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BERETNING OM KLUBBENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR 
 
Året der gik 
Den video I netop så er et af de mange markedsføringstiltag vi som klub kommer til at lave i løbet af året. Filmen er 
lavet af den lokale skuespiller og producent Mathias Käki og skal blandt andet bruges til at markedsføre Frederikshavn 
som golfdestination . 
 
Det har været et rigtigt godt år vi har været igennem, og Frederikshavn Golfklub har spillet sig ind i hjerterne på 
mange i forbindelse med de turneringer der har været afholdt i årets løb. Vi har modtaget ros fra medlemmer, gæster 
og professionelle boblere til Europatouren, og fra arrangører af turneringer og Company Days. Flemming Astrup 
Promotor for EccoTouren gik så langt, som at hædre os som den bedste debutant på Ecco Touren – det kan vi godt 
være stolte af. 
 
Vi har fået lavet rigtigt mange ting i og omkring klubben, og har på flere parametre løftet vores klub og produkt. 
 
2021 har økonomisk set været et acceptabelt år. Vi nåede ikke helt budgettet men det blev et plus, og med tanke på 
de ekstraorinære udgifter vi har haft, synes vi i Bestyrelsen at resultatet er acceptabelt. Hans Jørgen Nymark kommer 
senere ind på de konkrete tal, men specielt en ting kan vi godt være glade for, og det er at vi på 3 år har reduceret 
vores gæld med ca. 1,4 mio. kr., hvilket må betegnes som værende tilfredsstillende.  
 
Hans Jørgen gør et rigtigt stort stykke arbejde, og sammen med Baneudvalget og Greenkeeperne er der blandt andet 
lavet en investeringplan for de næste 5 år. Der  er også lavet en del nye forretningsplaner på forskellige projekter, og 
her har Hans Jørgens arbejde og kompetencer været meget værdifulde. 3. år i træk med overskud giver naturligvis lidt 
ro, også i forhold til vores kreditinstitutter og den trend skulle vi gerne fortsætte. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Går rigtigt godt, med gode og konstruktive diskussioner. Vi er ikke altid enige, men tonen er god, og der er respekt for 
de forskelliges meninger, og der fælles fodslag til de beslutninger der bliver taget . Det er min klare opfattelse at vi 
allesammen trives i bestyrelsen, og at de samlede ressourcer og kompetencer vi har til rådighed rigtig fint overlapper 
hinanden.  
 
2021 var et travlt år, hvor man virkelig så hvilken opbakning der er i klubben, blandt andet omkring Ecco Touren. Og så 
var der generelt en rigtig dejlig positiv stemning. Der var den her fornemmelse af, at vi var en familie som løftede i 
flok, og det er vi jer evigt taknemmelige for.  
 
Vi får også travlt i år, med Challenge Touren som står for døren. Det bliver fantastisk for os som klub, og Frederikshavn 
som by, at kunne byde velkommen til en turnering af denne størrelse. Det at vi har fået et arrangement af den 
størrelse til byen, er blevet bemærket rundt omkring i byen og landsdelen, og vi har allerede set en interesse i at 
støtte op om arrangementet, og ikke mindst Frederikshavn Golfklub. Vi har også en begrundet forventning om at 
endnu flere virksomheder og kommunen vil bakker op om arrangementet. Vores mål er at bringe golfsporten, og ikke 
mindst Frederikshavn Golfklub tættere på byen, og det vil vi bruge Challegen Touren til. Der er en del arrangementer 
på tegnebrættet, og vi glæder os meget til at kunne offentliggøre programmet – det bliver stort.  
 
Medarbejderene 
Christina har som vi ved, haft nogle hårde år, men hun er stadig ved godt mod, og har nogle planer for sæsonen vi 
satte igang i søndags. Mellem Jul og Nytår sprang Christina jo ud som konditor og chocolatier, og det var nogle rigtigt 
fine produkter hun fik lavet, som vi allesammen kunne nyde godt af. 
 
Phillip har også haft travlt henover vinteren med ombygning af shoppen, indoorgolf og sponsorarbejde, og måtte sige 
farvel til Lone som gerne ville på pension. Efterfølgende har Lone dog sagt ja til tage sig af shoppen i Hvide Klit, og det 
ønsker vi hende naturligvis held og lykke med.  
 
Vi har fået Claes tilbage på fuld tid, og Phillips chef Lotte bliver nu også en synlig del af shoppen. Det bliver spændende 
at se, hvilke ekstraordinære planer Phillp og hans team har for denne sæson. 
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Inge er også kommet rigtigt godt ind i sagerne, og har en masse bolde i luften, og nyder godt af den hjælp hun får af 
Anna Mathisen. Man skal stå tidligt op, for at følge med i Inges tempo, og det kan godt være lidt svært en gang i 
mellem. Hun er her der og allevegne, og det er også en af grundene til, at hun ikke altid har været at se på kontoret i 
løbet af vinteren. Men der bliver arbejdet, og der bliver arbejdet stenhårdt fra hendes side, med at få nye sponsorer i 
hus,  opbygge relationer, og udvikle vores nye erhvervsnetværk som allerede har høstet store roser blandt de 
deltagende, og kastet nye sponsorer af sig.  
 
Vi har fået  Bjarne ind som mekaniker i greenkeepergården, og vores maskinpark er nu på niveau som matcher 
niveauet fra Prebens tid. Det er en ren McGiver vi har fået ind der, og der findes ikke det Bjarne ikke kan reparere. 
 
Sidste skud på stammen er vores nye vicevært Bent Thomsen. Vi ved at Bent’s kompetencer til at bestride stillingen er 
tilstede, det har han flere gange bevist blandt andet ved sit store arbejde i forbindelse med renovering af 
omklædningsrummene. Han løste også hurtigt problemet sidste år med springvandet der ikke ville igang – og så var 
det ham der kiggede på en motor med kvaler, og med sin mekaniker baggrund, med det samme løste problemet. Jeg 
nævner det, selv om det er sket i år, men vi er rigtigt glade for, at Bent har sagt ja til opgaven, for vi ved at man kan 
stole på Bent. Han er grundig i sit arbejde - det kan man også se på han golfspil, og så er Bent er generelt bare vellidt 
blandt medlemmerne, så det kan næsten ikke gå galt.    
 
Sponsorer 
Som alle ved, er vi i Frederikshavn Golfklub rigtigt glade for, og afhængige af, de sponsorer der støtter op om vores 
klub. Heldigvis har vi rigtigt mange sponsorer, og vi har igennem 2021 fået flere til. Vi er nu oppe på mere end 80 
sponsorer og samarbejdspartnere, hvilket er det højeste i min tid i Bestyrelsen. Om det skyldes at vi har fået Brian ind 
som formand for sponsorudvalget, eller om det skyldes det arbejde vi allesammen lægge i at promovere vores klub, er 
svært at sige, men positivt er det i hvert fald, at vi kan se en stigning i sponsorindtægterne. 
 
Vi ønsker kontinuerligt at lægge mere værdi i de sponsorater vi tegner, så der ikke kun er én vinder. Derfor investerer 
vi rigtig mange kræfter i at forbedre de produkter vi har at byde på, til glæde for os allesammen. 
 
Flere og flere sponsorer tegner flerårige sponsorater, hvilket giver en kontinuitet som er så vigtig for både klub og 
sponsor. Vi føler stadigvæk at udviklingspotentialet er stort, og vi er sikre på at vi nok skal nå de målsætninger vi 
sætter os.  
 
Erhvervsværksprojektet blev sat i søen sidste år, og kører sin gang med spændende ikke-golfrelaterede arrangementer 
hen over året. Programmet er lagt fast frem til efter sommerferien, og for nyligt havde vi et rigtigt spændende 
arrangement i ArenaNord om det tidrelavante emne Hacking, Cryptovaluta og Darkweb. Der var over 50 deltagere til 
morgenarrangementet, og det var virkeligt spændende at høre om de trusler, vi allesammen har i hverdagen – måske 
uden at vide det, og hvad man kunne gøre for at undgå at blive hacket. 
 
Fundraising & støtteforening 
Vi har haft held med at skaffe midler fra fonde rundt omkring til forskellige formål, og det bliver helt sikkert en af de 
prioriteter vi også har i fremtiden. Med de rigtige beskrivelser af projekterne, og en grundig research af fondenes 
formål, står man stærk i forhold til at få midler. Derfor søger vi stadig ildsjæle der kunne tænke sig, at være med til at 
løfte vores kompentencer på dette område, og føre dette projekt ud i livet.  
 
Vores Momsprojekt hvor man donerer kr. 200 i gave til klubben kom også i hus i 2021 – på rekordtid, og efterfølgende 
fik vi over kr. 152.000 tilbage i moms, hvilket er det største beløb i mange år. Igen i år vil vi sætte det i søen, men 
måske i et andet format end man er vant til. 
 
Frederikshavn Golfklubs Venner har oplevet en fin medlemsfremgang. Vi er utroligt glade for det arbejde der bliver 
gjort i Vennernes bestyrelse. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at de er ved at få opbygget en mindre pengetank, som 
vil komme vores bane til gode – flot arbejde. Jeg kan kun anbefale at bakke op om Vennernes forening, og ikke mindst 
de arrangementer de sætter i søen – det kommer os alle til gode. 
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Banen og greenkeeperne 
Greenkeeper staben har også haft travlt i år og der er blevet iværksat en del projekter henover vinteren.  
 
Blandt andet har der været renovering og ombygning af Bunkers på H1, 3, 14 og 16. Dette er et renoveringsarbejde 
der vil fortsætte de kommende år, så vores bunkers bliver bedre og mere ens. Der vil helt sikkert være kritik, fordi de 
ikke ligner de gamle bunkers, men det er ikke helt korrekt, for mange af de bunkers der oprindeligt blev lavet, kan vi 
fra fotos se, minder meget om dem der er ved at blive færdiggjort i øjeblikket. Stien på H13 er også blevet flyttet så 
den holder sig ud i højre side af banen. Det vil måske komme mange tilgode, når man kan få frit drop fra stien, hvis 
man mod forventning skulle ende ude i skoven. 
 
Inden længe vil der også blive iværksat et større trærydningsprojekt. Umiddelbart vil vi tro at førstehåndsindtrykket vil 
være, at det er alt for voldsomt, men mange af de træer der bliver fjernet, vil være selvsåede træer, samt træer der 
har vokset sig for store, og der for skal fjernes eller tilskæres, og det gøres generelt for at give mere lys, luft og vækst 
til vores bane.  
 
Vinterbanen blev også etableret i år, og selvom den er forholdsvis kort, så er den ikke nem. Ideen er her, at 
vedligeholde vintergreens med klipning og dressing i løbet af sæsonen, så vi kan se frem til at vinteregreens forbedres 
år efter år. 
 
Det har været lidt snak i krogene om, at vi har lukket banen meget, og designet vinterbanen som vi har, på grund af 
Challenge Touren, det vil vi gerne have lov til at afvise. Lige som sidste år og året før og året før igen, har vi lukket 
banen ned, hvis der har været meget vådt eller meget sne, samt i perioden hvor frosten begynder at tiltage i efteråret.  
 
Jamen i Hvide Klit.... ja i Hvide Klit har de åbnet op på sommergreen allerede nu, og det gør de generelt tidligere end vi 
gør - hvert år. Det skyldes at deres jordbund er anderledes end vores og er beliggende mere fordelagtigt, set i forhold 
til temperaturer. Hvide Klit ligger på sand og kun sand, vi ligger på ler heraf navnet Lerbæk. Dette betyder at Hvide Klit 
kan starte tidligere op, men vi har til gengæld en grønnere bane set henover året, fordi vores ler holder bedre på 
vandet. 
 
Vi skal passe på vores vigtigste aktiv – banen, og prioriteringen er, at vi allesammen skal have en god bane imellem 
standerhejsning og standerstrygning, uanset om der er Ecco Tour, Challenge Tour eller andet i kalenderen. 
 
For lige at aflive myten om at vi har lukket mere end vores naboer, så har vi i perioden 16. september 21 til 28. marts 
22 haft 50 lukkedage. Hvide Klit har haft 82 dage, mens Sæby kun har haft 23 dage, men har i perioden hovedsageligt 
kun haft åben for spil på deres 12 hullers vinterbane. 
 
Greenkeeperstaben arbejder hårdt på, at holde diverse sygdomme væk fra banen, men det er en hård kamp, og i 
perioder kan de blive ramt - det kan ikke undgås. Men I skal vide, at der er meget stor fokus på at få så fin en bane 
som overhovedet muligt – ikke kun på grund af Challenge Touren som mange som sagt tror, men også i fremtiden. 
Challenge Touren er bare det spring vi har brug for, for at få banen en i konstant god stand. 
   
De frivillige 

Frivillige er uundværlige. Inge har styret frivillig arbejdsdagene med stort overblik. Stor respekt for det. Det giver gode 
her og nu resultater og er en uvurderlig indsats for klubben.  

Frivilligarbejdet hen over sæsonen ”tirsdagsfrivillige” mangler deltagere. Det er den gruppe som i en lang årrække har 
udført vedligeholdelses- og renoveringsarbejder over alt på banen.  

Mange af dem er nu ”trådt af” pga. alder. Stor tak for deres indsats.  

Vi har pt 11 på ”tirsdagsholdet” - med al respekt for dem der har mødt op på arbejdsdagene, og ydet en super indsats, så 
er den løbende indsats på tirsdagene hen over året rigtigt meget værd for den løbende banepleje. Det vil være dejligt 
hvis vi kunne øge størrelsen af denne gruppe.  
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Den korte besked fra mig er, at vi gerne vil have flere frivillige til banen. Sikkert også til husudvalget. Men arbejdsdagene 
vil give et stort positivt boost både til bane og klubhusarbejde og ikke mindst til sammenholdet i vores dejlige klub.  

Klubliv 
Og når vi nu er ved klublivet, så bliver vi bedre og bedre til at bekræfte vores tider. Vi er ikke helt i mål, men jeg kan 
ikke understrege nok, hvor vigtigt at vi allesammen gør det. En bekræftet tid er det eneste bevis på, at man spiller 
banen på lovlig vis, og har betalt kontingent, så lad os lige hanke lidt op i den del, og huske vores spillemakkere på, at 
de også lige får det gjort inden man slår ud. Det er utroligt nemt, og kan gøres enten på telefonen eller på automaten i 
klubhuset. 
 
I dagens anledning vil vi gerne give jer alle sammen en gave. Hvis I om et lille stykke tid downloader appen GLFR vil i 
helt gratis få tildelt en elektronisk baneguide hvor blandt andet baneforhold og pinplacering bliver opdateret dagligt.  
Appen er rigtig nem at bruge, og man kan blandt andet indtaste sin score på telefonen, mens man spiller. GLFR er 
integreret med Golfbox, så handicapregulering kan blive foretaget automatisk. Man kan i GLFR også følge sin 
udvikling, gemme scores og lave course management, hvis nogen er intersseret i det,  
 
Produktet vi har købt, er endnu en skridt i den rigtige retning i forhold til at give vores sponsorer mere værdi i deres 
sponsorat, og vores medlemmer mere værdi i deres medlemskab, idet vi i GLFR får nogle værdifulde værktøjer til at 
promovere vores klub, bane og sponsorer, og generelt vil løfte oplevelsen af at spille vores dejlige bane. BU glade for, 
at de fremadrettet kan lave hurtige opdateringer vedrørende det der sker på banen. For eksempel kan Adam fra sin 
mobiltelefon i GLFR markere, hvis der er ground under repair i et område, og når han trykker ok, ligger det allerede 
inde i den elektroniske baneguide – det samme gælder dagens pin placeringer, der altid vil være korrekte. 
 
Vi tror og håber på at GLFR vil være med til at gøre totaloplevelsen bedre, og vi håber I tager godt imod tiltaget, og 
benytter appen når I spiller på banen. 
 
Som I nok også har observeret i indkaldelsen, fremkommer Bestyrelsen med forslag om at Bestyrelsen får mandat til 
at afgøre om gratis bolde på drivingrange forsat skal være en del af kontingentet. Grunden til at vi beder om dette 
mandat, skal ses i forhold til flere mulige scenarier. 
 
Det kunne være, at vi vil for at lade ”rangebolde” udgå af kontingentet og for eksempel blive en brugerbetalt ydelse. 
Dette ville gøre vores nettokontingent mere gennemsigtigt og konkurrencedygtigt, set i forhold til blandt andet vores 
medlemshvervning. Hvis dette sker vil rangebolde naturligvis kunne erhverves til fair priser. 
 
Det kunne også være at klubben selv helt eller delvist ville overtage rangen efter aftale med Phillip.  
 
Et 3. scenarie kunne være, at vi ønsker at gøre vores maskinpark mere grøn og på sigt overgå til robotter, til 
boldopsamling / klipning, denne investering kunne delvis finansieres fra rangeboldene. 
 
Det kunne også være, at vi kunne bruge midlerne på at udvikle klubben endnu mere, og gøre nogle af vores drømme 
til virkelighed - og drømme har vi mange af.  
 
Mulighederne er mange, men hvis vi ikke får Generalforsamlings godkendelse til dette, har vi ikke mulighed for at 
tænke rangeboldene ind eller ud af fremtidige kontrakter eller investeringer, og det er den mulighed vi beder om.    
 
En drøm der potentielt er kommet tættere på, er en udvidelse af vores bane. Det kunne være en udvidelse og 
opgradering af vores Par-3 bane som kunne laves om til en handicapregulerende Intermediate bane med nogle Par-4 
huller.  
 
Det kunne også være etablering af en ny sløjfe med 9 ekstra huller i samme standard som dem vi har idag. Jo den er 
god nok, det er et af de projekter vi arbejder med. Vi er blevet tilbudt at købe arealet nord for Golfparken, og kommet 
forholdsvis langt i forhold til budgetter og design. Det er stadig på projektstadiet, for der skal findes en del midler til 
projektet. Men der arbejdes i kulissen på at finde muligheder for at finansiere projektet, og projektet ser ikke helt 
urealistisk ud.  
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Skulle der sidder nogle i blandt Generalforsamlingen der er trætte af at betale renter for sine indståender, kunne 
dette godt være et projekt man kunne overveje. Vi er meget interesserede i at høre, om der er nogle der har gode 
idéer til, hvordan vi kunne løfte sådan en opgave, for der er igen tvivl om at en ekstra sløjfe kunne eliminere mange af 
de udfordringer vi har i dag. Det ville gøre vores Golfklub mere attraktiv, frigive flere tider, og tiltrække flere 
medlemmer og sponsorer, og samtidigt løfte Frederikshavn som golfdestination. Vi er så langt i processen, at vi har 
fået 4 venner af klubben, til at lave et uforpligtende oplæg på et prospekt, som skal ligge klar, når vi skal ud og sælge 
projektet til mulige sponsorerog investorer.  
 
Klubmesterskaberne 
Klubmesterskaberne i 2021 blev afholdt i fint vejr med 54 tiltagenede i de forskellige årgange og arrangementet forløb 
planmæssigt. Vi vil rigtigt gerne have, at der er flere der deltager i Klubmesterskaberne. Vi ved godt at tanken hos 
mange er, at de alligevel ikke kan vinde, men det behøver ikke nødvendigvis at dreje sig om at vinde pokalen, man 
kunne også som mig konkurrere med sig selv, og bare få nogle gode dage på en bane der er sat op til narrestreger. 
 
I 2021 Charlotte Møller Jensen, løb med titlen hos damerne for X år i træk, denne gang foran Julie Grønlund, og hos 
herrerne rækken trak runner-up fra 2020 Victor Hermansen det længste strå foran Jacob Magnusson.  
 
I år kommer der med garanti en ny mester i herrerækken, da Viktor er blevet greenkeeperlærling på Great Northern, 
og derfor ikke kommer til at spille for Frederikshavn i år. 
 
Som I kan se på skærmen blev naturligvis også kåret nettovindere og årgangsmestre. 
 
Eliten 
For første gang kan vi i klubbens historie bryste os af, at vi tæller 4 divisionshold. De to herre-hold bevarede deres 
position i henholdvis 3. og 5. division, og har planer om, at det ikke også skal være status quo efter denne sæson. 
Damerne som er en god blanding af rutinerede og mindre rutinerede spillere rykkede op i 3.division. Vores meget 
rutinerede spillere på Veteranholdet rykkede flot op i den bedste række 1. division – tillykke med det.  
Det bliver rigtigt spændende at følge de forskellige hold hen over sæsonen. 
 
Juniorerne  
Det har i 2021 også været masser af aktivitet på junior fronten. I efterårsferien blev der afviklet landsdækkende 
finalestævne for D-Tour. 48 spillere fra de 3 Distrikter på Jylland og Fyn dystede mod hinanden i Ryder Cup format 
over 2 dage.  
 
Efter turneringen kunne Distrikt 1 med blandt andet vores egne Magnus Christensen sikre sig titlen og løfte den flotte 
vandrepokal. 
 
Der er blevet afholdt Junior Golf, Spisedage, Sommer Camp, samtræninger med naboklubberne, og så har det været 
åbent hus ikke bare for juniorerne men for alle interesserede. 
Det er nogle fantastisk juniorer vi har og nogle endnu mere fantasstiske ledere og hjælpere. Det betyder så meget for 
vores klub at der bliver gjort et ordentlig Juniorarbejde – så tak for det 
 
..og så er der også nogle juniorer der er fik deres debut som skuespillere  
 
Afslutning 
Vi går nogle rigtigt spændende år i møde, og det er vigtigt, at vi allesammen bakker op om det arbejde der bliver gjort 
både fra de frivilliges, og greenkeepernes side. Det kan godt være, at vi ikke allesammen er enige om typen og 
prioriteringen af opgaverne, men vi skal allesammen huske på, at vi har et fælles mål om at få endnu bedre faciliteter 
at boldre os på.  
 
Undersøgelser har vist, at de kræver 10 positive ambassadører for at gøre op med en negative ambassadør. Det er 
derfor vigtigt, at vi alle forsøger, at fokusere på det positive vi har at bygge på, og være gode ambassadører for 
klubben – det er altafgørende for klubbens succes. Vi har snart infomøde for de første start på golfere, og man meget 
gerne må tage sin kollega/ven/nabo eller lignende med ud og introducere vores fantastiske klub. 
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Det er også vigtigt at pointere, at der ikke bliver sat projekter i gang som vil kunne bringe klubben i økonomisk uføre, 
alle beslutninger omkring eventuelle udvidelser af bane og andre omkostningstunge opgaver, vil blive nøje overvejet 
inden de bliver sat i søen, og kan iøvrigt ikke iværksættes af Bestyrelsen alene - det kræver en godkendelse på en 
Generalforsamling.        
 
Jeg vil igen i år slutte af med at sige, at vi i Bestyrelsen oftest bliver mødt med positivitet og konstruktive forslag, og 
man kan godt mærke, at der er et engagement herude, som er unikt, og det vil vi i Bestyrelsen gerne takke mange 
gange for. 
 
Tak 


