
1 

Beretning 2022  

 

Bestyrelsen:  

Bestyrelsen har i 2022 bestået af Jens Rønberg Christensen, Preben Eskildsen, Karina Christensen, Per 

Gjessing, Erik Heilemann, Bente Jespersen og Per Olsen.  Klubbens suppleanter - Palle A. Christensen og 

Solveig Hosbond - har begge deltaget i klubbens bestyrelsesmøder.  

 

Vi konstituerede os og fordelte - umiddelbart efter generalforsamlingen - arbejdsopgaver, ansvarsområder 

og udvalgsposter.  

 

Vi har siden generalforsamlingen afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor vi løbende har fulgt op på igangværende 

opgaver og iværksat nye opgaver. Forretningsudvalget har primært benyttet e-mail til orientering og 

løbende beslutninger.  

 

Vi har deltaget i en del møder, med Koordineringsudvalg, Golfring Limfjorden, Limfjordsgolf, Regionsgolf, 
GNG, DGU og kurser ved kommunen. Der har været afholdt møde med bestyrelsen i klubber i klubben.  
 
Der har været afholdt MUS-samtale med lønnet personale. 

 

Vi har i fællesskab forsøgt at skabe og forbedre rammerne for Golf og Krolf i klubben.  

 

Referater fra bestyrelsesmøder har løbende kunnet følges på klubbens hjemmeside.   

 

Der har gennem hele året været et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, sammen ser vi ind i en 

fremtid med tydelige opgaver og udfordringer. Men vores engagement og vidensniveau i klubben, 

sammenholdt med vores store professionalisme og kæmpe frivillig indsats, giver masser af grund til 

optimisme.   

 

Året 2022 og økonomi: 

Året 2022 blev for klubben et tilfredsstillende år, trods store prisstigninger på el og brændstof. 
Vi vil senere få præsenteret et regnskab, som viser et positivt driftsresultat på kr. 71.000. 
 
Gæster: 
Klubben blev i 2022 besøgt af ca. 3.400 greenfee-gæster, hvoraf 1.678 var fra samarbejdsklubber i Golfring 
Limfjorden.   
 
Banen: 
En superflot arbejdsindsats fra vores greenkeepere og fra mandagsholdet har bevirket, at vi over hele 
sæsonen har kunnet præsentere en flot og meget velholdt bane. Hertil kommer en kæmpe indsats fra 
vores kontorhold, Baneservice mfl. Der skal derfor lyde en stor tak til medarbejdere og frivillige. – Tak.  
 
Greenkeepere og Baneudvalg arbejder løbende med tilpasning af den grønne omstilling, et tema som 
kommer til at fylde mere i fremtiden. Kampen mod gåsebille- og stankelbenslaver er blevet vanskeligere, 
fordi den sidste kemiske bekæmpelsesmulighed af laver forsvandt i 2022. Den grønne omstilling skal 
tænkes ind i alt, hvad vi laver. – I vil allerede nu kunne se, små oplagringer af afklippet græs, grene og 
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blade, som vil blive liggende i små områder på banen og i vil se flere stærekasser, i et forsøg på at få langt 
flere stære, som vi håber kan hjælpe med at holde især vores green fri for gåsebiller og stankelbenslaver.  
 
Når vi ser på tilbagemeldinger fra spørgeskemaer fra Golfspilleren i Centrum, kan vi med tilfredshed 
konstatere, at vi på langt de fleste punkter ligger over gennemsnitscoren.  
 
Vi har løbende taget fat om de få udfordringer, der har været omkring banen og klubben og har i fællesskab 
fundet løsning på udfordringerne. De sidste punkter, der vedr. afstandsmarkeringer og teesteds-skilte, 
skulle gerne værre løst inden sæsonstart, hvor vi kan præsentere helt nye teesteds-skilte. I den forbindelse 
skal lyde en stor tak til Fonden for Sparekassen Danmark og Vindpulje Thorup Sletten, som har bidraget 
med henholdsvis kr. 25.000 og kr. 40.000, så projektet vil kunne gennemføres uden ekstra udgifter for 
klubben. 
 
Vi præsenterer fra 01.04.2023 en ny længde på banen, primært tiltænkt de herrer, som ikke længere slår så 
langt og damer, som ønsker en lidt længere bane. Det nye teested får en længde på 5.216 m. Det betyder, 
at vi fremover har 5 længder på Sea Side Banen; 39, 48, 52, 56 og 62 (svarende til meter på banen x med 
100).   
 
Vi fik i 2022 tilladelse til regulering af den rågekoloni, der havde bygget reder i skoven mellem hul 1 og 18, 
hvilket vi også håber kan ske i 2023, hvis problemet opstår igen.  
 
Nye tiltag og investeringer:  
Vi har indgået aftale med Norlys omkring opsætning af 2 stk. lade standere til elbiler. Der har været en del 
udsættelser på etableringen, men vi forventer, at anlægget bliver opsat her i løbet af 2023. Det bliver en 
løsning, hvor klubben ikke har udgifter eller indtægter.  
 
Vi er opmærksomme på, at vi har en stor udgift hængende omkring nyt tag på vores driftbygninger. De er i 
en meget dårlig forfatning.  Vi arbejder p.t. på at få lavet beregning på nyt tag evt. kombineret med 
solceller.  Når vi har et tilbud, er det tanken at søge fonde og sponsorer om støtte til projektet. Vi har selv i 
regnskabet hensat kr. 150.000 til formålet, men det rækker måske kun til 10-20% af den samlede udgift.  
 
Vi har bekostet nyt styresystem på vandingsanlæg.  
 
Vi har investeret i GLFR App, der kan benyttes som baneguide og som scorekort med reklameindtægt for 
klubben.  
 
Vi fik i 2022 udskiftet vores Probox24 til den nye GolfMore automat med styring af salg og udlejning af 
Golfbiler m.m. 
 
Vi har købt ny græsstrigle ”Terra Rake 460” med leasing over 60 mdr.  
 
Vi har købt ny kost ”Terra Brush”.  
 
Vi har indkøbt ny klippemaskine ”Trimax Snake 400” til klipning af fairway og rough. (Spændes efter 
traktor).  
 
Vi har købt ny klippemaskine ”Ferris 800”. Den erstatter Roughklipper fra 2006.   
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Vi har indkøbt ny traktor, der bliver leveret til sæsonstart.  
 
Vi har indkøbt 15 Junior-/begyndergolfrsæt og fået opsat skabe til de nye sætt ovre i bagrummet ud mod 
fjorden.  Indkøbet er sponsoreret af penge fra Tipsmidlerne via DGI/DGU.  
 
Vi har indkøbt ny Tv-skærm til afløsning af projektor i vores klublokale på 1. sal. Sponsoreret af Norlys.  
 
Vi har arbejdet med at sikre, at vi har de rette låse på døre og vinduer, så vi opfylder forsikringskrav. 
Arbejdet er endnu ikke helt fuldført.  
 
Vi drøfter løbende mulighederne for at tilpasse os den grønne omstilling, omkring energibesparelser og 
affaldshåndtering. 
 
Medlemmer.: 
Vi var - her primo 2023 – 308 medlemmer i golfklubben, hvortil kommer 26 medlemmer i Krolfklubben.  
 
Vi har afviklet Golfens dag.  En aktivitet, der bliver gentaget i 2023.  
 
Vi har afviklet Golfskole, der har givet 5 nye medlemmer i 2022. Der er planlagt 3 x Golfskole i 2023.  
  
Vi har afviklet 12 matche med deltagelse af 662 deltagere, svarende til gennemsnitligt 55 deltagere pr. 
match.  
 
Der er afviklet klubmesterskab og match for klubbens sponsorere. 
Herudover har klubber i klubben haft deres matche og udflugter.  
 
Vi har afviklet Cross-country match - på golfbanen og krolfbanen - for klubbens frivillige med efterfølgende 
festmiddag og hyggeaften.  
 
Vi har afviklet Sommergolf hver tirsdag i juli måned. Tak til klubber i klubben, der løste den arbejdsmæssige 
opgave.  
 
Vi har hjælpere, som har været sendt ud til Byfest, Beerfest og Festival – hvilket samlet har givet et pænt 
tilskud til klubben på kr. 20.000 i 2022.   
 
Samarbejdet i SNG er ophørt her pr. 01.01.2023. Vi deltager i stedet i GNG samarbejdet, med de ca. 25 
Nordjyske klubber, hvor der er 50% rabat på greenfee. Se på vores hjemmeside og opslag i klubhuset.  
 
Vi har haft 2 hold med i Regionsgolf, hvor vores Veteranhold rykkede op fra gruppe D til C.  
Vi har haft 5 hold med i Limfjordsgolf. Her vandt Løgstør 3 turneringen. – Tillykke.  
 
Også i 2023 har vi 5 hold med i Limfjordsgolf, 1 Dame- og 4 Herrehold. Vi har ligeledes 2 hold med i 
Regionsgolf, Senior B hold og Veteran C hold.  
 
Vi har løbende tilpasset klubbens hjemmeside og Facebook og løbende udsendt nyhedsbrev.  
Vi arbejder på at få en klubtrøje, der vil kunne prøves og bestilles her i klubben.  
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Juniorafdelingen har i 2022 trænet hver mandag og onsdag. Mandag under ledelse af Allan Høgh og 
Michael Bagge og onsdag under ledelse af Per Gjessing. Tak til jer for en flot indsats og tak for, at I også 
tager en tørn i 2023.  
 
Vi har i 2022 deltaget i afvikling af Sjov Sommer Golf, der blev afviklet i juli måned – Tak til Mie og holdet 
bag. 
 
Vi har arrangeret træning for klubbens medlemmer - gennem hele sæsonen - hver mandag fra kl. 15.00 og 
kl. 18.00, begge tidspunkter i 50 min. Denne træning gentages ligeledes i 2023 og igen med Allan Høgh som 
træner.  
 
Der blev i 2022 arrangeret en tur til Tyrkiet for klubbens medlemmer, her deltog 27 personer. Turen 
gentages her i 2023 fra 29.10. til 05.11.  på Sueno Golf Hotel, Belek i Tyrkiet.  
 
Budget for 2023.  
 
Dansk Golf Unions beregninger viser, at en gennemsnitlig klubs udgifter vil stige med omkring en halv 
million for 2023. – Bestyrelsen har i budget 2023, forsøgt at tage højde for stigninger i gødning, brændstof, 
strøm, maskiner og udgifter til vedligeholdelse.  
 
Pristalsregulering af kontingent mm. bliver i 2024 , reguleret med 9,5%. 
Brændstof til maskiner, gødning, frø og varmeregninger er steget markant i pris. Nogle udgifter med langt 
mere end ti procent. 
 
Vi har besluttet at indføre brugerbetaling på drivingrange og arbejder på at finde mulige løsninger til styring 
heraf. Indtil videre har vi besluttet, at gæster skal betale kr. 20 for en spand bolde.  Medlemmer skal indtil 
videre ikke betale.  
 
Vi har holdt løbende kontakt med sponsorer og fornyet aftaler. Men her - i de økonomisk svære tider for 
mange virksomheder - har vi desværre også måttet sige farvel til nogle gode sponsorer. Der skal derfor 
endnu en gang lyde en opfordring til at støtte op omkring de virksomheder, som støtter klubben.  
 
Prisstigning på 4,5 -7,5% på indkøb af øl, vand og vin gør, at vi sætter priserne op fra og med 01.04.2023. 
 
Som vi senere i dag skal drøfte, indstiller bestyrelsen til at vi opkræver et ekstra kontingent i 2023, for alle 
senior fuldtidsmedlemmer – hvilket har været nødvendigt for at få budget 2023 til at hænge sammen. Der 
vil under dette punkt ligeledes blive redegjort for nogle muligheder omkring momskompensation og 
dermed evt. skattefradrag for indbetaling af det ekstra kontingent.  
 
Arbejdslørdage: 
Stor tak til jer, som kom og hjalp ved afvikling af de 2 arbejdslørdage i 2022. 
 
Vi har også i 2023 planlagt arbejdslørdage, hvor af den første afvikles lørdag den 24.03.2023. Vi starter kl. 
8.00 med morgenkaffe. Tilmeld dig på Golfbox, der hvor du tilmelder dig matche.  
 
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 2022 ved afholdelse af Cross Country 
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match med efterfølgende spisning og hygge. Alle fik en fin præmie med sig hjem. Tak til alle jer, som tog del 
i det store arbejde med planlægning og udførelse af denne dag. Tak til Royal Unibrew, som var sponsor på 
en pose med øl og tak til Nordic Golfers og øvrige sponsorer, som havde givet de gaver, der var lagt i de 
poser deltagerne fik med hjem.  
 
Også i 2023 bliver der plads til afvikling af fest og Cross country match. Den afvikles på såvel Golfbane som 
på Krolfbane. Hvis du ikke er til den specielle form for golf, så tilmeld dig til Krolf og husk allerede nu at 
sætte dag og aften i kalenderen - lørdag den 28.10.2023. Festen slutter kl. 24.00. Der er åbent for 
tilmelding på Golfbox. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som yder en kæmpe indsats for klubben. 
 
Tak for jeres flotte indsats.  
 
Pressen: 
Der skal også lyde en tak til pressen for jeres altid positive omtale af vores klub.  
 
Tak til bestyrelse og udvalg:  
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. I har alle påtaget jer opgaver og har løst dem på 
bedste vis. 
 
Tak til alle jer i klubbens mange udvalg samt bestyrelser i klubber i klubben, som har arbejdet for at løse de 
mange opgaver, der er og opstår i en klub som vores. 
 
Tak for et flot stykke arbejde.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Formand Per Olsen.  


