Herreklubbens beretning 2018:

Sæsonen 2018 i herreklubben er slut, og det er tid til at evaluere på året, samt kigge fremad. Hvordan er
året gået, og skal vi ændre ting i 2019?
Der var flere nye tiltag i 2018, og også ting vi ændrede eller forbedrede. Vi tog jeres meninger fra mødet
efter sidst års afslutningsturnering med i vores beslutninger for 2018.
Det var vores ønske at promovere herreklubben bedre. Få flere medlemmer til at kende herreklubben, og
gerne melde sig ind. Blandt andet til det formål lod vi fremstille en 4-sidet folder.
Hvordan er det så gået? Med de positive briller på, kan vi sige, at vi fik stoppet tilbagegangen. Sidste år var
vi 66 betalende medlemmer, i år er vi 67. Ærligt talt, havde vi da håbet på og budgetteret med 70 – 75
medlemmer. Ved et indledende møde i år deltog Peter Jespersen, og han kunne faktisk fortælle os, at
medlemstallet i vores herreklub er større end gennemsnittet i andre klubber. Vi havde i år ca. 230
potentielle medlemmer. Det var herrer, fuldtidsmedlemmer til begge baner med den rigtige alder og
handicap. Det vil sige, at ca. 30% af de potentielle klubmedlemmer, er medlem af herreklubben. Vi håber,
at de vedtagne nye medlemskategorier, vil betyde flere medlemmer i 2019.
Et andet tiltag for at promovere herreklubben var, at vi alle skulle have en poloshirt med herreklubbens
logo. Det blev en del at A medlemskabet i år. Vi blev synlige i klubben, både om torsdagen og til
turneringer.
Vi satte os i år det mål, aktivt, at prøve at tegne nogle sponsorater. Det ville give os en bedre økonomi og
flottere præmier på udvalgte torsdage. Det var vores mål, at både sponsoren, herreklubben og centret
skulle have glæde af sponsoraterne. Individuelle sponsoraftaler blev aftalt, herreklubben fik betalt
præmier, som alle blev købt i pro-shoppen. Vi er derfor glade for at have købt præmier og poloshirts for
mere end 35.000,- kroner i proshoppen. Hertil kommer køb af gavekort.
Vi vil gerne takke SuperBrugsen Hvalsø, repræsenteret ved Kim Kanstrup, BKH Gruppen (Kim Petersen),
Gecko FRB. Gulvservice (Allan og Bent Mouritzen), John Jagd, Ofinda Regnskabssystem (Mogens Andersen)
og LAP Sikkerhed og Caddie Golfrejser (Per Schultz), for deres sponsorater. Tak skal også sendes til
restauranten (Jan) for mange præmier i form af vin og gavekort.
Da vi kiggede på ønskede ændringer og forbedringer var det vigtigt for os, at fastholde herreklubbens ånd.
Det vil sige: spille hver torsdag eftermiddag indenfor et forhåndsbooket interval, og spille med dem der står
klar på 1. teested eller ved boldmaskinen. Vi undgår dermed klikedannelser, og nye medlemmer bliver let
integreret. Vi har haft glæden igen i år, at nye medlemmer let kommer ind i herreklubben og føler sig
velkomne.
En ting vi dog ændrede, var spilformerne om torsdagen. Månedens gunstart blev ændret til helt andre
spilformer så som Texas Scramble, Croos Country, Irish Rumble og flere andre. Vi valgte, at A-rækken
spillede slagspil hver torsdag og vi flyttede meget mellem teestederne på begge baner. Vi synes det har
fungeret fint, men skal alligevel nok tilrettes til næste år. Måske ikke slagspil hver uge i A-rækken f.eks.
De sidste par år har vi arrangeret turneringen ’Slå et slag for kuglerne’. En turnering til støtte for Kræftens
Bekæmpelse. Det er et godt formål, som vi gerne vil bakke op om. Vi må dog sige, at dagen hvor
turneringen afholdes blive al for lang. Ud over det sædvanlige program med præmieoverrækkelser, skal vi
gennemføre salg og udtrækning af lodder. Måske er nyhedens interesse ved lodderne også dalet betydeligt.

Vi vil naturligvis gerne støtte det gode formål, men vi må overveje en mere smidig afvikling fremadrettet.
Det samme gælder for Pink Cup, som blev afviklet i forbindelse med vores årlige dyst mod dameklubben.
Det blev en kæmpesucces, hvor dameklubben kunne oplyse, at de ikke i mange år havde haft så stort et
antal deltagere, og ikke ’tjent’ så mange penge til Kræftens Bekæmpelse. Dagen blev bare igen al for lang,
og dameklubben vil ikke til næste år afvikle turneringen en hverdagsaften. Det bliver for sent, inden vi er
færdige.
For et par år siden besluttede vi at sætte mindre fokus på Order of Merit. I år har vi kun en præmiegivende
OoM, det er Stableford-rækken, hvor alle der, når året er slut, har spillet minimum 10 runder vises på
leaderboardet med en gennemsnits-score. Spiller man mere en 15 runder, kan de dårligste runder smides
væk. Det finder vi som en fornuftig løsning, så fokus i løbet af året kan ligge på de ugentlige torsdagsturneringer. Vi har også valgt at bevare Electic, udelukkende som et opslagsværk til den enkelte spiller. Vi
ved godt, at værdien er noget udvandet, da Electic på begge baner, gælder både fra forreste og bagerste
teested, men man jo selv logge ind og se fra hvilke teested de enkelte scorer er opnået.
Vi har i mange år haft venskabsklub med Sorø Golfklubs herreklub. Det har gennem de sidste mange år
været svært for os at skaffe tilfredsstillende mange deltagere fra vores klub til gunstarterne hos dem. Vi har
fornemmet, at et skifte var ønskeligt. Samtidigt var det da en udfordring, at deres tid ligger en sen mandag
eftermiddag. Vi har derfor besluttet at opsige samarbejdet med Sorø Golfklub, og har været på udkig efter
en ny venskabsklub. Vi ønskede en kvalitetsbane, og kan nu fortælle, at vi er klar til at indlede et
samarbejde med Asserbo Golfklub. De spiller herredag, som os om torsdagen. De nærmere detaljer om
samarbejdet skal aftales de kommende måneder.
Hvert år har vi jo en efterårs-herretur. Den har de sidste mange år gået til Pejsegården i Brædstrup. Det er
et rigtigt fint sted for et arrangement som vores. God mad og masser af underholdning som bowling, billard
og musik. Det er svært at finde noget bedre til den attraktive pris som Pejsegården tilbyder. Alligevel har vi
dog fornemmet, at nogle herreklub-medlemmer ville fortrække nytænkning. Det er vi i fuld gang med, men
det er svært. Vi har været i Sverige og kigget på baner og hoteller, og vi tænker også på Fyn. Uanset hvad vi
kigger på, kan det nok ikke konkurrere med prisen på Pejsegården. Vi fortsætter arbejdet med denne
udfordring.
Sidste år forsøgte vi flere nye tiltag. Et af dem var, en efterårstur til Valle del Este i Spanien. Vi var meget
usikre på om et sådant projekt ville lykkes, så bare 10 deltagere ville være nok til, at Caddie Golfrejser som
rejsearrangør, ville gennemføre turen. Turen blev sat op til maksimum 16 personer, og alle pladser blev
besat, ja vi endte endda med venteliste. Af forskellige årsager blev turen i år flyttes til La Sella Golf også ved
Alicante i Spanien. Turen er blevet noget dyrere, men alligevel har vi i dag 23 af de mulige 24 pladser besat.
Den sidste plads kan bestilles i dag! Sidste chance! Vi påtænker naturligvis også at tilbyde en tur til næste
år.
Vi har i vores folder, på bagsiden, beskrevet nogle regler og betingelser for medlemskab af herreklubben.
En tilbagevendende udfordring er, udfyldelse af scorekort. Vi havde så mange rettelser og diskvalifikationer
i 2017, at vi besluttede os for, at tydeliggøre reglerne i folderen. Det er blevet bedre i 2018, men desværre
har vi ikke undgået diskvalifikationer. Vi mener ikke, at vi som herreklub kan eller skal tilsidesætte
golfreglerne på dette punkt, selvom vi godt forstår irritationen ved at spille en god runde og så ende med
diskvalifikation grundet fejlagtigt udfyldt scorekort eller scorekort uden underskrift. Vi må derfor igen
opfordre jer til at være grundige med scorekortene inden de afleveres. Tjek at scoren er rigtig og læselig,
hul for hul og skriv så under inden aflevering.

Vi har i år desværre haft unødigt mange udfordringer udenfor golfbanen. Det har betydet rigtig mange
timer med telefonsamtaler, møder, sms’er og mails. Vi håber ikke, at I som medlemmer har bemærket
udfordringerne, da vi har forsøgt at holde dem indenfor bestyrelsens ’4 vægge’. Glæden ved
bestyrelsesarbejdet ligger naturligvis i de ugentlige torsdagsrunder, det sociale samvær både i klubben og
på de arrangerede ture. Som formand har jeg i år flere gange holdt små møder med Peter, for at prøve at
forstå og afklare opståede problemstillinger. Jeg skylder Peter tak for stor imødekommenhed. Jeg føler, at
vi hver gang har opnået gensidig forståelse. Vi har nok ikke i 2018 så meget været en klub-i-klubben som
ønsket. Jeg har derfor for kort tid siden holdt et møde med klubbens formand Rune, og vi blev enige om et
tættere samarbejde, så opståede udfordringer forhåbentlig kan afklares meget hurtigt. Som Rune sagde:
vores herreklub er Skjoldenæsholm Golfklubs officielle herreklub.
Til sidst vil jeg gerne takke de tre andre bestyrelsesmedlemmer for et positivt og godt samarbejde. Det har
været en fornøjelse.
Ved årets start måtte Kim Petersen desværre langtids sygemelde sig. Arbejdsbyrden i bestyrelsen var så
stor, at vi savnede hans arbejdskraft, og vi blev derfor, efter nogle måneder, enige med Kim om at erstatte
ham med et nyt medlem, Carsten. Vi siger Kim stor tak for hans store indsats i bestyrelsen, og vil gerne
overrække ham en erkendtlighed for dette.
Vi fire i bestyrelsen Nils, Rene, Carsten og jeg er blevet enige om med de planer vi hermed har forelagt, at vi
er parate til et år mere i bestyrelsen, men inden vi går til valg af bestyrelsesmedlemmer, vil jeg gerne åben
for en debat. Lad os få ris, ros og forslag ud til en åben debat.
Tak.

