
                                                         Årsberetning 2017 

Årsberetning ved generalforsamlingen den 16. november 2017 kl. 19.30 i klubhuset. 

Endnu et år er gået, og det er tid for generalforsamling og dermed aflæggelse af beretning om 
klubbens virke i det forløbne år. Jeg vil give en status på, hvad der er sket i klubben i årets løb. 

Banen: 

Banen er vores største aktiv, uden den var der ikke meget ved Åskov Golfklub, så derfor skal der 
fortsat være fokus på denne også fremover. Vi har i år fået sat Lyn sikring på husene, vi har fået 
stierne gjort pænere, vi har fået de sidste skraldespande op og vi har fået hegn sat op på Driving 
rangen, det er så desværre gået i stykker på grund af Ingolf, så det tror jeg ikke mere på, at det kan 
repareres. Vi har fået plantet en del fyre træer, hvoraf nogle ikke har overlevet, men disse er nu 
udskiftet, vi har fået sand i nogle af bunkerne, og dette fortsætter, vi har købt en brugt mini læsser 
og en brugt mini graver i stedet for rendegraveren, leaset til ca.1000 kr. mere om måneden, så nu 
kan vi arbejde mere på banen hen over året, og vi har fået lavet udslags huset bedre ved Andreas, så 
der nu er flere muligheder for opmåling samt, at butiksområdet er blevet udvidet. Lige nu er sø 
kanten på hul 17 renoveret, og Vaste area på hul 4 er renset og pyntet. Der er sat penge af  i 
budgettet til renovering af lidt flere stier, der ønskes mere sand i nogle flere bunkers. Vi har fået et 
problem med grantræerne omkring hul 9 da der er biller i træerne, så de vil gå ud alle sammen over 
tid, der skal derfor plantes nogle nye arter i den kommende tid. Vi har i år haft en meget grøn bane, 
da vi har fået masser af vand, men faktisk har den været spil bar hele tiden, og den har i år næsten 
ikke været sveden.  

 

Sandetvej 4: 

Den indkøbte gård i 2015 er ved at undergå en dejlig forvandling, der har været et hold af frivillige 
der har brugt ca. 600 timer på at renovere de første rum - stuen, opholdsrum og et værelse samt 
forgangen. Det har været en rigtig sjov opgave, som er blevet udført til UG. Nu mangles der bare 
lige det sidste, badeværelse, køkken og baggang, men ikke uvæsentlige rum i et hus der skal 
fungere, der er samlet midler ind, så der er basis for igen, at samle et hold frivillige, i den 
kommende vinter, Jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til de firmaer der økonomisk har bidraget 
med midler samt materialer, og sidst men ikke mindst også en stor tak til Herning Kommune fordi 
de endeligt lettede på låget til kassen, for at hjælpe os. Der er ligeledes kommet 8000 kr. Fra Kvik 
OP. Personaleforening. 

 

Runder golf: 

Der er fortsat rigtig god plads på vores bane, men der har da været godt gang i golfspillet de sidste 
12 mdr. Vores egne medlemmer har bekræftet tider 7664 gange dertil skal lægges alle turneringer. 
Der har været besøg af 5019 greenfee gæster de sidste 12 mdr. inkl. 4 kløver spillere. 

 



Vores medlemsantal: 

er på (587) 622 pr.30.09.17 total en stigning på 35 det fordeler sig med (414) 438 fuldgyldige 
voksne medlemmer, (39) 47 spillere under 25 år, (16) 16 long distance medlemmer, (59) 55 fleks - 
medlemmer, (28) 35 passive medlemmer, 2 Ikke Unionsmedlemmer, og endelig (7) 13 
prøvemedlemmer og (22) 16 juniormedlemmer uden banetilladelse, disse spillere nåede ikke, at få 
banetilladelse inden 30.9.2017 (tallene i parentes er fra 2016)  

På landsplan er der nu 151.243 golfspillere en + på 124 spillere heraf er de 30.660 fleks medlemmer 

4 Kløver: 

Igen i år har vores fuldgyldige medlemmer haft mulighed for at tilkøbe et Firkløver, som giver 
spilleret i Birkemose, Brande, Give, Kellers park, Jelling, Dejbjerg samt Herning foruden 
hjemmebanen. Et tilbud som gentages i 2018. Der er 214 der har købt 4 kløver i 2017. Der er pr. 31. 
10.17 spillet 3670 runder 4 kløver, mod 2655 i 2016 heraf er de 652 fra Dejbjerg. Som i vil kunne 
se i regnskabet mangles der nogle greenfee indtægter, det er især fra Dejbjerg, men de kommer så 
ind igen efter nytår i form af 4 kløver runder. 

I 2018 er prisen fortsat 800 kr. og i det afsluttede regnskab har 4 kløver bidraget med ca. 220.000 
kr.   

Spil billig uge: 

prøvede vi for 3 gang i uge 30 i år, dette føles som en succes, og vi har gjort Åskov golfklub kendt. 
Vi har mødt rigtig mange positive spillere gennem uge 30, banen var god, klubhuset fungerede 
godt, god service, rigtig gode priser, i år var der  besøg af 505 gæster mod 633 i 2016 - vejret var 
super til golf de første 4 dage, men de sidste 3 dage var en blandet fornøjelse, og med en del 
aflysninger til følge, men så fik vi i år besøg af  Blommenslyst i 2 dage i uge 34 med godt vejr igen, 
overskuddet blev i år ca. 37.000 kr. i uge 30 Alt i alt en rigtig positiv uge som er ved at blive en 
tradition.   

Turneringer/ Sporten:   

Der har i år været en rigtig fin tilslutning til de turneringer der er gennemført. I år har der været 3 
hold tilmeldt til Regionsgolf, C holdet kom ikke videre end til de indledende runder,  B holdet 
klarede sig noget bedre, da de først blev slået ud i Regionsfinalen og så var der det suveræne 
Veteranhold der gik hele vejen og blev Danmarksmestre i deres række. Rigtig flot. Og for 
eliteholdene blev året i år også et spændende år, hvor Damerne fik den fulde belønning for deres 
indsats med en oprykning til 3 Division i 2018. Danmarksserieholdet var også i oprykningsspil men 
det glippede. 3 Division var kommet i en meget stærk gruppe i år, men det blev klaret uden 
nedrykning. Til alle jer der har repræsenteret klubben i de forskellige turneringer, tak for jeres 
indsats, det er flot, at den lille flade klub godt kan være med sammen med de store. Jeg vil gerne 
rose de unge mennesker der har været ude og spille turneringer, for vores klub, det er så flot, at i 
repræsenterer klubben på denne måde samt, at i afsætter så meget af jeres fritid på denne dejlige 
sport. En stor tak skal lyde til turneringsudvalget for velgennemførte turneringer, samt jer der har 
været holdledere og hjælpere omkring Eliten. Sidst men ikke mindst er det dejligt, at vi har fået 



lavet et hold omkring tirsdagsturneringerne og søndagsturneringerne, også her har der været en pæn 
fremgang i deltager antallet begge dage. 

Begynderudvalget: 
 
Der blev prøvet noget nyt i år, en kombination af golfkørekort, og kontingent, dette har været med 
til at sætte gang i indmeldingerne i klubben, der er faktisk godt 50 nye kommet til klubben, på 
denne reklame, så det er flot, men det er fortsat en kæmpe udfordring for klubben, at skaffe nye 
medlemmer, vi ved jo, at der er en del der falder fra i den anden ende, så derfor er det igen glædeligt 
at vi har formået, at lave en netto fremgang, det er jeg ikke sikker på, at der er ret mange klubber 
der kan præstere. Vi har i år brugt Ugeposten til at lave flotte reklamer og annoncer, det tror jeg  har 
været godt, og samtidigt er Facebook og Hjemmesiden blevet brugt flittigt. Så alt i alt har vi fået fat 
i både ældre som yngre. Onsdagsturneringerne er fortsat meget populære, og tirsdag 
formiddagsturneringerne lever fortsat efter 3 sæsoner, og ja her kommer der flere med, især høj 
handicappede og lidt ældre spillere, Tak til udvalgene for den store indsats der er vist i løbet af 
sæsonen. 
 
.  
 
Juniorudvalget: 
 
Det er fortsat en fornøjelse, at se hvor mange børn og unge der kommer til vores klub for, at prøve 
kræfter med golfen, der er en leben på trænings området 2 dage om ugen, det er der mange klubber 
der beundrer og de spørger også til hvordan vi gør, men det er en fabrikshemmelighed, ligeledes er 
det super, at der er så god en hjælper opbakning til junior arbejdet uden denne hjælp ville det ikke 
kunne lade sig gøre. 
 

Sponsorudvalget: 

Udvalget har ikke været så stor som det kunne ønskes, men jer der har arbejdet med området er 
kommet godt fra start, nu er soklen støbt, og hvor ser det godt ud, det materiale der kommet fra 
udvalget, ja det er bare, at se ude ved indgangen det er så flot. Så tak for indsatsen i året der er gået, 
og jeg tror roligt jeg kan sige, at arbejdet absolut ikke bliver mindre i fremtiden, der skal løbes stærk 
for, at få virksomheder til, at støtte vores klub, og der er også brug for hjælp fra alle medlemmer, 
ser og hører i noget, om nogle der har lyst til at hjælpe klubben med et sponsorat så er udvalget klar. 
Indtægterne som kommer ind via sponsorater kan ikke undværes, så det er meget vigtigt også i tiden 
fremover. 

Jubilæum: 

I uge 21 2017 nåede klubben en milepæl nemlig vores 25 års jubilæum, vi var så heldige, at lige 
netop i den uge i år, regnede det slet ikke, så vejret var med os, ja det var ligefrem rigtig varmt 
denne uge. Der var lavet et flot program hen over ugen, hvor de første 3 dage var billig golf, 3 
turneringer efterfølgende og med spektakulært golf om lørdagen, her kunne klubben godt have 
ønsket, at der var kommet lidt flere for at se på. Afslutningsvis blev der afholdt en lille reception 
søndag, alt i alt en rigtig god uge, med noget for enhver smag, Jeg vil her især gerne sige tak til 
Kristian Hansen for det store arbejde du lagde i den lille jubilæumsskrift, det var et godt stykke 



arbejde du der havde siddet og nørklet med. Ligeledes en stor tak for alle gaver der kom ind i form 
af kontanter, i alt blev der sat ca. 24.000 kr. ind på den specielle jubilæumskonto. 

Økonomi og fremtid. 

Regnskabet vil senere blive gennemgået i detaljer, men jeg vil sige, at bestyrelsen finder årets 
resultat acceptabel, når vi tager i betragtning, hvad der er kommet til af nye ting og uden kontingent 
stigning i det regnskabsår der er afsluttet. 

Vi finder ligeledes, at den bogførte egenkapital på kr. 956.527 er tilfredsstillende. Det skal samtidig 
bemærkes, at den samlede balance pr. 30.9.2017 er bogført med kr. 5.068.683, og vore maskiner og 
inventar er nu bogført med kr. 56.405 vort baneanlæg er bogført med kr. 3.718.229 og klubhus og 
bygninger er bogført med kr. 779.642. 

 
 
I henhold til vedtægternes §8 ønsker bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til, at optage 
de fornødne langfristede lån og/eller kreditter til finansiering af gennemførte og kommende 
ændringer på  baneanlægget, og ændringer i og ved klubhuset samt et evt. kommende maskinhus på 
Sandetvej 4, og eller et nyt Bagrum/Butik 
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de nødvendige pantsætninger for etablering af 
nævnte lån og kreditter.    
Med det budget som bestyrelsen fremlægger, er det fortsat bestyrelsens ønske, at vi laver 
forbedringer i begrænset omfang, til gavn for klubbens medlemmer. 

 

 

 

Klubbens værdigrundlag  

• Åskov Golfklub er og skal være en breddeklub, som dog ikke udelukker elitearbejde. 
• I Åskov Golfklub skal der være mulighed for et godt socialt samvær. 
• I Åskov Golfklub skal vi have en uformel omgangstone. 
• Åskov Golfklub har et lavt kontingentniveau sammenlignet med omegnsklubber. 
• I Åskov Golfklub er der altid god plads på banen. 
• Åskov Golfklubs bane er altid spilbar. 
• Åskov Golfklub er en klub for alle. 
• Åskov Golfklub er en hyggelig klub med hyggelige mennesker. 

Med udgangspunkt i dette værdigrundlag for Åskov Golfklub, og hvis vi alle tager ansvar for, at 
skabe et godt klub liv, så mener jeg, at vi også fremover kan sikre, at Åskov - Golfklub har sin 
berettigelse. 

 



 

 

Klubmesterskaber: 

Efter en weekend i midten af september, og med lidt blandet vejr, og igen med 62 spillere hvilket er 
rigtig flot, en god stemning samt godt golf, kunne vi kåre klubmestre i 6 forskellige rækker, og der 
skal herfra lyde et stort tillykke til klubmestrene 2017, som blev: 

Damer: Charlotte Balle Strand. Herrer: Daniel Nygård 

Senior damer: Bodil Jensen . Senior herrer: Birger Askjær Madsen 

Veteran herrer: Preben Strand. Veteran damer Anne-Marie Kristensen 

Order of Merit nr.1 i A rækken er Morten Skårup med 4100 point og nr.1 i B rækken Johnni 
Sjørslev Galsgård med 63 point  

Årets Klub mand/spiller:  

Det er sommetider et svært valg for der er jo faktisk en del der er berettiget til denne hæder, men i 
år har bestyrelsen valgt, at pege på et medlem, som altid møder op når noget skal laves, det er både 
på gården, ved boldopsamling, arbejdsdage, uge 30, og hvad der ellers er der skal laves, du går stille 
med dørene, besidder et godt humør, du er behagelig at være sammen med, så derfor er jeg glad for 
at kunne overrække pokalen til Bent Keller i år, tak for din indsats, og jeg er sikker på, at der er 
flere opgaver også i fremtiden hvor du er en meget velkommen hjælper. 

De ansatte: 

Vi har fået lavet en ny 3 års aftale med Andreas, det håber og tror jeg på, at klubbens medlemmer er 
meget tilfredse med, der har været afholdt nogle rigtig fine træningssamlinger i år, som har givet 
nogle rigtig fine tilbagemeldinger, så også de golfspillere der har været med i nogle år har kunnet 
høste af Andreas viden, jeg er meget tilfreds på klubbens vegne, at samarbejdet fortsætter. Til alle 
jer ansatte vil jeg gerne rette en kæmpe tak for den indsats, der er vist i årets løb, i stiller op både 
tidligt og sent for, at gøre det godt både for medlemmerne, ved turneringer, samt når der er mange 
gæster, i har hver især været med til at vise klubben frem på bedste vis, jeg vil gerne sige, at jeg er 
stolt af, at have været jeres chef de sidste 3 år. 

Tak. En stor tak skal lyde til alle vores sponsorer, for både hvad der er kommet af midler og varer 
via sponsorater, det har meget stor betydning for klubbens økonomi, med det i bidrager med. 

Der er mange medlemmer, som hen over året udfører et super flot arbejde for Åskov Golfklub i 
udvalgene og ved arbejdsdage. En stor tak til jer alle. Det er af stor betydning for klubben. 

Tak til vores bane ejere, for jeres støtte til vores klub. 



Tak til pressen for en god og loyal dækning af vore aktiviteter igennem året. Til slut tak til mine 
bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i årets løb, det har været en fornøjelse at arbejde sammen 
med jer også i denne vores 25 jubilæums år.  

Kristian Jakobsen 


