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24 juli 2021 

Generalforsamling 2020 
 

Bestyrelsens mundtlige beretning 2020 
 
Desværre er der også i 2020 og 2021 medlemmer i GKL og andre 
med tilknytning til GKL, som er gået bort. 
 
Inden den mundtlige beretning, vil jeg bede forsamlingen rejse sig, 
for i stilhed, at mindes de medlemmer af Golfklubben Lillebælt, som 
ikke længere er i blandt os. 

---- oo O oo ---- 

Indledning 
Indledningsvis skal jeg sige at beretningen omhandler 2020, selv 
om der er sket en del ting i 2021, vil dette i udgangspunktet ikke 
blive berørt. Bestyrelsens mundtlige beretning skal I betragte som 
supplement til den skriftlige beretning, der blev udsendt sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Derfor bliver det primært overordnede betragtninger, der berøres. 
 
Meget lykkes i 2020 til trods for 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. Vi lærte 
hurtigt at det var en ubehagelig gæst ved navn Corona, en gæst der 
ikke sådan lige forsvandt igen. 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 var ikke kun corona der flydte meget i 2020, Batic Pipe flydte og 
fylder stadigvæk meget i bestyrelsens arbejde. Der var mange, 
lange, og intense forhandlinger med Energinet. Forud for disse 
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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. 
 
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.  
 
Meget lykkes alligevel i 2020, ikke mindst takket vores gode 
medarbejdere, og vores godt arbejdende udvalg, samt jer 
medlemmer. 
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Et resultat heraf ses bl.a. i årsregnskabet, som vores kasserer om 

lidt vil redegøre for. 
 
Omkostningsbevidsthed og indtægter, som positivt har afveget de 
budgetmæssige forventninger, er mundet ud i et flot overskud, på 
trods af 2020 var et svært år at navigere i. 
 
Vi kan derfor fortsat glæde os over en god og sund økonomi i GKL. 
 
Naturligt fokuserer vi meget på klubbens økonomi, men det ikke må 
overskygge den opmærksomhed på at det også fortsat er yderst 
attraktivt at være medlem i GKL, og den opmærksomhed der skal 

være på medlemmernes muligheder for attraktivt golfspil og sociale 
relationer, og på de vilkår vi tilbyder vores ansatte.  
 
 
Banen 
Banen jo er helt logisk golfklubbens største aktiv. 
Et aktiv, som skal vedligeholdes og udvikles for fortsat at være 
attraktiv for medlemmer og gæstespillere. 
 
Derfor afsætter vi en markant del af klubbens økonomi og 
personalemæssige ressourcer til baneområdet. 

 
Den meget våde periode i februar og et stykke ind i marts afslørede 
at der er nogle mangler i vores drænsystem. Lukninger pga Corona 
bevirkede at der ikke var slid på banen i perioden efter den meget 
vand. Hvilket havde en positiv virkning på banen. 2020 bød generelt 
gode på vækstbetingelser for græsset, hvilket betød at vores bane 
stod flot hele 2020. Dog med lidt malurt i bægeret, nemlig greens 
hul 11 og 14, som havde eftervirkninger fra goldfodsygen. Dem er 
der blevet arbejdet intensivt med og de skal også fremover have 
noget ekstra opmærksomhed. 
 

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 
 
Med det meget lune efterår langt ind efteråret 2020, fik vi en noget 
nær perfekt start for re-etableringen efter arkæologernes besøg i 
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starten af oktober. Det kan vi se nu hvor det næsten ikke er synligt 

at arkæologerne har været.  
I den skriftlige beretning er der bredt redegjort for de tiltag, der har 
været på banen i 2020. 
 
Alligevel vil bestyrelsen endnu en gang slå et slag for, at vi alle 
hjælper hinanden med større omhyggelighed med opretning af 
nedslagsmærker, og lægge græstørv tilbage på fairway. 
 
Tak til Jesper og hele greenkeeperstaben for deres utrættelige 
indsats.  
 

  
Nye tiltag 
 
Vi startede i 2019 op på projektet GKL som almennyttig foreningen, 
hvor min 100 personer skulle donere min 200 kr. Det var der hurtigt 
over 100 personer der støttede op omkring. Tusind tak til alle 
donorerne. Det er et tiltag vi forsatte med i 2020, det betyder at vi 
har næsten 150.000.- på ”projekt” kontoen og forventningen er at vi 
kan lægge ca. 75.000.- mere til. Derfor ar det også vigtigt at I 
støtter op dette projekt i 2021. 
 

De penge der kommer ind denne vej må ikke bruges til 
kontingentnedsættelse, men vil blive brugt på en varig forbedring 
eller indgå i en dyr renovering. Lige pt er vi ved at finde ud af hvor 
mange teesteder der kan blive renoveret for de penge. 
 
I 2021 vil dele af klubbens medlemmer (tilfældigt udvalgt af DGU) 
blive bedt om at tilkendegive deres meninger om GKL, det vil give 
bestyrelsen et billede af hvad der skal arbejdes med for at skabe 
mere værdi for klubbens medlemmer, noget vi ser frem til med stor 
glæde. 
 

 
Caféen  
Også i 2020 oplevede vi, at det var en fornøjelse at gæste caféen. 
At føle sig velkommen, og blive serviceret gennem nærvær, godt 
humør og god mad, sætter vi alle stor pris på.  
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Desværre blev vi alle her i ’21 vidne til hvor flygtigt ubarmhjertigt 

livet kan være, ved Bettinas alt for tidlige bortgang. Bestyrelsen er 
rørt og beæret over den efterfølgende opbakning og støtte fra 
medlemmerne til Ulrik, Sara og Ida. Stor tak til alle. 
 
 
Shoppen 
Ingen tvivl om at nedlukninger mv gjorde 2020 et rigtig svært år at 
drive en golfshop. Restriktioner som er forsat ind i 2021. Her skal vi 
være bevidste om at handle lokalt gør en forskel. 
 
Medlemmer 

 
Mange golfklubber i Danmark har ikke de medlemmer som de har 
haft og der kommer ikke nye medlemmer dumpende ind af døren. 
Mens alt andet stort set var lukket ned kunne vi i golfklubberne 
glæde os over at vi kunne spille mens alle andre måtte blive 
hjemme. Det kombineret med en meget større rekruttering via de 
sociale medier bevirkede at GKL i 2020 kunne se en lille men vigtig 
stigning i medlemstallet på 20. Hertil skal lægges 15 juniorer. 
 
Øget rekruttering af nye medlemmer via de sociale medier, skal 
være med til at fastholde den stigning. 

 
Men bestemt også en bedre fastholdelse af eksisterende medlemmer 
skal prioriteres. Det er noget vi skal arbejde med fremad rettet. 
 
Virkeligheden er den, at medlemskontingentet er den primære 
finansiering af klubbens og banens drift. Derfor er det vigtigt at også 
nye medlemmer føler sig godt behandlet og bliver integreret i 
klublivet.  
Det siger sig selv, når vores banes gode vedligeholdelsesstand og 
spillemæssige kvaliteter afhænger af et sundt budget. 
 

Den mulighed vil blive presset, hvis antallet af fuldtidsmedlemmer 
igen falder, og flexmedlemstallet stiger. 
 
Den årligt tilbagevendende budgetproces er derfor altid en 
småspændende opgave! 
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Hvordan er medlemssituationen efter årets 31. oktober, som er 

vedtægternes skæringsdag for at ændre medlemskab? 
 
Hvilken indvirkning får det på det nye års budget? 
 
”Golf med en ven” og ”Golfens Dag” fortsætter i 2021 
Det er begge en god anledning til at blive indført i golfspillet. 
 
 
Juniorområdet er blevet et eksempel på, at god vilje, energi kan 
gøre en forskel 
  

Juniorudvalget havde interessante tanker og visioner for sæson 
2019 som de har bygget videre på. En af nøglerne var at engagere 
forældrene. 
 
Igennem aktive skoleforløb er der skabt interesse for golf og GKL. Et 
forløb og en model som fortsætter i 2021.  
 
En stor tak til juniorudvalget for arbejdet med de unge mennesker. 
Det er et svært segment at navigere i. 
 
 

Klubbens liv/det sociale liv 
Er et vidt begreb, men er lige vigtigt om man er nybegynder, junior 
eller rutineret. 
 
Føler man sig som medlem godt modtaget og værdsat, er der store 
chancer for en succesfuld golfoplevelse igennem langtid, gennem 
medlemskab af vores ”klubber i klubben”, eller måske som aktiv i et 
af vores udvalg. 
 
2020 var et ekstra vanskeligt år for klubberne i klubben fordi 
forsamlingsforbud mv. vanskeliggjorde denne del at det sociale liv 

og forankring i klubben.  
 
Tak til ”klubber i klubben” for jeres arbejde i den sammenhæng, 
med en opfordring til, at I også fremover vil fortsætte denne vigtige 
opgave.   
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Udvalg. 

Igen i 2020 har udvalgene ydet en flot indsats, hvor en del af 
klubbens medlemmer uge efter uge lægger et stort stykke arbejde i 
både klubbens, og medlemmernes interesse. 
 
Af bestyrelsens skriftlige beretning, fremgår det tydeligt, hvilken 
uvurderlige betydning de frivilliges, udvalgenes, og ”klubber i 
klubbens” indsats har for GKL. 
 
Bestyrelsens uforbeholdne tak til jer alle for dette arbejde. 
Det er glædeligt at se, at I også bakker op om det i 2021.  
 

 
Afslutning 
Jeg vil afslutte bestyrelsens mundtlige beretning med en stor tak til 
vores gode og loyale medarbejdere – Anette, Søren, Jesper og de 
øvrige i greenkeeperstaben for god indsats og det gode samarbejde. 
 
Stor tak til mine kolleger i bestyrelsen, for samarbejdet i det 
forgangne og travle år. 
 
Vore sponsorer, bank, revisor og advokat fortjener også en stor tak 
for samarbejdet. 

 
En stor tak til Jørgen Jæger Pedersen, for sit virke som 
banekvalitetskoordinator, bindeleddet mellem bestyrelse, 
Chefgreenkeeper, og medlemmerne vedr. bane 
ændringer/forbedringer. Og for den uvurderlige hjælp med at følge 
Baltic Pipe til dørs. 
 
Og ikke mindst stor tak til medlemmerne, og specielt til alle jer, der 
ved siden af jeres eget golfspil, har både overskud og lyst til at ofre 
en masse frivillige timer i Golfklubben Lillebælts tjeneste. 
 

Uden jeres indsats ingen Golfklubben Lillebælt. 
 
Jeg håber ikke jeg har glemt nogle i denne fremlæggelse, såfremt 
jeg har, må det betragtes som en UTH (U-Tilsigtet hændelse) 
 
Hermed overlades bestyrelsens skriftlige, og mundtlige beretning til 
generalforsamlingens godkendelse. 


