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Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Mandag den 24. august 2020 kl. 20.00 
Restauranten, Esbjerg Golfklub 

 
 

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår valg af advokat Holger Refslund 

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2019 (Bilag 1) 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019, til godkendelse (Bilag 2) 

4) Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2021 (Bilag 3)  
• Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til fastsættelse af indskud for 

perioden frem til næste generalforsamling 

5) Forelæggelse af budget for 2020, til godkendelse (Bilag 2) 

6) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
• Ingen forslag fra bestyrelsen  
• Ingen forslag fra medlemmer 

7) Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
• Birgitte Møller Jensen er indtrådt som formand i løbet af året efter den 

hidtidige formands udtræden. Bestyrelsen foreslår valg af Birgitte 
Møller Jensen som formand. 

• Birgith Andersen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår valg af 
Mogens Nielsen, samt Steen M. Christensen som er villig til genvalg. 

• Joan Hummelshøj og Jørgen Skovbjerg ønsker ikke genvalg som 
bestyrelsessuppleant, bestyrelsen foreslår Jørgen Albertsen (2 år) og 
Ole Nielsen (1 år) som nye bestyrelsessuppleanter. 

 
8) Valg af revisor 

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab, Dokken 8, 6700 Esbjerg 

 
9) Eventuelt 
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Beretninger om klubbens virksomhed i 2019 (Bilag 1) 
 
BESTYRELSENS BERETNING 2019 
 
Formålet for Esbjerg Golfklub er ifølge vedtægternes paragraf 2, at vi skal drive et golfanlæg og 
organisere de fælles idrætslige aktiviteter således, at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet på 
alle niveauer under de bedst mulige rammer`  
 
Med dette for øje har bestyrelsen også i 2019 tilrettelagt sit arbejde. 
 

Kåringer: 
 

- Danmarks bedste golfbane  -  &  -  Danmarks bedste chefgreenkeeper    - 
 
Vi er utrolig stolte over og glade for de to kåringer klubben har opnået i 2019. 
 
Johannes Eriksen rejste i oktober måned til Abu Dhabi, hvor han på vegne af Esbjerg Golfklub 
modtog prisen og blev kåret som Danmarks bedste golfbane. 4 gange før har Esbjerg Golfklub 
været nomineret til denne pris og 5. gang lykkedes det.  
Tak! Til hele vores greenkeeperstab – for uden deres indsats og engagement var vi aldrig kommet 
så langt. 
 
Kort tid efter blev vores chefgreenkeeper kåret af brancheforeningen DGA (Danish Greenkeeper 
Association) til greenkeeper of the year. Fordi vores greenkeeper, Morten Terkelsen, går forrest for 
at skabe de bedste rammer for både klub, spillere og sit personale. Loyalitet, flid og bæredygtig 
greenkeeping danner grundlaget for udnævnelsen. 
 
For nylig har vi modtaget endnu en pris fra Golf Digest, hvor Great Northern golf blev kåret som 
Danmarks bedste golfbane og EGK blev kåret som den bedste foreningsdrevne golfbane. 
 
Kåringer som vi alle i klubben kan være stolte af og som vidner om hvilket enestående golfanlæg vi 
har og at omverdenen er opmærksom herpå. I særdeleshed et flot resultat at opnå som en 
medlemsejet forening. Stort tillykke til klubben og dens medlemmer. 
 

Golfaktiviteter: 
 
Året har budt på masser af aktivitet i klubben selv i de ellers ofte stille vintermåneder. Bestyrelsen 
henviser til beretningerne fra trænere, diverse udvalg mv. nedenfor.  
 
Vi glæder os over de mange aktiviteter og tiltag til glæde for vores medlemmer. 
TAK! Til vores dygtige trænere, vores engagerede og ihærdige medlemmer af vores udvalg. 
Tak! for jeres kæmpe indsats for at skabe de bedst mulige rammer. 
 
Vi glæder os over de flotte indsatser og de gode resultater som vores dygtige spillere kommer hjem 
med, både for hold og individuelt. Og vi ser frem til at følge udviklingen de kommende år.  
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Større golfbegivenheder i 2019: 
 

- Ecco Tourens besøg i uge 34. Marbæk viste sig fra sin bedste side og hastigheden på greens 
var skruet op til maksimum. Det gav mange spillere udfordringer og kun vinderen norske 
Elias Bertheussen sluttede under par (-7). Som i 2018 var vejret i top, og de 4 pro-ams samt 
proturneringen blev afviklet til UG. Tak til Energimetropol Esbjerg for deres støtte. 
 

- Vores seniorhold i 1. division var i finalen om Danmarksmesterskabet, men tabte til Furesø 
GK i finalen og tog dermed sølvmedaljerne med til Esbjerg – stort tillykke med det flotte 
resultat. Vores seniorhold er godt og ambitiøst, og de går benhårdt efter guldmedaljerne i 
2020. Det glæder vi os til at følge. 

 
Klubmestre i 2019 blev: 

• Junior drenge:  Christian Kragh Bundgaard 
• Herrer:  Sebastian Søndergaard 
• Damer:  Cecilie Øbo 
• Mid-Age Herrer:  Thomas Arendal 
• Senior Herrer:  Lars Juhl 
• Veteran Herrer:  John Møller Pedersen 

  
KIK cup vindere – Klub 007 repræsenteret ved Frank Andersen, Jerry Munch, Claus Due og Hans 
W. Thomsen 
 
Stort tillykke! 
 

Golfanlægget: 
 
Vi har et golfanlæg, som vi kan være rigtig stolte af, og bestyrelsen, klubben og greenkeeper-teamet 
stræber til stadighed efter, at vi bevarer og forbedrer anlægget indenfor det økonomisk mulige til 
gavn for vores medlemmer og vores gæster.  
 
Golfanlægget er af højeste kvalitet både set med nationale og internationale øjne. Det vidner 
mange anmeldelser og ratings om sammen med tilbagemeldinger fra gæster og turneringsspillere. 
DGU afholder deres landsholdssamlinger hos os, hvilket vidner om vores anlægs gode 
træningsfaciliteter og banens stand. 
 
Det er besluttet, at der skal opsættes lynskure ved hul 4 og hul 14 på Marbæk. Opsætningen er 
igangsat, og de forventes klar til brug ved sæson opstart. 
 
I maj måned 2019 offentliggjordes Golfspilleren i Centrum (GIC). GIC er en medlems- og 
gæsteundersøgelse, der foretages i 112 golfklubber i Danmark hvert år. Undersøgelsen er et rigtig 
vigtigt analyseværktøj for klubben og dens bestyrelse, da undersøgelsen synliggør og danner 
grundlaget for fremtidige indsatser og mål. 
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I denne undersøgelse kan vi bl.a. måle medlemmernes tilfredshed med banen, greens, bunkers, 
driving range, indspilsområdet og meget andet. Besvarelsesprocenten i disse undersøgelser ligger i 
vores klub over landsgennemsnittet, og det er vi meget glade for.  
Tak! Fordi I tager jer tid til at deltage i disse undersøgelser. Det håber vi, at I vil blive ved med. 
 

Medlemstal: 
 
Vores medlemstal er nogenlunde status quo, hvilket er tilfredsstillende i et ellers vigende marked, 
hvor mange klubber er ved at snuble over hinanden for at faldbyde deres klub til nye medlemmer. 
 
Lille stigning pr. 1. februar: 1487 aktive medl. i 2019 mod 1510 aktive medl. i 2020 (nettofremgang 
på 23 medl.) 
 
TAK! Til begynderudvalget, trænere og kontorpersonale, som gør en stor indsats for klubbens 
tilgang af nye medlemmer. 
 
Medlemstallet er en afgørende forudsætning for klubbens eksistens og økonomi, og vores 
målsætning er fortsat at være den førende foreningsdrevne golfklub i Danmark. 
 

Rekruttering: 
 
Rekruttering af nye og fastholdelse af gamle medlemmer er derfor et af de indsatsområder som både 
vi men også andre golfklubber over hele landet har som fokusområde. Det er en udfordrende 
opgave, da hele ´foreningsdanmark´ generelt oplever fald i antallet af medlemmer.  
 
Vi har henover året en del fastlagte initiativer, som vi tror på kan øge interessen for at blive medlem 
hos os. Derudover ved vi, at medlemsskaber ofte er afhængige af socialt netværk – så vores egne 
medlemmer, I, har stor indflydelse på medlemstilgangen. I er vores bedste ambassadører, og vi er 
glade for den indsats I gør, når I trækker naboen eller en ven med til Golfens dag eller nogle af de 
andre arrangementer vi tilbyder, hvor nye golfspillere kan komme med ud og prøve kræfter med 
spillet. 
 

Medlemsfordele: 
 
Vi har erfaret, at vi ikke ofte nok kan skilte med de fordele vores medlemmer har. Det er vigtigt, at 
alle vores medlemmer har kendskab til og kan drage nytte af de goder, der følger med 
medlemsskabet i Esbjerg Golfklub. Så her kommer de igen: 
 

- 2 x 18 hullers golfbane 
- Danmarks bedste golfbane 
- Smuk beliggenhed i Nationalpark Vadehavet 
- Fantastiske træningsfaciliteter – hele året 
- Personlig betjening og højt serviceniveau 
- Klubturneringer (Ugeturnering, Pinseturnering, Åbningsturnering) 
- Træningsfællesskaber med andre medlemmer på samme niveau (Plus 36 træning, 

regionsgolf) 
- Medbring op til 3 gæstespillere til reduceret pris 
- 4 gratis runder på 17 af de bedste baner i Norden (Top Nordic Golf) 
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- Rabat på sundhedsaftale hos Emcare Sundhed 
- 2 dygtige protrænere 
- Velassorteret Pro-shop 
- Gode klubhusfaciliteter 
- A la carte Restaurant – nye tiltag: juniormenu og mulighed for bestilling af ´banesandwich´ 

til runden.  
 

Økonomi: 
 
Økonomien skal i overensstemmelse med klubbens målsætning være robust, til stadighed i balance 
og vi skal søge at udnytte mulighederne for en vis forretningsmæssig drift. Bestyrelsen har fokus 
på, at drifts- og anlægsudgifter altid er i overensstemmelse med indtægter og finansieringsgrundlag.  
 
Som medlemsejet forening kræver dette en nøje prioritering af projekter og indsatser. Og vi er dybt 
afhængige af frivilliges hjælp både i form af arbejdskraft og finansiel støtte.  
 
Vi kan konstatere, at regnskabsresultatet for 2019 viser et moderat overskud. Overskuddet er lidt 
mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at vi har valgt at bruge flere ressourcer på 
baneområdet. 
 
Kasseren vil i forbindelse behandlingen af dagsordenens pkt. 3 jfr. vedtægternes paragraf 9 
nærmere redegøre for klubbens økonomi. 
 
Tak! Til Erhvervsklubben for deres støtte til junior og elite. 
Tak! Til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere. 
Tak! Til alle vores frivillige, som gør en kæmpeindsats for klubben ved store som små opgaver og 
arrangementer til glæde for både klub, medlemmer, gæster. 
 

Momskompensation: 
 
Også i 2019 har mere end 200 medlemmer bidraget med den fradragsberettigede gave på kr. 200, -, 
så vi igen er blevet berettiget til at søge andel i momskompensationspuljen. 
 
Tak! Til alle jer der har bidraget. 
 

Golfregler: 
 
2019 blev året hvor golfreglerne blev fornyet – se inspiration i beretning fra Ib Voss 
 

Renovering af køkken: 
 
En af de helt store udgiftsposter i 2019 og 2020 er renovering af vores køkken. Det var yderst 
tiltrængt og nødvendigt.  
 
Vi har først koncentreret os om at totalrenovere rammerne, dvs. gulve, vægge, belysning mv.  
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Dernæst har vi foretaget en delvis udskiftning af køkkenets inventar og maskiner, og ligeledes lavet 
en investeringsplan for de kommende år for at sikre, at vi hele tiden kan leve op til vores 
medlemmers og gæsters forventninger til restaurantdriften i form af kvalitet og service. 
 
Tak! Til J&C for samarbejdet i 2019. Vi håber, at I får stor gavn af de mange forbedringer i 
køkkenet. 
 

Jubilæum 2021: 
 
Esbjerg Golfklub fejrer 100-års jubilæum i marts 2021.  
Vi er den 3. ældste klub i Danmark kun overgået af Københavns- og Fanø Golfklub.  
Det er en stor begivenhed, som vi ønsker at markere og fejre for både medlemmer og omverden. 
Bestyrelsen nedsatte i marts 2019 et nyt udvalg – et jubilæumsudvalg – bestående af Charlotte 
Kenne, Johannes Eriksen og undertegnede.  
 
Der arbejdes med mange idéer og planer, og det hele er langsomt ved at tage form.  Vi vil bruge 
hele år 2021 på at fejre vores jubilæum, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke afsløre ret meget. 
Flere projekter kræver velvillighed fra sponsorer eller fonde – et arbejde som vi er i fuld gang med. 
 
Men én ting kan vi afsløre. Vi håber at mange af jer vil reservere tid i uge 31 i 2021. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen! 
 
Ugen vil blive en jubilæumsuge med masser af aktiviteter, turneringer og fester for vores 
medlemmer i alle aldre. Vi håber, at det bliver et tilløbsstykke og glæder os til at kunne afsløre flere 
detaljer for jer. 
 

Organisation: 
 
Kontoret:  
Charlotte Kenne tiltrådte i starten af 2019 og er ansat både på kontoret og i shoppen. Dejligt med en 
altid smilende og hjælpsom modtagelse. For nylig er også Morten Mouritsen blevet ansat på 
kontoret og skal bl.a. arbejde med administration, booking, hjemmeside mv. Morten er tidligere 
elitegolfspiller i klubben og har derigennem et solidt kendskab til klubben i forvejen.  
 
Trænere:  
Nicolai Klindt Jørgensen tiltrådte som ny træner i klubben i starten af 2019. Nicolai gør sammen 
med Ben et flot stykke arbejde, og de høster begge ros og anerkendelse for deres arbejde bl.a. via 
GIC. 
 
Udvalg:  
Ib Voss har besluttet at trække sig som formand for regeludvalget, og i stedet indtræder Jens Kirk. 
Ib har været formand for udvalget i 12 år. Tak! til Ib for hans store indsats og engagement og 
heldigvis for klubben fortsætter Ib stadig med andre aktiviteter. 
 
Bestyrelse: 
I bestyrelsen har der også i løbet af året været en ændring. Vores formand John Andersen udtrådte 
pga. jobskifte i slutningen af 2019. 
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Tak! Til John for hans arbejde i bestyrelsen først som suppleant og siden marts 2019 som formand. 

I overensstemmelse med vores forretningsorden pkt. 3.2 har bestyrelsen derfor suppleret sig selv 
med suppleant Joan Hummelshøj. 

Næstformanden har siden slutningen af 2019 fungeret som formand for bestyrelsen.  

Bestyrelsen har i løbet af 2019 afholdt 8 møder, hvilket har fungeret tilfredsstillende. 
Mødefrekvensen forventes således at blive på samme niveau det kommende år. 
 
Tak! Til Johannes og Morten for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Valg af bestyrelse: 

- Undertegnede, Birgitte Møller Jensen, indstilles af den øvrige bestyrelse til valg som 
formand.  

- Birgith Andersen er på valg, men ønsker ikke genvalg.  
Birgith udtræder efter mange års indsats i klubben. Fra 2005 – 2011 var Birgith fysisk 
træner for de unge elitespillere. I slutningen af 2011 blev hun Sports- og 
Eliteudvalgsformand og fra 2012 blev hun valgt ind i bestyrelsen.  
Tak! Til Birgith for en stor og engageret indsats gennem årene. 
 

- Steen Møbjerg Christensen er på valg og ønsker genvalg. 
 

- Mogens Nielsen stiller op til valg til bestyrelsen.  
En enig bestyrelse indstiller herudover Mogens Nielsen til valg til bestyrelsen. 

 
- Jan Toustrup og Joan Hummelshøj er ikke på valg. 

 
- 1. suppleant – Jørgen Skovbjerg er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Tak! For dine 5 år som suppleant, som bl.a. også indebar perioder med bestyrelsesarbejde. 
2. suppleant, Joan Hummelshøj er overgået som almindeligt bestyrelsesmedlem. 
 

- Bestyrelsen indstiller til at Jørgen Albertsen vælges som suppleant for 2 år og at Ole Nielsen 
vælges som suppleant for 1 år.  

 
Tak! Til alle – frivillige, udvalg, ansatte, samarbejdspartnere, sponsorer, fonde, Erhvervsklubben, 
restauranten, shoppen, Esbjerg Kommune og alle andre, der har hjulpet os med stort og småt 
gennem året. Hver en indsats er værdsat og har stor betydning for, hvilke rammer vi kan skabe for 
vores medlemmer og gæster. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Birgitte Møller Jensen 
Bestyrelsesformand 
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BERETNING BANEN 2019 

Året startede ganske fint, vi klippede faktisk greens, teesteder og fairways allerede i slutningen af 
februar måned. Marbæk åbnede den første marts, og vi spillede ikke fra måtter mere fra den 29. 
marts, så en fornuftig start på året. 
 
April fortsatte med milde temperaturer, men midt i april fik det en ende, det blev pludseligt koldt og 
vi havde 3-4 nætter med nattefrost som satte en stopper for væksten i græsset. Kulden fortsatte hen i 
maj måned hvor der også var en par nætter med nattefrost, så der skete ikke ret meget med væksten 
i græsset. Temperaturen begyndte dog at stige og der kom også vækst i græsset, men så blev det tørt 
og vi skulle til at vande.  
 
I maj – juni – juli og august måned fik vi kun 237 mm vand, og det er ikke ret meget til vores 
sandede jorde, så vores vandingsanlæg kørte på højtryk igen dog ikke helt så meget som i 2018. 
I september begyndte det så at regne, og i skrivende stund her i januar 2020 regner det stadig, vi har 
faktisk fået 805 mm regn i de sidste 5 måneder, så derfor er banerne på nuværende tidspunkt meget 
våde. 
 
I 2019 havde vi igen en afdeling af Ecco Touren, og som i 2018 forløb det rigtig godt, banen stod 
godt og gav store udfordringer til spillerne, selv om der ikke var meget vind. Tak til alle de 
frivillige som hjalp os, det er skønt at se vores juniorspillere og deres forældre kører rundt og turfe 
fairways og teesteder op den ene aften efter den anden. 
 
Banerne har hen over året været ganske gode, dog har der været lidt problemer med at få lukket de 
huller på fairway på Myrtue som opstod under tørken i 2018, men planen er at få det eftersået igen. 
Marbæk blev kåret til Danmarks bedste bane i 2019, så et stort skulderklap til det greenkeeperteam, 
der til dagligt gør deres bedste for at I medlemmer kan få så god en oplevelse som muligt. 
 
Hen over vinteren eller det kalenderen kalder vinter, har vi været rundt og tynde ud i vores træer og 
beplantninger rundt på banen. Vi har også fået vertidrænet alle fairways, og hjulpet til med at lave 
køkken i klubhuset. Der er også en chance for, at vi får bygget de 2 lynhytter der har været på tale. 
Ellers står den på ferie og afspadsering, så vi er klar til en ny spændende og forhåbentligt god 
sæson. 
 
Greenkeeperteamet har i 2019 bestået af 6 helårsansatte, 3 sæsonansatte og 3 elever. De 
sæsonansatte er alle gengangere, så vi er ved at være en rigtig god sammentømret flok der alle 
kender til de daglige gøremål. 
 
Med ønske om en rigtig god sæson 2020. 
 
Morten Terkelsen 
Chefgreenkeeper 
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BERETNING TURNERINGSUDVALGET 2019 
 
2019 var præget af stor travlhed på banen. Vi er blevet flere medlemmer, og der er tæt booket i 
prime-time hele året. Det gjorde naturligt nok, at nogle af vore ugeturneringer blev "klemt" ind og 
afviklet med en del dobbelt-starter. Heldigvis bliver der vist forståelse for at disse uge-turneringer 
er vigtige for at få indført og fastholdt nye golfere. 
 
I 2019 blev der afholdt 20 uge-turneringer med samlet 553 deltagere, fordelt på alle de nystartede 
golfere, og heldigvis en række erfarne golfere, som kommer gentagne gange og hjælper med at 
introducere de nye golfere til turneringsspillet. Tilslutningen til årets turneringer var stort set 
ligesom de foregående år. Store udsving og meget afhængig af vejrudsigten og hvorledes de enkelte 
turneringer blev "markedsført". 
 
Der blev afholdt 8 weekend/18-hullers turneringer med i alt 407 spillere. I 2019 gentog vi et nyt 
tiltag fra 2018 ved at afvikle en Maraton-turnering. 2 x 18 huller på samme dag. Det er en 
turneringsform der har vist sig populær i andre klubber, og med vore 2 fremragende baner er det jo 
oplagt at vi også skal have en Maraton-turnering. Desværre var der kun 22 deltagere til denne 
turnering, hvilket dog kunne skyldes datoen og sammenfald med andre golfarrangementer i 
regionen. Vi vil gøre endnu et forsøg i 2020 og derefter evaluere, om det skal være en årligt 
tilbagevendende turnering. 
 
Ellers bød 2019-programmet på mange af de kendte turneringer. Største deltagerantal var igen i år 
Pinseturneringen, og denne gang med hele 97 deltagere. Dårligste tilslutning havde vi til Par-
turneringen med 40 deltagere, og Maraton-turneringen med kun 22 deltagere. 
 
Tilslutningen til vore 18-hullers turneringer var således i 2019 ikke bedre end tidligere, på trods af 
de tiltag vi havde gjort - mere markedsføring, færre obligatoriske spisninger, og dermed lavere 
match-fee m.m. 
 
Vi planlægger yderligere tiltag i 2020 og håber på, at det vil øge tilslutningen. Vi vil blandt andet 
afholde et Netto Klubmesterskab, altså en stableford-turnering, hvor vi kan kåre en Klubmester i de 
forskellige handicaprækker. 
 
Til slut skal der lyde en stor tak til de der deltog i vore turneringer, og vi håber som sagt at se endnu 
flere fremover. En stor tak også til EGK-kontoret, shoppen, restauratørerne og turneringsudvalgets 
medlemmer for stor indsats og godt samarbejde. 
 
Gert Lillelund Madsen 
Formand for Turneringsudvalget 
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BERETNING BEGYNDERUDVALGET 2019 
 
Sæsonen 2019 har budt på mange nye golfspillere både på vores 3 begynderhold og på vores 
mentorordning. 
 
Traditionen tro har vi henover året haft 3 kursushold - et med start i marts, hold 2 i april og det 3. 
hold med opstart i august. Totalt har der været 70 nye golfspillere igennem og 59 af disse har 
indmeldt sig i klubben efter deres kursusforløb. 
 
Generelt var alle 3 hold godt besat, men på hold 2 i april måned var der rigtig mange. Det var på 
mange måder fantastisk, men det gav visse udfordringer. Vi lærte meget af dette og har nu 
alternative løsningsmuligheder i ærmet, hvis det skulle ske igen.  
 
Begynderudvalgets 3 faste teams af 3 personer (instruktører) førte vores nye medlemmer trygt 
igennem begynderforløbet. Et arbejde som kræver et stort engagement i den periode hvor de 
respektive hold løber af stablen. Ikke desto mindre blev alle 3 hold gennemført med højt humør fra 
så vel instruktører som ved de nye golfere. Netop det gode humør og det sociale fællesskab på 
holdene er med til, at vi ser en meget stor indmeldelsesprocent fra deltagerne. Alice Kynde har efter 
flere års indsats som instruktør valgt at stoppe. Det er selvfølgeligt ærgerligt, men Alice har gjort en 
stor indsats, hvilket hun skal have stor tak for. Pladsen er nu ledig til en anden, så kig forbi kontoret, 
hvis det skal være dig. 
 
Startede man i 2019 med at spille golf i Esbjerg Golfklub, kunne man også vælge at starte på et af 
vores mentorforløb. En lidt mere fleksibel start på golf end ved start på et af de 3 kurser. Indholdet 
er det samme, men det er muligt at starte når det passer ind i den enkeltes kalender. Et tiltag der 
bliver efterspurgt mere og mere. Så mon ikke konceptet bliver udvidet i fremtiden. 
 
En særlig stor tak til alle medlemmerne i Begynderudvalget, som gennem hele sæsonen har vist 
velvillighed og gåpåmod. De har troligt mødt ind, når der var behov for det. Det arbejde, de gør for 
klubben, er noget vi alle kan være stolte af – Tak for detJ 
 
Husk på, at selvom vi efterhånden er mange medlemmer er det vigtigt, at vi bliver ved med at 
uddanne nye golfspillere. Det at spille golf er en ”gave for livet”, husk at sige det videre til venner, 
familie, naboer og arbejdskollegaer, så de også kan få startet på denne dejlige sport som både er 
sjov, sund og seriøs! 
 
På udvalgets og egne vegne 
Johannes Eriksen 
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BERETNING JUNIORUDVALGET 2019 
 
2019 har været en interessant sæson, hvor der igen har været ændringer i juniorsammensætning i 
forhold til alder og nye medlemmer. Medlemstallet er dog meget stabilt, hvilket må siges at være 
positivt i disse nedgangstider inden for golfsporten. 
 
I 2019 fik juniorafdelingen tilknyttet en ekstra trænerressource med Nicolai. Med denne 
”investering” har vi fortsat arbejdet med at skabe et godt miljø, træning og sociale arrangementer 
for vores juniorer. 
Hvilket har betydet, at der har været flere juniorer til den faste træning/arrangementer.  
Vores mindste juniorer har skiftet navn fra ”Kids” til ”Hugorme”. 
 
Trænerne har ligeledes i 2019 arrangeret en weekendtur til Made in Denmark med støtte fra 
Erhvervsklubben. Det var en kæmpe succes for de juniorer og forældre der deltog. Weekenden var 
en kombination af spil på en ny bane samt at se turneringen Made in Denmark. Vi takker mange 
gange for at vi har midlerne til at tilbyde denne oplevelse. 
 
I forbindelse med ECCO Tour hjalp juniorer og deres forældre til med at ”Turfe up” og ”fylde” med 
sand og græsfrø, hvilket også var nogle gode timer. 
 
Derudover har vi afholdt flere interne turneringer, som åbnings- og generationsmatch, hvor der var 
flot spil, score og hygge. Dejligt at juniorer på alle niveauer deltager i samme turneringer og at de 
”bedste” er rollemodeller for vores yngre/nye juniorer.  
 
I sommerferien var der igen i år ”Sommergolf”. Der blev kæmpet med teknik, snakket og spillet en 
masse golf. Sæsonen har vi afsluttet med flere gange vintergolf og spisning. Der har været god 
tilslutning trods blæst og vådt vejr. Den sidste gang inden jul spillede de pakkespil, og det gav 
masser af liv i restauranten.  
 
Der er også afholdt et foredrag med sportspsykologisk konsulent ved Esbjerg Kommune og Team 
Danmark Adam Blicher for alle forældre og de juniorer, der har vist en særlig interesse for golfen. 
Det var velbesøgt og en positiv oplevelse. 
 
Udover træning, interne turneringer og sociale arrangementer har klubbens juniorer også deltaget i 
diverse turneringer – med SUCCES. 
 
JDT (Jysk Distrikt tour) 
Turneringen er individuel og afvikles over 6 slagspilsrunder. Vi har i år haft stor succes med at flere 
juniorer fra Esbjerg på skift har været på en eller flere af de første pladser i hver runde, hvilket også 
var synligt ved Super/Minicup, hvor Andreas, Christoffer, Bertram og Fillip kvalificerede sig videre 
til at spille imod de andre distrikter.  
I U14-rækken vandt Fillip sammen med distrikt 3 guld.  
Alt i alt en god oplevelse at deltage i JDT, håber at flere af dem som udtages, har lyst til at deltage i 
det kommende år, hvor turneringen skiftet lidt struktur og navn til D-tour. Det er en oplagt 
mulighed til at komme ud og spille med andre og på forskellige baner i hele Region Syddanmark.  
 
RAJT (Ribe Amt Junior Tour) 
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Er en individuel og en holdturnering. Klubber fra det gamle Ribe Amt og Fredericia deltog 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. 
Esbjerg Golfklubs juniorer viste sig med en stærk slutspurt frem på bedste vis og sluttede på en 
samlet 3. plads og ikke mindst med et super sammenhold. Bertram sluttede individuelt på en flot 2. 
plads blandt samtlige spillere der har deltaget i 2019.  
 
Klubmesterskab 
Christian Bundgaard blev juniorklubmester, som han vandt med en flot runde i -5. 
Pigerne var der desværre ikke nok deltagere tilmeldt.  
 
Udfordring i 2019 og som fortsætter i 2020 er, hvordan vi udvikler træning og aktiviteter for alle 
aldersgrupper, piger som drenge, så det både tilgodeser dem der hygger sig med at være tilstede og 
dem der gerne vil mere. Alle juniorers behov er vigtige.  
 
 
 
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 
ved, at vi sætter stor pris på alle hænder og hoveder, og at vi får brug for jer igen og flere i 2020. 
En kæmpe tak til de juniorer og forældre, der deltog i at ”reparere” vores bane i forbindelse med 
ECCO Tour. 
TAK til Nicolai, Ben og Johannes for jeres indsats for juniorerne. Spillerne hygger sig til træning 
og har gennemgået en god udvikling. 
Chi og Jan for godt samarbejde, mad og at jeres døre er åbne for vores uro og ideer. 
Erhvervsklubben for økonomisk støtte til at bakke op om de unge spillere og mulighed for at 
afholde diverse interne turneringer og sociale tiltag. 
Bestyrelsen for deres tillid. 
 
Til sidst tusind tak til alle juniorspillere, som gør det til en fornøjelse at være i juniorudvalget i 
Esbjerg golfklub. 
 
På vegne af juniorudvalget 
Linette Krell 
Juniorudvalgs formand 
 
 
 
BERETNING SPORTEN 2019 
 
Sæsonen 2019 har været en sæson med mange gode resultater og ikke mindste med mange gode 
golf oplevelser. 
 
En af de store oplevelser i sæsonen 2019 var, da en stor gruppe af spillerne drog til Tyrkiet på 
træningslejr. I denne uge blev der spillet en masse golf og trænet hårdt både fysisk og teknisk. Uden 
stor opbakning fra Erhvervsklubben ville sådan en tur ikke være mulig. Tusind tak for deres støtte. 
Med sådan en træningstur samt de ugentlige træninger har spillerne haft de optimale muligheder for 
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at være klar til sæsonstart. Inden sæsonen rigtig gik i gang, valgte Kasper Svejgaard at skifte 
hjemmeklub. Vi vil gerne her sige tak til Kasper for hans indsats og ønsker ham alt muligt held og 
lykke fremover. 
 
I løbet af sæsonen har vi haft spillere rundt i det danske land for at spille individuelle tuneringer. 
Det er lang tid siden vi har præsteret så godt individuelt. Her er nogle af de nævneværdige 
resultater: 
 
Anders Larsen: 
Ecco/Abacus Viborg Shop U22 Open  Nr. 5 
Haderslev Golfstore Junior og Yngling Open Nr. 4 
Vejlematchen   Nr. 3 
Varderama    Nr. 3 
 
Nicolai Rachlitz: 
Asserbo Pokalen   Nr. 4 
DGU Elite Tour (Gyttegård Golfklub)  Nr. 21 
DGU Elite Tour (Kolding)   Nr. 23 
Esbjerg Open by Energi Metropol Esbjerg Nr. 25 
 
Jonas Lykke Sørensen: 
Ping Masters    Nr.9 
DGU Elite Tour (Gyttegård Golfklub)  Nr. 10 
DGU Elite Tour (Helsingør)  Nr. 10 
Varderama Open   Nr. 1 
DGU Elite Tour Finale   Nr. 9 
 
Det har været et år med mange fine individuelle resultater, især Jonas Lykke Sørensens sejr i 
Varderama, Anders Larsens 3. plads i Varderama samt hans 3. plads i Vejlematchen er hans bedste 
resultater som senior. Nicolai Rachlitz’ 25. plads i vores egen Ecco Tour med professionelle er også 
nævneværdig. 
 
Ved siden af de individuelle tuneringer har vi vores fem divisionshold - et 
dame-, to herrer-, et senior- og et veteranhold. 
 
1. Division herrer forblev i 1. Division. Men havde ellers muligheden for at spille med om 
oprykning, men dette glippede i den sidste spillerunde. Godkendt 
 
3. Division herrer forblev i 3. Division, godt klaret. Godkendt 
 
2. Division damer rykkede ned i 3. Division. Vi håbede på, de kunne blive, men konkurrencen var 
for hård. Vi må bare erkende vi mangler flere piger/damer. Godkendt 
 
1. Division Senior spillede i år om guldet, men dette glippede desværre i finalen. Vi ser frem til en 
guldmedalje i den kommende sæson. Godkendt 
 
2. Division Veteraner rykkede op i 1. Division, super flot klaret. Godkendt 
 



Generalforsamling 2020 
Distribueret 11.08.2020 /JE 

 

 - 14 - 

Ligesom der mangler spillere på damesiden, vil der også komme en periode på herresiden, hvor der 
vil være mangel på herrespillere. Vi går og venter på det næste kuld af unge spillere, men pt. har de 
ikke den rette erfaring og niveau, men det arbejder vi hårdt på, at de får. I den kommende sæson vil 
det være en udfordring at stille et damehold og et 3. divisions herrehold. Vi bliver nød til at tænke 
ud af boksen, bl.a. ved at opfordre klubbens bedre spillere til at give en hjælpende hånd med på 
disse to hold.  
 
Det vil sige, vi har brug for damespillere med handicap 12 og ned af og herrespillere med handicap 
6 og ned. I divisionstuneringer spilles der fra tee 52 og tee 64. Vi håber, der er spillere, der vil give 
en hånd med. I den forbindelse vil vi gerne takke Bo Nordentoft, Jeppe Bank Olesen og Tobias 
Bank Olsen for deres store indsats gennem årene. Disse tre spillere søger nye græsgange pga. 
uddannelse og arbejde. Selvom der har været en vis afgang af spillere i denne sæson, synes vi 
stadig, vi har en masse at kunne tilbyde vore gode spillere. Der er et rigtig godt miljø, sammenhold 
og god stemning blandt spillerne. 
 
Her til slut skal der lyde en stor tak til holdlederne samt de frivillige, der står bag elitearbejdet i 
Esbjerg Golfklub. Bo Sørensen stopper som holdleder for 3. division herrer. Du skal have mange 
tak for din store indsats omkring holdet. Der skal også lyde en stor tak til greenkeeperstaben for 
altid at stille super træningsfaciliteter og bane til rådighed. Alle spillere skal også have en stor tak 
for jeres flid og jeres måde at være på. 
 
Rigtig god golfsæson til alle i 2020. 
 
På sportsudvalgets vegne. 
Ben Tinning 
Cheftræner 
 
 
 
BERETNING REGELUDVALGET 2019 
 
2019 blev på mange måder et skelsættende år for Regeludvalget. De nye golfregler trådte i kraft pr. 
1. januar 2019, og denne gang var der ikke tale om nogle mindre justeringer, mangt og meget var/er 
ændret, ja faktisk så meget, at vi i årets første måneder afholdt en række regelforedrag på to til tre 
timer. Uden at vi har gjort tallene eksakt op, blev det til 3 aftenmøder med ca. 125 videbegærlige 
medlemmer pr. gang. Derudover afholdt vi regelseancer i klubberne for vel rundt regnet det samme 
antal medlemmer. KlubBladet dækkede nyhederne massivt, og endelig havde vi jo også i sidste del 
af 2018 produceret et lille skrift med de nye regler. 
 
Alt i alt fik Regeludvalget vist dækket nyhederne godt, og når vi så samtidig fik uddannet en 
klubdommer og to regelundervisere, som på bedste vis tager sig af henholdsvis turneringer og 
undervisning af vore nye medlemmer, vil jeg mene at regeludvalget har haft en rigtig god sæson. 
 
Som noget nyt i 2019 begyndte regelunderviserne, ud over de ordinære kursussessioner på 
begynderholdene, at lave en dag pr. måned, hvor vore nye, der går med en mentor, kunne få den 
nødvendige teorigennemgået og samtidig kunne nye fra holdene også få fyldt evt. huller ud. 
Begynderudvalget og Regeludvalget har igennem mange år haft et afkrydsningsskema, hvor 
underviserne underskriver på at dette og hint er gennemgået. Meningen har så altid været, at man 
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som ny kunne melde sig ind i klubben, når dette skema var fuldt tegnet. Det ændrede vi i 2019, nu 
kan man melde sig ind i klubben med lokal spilleret, selv om man mangler nogle underskrifter på 
regelsiden, men national/international spilleret får man først når hele skemaet er udfyldt. Det er, 
med det udbud af undervisning Regeludvalget tilbyder, altså den nye spillers eget ansvar, hvornår 
han/hun kan tage ud og spille andre baner. 
 
2019 blev også året, hvor vi indførte lokalreglen om at droppe for en mistet bold. Denne lokalregel 
var der faktisk mange der i forvejen kendte til fra diverse klubber i klubben. Dog viste det sig 
hurtigt, at det vi faktisk troede var en forholdsvis enkel ting, skulle vise sig at være noget mere 
tricky for nogle medlemmer. Bølgerne gik lidt højt, og til sidst blev DGU’s sagkyndige også 
indblandet. En lang historie, som vi på det sidste møde i 2019 besluttede at følge op i 2020 med 
nogle ”on location” seancer i foråret. 
 
Det er lidt med vemod jeg skriver dette års beretning. Efter at have været med til at oprette udvalget 
for efterhånden en del år siden, årstallet er lidt uklart, og have beklædt formandsposten i alle årene, 
er det blevet tid til at få nye kræfter i spil. Så denne beretning er min sidste. Tak for den store 
interesse der har været vist udvalget i alle årene. Tak til de mange der har været med i udvalget og 
tak til jer som viderefører udvalgets arbejde, må det blive til lige så stor glæde for jer som det har 
været for mig. 
 
Ib Voss 
Afgående formand  
for Regel-, Etikette- og handicapudvalget.  
 


