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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00
Carlsberg Loungen, Blue Water Arena

Dagsorden 
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår valg af advokat (H) Holger Refslund

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2016 (Bilag 1)

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016, til godkendelse (Bilag 2)

4. Fastsættelse af kontingenter og andre ydelser for 2017 (Bilag 3)
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til fastsættelse af indskud for perioden frem til næste general-
forsamling 

5. Forelæggelse af budget for 2017, til godkendelse (Bilag 2)

6. Indkomne forslag

1. Vedtægtsændringer (Bestyrelsen se bilag 4) 
a. Kontingentopkrævning 
b. Kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer bortfalder
c. ”Andre ydelser” udgår af vedtægten 
d. Revisionstandard indsættes i vedtægten

 
2. Fastlæggelse af kontingenter for 2018 (Bestyrelsen se bilag 6) 

3. Tidsbestilling
a. Forslag fra bestyrelsen (bilag 5)
b. Forslag fra Medlem nr. 3-1276, Mogens Nielsen (bilag 5 side 1 nederst)

7. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Fisker som formand
Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af: Osvald Majland Pedersen
Og genvalg som bestyrelsessuppleant til Preben Schmidt 

8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg

9. Eventuelt
Uddeling af advokatfirmaet Dahls ungdomslegat 



BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016

Den 16. april 2016 døde den tidligere mangeårige formand for Esbjerg Golfklub Jørgen Kjær. Han udførte et 
stort og engageret arbejde for klubben. Jørgen var altid med til at skabe den rette stemning både før, under og 
efter en golfrunde. Æret være hans minde.

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at medlemmerne har en stor klubfølelse, at Esbjerg Golfklub er vores klub, 
og at medlemmerne er stolte af deres medlemsskab i respekt for hinanden og gæster og naturligvis de ansatte.

Også i 2016 var mange medlemmer frivillige hjælpere i udvalg, større eller mindre enkeltstående opgaver 
- opgaver der kan være mere eller mindre synlige - og så var der rigtig mange som deltog forår og efterår i 
oprydning på banerne og i skoven sammen med greenkeeperne. Den model gentager vi i 2017. 

Alle disse aktiviteter er med til at styrke fællesskabet i klubben, men også med til at skabe den kvalitet, som vi 
alle gerne ser, at vort golfanlæg er eksponent for.

Marbæk-banen er fortsat og skal fortsat være højt rangeret regionalt, nationalt og internationalt. Stor tak til 
greenkeeperstaben for indsatsen på vort golfanlæg.

I 2017 skal vort anlæg i dagene 18. - 20. august 2017 danne rammen om DM i slagspil for damer og herrer. 
Vi får brug for mange frivillige, så noter i kalenderen hvis du vil give en hånd med. Der kommer naturligvis 
senere mere information.

Dansk Golf Union og spillerne finder Esbjerg Golfklubs anlæg som uhyre velegnet til mesterskabs afvikling. 
Senest havde vi et meget vellykket arrangement trods vejrgudernes ugunst med afviklingen af DM i holdspil.

Bestyrelsen har en ambition om afvikling af en international turnering inden for en tidshorisont på 2-3 år.

Hvordan ser medlemssituationen ud?
Der er grund til behersket optimisme.
DGUs statistik pr. 10. januar 2017 viser følgende resultat med tallene pr. 9. februar 2016 i parentes
Under 25 år 107  (98)
25-64 år. 884 (852)
Over 64 år 439 (439)
Aktive i alt 1.430 (1.389)
Hertil kommer 28 longdistance og 122 passive samt 2 juniorer uden banetilladelse.

Det er fortsat nødvendigt at have fokus på forøget medlemstilgang både af helt nye golfspillere og allerede 
etablerede golfspillere.

For at give bestyrelsen handlemulighed foreslås, at generalforsamlingen i lighed med tidligere år bemyndiger 
bestyrelsen til at fastsætte indskuddets størrelse.

Endvidere vil bestyrelsen fremsætte forslag om vedtægtsændringer vedrørende primært tidspunkt for kon-
tingentfastsættelse, opkrævningstermin mm. Alt for at skabe et mere sikkert budgetgrundlag i forhold antal 
medlemmer.

Esbjerg Golfklubs hovedindtægtskilde er medlemskontingent, så selvom vi gerne vil intensivere muligheder-
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016

ne for andre indtægtskilder, så er det afgørende for klubbens høje standard, at vi alle er med til at skaffe nye 
medlemmer.

Den 31. oktober og 2. november 2016 afholdt vi 2 meget velbesøgte medlemsmøder med overskrifterne øko-
nomi, kontingent og tidsbestilling. Begge møder var præget af en sober og fair dialog, uanset synspunkter.

På møderne præsenterede bestyrelsen en forventning om en generel kontingentstigning på 300 kr. i 2017.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017 mm finder bestyrelsen nu det forsvarligt at foreslå en mindre 
kontingentstigning, nemlig 100 kr. hvis man ønsker at spille både Marbæk og Myrtue, men ingen stigning, 
hvis man kun vælger at spille Myrtue. For 2018 yderligere 100 kr. gældende for begge baner.

Det betyder, at Myrtue-medlemskab - som bliver en bedre og bedre bane - er prismæssigt og kvalitetsmæssigt  
konkurrencedygtig med de nærmestliggende baner.

Efter disse 2 møder har bestyrelsen besluttet at bede generalforsamlingen om bemyndigelse til, at der kan 
indføres tidsbestilling i lighed med landets øvrige golfklubber.

Foranderlighed er et faktum også i golfverdenen, derfor er forandringsparathed et must for os alle i Esbjerg 
Golfklub, uanset om vi er medlemmer eller ansatte.

Ultimo 2015 igangsatte bestyrelsen en proces med deltagelse af en større gruppe af frivillige og ansatte med 
henblik på at skabe et bestyrelsesgrundlag for udvikling af klubben (værdier, visioner, mål).

En sådan proces tager tid og stopper vel egentlig aldrig helt.

Fortsættes næste side
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016

Et af resultaterne er Visionsdokument 2016 ”Sjov, Sund, Seriøs”.

Missionen – Fortæller hvorfor vi er her
Esbjerg Golfklub er sjov, sund og seriøs. De timer du bruger i Esbjerg Golfklub, gør at du kommer igen 
og igen fordi du elsker spillet, og fordi stemningen og omgivelserne gør klubben til noget særligt for både 
medlemmer og gæster.

Værdierne – Driver os mod visionen
Vi har tre sæt af værdier, som tilsammen markerer vores særkende. Værdierne er noget vi gør eller en 
kvalitet ved noget vi gør.

1. Respekt
• Respekt for golfspillets regler – Herunder også etikette- og klubregler.
• Respekt for andre spillere – Både klubmedlemmer og gæster.
• Respekt for ansatte og deres arbejde.

2. Fælleskab
• Kulturen i Esbjerg Golfklub bygger på samvær om spillet og i klubben.
• Vi byder hinanden og gæster velkommen i klubben.
• Vi prioriterer klubturneringer og klubber i klubben som ramme om fællesskab og samvær.
• Vi prioriterer sociale arrangementer, som fremmer samvær og livsglæde.

3. Ansvar
• Vi tager ansvar for vores klub og det sportslige fællesskab, der er en del af DGU/DIF.
• Vi tager ansvar for at vi som medlemmer er en del af et menneskeligt og økonomisk fællesskab.
• Vi tager ansvar for at vi er en del af lokalsamfundet og Naturpark Vadehavet.

Visionen – Udtrykker det mest overordnede mål for Esbjerg Golfklub
Esbjerg Golfklub rangerer til stadighed blandt de førende foreningsdrevne klubber i Danmark. Det 
skyldes, at klubmiljøet understøtter udvikling og nytænkning, der gavner og glæder både medlemmer og 
gæster.

De langsigtede mål – Sikrer at vi holder kursen
• Som forening træner, hygger og spiller vi på mange niveauer – Både internt og eksternt.
• Foreningens økonomi skal være robust, til stadighed i balance og skal udnytte mulighederne for 

en vis forretningsmæssig drift.
• Vores baner og træningsanlæg har altid højeste kvalitet.
• Esbjerg Golfklub er for alle aldre, hvor særligt børn og unge får stor opmærksomhed – Både 

sportsligt og socialt.
• Vores gæster får en god oplevelse i Esbjerg Golfklub.

Processen fortsætter i 2017.
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Som en afledt konsekvens af drøftelserne har bestyrelsen besluttet, at målet for organisationen i klubben er 
en opdeling i 3 funktionsområder - ”anlæg og bygninger”, ”interne relationer”, ”eksterne relationer”, hvor de 3 
chefer udgør et chefteam. Denne struktur medfører, at klubsekretærfunktionen nedlægges.

Det er bestyrelsen klare forventning, at denne teamorienterede organisation vil optimere den samlede resur-
seanvendelse.

I bestyrelsens overvejelse indgår også en reduktion af antallet af udvalg, ikke at det betyder, at behovet for 
frivillige bliver mindre, tværtimod, men det er bestyrelsens opfattelse, at mange medlemmer gerne vil lave et 
stykke frivilligt arbejde, men ikke som formelt bestyrelsesmedlem, men som deltager i løsning af en opgave, 
der kan have et større eller mindre omfang.

Jørgen Veje og Ove Dahl Jensen udtrådte af bestyrelsen i løbet af 2016. Begge begrundet i forøget arbejdspres 
samt for Jørgens vedkommende også en flytning fra Esbjerg.

Suppleanterne Preben Schmidt og Jørgen Skovbjerg tiltrådte bestyrelsen, begge har ønsket at vende tilbage til 
deres suppleantposter, så på generalforsamlingen skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

I øvrigt henvises til de enkelte udvalgs beretninger.

Igen kan vi se tilbage på nogle dejlige golfrunder hele året rundt på vore fremragende baner (vi skåner lige 
Marbæk et par måneder), selv i januar spiller vi til sommergreens på Myrtue, glæde os over at rengøringsom-
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rådet er renoveret, at den kunstige udslagsbane er taget i brug, at vort damehold rykkede op i 3. division, at 
begge vore herrehold fastholdt deres divisionsstatus, at vore unge spillere opnår flotte resultater - og så skal vi 
altid huske på, at golf er for alle uanset køn og alder, det er netop det unikke ved golf.

For ikke at glemme den morgen og den dag Chi og Jan blev gift, det var så flot og så smukt. Endnu en gang 
tillykke.

Afslutningsvis en stor tak til frivillige, ansatte, Erhvervsklubben, sponsorer, shop, restaurant - uden jer ville 
Esbjerg Golfklub ikke være på det niveau, som vi er.

På bestyrelsens vegne
Per Fisker
Formand
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BANEN

2016 var igen et godt år for begge baner. Vi åbnede for sommergreens på Myrtue banen allerede den sidste 
weekend i januar, men spillede dog til vintergreens ca. 14 dage i februar og igen den første uge af marts.

Marbæk banen blev åbnet den 18. marts, og i første omgang var det fra tee 49 og 52, det gjorde vi for at skåne 
især tee 57 da det er den der har det største slid gennem sæsonen. Det blev dog alligevel en lang sæson da ba-
nerne stort set var spilbare helt frem til den31. december, hvor Marbæk er gået i vinterhi. Vi forventer at åbne 
for Marbæk igen den 1. marts, men det vil dog være afhængig af hvordan vejret arter sig.

Der vil hen over vinteren blive spillet til sommergreens på Myrtue, hvis ikke der er frost eller sne. Her har vi 
en bøn til alle spillere: HUSK NU AT RETTE NEDSLAGSMÆRKER OP.

Begge baner har hen over sæsonen stået rigtig flotte, og vi er nu på et niveau hvor vi alle kan være stolte af 
at være en del af Esbjerg golfklub, dog vil der altid være ting vi kan gøre bedre, anderledes eller ændre, men 
vores målsætning vil være at vi skal prøve at holde den høje standard som banerne har præsteret de sidste 3 
til 4 år.

Greens har hen over sæsonen været rigtig gode, og der har ikke været de store problemer med dem. På 
Myrtue er de blevet eftersået 2 gange og Marbæk er eftersået 3 gange. Derudover er de blevet vertikalskåret, 
topdresset, prikket og tromlet med jævne mellemrum. Vi har dog i efteråret haft et mindre svampeangreb 
på nogle greens på Marbæk, men ikke noget alarmerende og ikke noget vi helt kan undgå da det er meget 
begrænset hvad vi har til rådighed af svampemidler.

Fairways har i sæsonen 2016 stået knivskarpe, og også her har vi været forskånet for de store udfordringer, 
med hensyn til skader fra især stankelben. Fairways på Marbæk og de første ni på Myrtue er blevet eftersået, 
det gøres for at øge bestanden af de kulturgræsser vi ønsker og samtidig få et tættere og mere slidstærk græs-
tæppe på fairways.

Teestederne er blevet vertidrænet, eftersået og topdresset 1 gang, derudover hånddresser vi med en blanding 
af frø og sand flere gange om ugen. Vi har i efteråret rettet 4 teesteder op, det er på hul 2, 3, 13 og 17. teestedet 
på hul 3 er også blevet hævet med ca. 20 cm. Det har vi gjort for at få et bedre udsyn ned over lyngen.

Udover teestederne har vi renoveret greensbunker på hul 13 Marbæk, og ellers er der blevet tyndet ud i be-
plantningen rundt på banen.

Greenkeeperstaben har i 2016 bestået af 6 helårsansatte og 5 sæsonansatte. Til sæsonen 2017 har vi ansat 2 
elever, det er Phillip der er 21 år og kommer fra Vejen, og Rune der er 24 år og kommer fra Varde. De starter 
1. marts så tag godt imod dem.

Morten Terkelsen

Chefgreenkeeper
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JUNIORUDVALGET

Vi har haft en lille fremgang af juniorspillere. Vi er ca. 85 juniorer i alder varierer fra 3 til 18 år.

Vi har i løbet af 2016 fået skabt et fundament for vores juniorer. Vi har haft super god tilslutning til vores 
arrangementer. I løbet af året er der flere forældre, der har været behjælpelige med at få koordineret opgaver i 
forhold til sociale arrangementer, interne og eksterne juniorturneringer.
Vi er fortsat et meget lille juniorudvalg bestående af Johannes og Linette, men vi synes selv , at det fungerer 
fint, hvis vi blot kan kapre hænder til specifikke opgaver.

Vores primære formål er, at skabe et godt miljø og rammer, hvor den enkelte junior har mulighed for at ud-
vikle sit spil/niveau, blive en del af et fællesskab og får en god klubfølelse, uanset om man er bredde eller elite 
juniorspiller.

At skabe godt miljø og rammer er sket ved ugentlige træninger, forskellige interne turneringer, RAJT og so-
ciale arrangementer, såsom fredagsgolf med spisning, lysgolf og overnatning.

Der er trænet efter Dansk Golfunion og PGA’s koncept om aldersrelateret træning. Det vil sige, at juniorer 
har været inddelt i hold ud fra alder. Vi har i år haft 4 hold. De har været inddelt i et ”kids” hold for de mind-
ste til og med 7 år, ”Præ” hold fra 7 til 12 år, ”Pub” hold 11- 15 år og Postpub hold 16 – 21 år. 
Generelt har der været en positiv stemning. Det har dog varieret meget hvor mange, der har været til træ-
ning, nogen hold bedre end andre. Konkurrencen er hård i forhold til andre sportsgrene, men vi håber og 
tror på, at vi for skabt træning, så juniorerne i fremtiden vil prioritere golf i Esbjerg golfklub. Opdelingen i 
mange hold og selve træningsformen kræver, at vi har en del hjælpetrænere og der skal derfor lyder et KÆM-
PE tak til dem, der har meldt sig og vi ser gerne flere, der byder ind næste år. Jeg er sikker på at de nuværende 
hjælpetrænere kan bidrage med mange gode grunde.

I år er der også i gangsat et mere struktureret forløb for erhvervelse af bagmærke i samarbejde Ib Voss, som vi 
tænker skal implementeres i 2017.

Som tidligere nævnt har vi i løbet af året afholdt fredagsturneringer hv. 14. dag, hvor der har været deltagel-
se af juniorer i alle aldre og niveauer. Det har igen været en god måde at få ”nye” golfere ud og spille på stor 
bane og spille med andre end man plejer. En fredag i måneden er afsluttet med fælles spisning, hvor forældre 
også har haft mulighed for at spise med til rimelige penge. 

Derudover har vi afholdte flere interne turnering, som åbnings- og generationsmatch, hvor der var frem-
ragende spil, score og hygge. Der har været deltagelse af mange af vores ”nye frigivet” juniorer, samt vores 
bedste juniorer og det har givet en super god stemning. Dejligt at juniorer på alle niveauer deltager i samme 
turneringer og at de ”bedste” er rollemodeller for vores yngre juniorer. 

I den første uge af sommerferien var der igen i år ”Ben og Johannes golfskole”.
Der blev kæmpet med teknik, spillet en masse golf og snakket igennem. Der var en del af de store ”juniorer” 
der gik all in og etablerede teltcamp på ”gamle” hul 9. 

Som afslutning på den ”rigtige sæson” afholdte vi en overnatningsweekend i klubhuset med konkurrencer, 
lysgolf, masser af mad og søde sager. Der var liv og glade dage i klubhuset og luftmadrasser i restauranten. 
Stort tak til Chi og Jan for dejlig forplejning og tålmodighed.
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Igen i år har vi haft vintergolf med spisning hver 2. lørdag i november og december. Der har gennemsnitligt 
deltaget ca. 25 juniorer på trods af kulde og vådt vejr. Den sidste gang inden jul spillede de pakkespil og det 
gav liv i restauranten. 

Udover træning, interne turneringer og sociale arrangementer har klubbens juniorer også deltaget i diverse 
turneringer – med STOR SUCCES.

AON holdturnering
Juniorholdturnering er en hulspils turnering inddelt i grupper efter årgang og handicap.
Vi havde 2 hold med, et u22a (spiller Bo, Victor og Mikkel). De blev slået ud efter de indledende runder, hvor 
de spillede mod Gyttegård og Breinholtgård. Sidste hold var u16a (Spiller Kasper, Frederik og Tobias, Peter 
var reserve). De gjorde rent bord i de indledende runder, hvor alle kampe blev vundet, hvilket betød 8 point. 
Deres modstandere kom fra Faaborg og Gyttegård. Landsdelsfinalen blev spillet i Fredericia, hvor de mødte 
Mollerup og tabte desværre 4-2 (Mollerup vandt senere finalen over Søllerød)

Årgangsmesterskab
Årgangsmesterskaberne består af seks drengerækker og seks pigerækker - U12, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år og 16 
år. Juniorerne spiller 36 huller over to dage, og der spilles fra scratch, dvs. uden handicap. Til sidst kåres Dan-
marks bedste golfspiller i hver årgang. Kasper Svejgaard spillede sig her til en flot førsteplads for hans alder – 
13 år og Tobias Bank Olesen blev nr. 3 for hans alder 16 år.

AON junior pokalcup
Der blev afholdt kvalifikation på Marbæk og flere spillere kvalificerede sig videre til distriktsfinalen, hvor de 
spillede imod de andre klubbers rækkevindere. Jonas Lykke vandt i sin årgang.

JDT (Jysk Distrikt tour)
Turneringen er individuel og afvikles over 6 slagspilsrunder. I år havde vi 5 spillere med, hvor 2 spillere kvali-
ficerede sig videre til at spille imod de andre distrikter. I U 14 række vandt Andreas Fogth guld og U19 række 
vandt Maria Krell sølv sammen med deres holdkammerater fra distrikt 3.
Alt i alt en god oplevelse at deltage i JDT, håber at flere af dem som udtages, har lyst til at deltage i det kom-
mende år. Det er en oplagt mulighed til at komme ud og spille på forskellige baner i hele Region Syddanmark. 

RAJT (Ribe Amt Junior Tour)
Er en individuel og en holdturnering. Klubber fra det gamle Ribe Amt og Royal Oak deltager i turneringen 
og hver klub må, ved hver match, stille med 15 spillere + 5 spillere i Plus‐rækken, som er fra 19 ‐ 21 år. Det er 
en god turnering for nye som ”gamle” spillere.
Vi ændrede i år taktik og Johannes ”udtog” spillere i stedet for at juniorerne selv skulle tilmelde sig. Det var 
ensbetydende med, at vi stillede med max hold næsten hver gang. Til sidste match var der ovenikøbet nogle 
der måtte være oversiddere.
Esbjerg golfklubs juniorer viste sig samlet frem på bedste vis med meget flotte resultater og super sammen-
hold, som vi meget gerne vil bygge videre på i 2017.
Anders Larsen vandt meget flot den samlet individuelle konkurrence og 45 forskellige juniorer vandt i fælles-
skab holdturneringen, altså vores juniorer gjorde rent bord.
Holdpokalen kan nydes i restauranten.
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Klubmesterskab
Jonas Lykke blev klubmester for juniorerne og han vandt også klubmesterskabet i herrerækken, hvor han 
spillede mod en anden junior Sebastian Søndergaard.

Shortgame match mod Breinholtgård golfklub
Sidste søndag i uge 42 afholdte vi Shortgame match mod Breinholtgård. Træningsområderne, hvor shortga-
me øvelser var opstillet, viste sig flot frem. Som resten af året 2016 gjorde vi rent bord og vandt matchen og 
endnu en pokal blev vundet og kan også nydes oppe hos Jan og Chi

Vi vil gerne i juniorudvalget sige en stor tak til:

• Alle, der har givet en hånd med. Jeg nævner ingen navne, for så glemmer jeg ingen. Jeg håber at I alle ved, 
at vi sætter stor pris på alle hænder og hovedet, og at vi får brug for jer igen og flere  i 2017 

• Johannes og Ben, I gør en kæmpe indsats for juniorerne. Spillerne hygger sig til træning og gennemgå en 
god udvikling via inspirerende træning og jeres engagement. 

• Chi og Jan for godt samarbejde, lækkert mad og jeres åbne døre for vores ideer, 

• Erhvervsklubben for at give os økonomisk støtte til at bakke op om de unge spillere og mulighed for at 
afholde diverse interne turneringer og sociale tiltag. 

• HC og Helen for hjælp med de administrative opgaver.

Til sidst tusind tak til alle juniorspillere, som gør det til en fornøjelse at være i juniorafdelingen i Esbjerg 
golfklub.

På vegne af juniorudvalget
Linette Krell, juniorformand
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HUSUDVALGET

Atter et golfår er gået, og for Husudvalget uden de store skrammer. Der har været nogle små VVS vedligehold 
i klubhuset. Lobbyen er blevet færdiggjort med nye borde og stole, der er blevet ophængt opslagstavler og 
nogle flotte fotografier af banerne, så lobbyen fremstår flot og indbydende.

Et stort irritationsmoment i bagrummet er blevet fjernet. Der er blevet monteret nye Led lysstofrør, så nu 
skulle der gerne være lys over land hele tiden.

Udendørs er træværket blevet færdigmalet sort, så klubhuset fremstår noget anderledes, mange har givet 
udtryk for, at det ser godt ud. Puslepladsen er færdiggjort og bruges nu flittigt.

I april måned havde klubben indkaldt til store rengørings-oprydningsdag. Mange medlemmer havde meldt 
sig. Der blev lavet ting, der ikke er tid til i dagligdagen. Der blev gået til den med krum hals, og resultatet blev 
flot. Der blev afsluttet med en gang pølser. I foråret vil vi prøve at gentage tiltaget med håb om endnu flere 
medlemmer vil deltage.

Til slut vil jeg takke Jens Borg for et godt modspil i Husudvalget. Også en tak til de medlemmer som har haft 
en finger med at gøre klubhuset indbydende at komme i. Tak til greenkeeperne for, at der altid ser pænt ud 
omkring klubhuset. Tak til Chi og Jan for deres altid venlige modtagelse for medlemmer og gæster.

 John Hansen

Husudvalget
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SPONSORUDVALGET

Mere end 90 forskellige virksomheder har været med til at bakke op omkring Esbjerg Golfklub med forskelli-
ge typer af aftaler i 2016. Nogle virksomheder tegner annoncer i klubbladet, nogle er på skilte på banen mens 
andre er på scorekort, flag, Par-3 banen eller lignende. Andre deltager i klubbens Company Day mens nogle 
virksomheder vælger at arrangere deres egen Company Day med et besøg i Esbjerg Golfklub.

Fælles for alle virksomheder er, at de gennem deres sponsorat er med til at sikre klubbens fortsatte drift og 
virke. En indtægt som klubben ikke kan undvære og som er et vigtigt aktiv i bestræbelserne på at nå de øko-
nomiske mål for klubben.

I slutningen af året har vi udviklet et nyt koncept, hvor virksomheder kan købe deres eget Golfhold. Kon-
ceptet er primært rettet mod nye golfere, hvor holdet kan bestå af 6-10 M/K, der kan mødes og netværke i 
Esbjerg Golfklub i en periode på 2 måneder. Der er holdlektioner med pro’en, teorilektioner m.m. indeholdt 
i pakken, der kun koster kr. 3.600. Vi krydser fingre for, at det på sigt også kan tilføre flere medlemmer til 
klubben.

Der skal lyde en stor tak til såvel de trofaste sponsorer, der har været med gennem flere år, såvel som de nye 
sponsorer, der er kommet i 2016.

På sponsorudvalgets vegne
H.C. Warrer
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UDVALGET FOR UNDERVISNING AF NYE GOLFSPILLERE

Lidt om udvalget:
Året 2016 blev året hvor udvalget ”Undervisning af nye Golfspillere” fik ny formand, nemlig undertegnede 
Jan Kroggaard.

Det har været en spændende opgave, at overtage ansvaret for uddannelsen af nye golfspillere, og dermed også 
være ansvarlig for, at der kommer nye medlemmer til klubben, som aldrig har spillet golf før.

Da der efter at være afholdt en spørgeskemaundersøgelse af, om der var nogle, som kunne tænke sig at delta-
ge i det frivillige arbejde med at uddanne nye golfspillere, var der flere ”gamle” medlemmer som meldte sig til 
dette arbejde, hvilket er rigtig positivt. 

Da det til tider kan være rigtig svært, at skaffe nye frivillige til at hjælpe med udvalgsarbejde, er det min hold-
ning, at vi skal gøre hvad vi kan, for ikke at ”overbelaste” disse frivillige.

Derfor blev udvalget i januar udvidet til, at bestå af 10 medlemmer, således at vi har tre ”besætninger” af tre 
personer, til de 3 x 8 ugers kurser vi afholder om året, således at ingen skal være kursusleder/instruktør på 
mere end et kursus om året, samt at jeg, som det 10. medlem, kan stå for administration/planlægning af kur-
serne, samt står for uddannelsen af mentor kursisterne.

Jeg har allerede fået tilsagn om, at der er flere frivillige, som gerne vil være med i vores udvalgsarbejde.

En stor tak for den store arbejdsindsats i 2016, skal her lyde til hele udvalget!!

Uddannelse af Nye Golfspillere:

Det er planen, at klubben gerne vil have tilgang af omkring 100 nye medlemmer om året, hvoraf 40 skal være 
uddannede golfspillere som kommer fra andre steder i landet/andre klubber, og vores udvalg skal uddanne 
ca. 60 nye golfspillere.

Lige som sidste år, så er antallet af interesserede for golfspillet ikke så stort som tidligere år. Jeg ved godt, at 
konkurrencen fra andre sportsgrene/sportsklubber er blevet rigtig stor og da der også er blevet mange flere, 
som dyrker egen sport (løb/mountainbikecykling og mange andre ting.

Udvalget afholdte 3 kurser af 8 ugers varighed i 2016, og vi uddannede 37 nye golfspillere på disse kurser.

Derudover er mentoruddannelsen blevet en endnu større succes, og der er uddannet 11 nye golfspillere på 
denne uddannelse.

Så i alt har vi uddannet 48 nye golfspillere i 2016!

Fastholdelse:
En lige så vigtig ting, som at uddanne nye golfspillere til klubben er, at kunne fastholde de nye uddannede 
golfspillere i klubben i tiden fremover.

For vi kan uddanne lige så mange vi vil, men hvis lige så mange falder fra, så er arbejdet næsten spildt.

Udvalget vil fremover i foråret, hvert år, afholde en ”inspirationsdag” for Nye Golfspillere, som er uddannet 
året før. 

BILAG 1



UDVALGET FOR UNDERVISNING AF NYE GOLFSPILLERE

Inspirationsdagen består af forskellige spilformer og konkurrencer i løbet af dagen, og lid regelopfriskning, 
afsluttende med lidt hyggeligt samvær i restauranten.

Denne dag har flere formål, først og fremmest, at give de nye golfspillere (som blev uddannet sidste år) mu-
lighed for, at møde dem de var på kursus med, så de kan udveksle erfaringer, have en sjov dag m.m..

Dagen har derudover det formål, at vi gerne vil følge med i, om vores nye golfspillere er kommet godt i gang, 
og det giver os mulighed for måske at hjælpe dem, hvis der er noget de går og ”kæmper” med til hverdag på 
golfbanen.

Vores Inspirationsdag 2017 (for spillere uddannet i 2016), afholdes lørdag d. 8. april!!!

Fremtiden:
”Det er svært at spå, især om fremtiden”, men vi skal, som det kan ses på antallet af nyuddannede golfspillere 
i 2016, gerne lidt højere op i antal end de 48 personer, men hvordan kommer vi nu det?

Der er sikkert mange, som har gode ideer til det, og det er bare dejligt. Hvis I har nogle ideer til hvervning af 
nye golfspiller, må I meget gerne skrive til mig på flg. Mail: jankroggaard@webspeed.dk 

Et tankeeksperiment:
Vi er ca. 1500 medlemmer i klubben – hvis nu hver 10. medlem finder et familiemedlem/ven/kollega eller en 
helt anden, som kunne overtales til, at prøve at spille golf, og deltage på et af vores kurser, så ville vi have ca. 
150 mulige kursister og måske også ca. 150 nye medlemmer.

Så lad det være min opfordring til alle medlemmer – gå på ”jagt” efter en, som kunne tænke sig at prøve golf-
spillet. 

Datoer for vores kurser, står på hjemmesiden, og der står også beskrevet, hvordan man bliver uddannet på 
mentorordningen, hvis man ikke kan følge de ”normale” kurser.

Endnu engang,  en stor tak for indsatssen i 2016 og for de mange gode oplevelser, både sammen med udval-
get og alle Jer nye golfspillere!!!

På udvalgets og egne vegne

Jan Kroggaard, formand for ”Udvalget for undervisning af nye golfspillere”
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REGEL-, ETIKETTE- OG HANDICAPUDVALGET

Når man tænker på udvalgets navn, Regel-, Etikkette- og Handicapudvalget, skulle man næsten tro at et 
sådant udvalg med hele tre fagområder, ville være et udvalg, der kræver så meget arbejde af medlemmerne, at 
man slet ikke får tid til at spille golf. Sådan er det heldigvis ikke. En stor del af udvalgets arbejde er, at holde 
sig ajour med golfreglerne og afgørelserne på samme regler, samt at følge med i udviklingen på handicapom-
rådet, via DGU’s møder og kurser. Det meste af dette foregår på tider, hvor golfen alligevel ligger på et lavt 
aktivitetsniveau. Det er derudover også udvalgets arbejde, at formidle sin viden til klubbens medlemmer, 
i form af kurser for nye golfspillere, afholdelse af periodevise medlemsmøder med udvalgsfagligt indhold, 
tilbyde specialarrangementer for f.eks. klubber i klubben. Derudover stiller udvalget altid sin viden til rådig-
hed, som klubdommer ved turneringer over 18 eller flere huller. Sidst, men ikke mindst, har udvalget ansva-
ret for, at EGA-reglerne følges i Esbjerg Golfklub. Det udmøntes i dagligdagen i, at vi altid står til rådighed 
for medlemmerne, når de er i tvivl om et eller andet i denne forbindelse, ligesom vi hvert år i januar måned 
tager os af årskørslen, med deraf følgende spørgsmål fra medlemmerne. Et spændende arbejde, som giver 
utrolig mange berøringsflader med klubbens medlemmer, men absolut også ind i mellem giver anledning til 
at klinger krydses, Lad mig dog hurtigt tilføje, det nyder vi, det viser jo kun, at det vi arbejder med ikke er 
uvedkommende for medlemmerne.

Ud over de mange regelspørgsmål vi som sagt altid bliver stillet overfor har 2016 egentlig været et stille år. 
Ved årets begyndelse fik vi godt nok en ny revision af golfreglerne, men denne gang uden de store ændringer 
i selve regelbogen, bortset fra at det nu godt kunne være naturkræfterne der flytter bolden også efter spiller 
har indtaget sin stance, plus et par mindre ændringer. Det blev også gjort ulovligt at forankre sin putter på 
kroppen både direkte og indirekte, men ellers var det mest ændringer i ”Decisions on the Rule of Golf ”, hvor 
ændringerne var.

Året bød også på et par episoder omkring klubbens ordensregler men disse blev landet i mindelighed med 
undskyldninger til de ”forurettede”. Dejligt at vi kunne det i disse situationer og i andre hvor der blot har være 
afgivet info til udvalget om episoder.

Vi har dog i Esbjerg Golfklub to tilbagevendende problemstillinger (i lighed med de fleste andre klubber vil 
jeg mene): 

Generel gennemlukning og Start på hul 10 samt for Marbæks vedkommende også på andre huller.

Det gør vi noget ved i 2017. Udvalget har besluttet at selv om vi mener at det står klart og tydeligt i vores 
ordensregler, så kan vi måske gøre en ekstra indsat for at formidle budskabet, ligesom udvalget i perioder vil 
køre en massiv baneservice(kontrol). Derudover bliver der i første del af 2017 tilbudt små regelsessioner af en 
times varighed og på forskellige tider af dagen. 

Sådan er der hele tiden nye situationer, der skal tages stilling til, så arbejdet i regeludvalget bliver aldrig ke-
deligt og det kunne da også være rart, om vi kunne finde et par stykker mere i klubben, der kunne tænke sig 
at deltage i arbejdet. For at være med skal du være villig til at tage på et par kurser af en til to dages varighed. 
Klubben betaler dine udgifter i forbindelse med kurset. Det vil være en fordel for dig selv, at du læser engelsk 
rimelig godt og hvis du virkelig vil drive regelinteressen langt og f.eks. gå dommervejen på national og inter-
nationalt plan, så skal du også kunne tale engelsk flydende. Men start i det små og overskuelige, kom med i 
Regel-, Etikette- og Handicapudvalget. 

På udvalgets vegne 

Ib Voss Formand for Regel-, Etikette- og Handicapudvalget.
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SPORTS- OG ELITEUDVALGET

Sæsonen 2016 var året, hvor det lykkedes EGK´s bedste herrehold at forblive i 1.division efter de var meget 
tæt på at spille om oprykning til Elite division, de manglede kun 3 sølle point, så super flot.

Sæson 2016 var også året, hvor EGK´s næstbedste herrehold i 3.division forblev i 3. division, så ligeledes 
super flot præstation og slog tilmed vores naboer fra Breinholtgård stort på hjemmebane.

Sæson 2016 fik EGK sit nye Damehold som efter målsætningen rykkede op i 3 div. også her et super flot 
resultat.

Sæson 2016 blev også året, hvor EGK fik mange flotte individuelle resultater. Der har været udfordringer for 
alle spillere i alle aldre og niveauer og deres træning og målrettede indsats har gjort, at alle målsætningerne 
for 2016 er nået. Det bliver spændende at se, om vi kan gøre det lige så godt i 2017.

Målsætning for 2016 var:
1. division herrer skulle forblive i 1. division. OPFYLDT

3. division herrer skal beholde deres plads i 3. division. OPFYLDT

Individuelle turneringer – herrer - minimum 10 top 10 placeringer. OPFYLDT

Individuelle turneringer – juniorer - minimum 6 top 10 placeringer. IKKE OPFYLDT

Individuelle turneringer – damer - minimum 1 top 10 placering. OPFYLDT

Individuelle turneringer – piger - minimum 1 top 10 placering. OPFYLDT

Udfordringer i elitearbejdet i EGK:
Vi har mange dygtige golfspillere i EGK, som efter afsluttet ungdomsuddannelse vælger at studere i en anden 
by end Esbjerg.

Det er ærgerligt, at mange års god træningsindsats ikke kommer EGK til gode.

Vi ønsker disse spillere alt mulig held og lykke med deres studier og i deres fremtidige golfliv - håber at se 
dem igen i EGK, hvis de vender tilbage til Esbjerg når deres studietid er forbi.

Vores anden meget store udfordring er også at vi mangler flere unge talenter som bobler til vores trup, for 
netop at kunne bibeholde den høje standard i trupperne, og det gælder også især for Dame holdet. Så det er 
en lidt trist udsigt desværre.
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SPORTS- OG ELITEUDVALGET

Med spillertruppen på nuværende tidspunkt er målsætningen for 2017:
1.holdet skal blive i 1.division.

1.holdet er i 2017 kommet i pulje med Odder, Kolding og Silkeborg Ry

Datoerne er 6.og 7. maj, 17. og 18. juni og slutteligt 12. og 13. august

2.holdet skal blive i 3.division og prøve at spille med om oprykning til 2.division.

2.holdet er i 2017 kommet i pulje med Give, Skørbæk Mølle og Varde.

Datoerne er 6.og 7. maj, 17. og 18. juni og slutteligt 12. og 13. august

Division damer skal kunne rykke op og de har spilledage i 2017 6.-7.maj, 17.-18.juni og 12.-13.august i pulje 
med Gyttegård, Jelling og Breinholtgård.

Divisionsholdet Veteraner skal møde Fredericia – Århus – Horsens i 2017

Jeg vil meget gerne opfordre vores medlemmer at kigge fordi på disse datoer og bakke vores hold op, og selv-
følgelig respektere at banen er lukket i de perioder hvor vi spiller hjemme, da det kan få store konsekvenser 
hvis medlemmer bliver blandet ind imellem divisionsspillere, det kan medfører tabt match, vi har desværre 
oplevet det i 2016.

For at opretholde disse mål, er det meget vigtigt, at klubben bakker op med meget træning til alle vore elite-
spillere. Samtidig er det vigtigt, hvis klubben har intentioner om, at blande sig i toppen af dansk golf, at man 
gør alt for, at støtte disse spillere både økonomisk og træningsmæssigt.

Det er vigtigt, at vi i EGK har fokus på det sportslige element i golfen og er med til at fremme og sikre selve 
sporten. Det gøres bl.a. ved at arbejde på og skabe resultater i såvel hold- som individuelle turneringer. Det 
kræver, at vi tænker og handler fremadrettet, hvilket vi gør. På Eliteplan betyder det blandt andet, at ”føde-
kæden” til Eliten skal være tilstede og sikres. Det handler om at få de børn, som starter på golfsporten til at 
få lyst til at blive. Her er arbejdet med ”Golf for Kids” og juniorgolfen essentielt, men også muligheden for at 
familien i fællesskab kan spille golf.

Der er mange parametre på forskellige niveauer, som har betydning for at det kan lykkes. På spillerniveau kan 
vi i EGK for den enkelte være med til at fremme træningsmiljøet, tilgangen til træning og muligheden for at 
deltage i matcher.

Der er et ønske fra Sportsudvalgets side om, at spillere på alle niveauer skal trives med deres golf og har en 
glæde ved at træne og spille. Her har faciliteter og et godt klub- og træningsmiljø stor betydning for alle 
spillere. Der er mange frivillige, som yder en indsats for at få alt omkring junior, Bobler- og Elitetruppen til at 
fungere. Den enkelte frivilliges indsats gennem sæsonen er vi meget glade for, og vi værdsætter det meget.

Elitetruppens spillere modtager støtte fra Erhvervsklubben og EGK til at kunne udøve deres sport på et højt 
niveau. Det er vi meget glade for og som tak for dette, er vi parate til at bidrage med frivilligt arbejde.

Vi fik i år ligeledes bevilget et beløb fra Erhvervsklubben til en mental træner, som vi i skrivende stund har 
haft på besøg 2 gange, et meget spændende projekt som vi forventer os meget af.
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Klubmesterskab 2016
Klubmesterskabet er en gammel tradition, som er vigtig og har sin berettigelse i en klub som EGK med Me-
sterskabsbanen Marbæk og med Elite- og divisions golf.

Disse faktorer og klubmesterskabet er med til at give et Elitepræg i klubben, hvilket er motiverende for såvel 
spillere og juniorer, der ønsker at udøve sporten.

Sports- og Eliteudvalget har påtaget sig at arrangere og afholde Klubmesterskabet fremadrettet, dog håber vi 
at EGK også har et ønske om at denne turnering bibeholdes, da vi i år mødte en smule modstand i form af 
vanskeliggørelse af bane lukning m.m. som gjorde tingene lidt for besværlige.

Vi håber på rigtigt mange deltager. Husk du kan deltage i både klubmesterskabet og puttemesterskabet. Det 
må være stort at få sit navn på væggen.

Tak til:

Der skal rettes en meget stor tak til alle medlemmer af Elite udvalget og ansatte i EGK, som deltager eller yder 
en form for hjælp til at støtte elitespillere i alle aldersklasser i EGK.

Specielt vil vi gerne takke Erhvervsklubben i EGK og Jane & Torben Lund for at stille deres fritid til rådighed, 
meget tidligt om morgen når der spilles Div. golf hjemme, og til alle 3 holdledere for deres frivilligere arbejde 
med at få tingene til at fungere på hvert hold.

I det forgangne år har Erhvervsklubben i EGK endnu en gang hjulpet med økonomisk støtte til at bakke op 
om de unge spillere. En støtte vi er meget glade og taknemlige for. Vi ser frem til et forsat godt samarbejde 
også i 2017.

Advokatfirmaet Dahl
Tak til Advokatfirmaet Dahl som igen i år uddeler ”Drivelegatet”. Legatet er oprettet med det formål at støtte 
juniorer og unge golfspillere i lysten til at spille golf og/eller fremme deres færdigheder i udøvelsen af spor-
ten.

På vegne af Sports- og Eliteudvalget

Kenneth S. Mikkelsen
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TURNERINGSUDVALGET

Turneringsudvalget stod i 2016 bag 33 arrangementer, som omfattede 22 ugeturneringer og 11 18-hullers 
turneringer. 

Ugeturneringerne havde også i det forløbne år en bred tilslutning, idet mere end 150 medlemmer har deltaget 
i årets løb. I gennemsnit var der 30 spillere per gang. Der spilles ofte en form for parspil fordi ugeturneringer-
ne jo bl.a. har til formål at introducere nye golfere for spillet på stor bane, men så ofte som muligt vælges en 
spilform, som giver mulighed for en personlig score med tilhørende regulering af handicappet. Der er mange 
erfarne spillere som deltager flittigt i ugeturneringerne, hvor de bidrager til et fornuftigt flow i spillet, og hvor 
de i øvrigt - med sikker fornemmelse for hvornår man kan kommentere medspillernes indsats og hvornår 
man skal holde sin mund – er med til at skabe den positive stemning som altid hersker i ugeturneringerne. 

Mange af de 11 turneringer over 18 huller har en lang tradition i klubben. Åbnings- og afslutningsturne-
ringerne er sammen med Gåseturneringen populære gengangere, som altid fylder banen op med over 72 
tilmeldte. I år var det åbningsturneringen, der blev topscorer med 100 tilmeldte. Pinse- og Parturneringerne 
nyder knap så stor tilslutning (hhv 53 og 58 deltagere) og vil måske have godt af et serviceeftersyn. De to søn-
dagsturneringer har deres berettigelse derved at de indgår i Boss/SynoptikCup, men tilslutningen er begræn-
set. Det samme må siges om Vadehavsturneringen, der blev afviklet over 2 dage. Turneringsudvalget er gået i 
tænkeboks og overvejer hvad der skal ske med disse tre turneringer.

For anden gang afholdtes en pokalturning for Klubberne i Klubben, den såkaldte KiK Cup. Der var kun 6 
tilmeldte hold, som til gengæld havde en meget spændende turnering, som først blev afgjort i anden runde. 
Vi håber med en større PR indsats at kunne få flere af vores klubber til at tage udfordringen op.

På opfordring gennemførtes sidst på sæsonen en Cross Country match på Marbækbanan. Opfordringen kom 
fra nogle medlemmer som ikke bare havde lyst til nye udfordringer, men som havde udarbejdet en grydeklar 
plan for et alternativt spilforløb på Marbæk. Vi nåede at gennemføre en testmatch med 54 spillere, mange til-
hørende klubbens elite, og blev bekræftet i at det lod sig gøre, men at det er en matchform som er forbeholdt 
spillere med en veludviklet teknik. 

Turneringsudvalget lægger vægt på det sportslige og konkurrencemæssige element ved turneringerne, men 
lige så vigtigt er det sociale, og derfor har 5 af vores turneringen i år været kombineret med fælles spisning i 
restauranten for alle tilmeldte. Der er blevet taget godt imod dette og også i den kommende sæson vil mange 
af vores 18 hullers turneringer indbefatte en fælles spisning efter matchen.

Til slut en tak til de mange der deltog i vores turneringer med godt humør, tak til BVCenior for oplægget til 
Cross country matchen – og endelig tak til turneringsudvalget medlemmer for en engageret indsats.

Arne Riis

Formand for Turneringsudvalget
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag

”Generalforsamlingen giver herved bestyrelsen bemyndigelse til, at bestyrelsen kan indføre tidsbestilling”.

Begrundelse
Bestyrelsen vælger at fremsætte dette forslag til beslutning, fordi vi over de senere år har modtaget et stadig 
stigende antal tilkendegivelser fra medlemmer, der ønsket et andet tidsbestillingssystem end boldrørerne som 
vi bruger i dag.
Det er sket mundtligt og skriftligt overfor bestyrelsens medlemmer. Især gør det indtryk, når erhvervsaktive 
medlemmer via ”Golfspilleren i
Centrum” tilkendegiver, at de har det svært med den nuværende løsning og oplever at løsningen er diskrimi-
nerende.
På 2 dialogmøder her i efteråret var der lejlighed til drøfte spørgsmålet ud fra en mulig model. Tendensen var 
også her klar.

Derfor har en samlet bestyrelse besluttet, at fremsætte forslaget. Vi opfordre alle til at stemme for vedtagelse 
af bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen er bevidst om at tidsbestilling kan udfoldes på flere måder, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at 
have afstemning om en bestemt model på Generalforsamlingen.
En vedtagelse af bestyrelsens forslag vil betyde, at bestyrelsen kan indføre tidsbestilling.
Bestyrelsen har et klart mål om at finde en løsning, der tilgodeser medlemmerne bedst muligt, og vi ønsker 
ikke A og B medlemmer.

Tidsbestillingen skal i givet fald ske i Golfbox-systemet, som i dag er et gennemtestet og anerkendt system, 
som vi allerede i dag bruger, når vi bestiller en starttid på en anden klubs bane
Det er fleksibelt og let at betjene.
Vi ved, fra de langt mere end 150 danske klubber, der benytter Golfbox, at det kræver lidt oplæring og indkø-
ring, og er klar med resurser til at gøre netop det.

Medlem nr. 3-1276, Mogens Nielsen foreslår følgende: Vedr. tidsbestilling:

”Der laves et skema som vist på klubbens hjemmeside under tidsbestilling, hvorefter Klubbernes normale 
tider blokeres.
Tidsbestilling kan derefter finde sted herudover således at hver anden tid er boldrør og hver anden tid er 
tidsbestilling”.
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