
 

 

 Bestyrelsens beretning 2019 

 

  
Så er det tid til den ordinære generalforsamling i golfklubben, og vi kan alle synke grundigt 

ned i stolene, for nu holder formanden sin timelange årsberetning, som i hvert fald lyder som 

den plejer. Men det der med ”plejer”, ligger efterhånden mange år tilbage og året 2019 har 

også været fuld af overraskelser og udfordringer. Mange af dem har været nye og spændende 

– selv for en gammel ræv som mig. Og andre er gamle travere i en ny forklædning. 

 

  

Året har været een lang jagt - på en ny restauratør, nogle flere medlemmer, sportslige 

resultater og her til sidst; en ny kasserer. Så det er også det jeg vil tale om. Plus selvfølgeligt 

fremtiden, økonomien og banen. Alt i alt lyder overskrifterne nok:  

 

1. Jagten på flere medlemmer  

2. Banen  

3. Restauranten   

4. Økonomien  

5. De sportslige resultater  

6. Fremtiden  

7. Og så alt det sædvanlige  

 

Jagten på flere medlemmer 

 

Allerede sidste år nævnte jeg, at 2019 ville blive et år med fokus på at skaffe nye medlemmer. 

Det blev det også – og vi har haft et nært og tæt samarbejde med DGU om projektet. 

 

DGU har kørt sådanne rekrutteringsforløb i 20 danske golfklubber. Og vi er den 3 bedste af 

disse 20 klubber. Men netto er vi kun 1 medlem mere, end vi var sidste år ved denne tid. Og 

så kan man jo kun grue for, hvor vi havde været uden den store indsats. 

 

Men vi har lært noget undervejs. Rekruttering er bogstaveligt talt kommet øverst på 

bestyrelsens dagsorden. Og i næste uge nedsætter vi et rekrutteringsudvalg, der har fokus 

kun på dette emne. Og ikke mindst fokus på at eksekvere de mange gode ideer medlemmerne 

har. For medlemmerne har været flinke til at komme med gode ideer – allerede fra det første 

brainstorming-møde i januar til evalueringsmødet i oktober. 

 

Og vi kan gøre det bedre. Først efter ferien kastede vi os ud i Funnel First projektet, hvor en 

ekstern leverandør skaffer os leads via Facebook.  Det betyder, at vi kommer i kontakt med en 

hulens masse mennesker, der måske kunne være interesserede i at spille golf. Og mange af 

dem vil betale 290 kr. for at deltage i en prøvetime og spise frokost med os. Og af dem der 

først kommer til sådanne møder, er der rigtigt mange, der melder sig ind efterfølgende. 

 

Hvorfor fik vi så ikke flere medlemmer? Fordi vi startede for sent. Vi er jo vestjyder, så vi 

troede ikke helt på, at det trick ville virke herovre. Men nu ved vi, at vi tog fejl – så næste år 

kører vi fra foråret. 

 

DGU berømmer meget det arbejde, vi har gjort her (vi var i realiteten næstbedst af de 20), 

men de siger også, at vi skal frigive ressourcer på kontoret, hvis vi skal længere. Og det 

arbejder vi på – men det betyder måske, at vi er nødt til at inddrage en ugentlig åbningsdag 

på kontoret og lade frivillige servicere medlemmer og green fee gæster denne ene dag – så 

kontoret kan sætte fuld knald på rekrutteringen eller rettere opfølgning på de 



rekrutteringstiltag, udvalget sætter i gang. For det er svært nok at finde nogen til at sidde i 

udvalg, men hvis de også selv skal lave alt det praktiske arbejde, går det helt galt. 

 

Glemmer vi så helt de eksisterende medlemmer? Nej. Det er trods alt nemmere at holde på de 

medlemmer vi har, end at skaffe nye. Men det er alligevel lidt sjovt, at man midt i en samtale 

med et potentielt nyt medlem kan blive afbrudt af et medlem, der gerne lige vil låne en 

boltsaks fordi han (og det må være en han) har glemt nøglen til sit bagskab… 

 

Og hvis I tror, det er en vanvittig historie, der tilfældigvis udspillede sig den dag vor mand fra 

DGU var på besøg, tager I fejl. Det sker regelmæssigt! 

 

Men jeg har også roser med fra DGU. Til de frivillige, der har arbejdet med rekruttering i årets 

løb, til trænerne og kontoret og måske især til jer. Medlemmerne. Det har nemlig flyttet Varde 

Golfklub helt op i toppen af det barometer, der viser, hvor gode klubberne er til at tage imod 

nye medlemmer. Det er I blandt de allerbedste til.  

 

Men vi nedsætter også et fastholdelsesudvalg – for vi skal også sikre os, at de eksisterende 

medlemmer ikke ryger ud ad bagdøren hurtigere end vi får nye ind ad fordøren. Og så håber 

jeg, at den nye restauratør formår at skabe gode rammer, der kan få gang i klublivet igen. For 

et godt socialt liv er og bliver kernen i enhver golfklub (selvom de seneste tal fra DGU viser, at 

vi nu passeret en grænse, hvor de klubuinteresserede er flere end de klubafhængige….). 

 

 

 

Banen  

 

Det var med nogen spænding vi gik ind til den nye sæson. Hvordan ville banen være. Ville alt 

det sand, vi pløjede ned i greens sidste år, gøre en forskel. Ville alle drænene rundt om på 

fairways betyde noget? 

 

Og det gjorde det heldigvis. Hvis I har læst den seneste rapport fra DGU’s banekonsulent, vil I 

vide, at de mener, vi er i mål. Og det behøvede vi vel egentlig ikke en rapport for at vide. 

Banen har været fantastisk i år. Vi får roser fra alle, der gæster banen – som sædvanligt ligger 

gæsternes vurdering milevidt højere end medlemmernes. Men det er så ikke bare et Varde-

fænomen. Åbenbart er det sådan alle steder, at medlemmer vurderer deres egen bane ringere 

end gæsterne gør? 

 

Men nu har mange skældt ud på Peter. Så måske var det på tide, at vi giver ham og gutterne 

på greenkeepergården den ros de fortjener. 

 

Der er også lavet tiltag derude på baneudvalgets initiativ. Ikke alle er blevet lige vel modtaget. 

Teestedet på 8. hul fx. Damerne synes det er alletiders - og herrerne synes det er tåbeligt. 

Men det var jo netop et forsøg, så måske ændrer de det tilbage igen. Dog ikke for damernes 

vedkommende. 

 

Men hvis banen er så fantastisk som han siger, hvorfor er den så allerede lukket for vinteren? 

Og hvorfor er den i realiteten druknet? Fordi vi har fået mere vand i år end i de foregående 60 

år. Hele Vejers ligger under vand. Byens grundvandspumper kører på højtryk – og ja, det er 

banen altså ikke bygget til. Viser det sig, at det er det nye normal, går vi selvfølgelig i gang 

med at grave flere afvandingskanaler, men kan vi ikke indtil videre bede til, at der går 60 år, 

før det sker igen? 

 

 

Men de dræn vi fik lavet sidste år – og som var lidt til grin under den tørreste sommer i mands 

minde, fik da vist deres værd. 

 

 

 

 

 



Restauranten  

 

Nogle kan måske huske, at jeg sluttede min beretning omkring restauranten sidste år med et 

fromt ønske om, at vi i år kun skulle omtale restauranten i en bisætning. 

 

Jeg tilbragte det meste af foråret i Østre Landsret og da jeg ikke hørte klager, tænkte jeg 

(umådeligt naivt), at det nok gik fantastisk. Og jeg havde da heller ikke travlt med at få nedsat 

et restaurantudvalg. 

 

Men så kom ”golfspilleren i centrum” for årets første måneder. 

 

Målsætningen var jo, at vi skulle frem i bussen i forhold til pladseringen på barometeret over 

danske golfbanerestauranter. Det kom vi ikke. Vi rykkede tværtimod betænkeligt tæt på 

sidstepladsen. Vi fik nedsat et restaurantudvalg, men det nåede dårligt at holde møder før 

klagerne blev så massive, at bestyrelsen besluttede, at nu kunne det være nok. 

 

Den beslutning nåede vi dog aldrig at eksekvere på, for forpagteren sagde selv op og 

samarbejdet ophører ved årsskiftet. Og det kunne jeg tale længe og ophidset om, men det 

nytter ikke noget, så jeg lader være. 

 

Men hvad så? Vi gik på jagt efter en afløser. Men de hænger ikke ligefrem på træerne – og vi 

måtte så småt vænne os til tanken om, selv at skulle drive restauranten med frivillig 

arbejdskraft. Og vi startede med at søge spiritusbevilling til klubben.  

 

Halvt for sjov skrev vi i et nyhedsbrev, at hvis der var nogen, der gik rundt med drømmen om 

at blive restauratør, skulle de endelig ikke holde sig tilbage. Og der var der! 

 

Mogens og Janice bad om et møde og fremlagde både planer og menukort, som vi var 

passende imponerede af. Og sikre på, at medlemmerne ville blive glade for. Så fra 15.3.2020 

har vi en ny restauratør. Oveni købet en der kender klubben og forstår golfspilleres sære krav 

til mad og drikke. Vi håber, at vi denne gang har fundet det helt rigtige – og at I vil bakke op. 

 

Hvis ikke medlemmerne giver det en chance og spiser her en gang i mellem – og køber deres 

øl/vand efter runden herinde, så bliver det et kort eventyr. For et er, at det bliver lange dage 

med en lille timeløn – men hvis det bliver lange dage næsten uden timeløn, så er det ikke en 

holdbar løsning. 

 

Så bak op. Og giv Janice feed back på det, I oplever. Ikke bare brok, men også ros og gode 

ideer. Vi skal stadig ikke blande os i, hvad en stor fadøl skal koste, men vi må godt fortælle, 

hvad der er vigtigt for os – og hvad der ikke fungerer og nok så vigtigt, hvad der fungerer. 

 

Og for resten så skal vi alligevel bruge spiritusbevillingen. I tror da ikke, at man bare sådan 

kan sælge øl fra automaten i kælderen fra 1.1. til 15.3. uden spiritusbevilling – vel. 

 

 

Økonomien  

 

Vi har som udgangspunkt en sund økonomi. Men vi har brug for nye medlemmer, som jeg 

talte om indledningsvis.  

 

Vi skal helst heller ikke rammes af flere uheld på maskinsiden. To af de helt store maskiner 

brød sammen i sommers. Vi kunne sagtens holde møder og blive enige om, at det da var det 

mest uheldige tidspunkt, det kunne ske på. Men møder i sig selv slår ikke græsset på greens 

og tre mand i habit får heller ikke gravet ret mange afløbsrender, så FU måtte bide i det sure 

æble og indstille til bestyrelsen, at vi foretog de nødvendige investeringer. Vel vidende, at det 

kunne betyde, at vi kom ud af året med et underskud. 

 

Og det gjorde vi så. Ikke så stort et underskud, som vi havde frygtet – takket være nogle 

kreative ideer til at forbedre driften. Men et underskud er det. 

 



Og som det fremgår af budgettet, som vi kommer til senere, skal vi altså være nogle flere til at 

dele regningen, hvis ikke vi skal havne her igen. 

 

Og som om den økonomiske modvind ikke var nok i sig selv, så meddelte vores kasserer, at 

han ikke kunne få tingene til at hænge sammen i forhold til at have en nystartet virksomhed, 

små børn og et af og til tidskrævende job som kasserer i en golfklub. Det er forståeligt – og 

det har vi selvfølgelig respekt for. Så jagten på hans efterfølger gik ind. 

 

Jeg har talt eller skrevet med mange medlemmer med baggrund i revisions- eller bankverden. 

Og jeg har fået lige så mange spændende variationer over temaet – har ikke tid, er engageret 

i andre frivillige opgaver, er for gammel/for ung osv. osv. Og det er OK. Man skal kun sige ja 

til opgaven, hvis man har tid og lyst. Der er ingen der ”skylder”. 

 

Men så lige inden jeg skulle til at tvangsudskrive min datter (hvilket absolut ikke ville være en 

ønskelig konstellation) tænkte jeg – jeg spørger Kurt, om han ikke vil snuppe en sæson eller 

to, mens vi finder en langtidsholdbar afløser.  

 

Og det sagde han heldigvis ja til. Så vi har en meget kvalificeret kandidat til posten. 

 

Johnny er af personlige årsager forhindret i at være her i aften, men ikke desto mindre. Tak 

for indsatsen Johnny – vi håber, at vi om nogle år kan trække på din ekspertise igen. 

 

  

Vi har fået god støtte fra fonde og sponsorer i årets løb. Og vi har fået en pæn andel i 

momsrefusionspuljen takket være medlemmernes frivillige ekstra donationer.  Det betyder, at 

vi langt om længe kan komme i gang med at sikre juniorhuset mod vildtflyvende bolde. Dels 

med de 20.000 kr. som donationerne jo også er, med et ekstra tilskud i samme 

størrelsesorden fra Erhvervsklubben og en generøs fordobling af dette beløb fra Thisted 

forsikring.  

 

Det var ikke meningen dermed at fremhæve en sponsor på de øvriges bekostning, for alle er 

vigtige. 

 

A11 samarbejdet er en succes. Næsten halvdelen af klubbens medlemmer benytter den 

mulighed. Ikke mindst Skærbæk Mølles indtog i gruppen har gjort det attraktivt for dem, der 

gerne vil spille vintergolf på almindelige greens. 

  

Sponsorpleje er vigtig, og både Company Day og Erhvervsklubben er blomstrende i 2019 og 

jeg tror faktisk begge dele bliver endnu bedre i 2020 og dermed kommer til at bidrage til 

kassen i endnu højere grad. 

 

 

De sportslige resultater 

  

Vi har jo en sportslig målsætning, der går ud på at vores bedste herrehold skal ligge i 2. 

division og rykke op i 1. når og hvis vi har spillerne til det – for damernes vedkommende 

hedder de tilsvarende tal 3. division og 2. division i gode år. 

 

Og i lyset af det, er en misset oprykning for herrernes vedkommende og nedrykning for 

damernes måske ikke en katastrofe. Men vi troede altså, at vi havde spillerne til det i år….  

Og det var da også nær ved og næsten. Men …. 

 

Og for damernes vedkommende blev sidste års nedrykning fulgt op af endnu en. Lidt 

mærkeligt når modspillerne i 3. div er væsentligt stærkere end dem de mødte sidste år i 2. 

div. 

 

Men for begges vedkommende satser vi på bedre resultater næste år. Og ikke noget med 

gummiarm i sidste runde. 

 



Og en kæmpe tak til Erhvervsklubben med alle vores sponsorer for opbakningen og alle Jer der 

har været ude og følge os når vi har spillet.  

 

Tak til Birthe, holdlederne og til resten af udvalget for indsatsen i årets løb. 

 

I afdelingen for sportslige resultater hører klubmesterskaberne også. 

 

Klubmestrene 2019 blev: 

 

Herre Junior: Martin Mathiesen 

Herrer: Kasper Guldager 

Herre Midage: Johnny Schøneberg Nielsen 

Herre Senior: Brian Rasmussen 

Herre Veteran: Ole Kildegaard 

Herre Veteran Super: Kristian Schmidt 

Dame Junior: Stine Mathiesen 

Damer: Christina Friis 

Dame Midage: Rikke Møller Stald 

Dame Senior: Britta Staal 

Dame Veteran: Lissy Solgaard 

Dame Veteran Super: Lillian Seligmann 

  

Hulspilsmestre blev: 

 

Herrer: Kasper Guldager 

Runner up: Finn Storgaard 

Damer: Stine Mathiesen 

Runner up: Christina Friis 

 

Hole in one: 

Der har været 9 stk. i år 

 

Fremtiden 

 

Skal vi tro DGU bliver fremtiden ikke nemmere. Kampen om nye medlemmer bliver hårdere. 

Alderskurven bliver ved at flytte mod højre. Sådan at forstå, at medlemstallet er næsten 

uændret, men vi bliver ældre og ældre. Og det kan nok ikke fortsætte i det uendelige. 

 

Så vi kommer til at arbejde endnu hårdere med at rekruttere nye medlemmer. Vi vil også have 

fokus på at have 1 tee ledig så ofte som muligt (af hensyn til de klubuinteresserede) – også 

selvom det betyder, at nogle af os, skal bryde med mange års vaner. 

 

Vi får nok behov for flere frivillige til små og store opgaver, hvis kontingentet ikke skal stige 

helt vildt. Alternativet er at forringe servicen – og så rejser nogle medlemmer og så skal vi 

forringe servicen endnu mere og så fremdeles. 

 

Så fremtiden tegner lys – men også anderledes.  
 
Juniorerne  

 

Nu kunne man måske få det indtryk, at 2019 havde været et halvskidt år rent sportsligt. Men 

sidst på året kom en af Varde Golfklubs største sportslige succeser i årevis. Vores talentfulde 

juniorerne hentet et danmarksmesterskab hjem. Stine Mathiesen, Frederik Jull Esbjærg og 

Søren Olesen Nielsen har spillet sig til GULD i U25B holdturnering. Og sådan rent 

aldersmæssigt er de U25 de næste 8-10 år, så jeg regner med 8-10 danmarksmesterskaber 

mere fra deres hånd. 

 

Stort tillykke til spillerne og holdleder Lars Jull og en stor tak til alle i juniorudvalget, der 

udfører et kæmpe arbejde med at sikre os næste generation elitespillere. 



 

 

 

 

 

Afslutning  (alt det sædvanlige) 

 

De frivillige 

Vi er så heldige, at vi har utroligt mange frivillige her i klubben. Træfældningshold, 

træplantningshold, folk der river bunkers og nogen der klipper semirough. Og så er der alle 

dem i udvalgene.  

 

En stor tak til jer alle – og selvom jeg ikke specifikt har nævnt præcist det, du går og laver, så 

er det ikke udtryk for, at det ikke vigtigt. ALT er vigtigt uanset om det er 2 timers 

brainstorming om Company Day eller 2 x 3 timer hver uge i semiroughen, vi er dybt 

taknemmelige for hver eneste time, I frivilligt giver klubben.  

 

Projekt talentlinje i Varde Kommune  

 

Igen i år har vi golfspillere med i Projekt talentlinjen i Varde Kommune. 4 drenge får træning 

hver mandag og torsdag morgen (1,5 time) i skoletiden. Til vinter bliver den ene gang byttet 

ud med en tur i Fitnes2you. 

Og det er stadig en kilde til stolthed, at kommunen har anerkendt golf som en sport på lige fod 

med fodbold, håndbold og badminton.  
 
Varderama 

Har også i 2019 været en succes. Spillerne var rigtig godt tilfredse med banen og afviklingen 

af turneringen. 

 

DM i hulspil for juniorer 

I år var vi så heldige, at få lov til at lægge bane til DM i hulspil for juniorer. Dejligt med så 

mange besøgende – de gav liv på golfbanen og i klubhuset, da der også var mange forældre til 

stede. (Og så er der 5 år til, vi igen kan pålægges at lægge bane til et DGU arrangement). 

 

Begynderudvalget. 

 

I år har vi haft 61 personer, der har startet på begynderforløb. De 45 af dem har efterfølgende 

meldt sig ind i klubben. 2 har sagt, at de først melder sig ind i klubben til foråret. 

Af de 45 indmeldte er de 9 fra ældresagen. 

En stor tak til alle dem, der om onsdagen har hjulpet med at være holdkaptajner, uden jeres 

hjælp ville være svært at gennemføre. 

Og selvfølgelig herfra en tak til begynderudvalget, der af og til er blevet presset lidt af de 

mange rekrutteringstiltag. 

 

----  

Og til de udvalg, hvis arbejde ikke udtrykkeligt er nævnt i år. Tak for jeres indsats – det er 

godt, at vi har så mange klubafhængige medlemmer, og at I viser så stort engagement i det I 

laver.  

 

Tak også til resten af bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Det har ikke altid været en 

fest, men I er mødt op og har arbejdet for klubben. Tak til Lis og Sanne, der udover 

hjælpsomhed overfor medlemmer, green fee gæster og bestyrelsen, også er kreative og 

engagerede når der skal nye ideer til.  

 

En særlig tak til trænerne, som bliver bedre og bedre. En helt speciel tak til Nikolaj. Utroligt 

mange har skrevet at det er super ærgerligt han holder. Og det kan jeg jo ikke være uenig i, 

men dels er han ansat af Jacob og ikke af klubben, så det er ikke noget jeg kan blande mig i. 

Og dels er det vel en naturlig udvikling, at en ung mand med ambitioner på et tidspunkt vil 

have foden under eget bord. Tak for dine mange gode år i VGK og held og lykke i det nye 



projekt. Og velkommen til ”lille Jacob” – måske græder vi lige så meget når du skal videre om 

4-5 år? 

 

Har jeg glemt nogen – ja det har jeg sikkert. Men tro mig, det er ikke af ond vilje eller af 

mangel på respekt for netop det, du går og laver. Men vi skal jo også være færdige i aften. 

 

Og så vil jeg til sidst nævne, at jeg som altid er stolt over at være formand for om ikke 

Danmarks smukkeste golfklub – for den ligger åbenbart 20 km sydpå - men så for den golfklub 

der har verdens bedste medlemmer.  

 

Tak fordi I lyttede.  

 

 

 


