Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016
Årsberetning for 2015
Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer:
Medlem nr. 842 Leo Wagner Jensen
Medlem nr. 11005 Ole Mortensen
Velkommen m.v.
2015 har været et udmærket år for Frederikshavn Golf Klub,
Stort pres på banen med mange spillere i klubberne i klubben, og der har
også været fyldt op om formiddagen på helligdage.
Overordnet set er klubben kørt videre efter de normale principper. Der er
fastholdt et godt arbejde med at tage imod nye medlemmer, så det
samlede medlemstal er blevet fastholdt. Der har været et lille fald i
antallet af greenfee spillere, men til gengæld har vores ungdomsspillere –
som der efterhånden er tradition for – skabt gode resultater i hele landet
og ude i verden.
Golfspilleren i centrum
Vi har i 2015 prøvet et nyt tiltag for at sikre en god information om,
hvordan klubbens medlemmer og gæstespillerne føler sig behandlet, og
hvilken oplevelse de har af klubben. Det giver en vigtig information om,
hvordan vi bedst kan udvikle og forbedre klubben.
Alle medlemmer og gæstespillere har i løbet af sæsonen fået et
spørgeskema md en lang række spørgsmål på. Vi har afholdt et velbesøgt
medlemsmøde om undersøgelsen for kort tid siden, men hoved
resultaterne var at:

-

Der er stor tilfredshed med Bistro og liv i klubhuset
Der er stor tilfredshed med træningsfaciliteterne
Modtagelsen i klubben som gæst er god
Introduktionen af begynderspillere fungerer godt
Juniorafdelingen fungerer godt
At træningen fungerer godt

Alle disse ting er vurderet at ligge højere end gennemsnittet i nordjyske
klubber.
Det eneste, der i 2015 blev vurderet at ligge lidt under gennemsnittet, er
banens kvalitet. Især i forårsmånederne blev den vurderet til at ligge
under gennemsnittet (Hvilket halvdelen af alle baner gør!)
Til gengæld er der bred enighed blandt alle – både medlemmer og gæster
- at banelayout, og måden den er anlagt på i skov og søområde gør det til
en rigtig spændende bane.
Det er en viden, som vi selvfølgelig har brugt og vil bruge fremover i
arbejdet.

Banen Hvis vi ser lidt nærmere på banedriften, så har vi jo de sidste har år
haft en chefgreenkeeper, som har haft problemer med helbredet. Allan
har været sygemeldt i længere tid, og da han så skulle til at gå i gang igen,
så fik han et tilbageslag med ryggen. Vi blev derfor enige med hinanden
om, at både af hensyn til Allan og klubben var det bedst, at han blev
fritaget for sit arbejde.
Vi startede en proces med at finde en ny chefgreenkeeper, og fandt ud af
at der faktisk var rift om jobbet. Jobbet har været opslået 2 gange, men vi
fandt ud af at foråret ikke er det bedste tidspunkt at søge greenkeepere

på. Der var flere kvalificerede ansøgere, men vi var i bestyrelse og
baneudvalg ikke i tvivl om at Adam som vi nu har ansat, er den bedste
man til vores klub. Han repræsenterer både erfaring og ny inspiration. Og
det er også vores fornemmelse, at der allerede nu er blevet taget godt
imod ham af medlemmer og kolleger.
Bistroen har fastslået sin popularitet og sin kvalitet. Den har vist sig at
ramme det rigtige niveau for hvad golfspillere har behov for og vil betale
for. Vi har stor tillid til at Christina vil fortsætte det gode arbejde.
Ligeledes har proshoppen og trænerne fortsat den gode udvikling. Claes
er blevet udlært som, men han vil fortsat være tilknyttet som assistent for
Philip. Da klubben har svært ved at aflønne 2 fuldt uddannede trænere,
vil Claes på nogle dage arbejde i Sindal golfklub, og det bakker vi
selvfølgelig op om.
Som nævnt har også klubbens sekretariat og modtagelsen af gæster og
spillere i klubben fået en god bedømmelse i vores undersøgelse.
Og når man tænker på modtagelse af gæster og nye medlemmer er det
ikke kun sekretariatet, men også hele den måde resten af klubben og de
frivillige modtager folk på. Det er vigtigt, at vi alle er åbne og positive over
for gæster og nye medlemmer.
Økonomi
Med et lille overskud på 28.000 kr. holder vi lige skinnet på næsen, men
det giver jo ikke plads til de store armbevægelser. Vi har dog mulighed for
at køre banen og klubben ordentligt og professionelt.
Der kommer en nærmere redegørelse fra kassereren.
Vi tror på, at hvis vi kan holde de løbende udgifter nede, så vil der blive
plads til udvikling fremover.

Medlemsudvikling
Samlet set, har vi fastholdt antallet af medlemmer i klubben. Det er der
ikke mange klubber i Danmark, der kan, så det skal vi være glade for. Vi
har hvert år omkring 80 udmeldinger, men i kraft af et godt arbejde fra de
frivillige og trænerstaben, kan vi erstatte de frafaldne. Vi håber det bliver
ved, men det er lige så vigtigt at fastholde medlemmerne – og især de nye
– som det er at få nye medlemmer.
Det er en opgave for alle i klubben, at modtage alle gæster og nye
medlemmer med åbne arme og et positivt sind!
Udvikling i det kommende år
Vi tager med den nye chefgreenkeeper hul på en nu udvikling. Vi regner
med at vi får nye ideer til at udvikle banen inden for de rammer vi har.
Det har i mange år været et ønske at få flere bagskabe. Der har været
forskellige forslag fremme, men nu er tegningerne parate og vi får
forhåbentlig snart godkendelserne på plads til at kunne udvide. Det bliver
en forlængelse af den eksisterende bygning på det areal, hvor der står
containere i dag.
Der ligger også nogle gamle planer om udvidelse af par 3 banen. Når der
bliver råderum til det, vil de planer blive taget frem igen. Det er måske
ikke umuligt at lave en god løsning med udgangspunkt i den eksisterende
bane, og området sydøst for driving rangen.

Resultater
Klubmestre
Hole in one

Tak
Vi får god hjælp fra sponsorer i forskellige sammenhænge. Det er et
vigtigt bidrag til økonomien.
Vi skal også huske alle de frivillige hjælpere, der udfører alle slags arbejde
omkring bane og andre faciliteter. De har hjulpet meget med til at få
området til at fremstå flot, og beplantningen holdt nede på en måde så
enkelte bolde, der flyver lidt ud af kurs, kan findes igen! Der er stor ros til
de folk, som organiserer og udfører arbejdet.
Endelig skal vi også sige tak til hele personalet for den positive måde i går
ind til arbejdet på med omkring 900 medlemmer der ofte har hver deres
mening om, hvordan klub og bane skal drives.

