Generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 i Løgstør Golfklub
BESTYRELSEN
Bestyrelsen har i 2019 bestået af Marianne Bang, Lissy Lind, Mie
Michelsen, Preben Eskildsen, Bent Mejlstrup og Per Olsen.
Både Henrik Madsen og Per Søborg har som suppleanter deltaget i
klubbens bestyrelsesmøder.
Vi konstituerede os og fordelte ansvarsopgaverne på et møde
umiddelbart efter generalforsamlingen, nemlig den 6.3.2019.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, og i forretningsudvalget har vi primært
benyttet e-mail til orientering og løbende beslutninger. Vi har i
fællesskab forsøgt at skabe og forbedre rammerne for Golf og Krolf i
Løgstør.

MEDLEMMER
Vores medlemstal har de senest år været faldende, hvilket også er
generelt i DGU. I 2019 har vi miste ca. 10 medlemmer i Golfklubben,
Krolfklubben har fået tilgang, som modsvarer tilbagegangen i
Golfklubben, hvorfor vi starter 2020, med 287 medlemmer, heraf 19 i
Krolfklubben.
Fra bestyrelses side har vi fortsat fokus på at få nye medlemmer.
Der skal tænkes nye tanker, for jf. DGU så vil antal af golfspillere i
Danmark gå fra 155.000 til 143.000 i perioden 2011 – 2033, hvis man
fremskriver befolkningen, svarende til ca. 8%, så vi skal finde nye måder,
hvorpå vi kan få en større del af befolkningen til at spille Golf.
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Så bestyrelsens fokusområde i 2020 og de kommende år, bliver
Rekruttering og markedsføring – Vi har allerede ultimo 2019 nedsat et
Rekrutterings udvalg, som p.t planlægger markedsføring og kurser her i
2020. Der bliver fokus på Spil med dag, Golfens dag og afvikling af Kursus.
Udvalgets arbejde vil inden sæsonstart, blive tilpasset i Begynder
udvalgets planlægning. Udvalget har som mål, at vi få min. 25 på
Golfskole her i 2020.
Der er planlagt 3 begynderkurser, som afvikles i 5 på hinanden følgende
mandag.
Golfskole inkl. 3. mdr. prøvemedlemsskab kommer også i 2020 til at koste
kr. 500,Vi planlægger ligeledes en række aktiviteter på Facebook, hvor man kan
vinde et sådan gavekort.
Men vigtigst af alt, er at I som medlemmer, aktivt tager del i rekruttering
af nye medlemmer.
Vi har i nyhedsbrev her i januar efterlyst hjælpere, til at indgå i
Rekrutterings udvalget og til begynderudvalget, som hjælper med at gå
runder med de nye spillere, desværre har ingen p.t. tilmeldt sig – så en
opfordring kontakt nu Per Søborg eller undertegnede, hvis du har
mulighed for at hjælpe udvalget.
Vi har i løbet af året og tidligere år, fået en del henvendelse omkring
mulighed for at få orlov, hvis man på grund af sygdom / operation ikke
kunne spille i en længere periode. Vi har på den baggrund udarbejdet et
forslag, til hvordan en sådan udfordring kunne behandles, et punkt som vi
senere i dag skal drøfte og træffe beslutning om.
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Vores egne spiller har spillet ca. 4.000 runder som er booket, men
desværre har kun 3.000 bekræftet deres tid. Det må vi kunne gøre bedre!
En anden udfordring er at vi på forbrug af scorekort kan se, at vi
formentlig har en ca. 2.000 runder, som ikke bliver booket i vores system.
Vi vil i 2020 have fokus på at hjælpe og vise alle, hvordan man booker sig
ind på Golfbox, spiller og hvordan man bekræfter tiden på Golfbox.
Det er ikke noget krav, at man har booket en tid hjemmefra, man kan fint
booke tiden, når man ankommer til klubben – Udfordringen er, at mange
bare udskriver et scorekort – Hjælp os: Bestil en tid og bekræfte denne,
herefter udskrives scorekort.
Den manglende registrering gør at vi har svært ved at se, hvem og hvor
mange der er ude på banen, og for banekontrol er det svært at styre, når
der går mange, som ikke er registreret.
Vi vil her i starten af sæsonen prøve at undervise lidt i klubber i klubben,
så alle får lært at booke og bekræfte sin tid.
Vi er helt bekendt med, at man når klubber i klubben har blokeret en tid,
så kun udskriver et scorekort, men i vores beregninger er det taget højde
herfor, idet vi går ud fra der her bruges ca. 3.000 scorekort.
Vi har i 2019 forsøgt at sælge en Klubtrøje til medlemmerne, men der
viste sig ikke den store interesse herfor.
Vi har i 2019 haft stor gavn af Golfspilleren i Centrum, idet vi her løbende
kan se, hvordan vores gæster og medlemmer kommer med informationer
om hvordan bane, klubhus og gæstemodtagelse fungere.
Bagmærker er afskaffet her i 2020, fremover er DGU kortet din
dokumentation for du har spille ret. Tag nu godt imod banekontrol, hvis
de spørger om at se dit DGU-kort, de kender muligvis ikke jer alle.
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BANEN – Greenkeepere m.m.
Vores Greenkeeper Mogens og Troels har sammen med vores ihærdige
og dygtige mandagshold, forsøgt at holdt banen i god og spilbar stand
hele året.
Baneudvalget har sammen med Greenkeeper og konsulent fra DGU, fået
lavet en plejeplan for banen, som de nu følger og forsøger at tilpasse
dagligdagen.
Også i år har Mandagsholdet ydet en kæmpe indsats, med at holde
bunkers, udslagsbanen, krolfbanen, par 3 banen samt området omkring
stuehuset, så det alt fremstår smukt og indbydende.
På det seneste har de ligeledes fået lavet afløbsriste mellem start på hul 6
og 14. Der er sat dør i pumpehuset, som nu kan benyttes som læskur.
(Bygningen er ikke lovlig opført, derfor kan den ikke godkendes som
officiel lyn skur.
Vi fik i 2019 ændret vores teesteds skilte, fra hvid, gul og rød til 48, 56, 62
(svarende til længde på hul).
Vi fik i 2019 opsat markeringer som viser 200, 150 og 100 m til midtgreen,
markeret med pæle i begge sider af banen.
Vi fik i 2019 etableret Junior teesteder på den store bane. (Markeret med
pæle med sort top og Blå markeringer i græs).
Vi fik i 2019 etableret en dropzone ved hul 12.
Vi har som en forsøgsordning i vinter, forsøgt at holde åbent for scooter
kørsel og brug af Golfbiler, når banen ikke var for våd, eller der er rimfrost
på banen, det har indtil videre fungeret. Der skal dog så vidt muligt køres
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uden for fairways. Der har været enkelte perioder, hvor der har været
lukket for kørsel, men også mange, hvor der har været tilladelse.
Vi har fået tilladelse til at etablere tømningstank ved toiletbygninger ved
hul 5. – Men projektet er p.t. udskudt på ubestemt tid.
Vi afventer p.t. økonomisk støtte til etablering af det nye toilet. – Vi skal
formentlig bruge ca. kr. 50.000.
Et fremtidigt ønske i klubben, er at få overdækket en del af udslagsbanen,
det kommer formentlig til at koste ca. kr. 200.000 – Vi har fået lavet
tegninger og indhentet tilbud på projektet. Arbejdet bliver dog først
iværksat når og hvis vi kan skaffe pengene, Vi har p.t. tilsagn fra Jutlander
Bank (Fonden for Sparekassen Himmerland) på kr. 25.000, et tilsagn som
er gældende i 5 år.
Vi har hele efteråret og vinteren haft en lokalregl, omkring oplæg på
fairway, en lokal regel som kommer til at fortsætte min. indtil 1.5.2020,
dog 1.4.2020 kun med oplæg på arealer som er klippet til fairways højde
(Dvs. ikke i semirough og rough).
Vi følger den nye lokalregel, hvorefter man mod 2 strafslag, kan droppe
ind på fairway, hvis bold er out of bounds eller væk. Det virker som om
den nye regel, er blevet godt modtaget og begynder også at virke, vi ser
nu langt færre provisoriske bolde.
Der kloakeres i øjeblikket i Ravnstrup – Der vil derfor i løbet af 2020, blive
ca. en uge, hvor vi ikke kan køre ned til Golfbane, men skal parkere oppe
ved Viborgvej. Nærmer info følger, når vi kender dato.

MASKINPARKEN.
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Vinteren er blevet brugt på at gennemgå maskinparken for service.
Vi har i årets løb investeret i en ny topdresser og strygejern (Tromle), som
gerne skulle give os hurtigere green i 2021.

DRIFT BYGNINGER.
Vi har haft en større rørskade under klubhuset, hvilket påvirker vores
regnskab i negativ retning med ca. 20.000, ligesom vi må forvente negativ
påvirkning af drift i 2020, idet vi har haft et vandtab, hvoraf en del kan
refunderes, men vi kommer formentlig til at betale ca. kr. 15.000 selv.
Kalkeholdet vil i 2020, frisket bygningerne op. Vi valgte i 2019 at give
kalkeholdet fri, men håber de så er klar til den kommende sæson.
Vi har fået isat port, så Golfbiler kan stå indendørs.
Det var planen vi skulle have haft udskiftet vinduer i driftsbygninger i
2020, ligesom vi har et tag som trænger til udskiftning på driftsbygninger,
begge projekter er udsat på ubestemt tid, da vi p.t. ikke har plads i
budget.

MASKINHUSET
Vi er her primo 2020 påbegyndt udskiftning af yderbeklædning på
maskinhuset, så den nu få et tiltrængt visuel løft. Vi var så heldige, at en
sponsor har tilbudt klubben at betale pladerne, hvis vi selv kunne lave
arbejdet og her har vores uundværlige mandagshold igen trådt til og er i
fuld gang med arbejdet. Det vil helt sikkert give et løft af bygningernes
stand og dermed førstehåndsindtrykket af klubben, når man køre ind på
parkeringspladsen.
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KLUBHUSE
I vinter har vores ihærdige mandagshold også frisket klubhuset op, hvor
der er blevet malet indvendigt på toiletter, forgang og opholdslokale.
Ligesom vi har fået udskiftet vores klubmester tavler og fået lavet
ophæng, så vi undgår sømhuller i vægge, når malerier udskiftes/hænges
op i lokalet.
Vi har fået opsat nye markiser på terrassen.
Vi fik et godt tilbud på de gl. stole og borde på terrassen, som vi tog imod
og for de penge vi fik, købte vi nye borde til terrassen og gården.
Vi fik i 2019 indført Mobil Pay, så der kan betales såvel Greenfee og køb i
klubben med Mobil Pay.
Ultimo 2020 udløber vores kontrakt med Royal Unibrew, i nye
kontraktforhandlinger, vil vi arbejde på at få indført mulighed for betaling
med kort og mobil pay på automater med øl og vand. – Så vi i fremtiden
kun har et minimum af kontanter i klubhuset.
En tak til rengøringsholdet, som sørger for at der altid er pænt og rent i
klubhuset.
Også tak for velvillighed blandt vores lokale kunstnere, som laver
skiftende udstillinger. I 2019 har Birthe Kjærsgård og Lis Christensen
udsmykket vores lokaler. Der er endnu ingen ny aftale.

FORSIKRING
Vi har i 2019 fået gennemgået vores forsikringer, så der nu skulle være
helt styr på, hvilke maskiner vi har forsikringer på. Selve
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maskinforsikringen overgår først i 2020 til Himmerland. – Idet den først
bliver overflyttet fra Tryg her ultimo 2020, hvor vores 5 års aftale udløber.

GOLFRING LIMFJORDEN
Vores deltagelse i Golfring Limfjorden - Ordningen med 9 klubber,
(Jammerbugt, Skive, Hjarbæk, Harre Vig, Morsø, Hvalpsund, Volstrup og
Aars) fortsætter i 2020 og til samme pris kr. 900,- pr. år. – Her udgår
Volstrup og i stedet indgår Nord Vest Jysk.
Ordningen har betydet, at vi har haft 1.200 besøg fra de øvrige klubber i
2019, et fald på ca. 10%, som også var generelt for ordningen, formentlig
på grund af mindre godt vejer i en stor periode af året.
82 Spillere fra Løgstør Golfklub, har i 2019 benyttet ordningen til 623
runder på de andre 8 baner, svarende til 7½ runder pr. deltager.
I ordningen som helhed, har deltagerne udnyttet ordningen med ca. 11
runder årlig.

LIMFJORDS GOLF
I 2019 havde vi tilmeldt 4 herrehold - B + C + 2 x D rækken. Men ingen i
Dameturneringen.
B og C holdet når til semifinalen og vores D holdt gik hele vejen og vand i
finalen.
I 2020 har vi igen 4 herrehold tilmeldt i B + C og 2 x D rækken og et hold
er med i Dameturneringen.

Golfhæftet
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Vi er i 2020 igen med i Golfhæftet og klubbens medlemmer kan købe et
sådan i klubben for kr. 450, hvorefter man kan spille på 950 baner
primært i Norden, med en rabat på 50% af ordinær Greenfee – Der kan
spilles en gang på hver bane. Klubben får en fin avance på salg af kort, så
ønsker du et kort, så køb det i klubben. Vi har et særligt tilbud, hvis du
køber i aften, så får du et Golfhæft +, selv om tilbuddet udløb den
23.2.2020.

REGIONSGOLF
Vi havde i 2019 hold med C rækken, det bliver her i 2020 afløst af et hold i
B rækken.

SGN (samarbejdende Golfklubber Nordjylland)
Der har været store udfordringer i dette samarbejde, efter vi på Årsmødet
fik flertal for en ændring af den gl. ordning med 50% rabat til alle. –
Udgangspunktet var at Løgstør samt enkelte flere klubber skulle smides
ud af samarbejdet, hvis ikke man rettede ind efter reglerne med 50%
rabat, en rabat som også skulle gives på periodevise tiltag, som hvis en
klub f.eks. i juli havde Greenfee til kr. 100, så skulle SGN medlemmer
spille til kr. 50.
Vi stillede derfor et forslag om at ophæve 50% rabat og erstatte det af en
ny regel, hvor man betaler dagspris, dog max. Kr. 250 for en runde Golf,
dermed kan man drive sin klub på en mere moderne måde, få tilpasset
sine priser til markedet og stadig få økonomi i at modtage Greenfee
gæster fra SGN og medlemmer af SGN får fortsat en rabat, set i forhold til
klubbens listepris.
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Det har dog efterfølgende betydet udmelding af enkelte klubber, ligesom
der er stiftet et nyt samarbejde, som nu hedder SNG.
Vi har i bestyrelsen endnu ikke haft lejlighed til at drøfte den nye
situation, men personlig mener jeg ikke vi bør gå med i den nye SNG, men
bør forblive i det Gl. SGN-samarbejde og så accepter der er lidt færre
klubber. Nu 23 mod tidligere 29 klubber.

KROLF – En klub i klubben.
Krolf Banen er i 2019 blevet udvidet fra 12 til 36 huller, så de nu har
mulighed for at spille turneringer.
De har meldt sig ind i DAI og forventer at spille turnerings krolf her i 2020.
De er gået op fra 14 – 19 medlemmer i løbet af året.
De er meget aktive i klubben, de fleste spiller flere runder KROLF hver uge
og sidste med ikke mindst nyder de hinandens selskab med en kop kaffe
efter spillet.

Matcher.
Der er i løbet af 2019, afviklet 12 klubmatcher, samt Medhjælper,
Sponsor match og klubmesterskab. Stor tak til matchudvalget og til
Fjordgutterne, som står for afvikling af Natgolf. Vi har haft ca. 40 personer
tilmeldt i gn. Et lille fald i forhold til tidligere, som primært skyldes at vi fik
placeret 2 matcher i weekender med konfirmation og en anden for tæt på
de øvrige matcher, hvilket bevirkede de 2 matcher kun havde deltagelse
af 24 personer til hver match, ellers har vi haft deltagelse fra 46 - 75
personer i de øvrige matcher. Vi har i 2020 forsøgt at undgå det samme
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problem, så vi forventer vi igen at få et gennemsnit på de ca. 50 personer
pr. match.
I 2020 er der planlagt 10 klubmatcher, heraf en Par match 8.8.2020.
Denne match har i år, ligeledes en match på Pay and Play banen, det
betyder at alle uden DGU kort også kan deltage.

KLUBMESTERSKABER:
Klubmesterskaberne er blevet afholdt, som tidligere, nu igen over 2 dage
(lørdag – søndag). Tillykke til Jørgen Hosbond, som blev klubmester i
2019.
I 2020 afholdes klubmesterskabet lørdag d. 29. og søndag d. 30. august.

JUNIORGOLF.
Juniorafdeling har udviklet sig positivt i 2019, hvilket især skyldes vores
dygtige junior trænere Allan Høgh og Michael Bagge.
Vi arbejder på at styrke det team som skal hjælpe Michael Bagge. Indtil
videre har vi fået accept fra Erik Heilemann Jensen og Peter Bertelsen, om
at de hjælper Michael her i 2020, men vi kunne godt bruge en 4 – 6
personer mere, især til de yngste, som gerne skal aktiveres løbende.
Hjælpere behøves som sådan ikke at have forudsætninger for Golf, da
den del af opgaven løses af Allan og Michael.
Vi afviklede DGU – Turnering Elite Tour for drenge, først i juni og afholdt 2
distrikts stævne for ungdomshold, i maj og august. Klubben fik stor ros for
vores måde at løse opgaven på. Stor tak til jer som brugte en weekend på
at løse opgaven.
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TRÆNER og TRÆNING.
I 2019 har vi haft Allan Høgh som træne og Allan fortsætte også i 2020.
Træningstiderne i 2020 bliver som i 2019.
Mandag fra kl. 15.00 – 15.50 har vi haft gratis træning for medlemmer
Kl. 16.00 – 17.00 har vi haft træning for Junior og ungdom
Kl. 17.10 – 18.00 har været forbeholdt begynderhold
Kl. 18.10 – 18.50 har vi haft gratis træning for medlemmer
Kl. 19.00 – 19.30 har været forbeholdt begynderhold.

KLUB I KLUB
Vi har i 2019 holdt møde med alle ”klub i klubben”. Formålet var at styrke
sammenholdet i klubben, lære af hinandens succesoplevelser, fastholde
klubbernes medlemmer, høre ønsker fra klubberne samt koordinere
klubkalenderen. Langt de fleste klubber ønsker sig fortsat flere
medlemmer.
De mange klubber i Klubben, har afholdt mange typer af Golfmatcher
samt en del udflugter, venskabsmatcher, klubmesterskaber og Ryder Cup.

GÆSTER
Vi har i 2019, haft besøg af godt 3.700 Greenfee spillere, heraf er 1.200
medlemmer af Golfring Limfjorden.
Prisen for gæster har i 2019 været på kr. 225, den bliver i 2020 ændret til
kr. 300, for gæster som ikke er medlem af SGN, medlemmer af SGN får
uændret en pris på kr. 225.
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Vi har ligeledes ændret det sådan, at Junior nu spiller gratis, når der
spiller sammen med en voksen med DGU-kort.

MADE IN DANMARK
Vi fik under Made in Denmark besøg af ca. 400 gæstespillere, noget
mindre end 2015-2017.
Vores 2 grill aftener var godt besøgt.
Vi arbejder p.t. med planlægning af Made in Denmark her i 2020, og
håber på I også i år er klar til at tage en tørn i denne uge.
Vi har også i år planlagt Grillaften torsdag og fredag aften.
Vi har p.t. enkelte bookinger til Golf og Grill aften, samt et par enkelte
campingvogne. Men vi har ikke set den samme forhåndsinteresse, som vi
havde de første år, men vi håber fortsat på der snart kommer gang i
bookingerne.
Vi har i klubbens budget, som sædvanligt ikke budgetteret med indtægter
fra Made in Denmark, men håber naturligvis, at de mange frivillige timer,
der ligges i den uge, også i den sidste ende giver et godt afkast til klubben.
Vi ved p.t ikke om der bliver Made in Denmark igen i 2021, det er også
årsagen, til at vi senere i dag skal drøfte et punkt fra bestyrelsen, omkring
en mulighed for at forhøje kontingent i 2022, hvis der når budget for 2022
skal planlægges, viser sig et behov for at forhøje kontingent.

Strategi og handlingsplaner.:
Bestyrelsen eftersøgte i foråret medlemmer, som kunne hjælpe med at få
udarbejdet nye koncepter for.:
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Pay and Play bane,
Virksomheders brug af klubbens anlæg.
Skolers brug af klubbens anlæg.
Ældre sagen brug af klubbens anlæg
Samarbejde med andre klubber.
Prisanalyse af Greenfee
Arrangementer uden for LGK
Markedsføring af god klubånd.
Pakkeløsninger med Golf, mad og overnatning.
Afløser af Golfens dag.
Nybegynder.
Junior og ungdom.
Desværre var der kun 2 som tilmeldte sig og stor tak til Jan Vestrup og
John Jørgensen, som sammen med en del af bestyrelsen og Kim Uldahl fra
DGU, har forsøgt at ligge grundsten til punkter som burde indgå i en
Strategiplan, med tilhørende handlingsplaner, som kunne rækker frem
mod 2025.
Vi forsøgte igen her den 2.11.2019, at få flere medlemmer til at involvere
sig i dette arbejde, men desværre var der ikke nødvendig opbakning til et
sådant arbejde, bestyrelsen har derfor valgt at udskyde dette arbejde
indtil videre.
Personligt er det en stor skuffelse, da klubben klart mangler en plan for
hvor vi skal hen.
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Men sådan blev det ikke, så nu styrer vi klubben ud fra en lidt ensidig
plan, nemlig et sammenskriv af de forslag som kom frem ved de afholdte
møder i udvalget. Det betyder også planen ikke er bredt funderet i
klubben og mange klubmedlemmer mangler ejerskab til hvordan klubben
skal udvikle sig.
Så meget af styring bliver ”Vi gør som vi plejer” og ser hvad dagen
bringer. Desværre.

KONTORHOLD
Vores 8 frivillige på kontorholdet, har også i 2019 på skift dagligt passet
kontoret i tidsrummet kl. 8.00-13.00. I vinterhalvåret passes kontoret
efter behov. Telefonen passes ligeledes af kontorholdet.
Per Olsen administrerer, dagligt mailen for LGK.
Der skal lyde en stor tak til hele kontorholdet.
I 2020 har kontorholdet også sagt ja til at løse opgaven, Yvonne har
tilbudt at løse opgaven hver 3 uge, og de øvrige har vagt ca. hver 8 uge.
Der skal herfra lyde en stor tak til jer alle.
Skulle der gå et par stykker rundt, som kunne tænke sig at hjælpe på
kontorholdet, kan vi fint finde plads til jer.

BANESERVICE UDVALGET
Har i 2019 haft kontorvagten i weekender, et job som de også har lovet at
passe i 2020. Stor tak til jer som har hjulpet til, vi håber I også er friske på
jobbet i 2020, men jeg ved allerede nu, at Bent gerne vil have holdet
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udvidet med en 3 – 5 personer. Så kontakt Bent, hvis det er en opgave for
dig.

Klubaften
Vi holdt her i februar en spændende klubaften, med ca. 30 deltagere.
Mentaltræner og coach og Golfspiller Mia Kuch holdt en spændende
foredrag omkring det at styre sin tanker, så du slår det gode slag. Vi fik
små tips til hvordan man ændre sit fokus på golfbanen og fik lejlighed til
at høre en af hendes lydfiler.
Regelundervisning
Vores regelkyndige i klubben, Jan Vestrup og Mie Michelsen, har i 2019
haft ansvar for regelundervisning. De har begge lovet at fortsætte i 2020.
Her i februar har de som er tilmeldt hulspil, haft mulighed for at høre Mie
Micheelsen fortælle om de særlige regler som gælder i hulspil, så alle
skulle være godt rustet til den kommende sæson.

HJEMMESIDE
Klubbens hjemmeside i gennem hele 2019 er blevet tilpasset og
opdateret løbende.
Håber flere begynder at bruge vores hjemmeside, da det primært er her
vi lægge nye tiltag og informationer op.
En opfordring til alle, hvis I ser ting som ikke længere er aktuelle eller har
fejl, herunder link som ikke virker, så send en besked på
info@logstorgolfklub.dk så får vi det straks rettet.
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Vi fik i 2019 lavet en dronefil over hele baneanlægget og for hvert hul,
disse kan nu ses via klubbens hjemmeside.

FACEBOOK
Vi har i 2019, forsøgt at lægge matcher og nyheder op på siden løbende.
Det var tanken at også klubber i klubben, aktivt skulle benytte siden, og
ligge foto m.m. op fra matcher m.m.
Alle klubber i klubben, har en ansvarlig som har været på kursus i hvordan
man lægger ting op på klubbens facebooke side.
Men jeg har vist nok kun set et oplæg i 2019, det må vi kunne gøre klart
bedre i 2020.

GOLFTUR
LGK har i 2019 taget initiativ til en Golfrejse, hvor 26 spillere var på tur til
Tyrkiet i marts mdr.
I 2020 har vi igen en tur til Tyrkiet med afgang 15. marts, her deltager 12
spillere. (3 par og 6 singler) – Det er nu 3. gang turen er slået op som en
klub rejse, men vi kan på deltager antal, se at det tilsyneladende ikke er
noget klubben behøver at bruge kræfter på. Så vi forventer ikke klubben
tilbyde udlandstur i 2021.

ARBEJDSLØRDAG
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I 2019 gennemførte vi 2 arbejdslørdage. Rigtig mange frivillige er dukket
op til disse 2 dage, hvilket har en enorm betydning for hele klubben, så
der kan lyde en stor tak til jer alle. Ydermere kan vi berette at der i 2020
tilsvarende afholdes 2 arbejdslørdage, den første lørdag d. 28. marts 2020
med morgenmad fra kl. 8.00, så få sat dato i kalenderen.
SPONSORER
Først vil vi sige tak til alle de sponsorer, der støtter vores golfklub og
opfordrer ligeledes vores medlemmer til at bakke op omkring vores
sponsorer. Kun igennem massiv støtte, har vi mulighed for igen at forny
indgåede aftaler. – Vi har også i 2019 afviklet en match for klubbens
sponsorer, med deltagelse af ca. 30 personer. Vi har ligeledes planlagt en
sådan i 2020 (fredag 18.9.2020. Vi vil i år forsøge at ændre på matchform,
så der bliver tale om en holdmatch og hvor sponsor får mulighed for at
invitere en gæst med, som spiller på samme hold som Sponsor.
Vi har i 2019 hentet godt kr. 240.000 hjem i sponsorindtægter.

MARKEDSFØRING
Vi påbegyndte et samarbejde, via Visit Vesthimmerland, hvor vi sammen
med Hvalpsund, Aars og Himmerland Golf Resort, laver en fælles
markedsføringsprofil for Golf i Vesthimmerland. Et arbejde som vi
desværre har måtte melde fra til igen i 2020, da vi ikke vurderer Visit
Vesthimmerland kan løse opgaven tilfredsstillende. Personlig håber jeg
dog vi på en eller anden måde, kan få genoptaget det fælles fodslag
omkring markedsføring af golfklubber i Vesthimmerland. Vi vil i 2020, se
om vi ikke kan få startet et sådant samarbejde op med Aars og Hvalpsund,
idet vi vurdere, der kan være mange ting som vi kunne være fælles om, så
vi i fællesskab kan trækker flere til Golf destination Vesthimmerland.
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Vi skal i 2020 have udskiftet budskab på infotavler i indfaldsveje til
Løgstør. Budskabet bliver nok ”Løgstør Golfbane åben for Alle”
”Kom og prøv Golf eller Krolf” – ”Udstyr kan lånes”.

DE FRIVILLIGE:
Tak til alle frivillige i LGK. Tak til alle I, som bare er der, når vi har brug for
jer. Uden jeres støtte var der ikke nogen golfklub i Løgstør.
Lønudbetaling til alle de frivillige, skete også i 2019, ved afholdelse af
medhjælperfest 26.10.2019, hvor 58 deltog. Dagen startede med i Cross
Country match. Tak til alle jer, der tog del i det store arbejde med
planlægning og udførelse af denne dag. – Tak til Royal Unibrew som var
sponsor på den pose med Øl, alle fik med hjem.
Bestyrelsen har besluttet, at vi i fremtiden sætte slut tidspunkt på
medhjælperfesten. Muligvis kl. 24.00

PRESSEN
Der skal lyde en tak til pressen for jeres altid positive omtale af vores
golfklub

ORGANISATIONSPLAN
Vi har rigtig mange udvalg og aktiviteter i golfklubben, i dagligdagen kan
det ofte være svært at overskue vores organisation, vi har i bestyrelsen
forsøgt at få overblikket ved at lave en oversigtsplan (Vises på skærmen).
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ØKONOMI
Årets resultat blev er overskud på kr. 7.510 og en egenkapital på kr.
2.001.881
Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende, især når vi ved
regnskabet er påvirket af, at klubbens vandingsanlæg i løbet af sommeren
blev defekt og måtte udskiftes.
Der er i regnskabet ekstraordinært indtægtsført kr. 20.000 fra de
hensættelser, som har været afsat til ny tag på driftsbygninger.
Klubbens budget for 2020, viser igen at vi har en meget stram økonomi,
derfor skal vi også på en senere punkt på dagsorden, drøfte muligheden
for at give bestyrelsen, mandat til at kunne hæve klubbens kontingent
med op til kr. 500, hvis det når vi kommer til budgetlægning for 2021,
viser sig at en forhøjelse bliver nødvendig, for at få balance i indtægter og
udgifter. Bestyrelsen vil dog arbejde på, at der ikke bliver behov for at gør
brug af en sådan bemyndigelse. Vi føler dog der er behov for rettidig
omhug, især fordi vi på nuværende ikke ved om der kommer Made in
Danmark i Gatten i 2021.
Vi er ligeledes her i 2020 blevet presset, af vores bankforbindelse, så vi
fremadrettet får en forhøjelse på vores renteudgifter. Eller sagt på en
anden måde, vi får mindre rente på det indestående som vi tidligere har
haft i klubben. Så der vil i 2020, nok blive arbejdet lidt på en omlægning af
vores gæld.
Vi har i øjeblikket en udfordring omkring Ægtefællerabat. DGU mener, at
hvis man får en rabat på kontingent, så skal der udstedes et Flex
medlemskab, så vi vil i fremtiden kunne blive tvunget til at fjerne vores
Ægtefællerabat på kr. 300. – P.t. har vi valgt at se tiden an.
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Vi har i 2019 indhentet tilbud fra de revisorer, som er sponsor i klubben,
for at sikre os, at vi betaler det rigtige beløb for Revision og for at vurdere
om der var behov for at skifte revisor.
Vi vender tilbage til såvel regnskab som budget og valg af revisor, senere i
dagens dagsorden.

TAK TIL BESTYRELSEN OG ALLE DE FRIVILLIGE HJÆLPERE.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. I har alle
påtaget jer opgaver, og har løst dem på bedste vis.
Tak til alle jer der i klubbens mange udvalg, har løst jeres opgaver på en
fin måde.
På bestyrelsens vegne
Per Olsen
Formand.
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