideer	på	bordet.	Der	blev	udvalgt	enkelte	 tiltag,	som	vi	 fulgte	op	på,	og	der	blev	 lagt	et	stort	
arbejde	i	projektet,	ligesom	bestyrelsen	stillede	den	nødvendige	økonomi	til	rådighed.	

I	2019	havde	vi	knap	50	begyndere	på	skole	og	i	2020	der	rundede	vi	100	begyndere,	hvilket	er	mange	år	siden	vi	kunne	
præstere.	 I	 år	 ser	 det	 også	 rigtig	 fornuftigt	 ud	 med	 nye	 begyndere,	 og	 det	 er	 et	 stort	 arbejde,	 der	 ydes	 af	
begynderudvalget	og	alle	de	frivillige	der	bakker	op	om	begynderarbejdet	på	forskellige	måder.	

Ungdom.	

Vores	udfordringer	omkring	ungdommen	er	helt	sikkert	fastholdelse,	de	unge	mennesker	skal	føle,	at	det	er	sjovt,	det	
skal	 være	 socialt,	 det	 skal	 være	 noget,	 der	 kan	 snakkes	 om	 i	 skolen,	 og	 det	 er	 noget	 ”VI”	 er	 sammen	 om.	 Det	
sammenhold	er	blevet	skabt	og	med	de	nye	DGU-turneringer,	hvor	alt	fra	elite	til	junglegolf	er	i	spil,	så	ser	det	ud	til,	at	
vi	flytter	os	markant,	der	kan	vi	rette	en	stor	tak	til	Jakob	Dahl	og	Kristian	for	deres	arbejde	med	ungdommen.		

I	det	nye	koncept	bliver	turneringerne	fordelt	fra	centralt	hold,	og	vi	er	som	sædvanligt	altid	klar	til	at	afvikle	turneringer	
på	vores	anlæg,	da	det	er	et	vigtigt	signal	at	sende.	Vi	deltager	konsekvent	i	alle	distriktsmøder,	vi	forsøger	at	være	
fremtrædende	inden	for	den	almene	ungdom	i	regionen	og	der	afholdes	hvert	år	sommerlejr,	men	det	er	helt	sikkert	
vigtigt	at	være	på	bølgelængde	med	de	unge	mennesker.	Det	er	mit	håb,	at	vi	i	2021	kan	finde	yderligere	frivillige	inden	
for	ungdommen.	

	

	

	

	



Elite	

Det	er	et	flot	stykke	arbejde,	der	bliver	gjort	omkring	vores	elite,	hvor	vi	på	herresiden	fortsat	magter	at	holde	os	i	3.	
division.	Vi	mister	hvert	år	spillere	i	elitetruppen,	men	vi	kan	glæde	os	over,	at	der	også	kommer	nye	til.	Udover	3.	div.	
deltager	herrerne	i	en	kvalifikationsrække	og	det	er	der	også	tilmeldt	i	2021.	

Dameeliten	spiller	i	kvalrækken	og	deres	resultater	bliver	bedre	år	for	år,	flotte	resultater,	det	er	også	dejligt,	at	vi	er	i	
gang	med	at	skabe	et	hold	med	en	anden	aldersfordeling,	men	en	kæmpe	tak	til	de	piger,	der	konsekvent	har	bakket	
op	om	holdet,	og	har	gjort	det	muligt,	at	vi	har	en	dameelite.	

Vores	veteranhold	har	også	formået	at	fastholde	3.	div.	og	stort	tillykke	med	det.	

	

Sponsor	og	Marketing	

Vi	har	hvert	år	en	ikke	ubetydelig	indtægt	via	vores	sponsorer.	Vi	kan	se,	at	flere	sponsorer	tager	deres	sponsorater	op	
til	revision,	hvad	får	de	ud	af	deres	sponsorat,	er	der	en	fornuftig	sammenhæng	mellem	udgifter	og	den	profilering	vi	
giver	 virksomheden.	 Der	 ligger	 helt	 sikkert	 et	 potentiale,	 hvis	 vi	 bliver	 bedre	 til	 at	 tilfredsstille	 de	 ønsker,	 som	
virksomhederne	har,	og	så	selvfølgelig,	at	vi	som	medlemmer	af	Sebber	Kloster	Golf	Klub	også	støtter	de	sponsorer,	
som	støtter	os,	vi	prøver	hele	tiden	at	forbedre	os,	og	der	er	også	en	betydelig	udvikling	på	den	front	–	takket	være	et	
godt	sponsorudvalg.	

Herfra	skal	lyde	en	stor	tak	til	vores	sponsorer,	og	vi	gør	os	umage	for	som	klub,	at	støtte	Jer.	

	

	

	

	



Husudvalg	og	sekretariat	

Endnu	et	år	uden	gæster	i	Himmerland	–	MADE	IN	DENMARK	–	det	var	en	uge	vi	godt	kunne	bruge.	Sammen	holdt	med	
endnu	et	Coronaforår,	så	har	der	været	for	lidt	at	se	til	i	klubhuset	–	hvad	angår	arrangementer	–	det	var	der	absolut	
ikke	i	2019	–	et	super	år	med	gang	i	køkkenet	–	det	glæder	vi	os	til	vender	tilbage.	Madhold	og	serveringshold	står	klar.	

De	daglige	gøremål	er	til	gengæld	ikke	blevet	mindre	i	disse	Coronatider	og	derfor	skal	der	lyde	en	kæmpe	tak	til	alle	
dem	der	jævnligt	hjælper	med	at	holde	huset	vedlige	og	i	præsentabel	stand	–	den	samme	store	tak	skal	lyde	til	det	
team	der	renoverede	vores	medarbejderes	opholds-	og	omklædningsfaciliteter,	det	ved	jeg	at	medarbejderne	sætter	
stor	pris	på.	

Footgolf	

Vi	har	en	pæn	indtægt	hvert	år	fra	footgolf	mellem	12	og	15	tusind,	så	når	vi	sammenholder	det	med,	at	vi	i	dag	klipper	
i	fairway	højde,	og	derfor	selvfølgelig	ikke	har	et	betydeligt	ekstraarbejde,	så	kan	vi	konstatere,	at	vi	har	et	overskud	på	
den	 samlede	 bundlinje.	 Der	 er	 meget	 stort	 pres	 på	 Engsløjfen,	 men	 jeg	 har	 ikke	 oplevet,	 at	 golf	 og	 Footgolf	 har	
kollideret.	

	

Golfring	2020	

I	2020	indtrådte	vi	i	en	ny	golfring	med	Randers	Fjord,	Mariager,	Hobro,	Volstrup	og	Rold	–	det	var	egentlig	med	vemod,	
at	vi	udtrådte	af	den	tidligere	golfring,	men	da	halvdelen	af	vores	gæster	kom	fra	Rold	og	de	ønskede	at	skifte,	så	følte	
vi	os	nødsaget	til	at	følge.	Det	er	mit	indtryk,	at	medlemmerne	i	det	store	og	hele	har	fundet	glæde	i	den	nye	ring,	da	vi	
besøger	 klubberne	 mere	 end	 i	 den	 tidligere	 ring.	 Vores	 hovedformål	 med	 deltagelsen	 i	 golfringen	 er	 at	 give	
medlemmerne	nogle	ekstra	tilbud,	så	alt	i	alt	tror	jeg	vi	har	valgt	det	rigtige,	ved	at	følge	Rold	syd	på.	

	

	



Regel-	og	handicapudvalget	

I	2019	implementerede	vi	de	nye	golfregler,	og	der	blev	afholdt	flere	aftener	for	medlemmerne.	Det	er	mit	indtryk,	at	
vi	fik	en	rigtig	god	start	på	de	nye	regler.	I	år	er	det	handicapsystemmet,	der	skal	implementeres	og	jeg	kan	kun	opfordre	
alle	medlemmer	til	at	afleverer	så	mange	scorekort	som	muligt,	så	I	får	det	mest	retvisende	handicap.	

	

Turneringer	

Det	har	været	rigtig	svært	at	tilrettelægge	turneringer	i	det	sidste	års	tid,	der	er	gennemført	alt	hvad	der	var	muligt	og	
turneringsudvalget	har	ydet	en	stor	indsats	–	tingene	bliver	ikke	lettere	når	de	først	skal	planlægges	og	så	aflyses	eller	
modificeres.	Vi	håber	at	2021	henad	vejen	bliver	noget	lettere,	så	vi	kan	komme	tilbage	til	den	store	opbakning	vi	har	
set	fra	tidligere	år.	

	

Shelters	

Vi	fik	vores	shelters	færdige,	med	lynafledere,	så	vi	trygt	kan	benytte	dem,	når	der	er	lyn	og	torden	over	Sebber.	En	
meget	stor	tak	til	alle	dem	der	deltog	i	bygningen	og	malingen	af	vores	shelters.		

	

Gaver	

I	sensommeren	2018	anmodede	vi	medlemmerne	om	at	bidrage	med	en	gave	på	200,-	kr.,	så	vi	kunne	søge	om	delvis	
momsfritagelse.	Der	var	en	kæmpe	opbakning	til	projektet	og	det	har	resulteret	i	betydelige	beløb	i	de	to	forgangne	år,	
som	absolut	har	været	afgørende	for	en	fornuftig	økonomi.		Jeg	håber,	I	igen	vil	bidrage	med	en	gave	i	2021,	da	det	er	
et	fantastisk	bidrag	til	klubben,	og	det	er	jo	også	med	til,	at	vi	ikke	har	hævet	kontingentet	gennem	flere	år.	

	



Hole	in	one	

Jeg	vil	gerne	opfordre	til,	at	I	støtter	op	omkring	hole	in	one	foreningen	–	selvfølgelig	fordi	I	dermed	har	mulighed	for	
at	score	en	net	sum	oven	i	glæden	ved,	at	I	har	lavet	et	hole	in	one.	Skulle	enkelte	af	jer	–	mod	forventning	ikke	lave	
hole	in	one,	så	kan	I	glæde	jer	over,	at	halvdelen	af	indbetalingen	går	direkte	til	vores	ungdomsarbejde.	

	

	

	

Økonomi	og	bestyrelse	

Nu	 skal	 jeg	 selvfølgelig	 ikke	 tage	 ordet	 fra	 kassereren,	men	 jeg	 vil	 gerne	 komme	med	 lidt	 bemærkninger	 til	 vores	
regnskab	for	2019	og	2020,	hvor	vi	er	kommet	ud	med	flotte	resultater,	hvorfor	det?	

Fordi	vi	 i	den	grad	er	en	bestyrelse,	der	er	opmærksomme	på	at	få	økonomien	til	at	hænge	sammen,	vi	er	samtidig	
enige	om,	at	alt	hvad	der	kan	flyttes	ud	på	banen,	det	skal	flyttes	ud	på	banen,	men	der	skal	være	en	sammenhæng	
mellem	investeringer	for	at	forbedre	vores	indtjening	og	investeringer	i	vores	produkt	banen	og	klubhuset	–	den	balance	
leder	vi	hele		tiden	efter.	

	


