Bestyrelsens beretning for 2016
Kære Medlemmer af Lübker Golf Club,
2016 har på mange måder været et spændende år for vores klub – og vi har ikke kedet os i bestyrelsen
ift., at få alle ender til at når sammen.
Som alle måske husker blev der de sidste dage i 2015 indgået aftale med baneejer Carl Aage Nielsen om
opgavefordeling og økonomi for 2016, efter et vanskeligt år 2015 hvor mange forsøg på at nå til enighed
om den overordnede betalingsstruktur i LGR strandede. Den 21.12.15 meddelte vi fra LGCs bestyrelse
baneejeren/administratoren om at nedlukke klubben grundet manglende tilsagn om finansiering af
driften i 2016. Det gik heldigvis ikke så galt og med en kombination af god vilje fra alle og herunder også
bestyrelserne i grundejerforeningerne med et helt afgørende finansieringstilsagn kan vi nu se tilbage på
et år, der er vanskeligt sammenligneligt med de tidligere år idet en række forandringer også blev aftalt i
de hektiske dage mellem jul og nytår:
-

Klubben fik ansvar for drift af bane, maskiner og personale - den hidtidige administrationsaftale
med LGR blev suspenderet
F&B området blev outsourcet og nye samarbejdsmåder skulle findes med forpagteren
Klubben måtte i januar tvunget af omstændighederne etablere en egen løsning til styring af
økonomi og administration
Klubben fik ansvar for udlejning, shop og sponsorarbejde/Business Club.

Det blev hurtigt klart for os i bestyrelsen af dette arbejde ikke kunne løses af os alene og jeg vil her rette
en meget stor tak til alle de frivillige der har taget en kæmpe tørn i alle mulige sammenhænge og hver
især bidraget med hvad tid og ressourcer rakte til – uden jeres hjælp var det ganske enkelt ikke gået!
Og jeg synes vi kan tillade os at sige at det er gået rigtig godt – lad mig fremhæve nogle punkter:
-

-

-

Vores bane har i år stået fantastisk flot med - efter de flestes vurdering - Danmarks bedste greens
efter en kæmpe indsats af Spencer, hans team samt vores mandagshold af frivillige der har
trodset elementernes rasen hver uge i sæsonen og fyldt turfhuller mv.
Vores salg er noget over det forventede på flere områder – godt hjulpet af Martins team i Front
Office samt et salgsudvalg af kommercielle pragteksemplarer, der har trukket masser af
aktiviteter til. Et eksempel på dette er vores Pro Am hvor vi i 2016 har haft hele 2 udsolgte
arrangementer med ca. 170 spillere i alt.
Endelig har vi på økonomisiden gennem hele året performet bedre end budget – og vel at mærke
et budget hvor der de sene 2015-dage blev skåret en del i omkostningerne og lagt extra
indtægter ind. Da vi slog stregen sidst i 2016 fik vi desværre nogle negative overraskelser omkring
primært moms, feriepengehensættelser og dobbeltregistrering af salg som vi absolut godt kunne
have været foruden og som betyder at vores samlede resultat ikke blev så godt som meddelt på
medlemsmødet i november men knap 400 TKR bedre end budget men dog negativt med 491 TKR.
Vi har igangsat en proces mod vores leverandør af økonomistyring/administration i forsøg på at
blive kompenseret for mangelfulde og fejlagtige informationer på nogle kritiske tidspunkter og
som desværre trækker sine spor ind i 2017. Trods dette kan vi sige at resultatet er tilfredsstillende
omstændighederne taget i betragtning – omstændigheder der har medført at vi nu har valgt PWC
som vores leverandør af administrationsydelser samt valide løbende rapporteringer.

Omkring arbejdet i bestyrelsen vil jeg også her sige tak til mine kolleger for deres indsatser – både for
klubben og på den mere private front som har betydet, at vi har måttet give forældreorlov til Maria Merle
i 2017 – stort tillykke til hende med familieforøgelsen i januar.
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Vi har desværre ikke kunnet fylde hendes plads ud blandt vores suppleanter og jeg vil her opfordre alle
der har energi til og mod på at træde ind i bestyrelsesarbejdet om at henvende sig til mig – vi kan godt
bruge lidt flere kræfter til at løfte de mange opgaver vi har kommittet os til at løse.
Efterfølgende vil ordet blive givet til vores udvalg:
Turneringsudvalg
Fra turneringsudvalget skal der lyde en stor tak til alle der har deltaget i vores turneringer, samt en meget
stor tak til de tre i front office for den store hjælp ved vore arrangementer. Der skal også lyde en stor tak
til de sponsorer, der har støttet med præmier til vore matcher.
Desværre har vi i 2016 oplevet en lille tilbage gang i forhold til 2015, i deltager antallet.
Vi har fra flere sider fået at vide at matcherne er for lange, og det er en af grundene til at antallet er lidt
faldene. Derfor tager vi nogle nye initiativer i 2017, bl.a. bliver maks spilletid sat til 4 timer og 45 min. , og
vi sætter så vidt muligt tre bolde. Maden serveres efter 5 timer, og et par ting mere der vil blive nævnt
ved matcherne under briefingen.
Men ellers har vi afholdt vores ca. månedlige matcher hen over året, kåret klubmestre, og hulspils
mestre. Der har deltaget veteraner, B og C hold i regions golf, og som noget nyt afholdte vi en jule
turnering, ca. 20 deltog heri, vi håber på flere i 2017, julemanden har allerede meldt sin ankomst.
Og sidst, men ikke mindst har 27 vintergolfere kørt en løbende vinter turnering hver søndag, når
vejret/banen tillod det. Vinter turneringen havde afslutning den 19 marts, og samlet vinder blev Anette
Pedersen, foran Claus Carl og Anders Rolann med henholdsvis 164, 145 og 141 point.
Spilleudvalget se frem til en stor 2017 sæson.
Bane
Vi har i baneudvalget arbejdet målrettet med følgende emner:
-

Forbedring af vores fairways
Fastholde vores fantastiske greens
Forbedre skiltning på banen så alle kan finde rundt
Gøre banen mere spilbar for de knapt så langtslående

Vi synes vi er lykkes med de fleste af disse overskrifter - vi glæder os til at se effekten af eftersåningen af
alle fairways fra oktober måned og vi håber at etableringen at et rigtigt teested for damer på Forest 1 vil
bringe flere smil og færre frustrationer frem blandt vores kvinder.
Vi har gjort os mange tanker for 2017 og er i gang med at implementere disse:
-

Ny dropzone Sky 9
Forlænget Blå Zone Forest 1
Ny rød hazard ved green på Forest 8
Renovering af vores broer

Vi ville gerne allerede i vinterpausen have etableret et antal lynshelters – men dette afventer den rigtige
løsning samt endelig finansiering, hvor vi pt. har fået afslag på vores ansøgninger til diverse fonde.
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Elite
Lübker havde i 2016 to tilmeldte hold i DGUs Danmarksturnering, ét 2. divisonshold og ét 4. divisionshold.
4. divisionsholdet var oppe imod flere stærke modstandere og med kun en, omend meget overbevisende,
sejr på hjemmebane over Odder GK endte holdet sidst i puljen og starter sæsonen 2017 i den
nyoprettede 5. division.
2. divisionsholdet lagde meget stærkt ud med hjemmebanesejre over Herning GK og puljens favorit fra
Lyngbygaard GK. Derfor var det sidste spillerunde, på udebane mod Lyngbygaard, som afgjorde
mulighederne for at deltage i oprykningsspil til 1. divison. Desværre viste Lyngbygaard GK, med tidligere
europatourspiller Thomas Nørret i spidsen, sig for stærke for vores drenge, som måtte tages til takke med
en 2. plads i gruppen og endnu en sæson i 2. division. En stor tak skal lyde til træner Kenneth Sand, som
har bidraget både på og udenfor banen. Ligeledes en tak til holdlederne Kasper Danefeld og Åge Justesen
for deres engagement og praktiske hjælp samt Fakta i Kolind for sponsorat af frugt og grønt til vores
holdkampe.
Elitetruppen ser frem til sæsonen 2017. Nye medlemmer er kommet til, som med sikkerhed vil styrke
konkurrencen og kvaliteten på begge hold. Til sidst en stor tak til klubbens medlemmer, som kigger med
når vi spiller på hjemmebane.
2017
Med hensyn til 2017 har vi i efteråret indgået aftale med Hus- og Grundejerne samt ejeren af LGR
omkring leje og finansiering – og vi håber alle at det er sidste år med eetårige aftaler.
Vi trænger til at få taget de lange briller på ift. drift, vedligeholdelse af udstyr, bygninger mv. men
primært ift. vores engagerede medarbejdere, vores sponsorer og samarbejdspartnere samt ikke at
forglemme vores medlemmer.
Der er nu igangsat en proces med en til opgaven nedsat arbejdsgruppe der den 1.4.17 vil præsentere et
oplæg til en struktur der kan sikre økonomien på den korte bane og skabe grundlag for udvikling at
resortet så de 3-400 tomme grunde vi har kan blive bebygget og nye aktiviteter kan tiltrækkes.
Vi som medlemmer kan i sagens natur fortsat bidrage med vores arbejdskraft men også vores personlige
og firmamæssige relationer således at den begyndende fremgang for golfsporten der kan spores i
Danmark i så høj grad som muligt vil komme klubben tilgode. Vi har fortsat masser af ’døde’ tider på ugen
– primært hverdage – hvor vi kan fylde banen op med Company Days eller andre events.
Om det at skaffe nye medlemmer skal her nævnes at vi har sænket vores priser på Golfkørekort
betragteligt, vi tilbyder gratis træning til 36+ spillerne og vi arbejder målrettet på at få integreret alle nye
medlemmer også i vores Tirsdagsklub, som er en stor succes og en nødvendighed for at tiltrække nye
spillere.
Afslutningsvis endnu engang tak til alle for opbakningen – vi glæder os til den nye sæson!

Med venlig hilsen
Thomas N. Kylling
Fmd., Lübker Golf Club
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