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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2020 
 
Generelt 

 
2020 blev på mange måder et år vi gerne vil glemme hurtigt pga. corona. Der kom 

også noget godt i 2020. 
 
2020 var ikke rigtigt kommet i gang før vi blev nødt til at lukke ned igen pga. en 

angivelig uheldig omgang med flagermus i Kina og senere en fløjte i Ischgl. Det var et 
forår præget af nedlukninger og restriktioner. Restriktioner som kom med en hast, der 

gjorde det svært at følge med. Regler og forordninger, der skulle implementeres 
indenfor få dage. En Café der skulle holde lukket. 

 
Vi fik lært nye hilseritualer, det obligatoriske håndtryk og for nogle krammet efter en 
runde blev forbudt. Vi lærte hurtigt albuehilsen eller fodsparket, om end det var lidt 

akavet i starten. Man kunne ikke printe scorekort ud – dem skulle vi have med 
hjemmefra. Det betød at mange fik lært at bruge GFLR app’en og golfboks app’en til 

indrapportering af sin score. 
 
Det betød også at vores nye sekretær, Anette, ikke helt fik den start på sit nye job som 

vi gerne ville give hende. Vi fik ikke den glidende overgang fra Inga til Anette, som vi 
gerne ville have haft. Anette du er kommet rigtig godt efter det, og har fundet din 

måde at køre kontoret på. Godt gået. 
 
Det var ikke kun corona der fyldte meget i 2020, Batic Pipe fyldte og fylder stadigvæk 

meget i bestyrelsens arbejde. Mange efterspurgte informationer omkring Baltic Pipe, vi 
har forsøgt at informere som meget som muligt. Mange efterspurgte hvordan med 

erstatning. Et meget legitimt spørgsmål. Der var mange, lange, og intense 
forhandlinger med Energinet. Forud for disse forhandlinger havde vi sammen med 
Jørgen Jæger Pedersen, vores revisor, banearkitekt Casper Grauballe og 

advokatfirmaet Hjulmandkaptain lavet nogle økonomiske beregninger, som ud fra 
realistiske forudsætninger beskriver den virkelighed og de udfordringer GKL vil stå 

med, når et så stort projekt skal igennem en golfbane som vores. 
 
Det kom nok bag på Energinet hvilke og hvor store omkostninger, der er forbundet 

med at drive en golfbane. Noget der klart var afspejlet i de økonomiske 
konsekvensberegninger vi forlagde Energinet. Det blev hurtigt klart, at vi ikke kunne 

nå til enighed og eksproportionskomitéen måtte indkaldes for at fastsætte en 
driftstabserstatning. 
 

Det ligger derfor nu klart at GKL får flg erstatninger: 
 

Servituterstatning: (Erstatning for gasledningens tilstedeværelse og gener heraf), 
størrelsen heraf er endnu ikke fastlagt, da vi har anket afgørelsen med krav om 
beløbet øges. 

 
Driftstabserstatning: En erstatning der normalt gives efter projektets afslutning. Den 

har vi helt ekstra ordinært fået på forhånd for årene ’20, ’21 og ’22. Her har klubben 
fået 5.5 mill. Samt 250.000.- til dækning af ekspertbistand. 
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Der ud over betaler Energinet, efter regning, alle de direkte omkostninger 
forbundet med reetableringen efter arkæologerne samt efter selve gravearbejdet. 

 
Det er vigtigt også at huske at GKL har haft en god dialog med Energinet omkring de 

praktiske forhold igennem hele forløbet, hvilket også har betydet at vi kan spille golf 
uforstyrret frem til okt ’21. Vi vil gerne takke Enerignet for det gode samarbejde og 
den gode dialog. 

Der vil komme nogle gener på banen i sæson 2022, men der arbejdes ihærdigt fra 
bestyrelsen på at minimere disse gener.  

 
Ved reetableringen efter arkæologerne fik chefgreenkeeper og staben en gylden 
mulighed for, med overskydende (gratis) rullegæs, at reparere tørkepletter i 

forbindelse med dræn ved mange af greens. Der er kommet mere vækstlag i de 
berørte steder, så områderne bliver mindre sårbare overfor udtørring. 

 
Reetableringen efter arkæologerne er kommet rigtig godt og ser godt ud. Det samme 
er samme er de ”tørkeramte” pletter. Det skaber håb for reetableringen efter 

nedgravningen af gasledningen. 
 

De 2 ”nye” greens 11 og 14. green havde startvanskeligheder og eftervirkninger af 
Goldfodsyge, en svampesygdom som påvirker græssets rodnet. Med mere end 300 

reparationspropper og intens opmærksomhed fra greenkeeperne fik dem godt i gang, 
og er nu gang på gang ekstra udfordrende for spillerne. 
Godt arbejde fra greenkeepernes side. 

 
Klubhusets ydervægge har udviklet sig til en vedligeholdelsesmæssig udfordring.  

Den hidtidige vedligeholdelse, med reparation af afskalninger og maling, vil ikke have 
den tilsigtede holdbarhed. Klubhusets ydervæge er nødtørftigt repareret i løbet af 
2019, imens undersøges mulighederne for en mere gennemgribende behandling, som 

gerne skulle resultere i en holdbar og varig løsning. 
Klubhuset er omfattet af en bevarende deklaration, som involverer krav om 

kommunens godkendelse af farve og metodevalg. 
Det er en vedligeholdelsesmæssig udfordring, men det er også en økonomisk 
udfordring. En økonomi der søges dækning for igennem forskellige fonde. Et stor og 

tungt arbejde som pågår. En stor tak Max Ustrup for dette store arbejde. 
 

2019 bød på et nyt tiltag, hvor GKL søgte og blev godkendt som alminnyttig forening. 
Godkendelsen som giver adgang at søge om momsrefusion helt eller delevist. Det er et 
tiltag som blev videreført i 2020. I 2020 kom så resultatet for 2019, hvor klubben fik 

tilbageført godt. 98.000.- i momsrefusion. Vi forventer et tilsvarende beløb i ’21. Penge 
der kan bruges på varige forbedringer af banen el. lign. Der er ikke truffet beslutning 

om hvordan pengene skal bruges. Et stor tak til alle der har bidraget. 
  
Udover det allerede nævnte, så har 2020, - som tidligere år, været et år, hvor der på 

mange andre fronter har været den sædvanlige store aktivitet for golfklubbens 
personale, for alle vores udvalg, og i al beskedenhed for bestyrelsen. 

 
Det er fortsat en glædelig konstatering, at vores kontingent, og greenfee ligger i den 
lave ende, sammenlignet med både klubberne på Fyn, og den øvrige del af 

Trekantområdet.  
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Vi kan med konstatere, at årsregnskabet igen ender op i et utrolig flot økonomisk 
resultat på 681 t. kr. og det er endda i et meget svært år med svære betingelser pga 

corona og usikkerhed omkring Baltic Pipe 
Kassererens beretning vil uddybe dette. 

 
Her er det på sin plads at anerkende det flotte og ansvarsbevidste arbejde, som vores 
personale, alle udvalgene og ”Klubber i klubben” har stået for, og som er basis for 

dette flotte økonomiske resultat, og ikke mindst den gode og positive stemning, der 
præger GKL.  

 
Medlemmer 
GKL har i 2020 haft en positiv udvikling i medmelstallet. Ikke så meget som andre 

klubber har haft. En del har genfundet interessen for golf, men det nye tiltag med 
kraftig eksponering på sociale medier som facebook har bidraget til den positive 

udvikling. Det er et koncept som vi vil fin pudse og bruge som supplement til de øvrige 
mekanismer vi anvender til at få nye medlemmer. 
For fuldtids seniormedlemmer er der 11 flere medlemmer ved årets udgang, og en 

stigning på 9 flexmedlemmer. 
Bag de tal ligger der 34 direkte udmeldelser for fuldtidsmedlemmers vedkommende, og 

19 er overgået til flexmedlemskab, 2 er overgået fra flexmedlemskab til fultidsmedlem. 
I alt 16 har udmeldt sig som flexmedlem. 

 
Der er en netto tilgang på 15 junior og ynglinge medlemmer. Det vidner om en 
ihærdigt og flot arbejde i juniorudvalget, begynderudvalget, og de øvrige udvalg. 

 
I alt 66 nye medlemmer har i 2020 gennemgået begynderforløbet. 

Heraf har 40 fået ret til at spille på ”stor bane”, 4 har vagt Par3 Bane medlemskab og 7 
har fået forlænget deres forløb til foråret. 
Velkommen til jer med en forhåbning om, at I føler jer velkommen, og allerede er godt 

i gang med at integrere jer i klubben. 
 

Fastholdelse af nye medlemmer gennem integrering i klubbens udvalg og sociale liv, er 
en vigtig opgave, som ikke alene ligger hos begynderudvalget og kaninudvalget, men 
hos ”klubberne i klubben”, og medlemmerne i øvrigt. 

 
Derfor en det positivt at konstatere, at der bliver gjort et stort arbejde for at ”invitere” 

nye medlemmer ind i ”klubber i klubben”. 
 
”Spil golf med en ven” er det initiativ som vi ikke kunne afholde i 2020, men meget 

effektivt har vakt den første interesse for golfspillet hos vores nytilkomne medlemmer. 
En vigtig aktivitet, som fortsætter i 2021. Ligeledes vil vi være meget mere aktive på 

bl.a. facebook da vi her kan nå et segment det er svært at nå med vores traditionellen 
midler 
 

Det lykkes i 2019 at skabe et godt og aktivt juniorudvalg, som i 2020 har bygget 
videre på det gode fundament og arbejdet ihærdigt på at skabe gode rammer for 

juniorerne, med henblik forøgelse af antallet af juniorspillere. Her har samarbejde med 
de lokale skoler vist sig at være en af vejene frem for at skabe flere juniormedlemmer. 
 

Her bliver det bla. forsøgt med en form for famille-golf. Forældrene til juniorene kan for 
et beskedent beløb tilkøbe muligheden for at spille sammen med deres børn på par-3 

banen. Et tiltag som vil blive videreført 2021.  
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Kun få golfklubber i Danmark kan notere sig et stigende antal juniormedlemmer. 
Golfklubben Lillebælt kunne notere en stigning i 2020. 

 
 
Udvalg 

Det årlige evalueringsmøde med udvalgsformændene var der desværre heller ikke 
mulighed for at afholde pga. corona. 

 
Bestyrelsens vil gerne her udtrykke deres uforbeholdne anerkendelse af det vigtige 
arbejde, som de enkelte udvalg står for. 

 
Bestyrelsen håber, at I alle, og helst flere, også i 2021 har overskud og lyst til at 

deltage i golfklubbens udvalgsarbejde. 
 
Banen 

Den ekstremt våde periode i februar og ind marts måned betød ikke så meget for 
spillet, og dermed sliddet på banen, fordi vi måtte holde banen lukket pga corona. Men 

det afslørede endnu en gang mangler ved banens drænsystem.  
Bunkers stod fyldt med vand, og flere steder var fairways meget vandlidende. 

Problemerne med dræning omkring bla. hul 3 håber vi på bliver løst i forbindelsen med 
nedgravning af Baltic Pipe 
 

I 2020 har vækstbetingelserne været gode for græsset. Det har betydet at banen har 
stået flot igennem hele sæsonen. 

 
En af de største udfordringer i 2020 har været eftervirkningerne af goldfodsygen i 
green 11 og 14. Chefgreenkeeper Jesper Hjort, og banekvalitetskoordinator Jørgen 

Jæger Pedersen har sammen med konsulentbistand fra DGU fundet en løsning, som 
har løst problemet uden en fuldstændig omlægning af de to greens. De bare områder 

er ”proppet” med 300+ propper fra den gamle 11. green. Vi har skullet leve med de to 
greens ikke har haft samme hastighed som de andre, en lille pris som vi også kommer 
til at betale i 2021, men det bør vi som spillere kunne håndtere.  

 
Greenkeepere har også i året foretaget en del udtynding og beskæring af 

beplantningen, som en del af den almindelige banepleje. Det fortages altid så 
skånsomt som muligt for at tilgodese banens dyreliv. 
 

Banens Dag, som normalt er en ubetinget succes, når klubbens medlemmer sammen 
med greenkeeperne, bruger en lørdag på at give banen og klubhusets omgivelser et 

forårstjek. – Ja - Heller ikke det kunne vi afholde i 2020. 
 
Mange nedslagsmærker i greens rettes stadigvæk ikke op, eller for den sags skyld de 

mange tørv på fairway, der ikke lægges på plads. 
Bestyrelsen arbejder med tiltag som synligøre manglende opretning af nedslagmærker, 

for her skal vi alle blive bedre, da det er til fælles bedste for golfoplevelsen, både for os 
som medlemmer, og for de gæster, som fortsat gerne skulle sætte pris på at besøge 
vores bane! 
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Sportsligt 
Vores herrehold i 3. Division rykker ned og spiller næste år i 4. Division. 5. division 

sluttede midt i rækken. Der vil i 2021 kun være et herrehold. 

Vores dame-fusionshold (sammen med Fredericia), kunne i sidste kamp spille sig i 3. 

division. Desværre blev denne match tabt og holdet spiller også næste år i kval-

rækken. Holdet vil i 2021 have Fredericia som hjemmebane. 

Selvom GKL ikke har et erklæret mål om at skulle være en eliteklub, er eliteholdene 

med til at give vores talenter og gode spillere chancen for, at konkurrere på et højere 

niveau. 

3.Divison senior sluttede på 3. pladsen i rækken og spiller også 3. division næste år. 

De bedste juniorer bliver derfor fortsat inddraget i elitetræningen og i matcherne. 

Klubmesterskaberne 

Konceptet for klubmesterskabet i hulspil var i år ændret, således at der blev spillet 
semi-finale og finaler over en dag. Dette virker godt og der er tilfredshed med en 
fælles finaledag. 

 
Klubmesterskabet i slagspil blev afviklet den sidste weekend i august, lidt tidligere end 

sædvanligt. 
 
De værdige klubmestre, og øvrige deltagende spillere kunne se tilbage på et godt 

tilrettelagt klubmesterskab, som er det årligt tilbagevendende sportslige højdepunkt i 
GKL. 

 
Regionsgolf  

GKL er fortsat flot repræsenteret i Regionsgolf Vest, og derigennem med til at sætte 
GKL på golflandkortet. 
At det så samtidig resulterer i flotte placeringer, kan vi kun være stolte af. 

 
Interessen for Regionsgolf er fortsat tilstede i GKL, hvor der i 2021 igen er tilmeldt 10 

hold til turneringen. 
  
Det er positivt, for matchformen hulspil for hold er ganske attraktiv, og giver mulighed 

for, - trods alder og handicap, at afprøve det indlagte konkurrencemoment mod andre 
klubber.   

 
Tak til alle jer, som påtager sig rollen som koordinerende, eller som holdkaptajner. 
 

Kommunikation 
Hjemmesiden, og klubbens Facebook-side, er sammen med informationsbreve de 

primære kanaler for klubbens kommunikation til medlemmerne. 
 
Den ”nye” hjemmeside fungerer nu fint, om end der stadig er plads til forbedringer. 

En god og velfungerende hjemmeside er meget vigtig i forbindelse med tiltrækning at 
nye medlemmer samt greenfeespillere. Derfor vil der i starten af 2021 komme en helt 

ny hjemmeside med større udad vendt fokus. 
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Desuden har bestyrelsen med passende intervaller lagt aktuelle nyheder op på 
hjemmesiden og sådan vil det foregå i fremtiden. 

 
Bestyrelsen skal endnu en gang opfordre alle medlemmerne og udvalgene til, både at 

besøge klubbens hjemmeside regelmæssigt, og bidrage med løbende info og 
vedligehold af informationerne. 
 

For at undgå en situation hvor hjemmesiden ”går ned”, blev det besluttet at også den 
kommende hjemmesiden ”holdes i stram snor”, hvorfor de informationer, der skal på 

GKL’s hjemmeside sendes til sekretariatet,  
 
Klubbens Facebook-side bliver jævnligt brugt til information, parallelt med 

hjemmesiden. 
Vi skal derfor opfordre til også at besøge, og bruge klubbens Facebook-side. 

 
Samarbejde med andre klubber 
Samarbejdet med de Fynske golfklubber fortsætter uændret med reduceret greenfee 

på hverdage, dog har det været nødvendigt med en prisjustering sådan at prisen for 
2021 vil være 250.- 

Great Northern i Kerteminde, og Ærø Golfklub er fortsat ikke med i samarbejdet. 
 

E20, og samarbejdet med Vestfyns Golfklub, kaldet Dobbeltdækkeren, fortsætter også 
men med en lille prisstigning.  
Så dobbeltdækkeren nu koster 500 kr. 

I 2020 kom Blommenslyst Golfklub med i E20. Det har været en succes. I 2021 
forsætter det fantastiske tilbud, der kommer blot en prisstigning på 100.- så prisen nu 

er 595.- ved tilmelding inden 1.maj derefter er det 695.- 
 
2020 er også blevet brugt til at undersøge muligheder for andre aftaler, som vi kan 

tilbyde vores medlemmer. Dette har vi gjort fordi vi ved at foråret ’22 bliver et svært 
forår i forhold til at spille 18 huller i GKL. 

Der åbnede sig en mulighed for at deltage i det fynske samarbejde G6. Et samarbejde 
hvor det er muligt at spille til en pris på 1000.- op til 10 runder/år på hver af de 
deltagende baner, som er foruden os selv:  

 
H.C.Andersen Golfklub 

Odense Eventyr Golfklub 
Midtfyns Golfklub 
Barløseborg Golfklub 

Blommenslyst Golfklub  
 

Det er attraktive aftaler, som medlemmerne kun kan opfordres til at deltage i. 
Udover de øgede spillemæssige muligheder gennem begrænset merbetaling, så taler 
indtægterne herfra sit tydelige sprog i årsregnskabet. 

 
Anette i Sekretariatet klarer gerne medlemskabet for 2021, hvis det endnu ikke er 

klaret.  
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Try3Golf. 

Try3Golf fortsætter for de 3 involverede golfklubber (Fredericia, Birkemose og GKL), og 
for de hoteller i Trekantområdet, som indgår i samarbejdet. Det har på flere fronter 

været et udfordrende år for Try3Golf pga. corona situationen 
 
Med VisitLillebælt som koordinerende, arbejder vi dog fortsat med forbedringer af 

konceptet, og flere hoteller i samarbejdet. 
 

Tak til hotellerne for samarbejdet i 2020. 
 
Try3Golf Facebook side er et besøg værd, og del gerne med venner og bekendte. 

 
Sponsorer/erhvervsklub 

Pleje af klubbens sponsorer, og aftaler med nye sponsorer er fortsat i god udvikling. 
Også har det været svært i 2020, hvor vi har været tvunget til aflysninger, 
 

Klubbens sponsorer, eller rettelig samarbejdspartnere, fortjener utrolig stor tak for 
loyalitet og støtte. Jeres støtte varmer altid meget men her i 2020 har den varmet 

ekstra meget. Det har også betydet at målet for 2020 er nået. Vi skal endnu engang 
beklage at vi ikke har kunnet lave de arrangementer vi gerne ville. Det vil vi råde bod 
på i 2021.  

 
Caféen 

Bettina og Ulrik og deres 2 piger Sara og Ida er kommet rigtig godt igennem 2020. 
 

Caféens navn ”Den Glade Golfbold” signalerer imødekommenhed, godt humør, nærvær 
og god mad. 
Alt sammen noget, som vi medlemmer og klubbens gæster dagligt oplever ved besøg i 

caféen. 
 

Det var derfor også med stor beklagelse, at vi og mange af klubbens medlemmer 
modtog nyheden om Bettina ikke ønskede at forsætte som forpagter. Arbejdspresset 
var blevet for meget og harmonerede ikke med et familieliv. Vi har igennem en god 

dialog med Bettina fundet en god løsning, så hun kan fortsætte som forpagter og have 
et familieliv. Vi får til gængæld en forpagter som vi og klubbens medlemmer er glade 

for. 
 
Stor tak til Bettina og co. for det gode samarbejde. 

 
Proshop 

 
Det er et vigtigt aktiv for en klub som GKL at have en proshop. Det er et aktiv som ofte 
er overset, hvilket det ikke må være. Det er vigtigt at værner om og sikre dette aktiv. 

Det gør vi, som klubmedlemmer ved at handle vores udstyr lokalt, det samme gælder 
for klubberne i klubben mf. ved køb af præmier osv.  

For Søren har Corona også været en ubelejlig gæst med nedlukning, afstandskrav mv. 
Både i shoppen men også ved træningen, hvor de forskellige krav har besværliggjort 
dagligdagen. 

 
Stor tak til Søren for at holde hovedet højt trods udfordringerne. Tak for samarbejdet 

og den kompetente træning af nye som erfarne medlemmer af klubben. 
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Fremtid/Afslutning 
Bestyrelsens største fokusområde i 2021 bliver rekruttering af flere medlemmer, og 

øget fastholdelse. Her vil der blive fokus på at GKL bliver synlig i lokalområdet bla ved 
deltagelse i arrangementer på tovet og andre steder når corona slipper sit tag i 
Danmark. Der vil blive Facebook kampagner. 

 
De nye golfregler er blevet implementeret og i 2021 skal vi arbejde det nye hcp 

system, hvor der ikke kommer en årsregulering, men der skal indleveres flere 
scorekort. 
 

Sammen med medarbejderne, og alle vores godt arbejdende udvalg, ser bestyrelsen 
frem til, at det igen i 2021 vil lykkes at give både medlemmer og gæster en god 

golfoplevelse i GKL. 
 
Til vores gode, loyale medarbejdere, og mine kollegaer i bestyrelsen en meget stor tak 

for samarbejdet i det forgangne år. 
 

Tak for samarbejdet med Jyske Bank, vores revisor fra Deloitte, advokat fra Trolle, 
banearkitekt Casper Grauballe samt advokatfirmaet Hjulmannkaptain. 

 
Slutteligt en stor tak til alle medlemmerne, og ikke mindst TAK til alle jer, som fortsat 
har både overskud, og lyst til at ofre en masse timer i Golfklubben Lillebælts tjeneste. 

Den store sociale kapital er yderst vigtig for klubben. 
 

Sammen med sloganet: ”Brug pitchforken lige så ofte, som slag med putteren”, ønskes 
I alle en stor fornøjelse med golfen, og fortsat glæde ved medlemskabet af Golfklubben 
Lillebælt. 

 
Godt nytår. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Golfklubben Lillebælt 
 

 


