Bestyrelsesberetning, Langelands Golf Klubs 12. generalforsamling
Den 17. marts 2009
På sidste års generalforsamling handlede beretningen en del om det, alle taler om –
nemlig vejret. Sommeren 2007 var mildt sagt temmelig dårlig. Det kan vi ikke sige om
sidste års vejr. Ifølge DMI var sommervejret både mere solrigt, varmere men også lidt
mere vådt end normalt, og når DMI siger det, skal det nok passe.
Så skulle man tro, at vi nu kunne række armene i vejret i jubel over en kanonsæson. Det
kan vi desværre ikke. Faktisk lå greenfee-indtægterne i 2008 kun et par hundrede kroner
over 2007. Og det er faktisk ikke ret godt. Samtidig opnåede vi ikke helt det antal nye
medlemmer, som vi havde håbet og budgetteret med.
Nu kunne man så modsat tro, at vi hænger med mulerne og piber. Det bør man
selvfølgelig også tro, hvis man har læst Fyns Amts Avis i lørdags. I en forside-artikel og i
en artikel inde i avisen kunne man under overskrifterne ”Golfklubber på kriseskrump” og
”Krisen presser fynske golfklubber” se vores klub og bane nævnt i sammenhænge med
fynske golfklubbers trængte økonomiske situation.
Men vi hænger ikke med mulerne. Jeg skal ikke her gå detaljeret ind på økonomien. Det
vil vores kasserer, Torben Rasmussen, gøre efterfølgende. Men, vi kan – med en vis
stolthed – konstatere, at det er lykkedes os at forbedre klubbens resultat med over
200.000 kroner til et overskud i 2008 på knap 46.000 kr.
Hovedårsagerne skal selvfølgelig findes i de omlægninger, vi præsenterede på
generalforsamlingen sidste år, hvor regnskaberne for både klub og bane blev lagt under
én kasserer og ikke mindst én regnskabs- og forretningsfører. Sidstnævnte, nemlig Susy
Andreasen, har styret med hård hånd, luget i ukrudtet og ført en husmor-økonomi, som vil
gøre enhver økonoma misundelig. Og så har sammenlægningen alene betydet en
besparelse på 30.000 kr. i administrationsomkostninger.
En anden væsentlig besparelse opnåede vi ved at omlægge trænerordningen, hvor vi
indledte et samarbejde med Svendborgs trænerteam. Jeg tør godt sige, at det samarbejde
er en succes. Både juniorafdelingen, kaninafdelingen og ikke mindst de medlemmer, som
gerne vil spille bedre golf har stor glæde af især Nikolajs træning. Og husk, at hver eneste
købt lektion bliver fratrukket direkte i vores udgifter til Svendborg og går altså direkte i
klubkassen.
Efter to år uden kontingentstigninger, besluttede bestyrelsen at hæve kontingentet for
2009. Stigningen svarer stort set til de to års prisudvikling. Nu kan man selvfølgelig
spørge, hvad det skulle være godt for, når nu økonomien er vendt.
Jamen, det er ganske enkelt fordi, Langelands Golf Bane S/I over de sidste to år har
akkumuleret et underskud på næsten 380.000 kr., at klubben har en gæld til banen på
omkring en kvart mio. – eller rettere havde, for med klubbens overskud i 2008 er gælden
nu nedbragt til 216.000 – og sådan skulle det gerne fortsætte fremover.
Banens økonomi og ændringer
Og når vi nu er ved banen, kunne man læse i Fyns Amts Avis, at klubbens hidtidige
næstformand, formand for Langelands Golf Bane S/I og formand for Baneudvalget, Søren
Riis, valgte at fratræde alle sine poster blandt andet på grund af en underskriftsindsamling.
Alle, der har læst vores sidste Nyhedsbrev, har læst Sørens begrundelse for sin beslutning
– og her er der ikke nævnt nogen underskriftsindsamling.
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Vi vil benytte lejligheden til at beklage Sørens afgang og sige ham tak for de mange års
hårde arbejde for klubben og banen. Det er ikke mindst hans fortjeneste i samarbejde med
greenkeeperne, at vores golfbane i dag er så berømmet blandt vores gæster fra hele
landet. Det er også hans fortjeneste, at vi fra EU har fået tilskud til vores klubhusudvidelse
– en udvidelse, som ganske vist har skabt megen diskussion, men som vi trods alt er
glade for, når vi nu sidder her.
Men igen vil jeg overlade de økonomiske aspekter i den sag til vores kasserer, som vil
orientere om institutionen Langelands Golf Bane S/I’s regnskaber og byggeregnskabet i
forlængelse af fremlæggelsen af klubbens regnskab i henhold til dagsorden.
Selvfølgelig har den megen snak om banens økonomi og manglende gennemskuelighed,
eller åbenhed om man vil, gjort indtryk på bestyrelserne. Jeg vil derfor kort orientere om de
tiltag, som er eller bliver sat i værk - om alt ellers går, som præsten prædiker.
Allerede den 6. januar vedtog banens bestyrelse således fem punkter:
1. Banens regnskab gennemgås under klubbens generalforsamling, umiddelbart efter
fremlæggelsen af klubbens regnskab.
2. Regnskabstal fra såvel bane som klub fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde.
3. Hjemmesiden opdateres med regnskabstal for såvel klub som bane.
4. Allerede nu er det besluttet at afholde et bestyrelsesmøde i LGK i oktober 2009 hvor
lejekontrakten for 2010 besluttes.
5. LGK afholder et antal medlemsmøder efter behov, hvor temaet alene vil være banens
forhold og banens stand, og hvor gode ideer modtages.
Efterfølgende har bestyrelserne nøje drøftet mulighederne for en ny konstruktion under de
givne forhold og banens bestyrelse har netop vedtaget nye vedtægter for Langelands Golf
Bane S/I, der betyder, at vedtægternes §5 fremover lyder:
”Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer (bem. udvidelse med to medlemmer)
af Langelands Golf Klub. Den udpeges af Langelands Golf Klubs bestyrelse i umiddelbar
forlængelse af golfklubbens generalforsamling. Af de 5 medlemmer skal 3 være
medlemmer af golfklubbens bestyrelse.
Udpegningen gælder for 1 år ad gangen.”
Det er ikke for at foregribe begivenhedernes gang – vi har et valg, der skal overstås lige
om lidt. Alligevel vil vi gerne her informere og begrunde, hvordan en eventuel konstituering
i banens bestyrelse vil se ud, hvis forsamlingen ellers følger bestyrelsens indstillinger:
Formand: Kurt Petersen, næstformand: undertegnede. Kasserer: Torben Rasmussen og
som bestyrelsesmedlemmer: Formanden for Baneservice, Pia Løkke samt dette udvalgs
tidligere formand, Hans Peter.
En vigtig del af hele projektet er Baneudvalget. Det udvalg har en utrolig stor og vigtig
betydning for baneanlæggets udvikling og drift. Baneudvalgets formand er således
greenkeepernes nærmeste og bestemmende reference. Formanden skal altså være en
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person med mangeårig erfaring udi golfspillet og samtidig have en økonomisk og
administrativ forståelse og samtidigt være bindeleddet imellem til banens bestyrelse. Vi ser
gerne, at Torben Rasmussen som tidligere medlem af udvalget, beklæder den post.
Ydermere forestiller vi os, at Hans Peter Pihl skal indgå i Baneudvalget.
På denne måde mener vi, at vi kan få bundet organisationernes ender sammen på en
fornuftig og konstruktiv måde til gavn for os alle.
Det er klart, at banens bestyrelse med de sidste års underskud må foretage justeringer i
driften. Der vil være besparelser på lønudgifterne til greenkeepere, og der må fortsat
skrues og justeres på maskinerne frem for at investere i nye
Nemt er det ikke at spare mandetimer samtidigt med, at vi skal fastholde en god kvalitet.
Vores chefgreenkeeper Preben Hansen og greenkeeper Birger Drost, har været yderst
åbne overfor at finde nye veje og muligheder for den fortsatte drift. Preben har konstruktivt
bidraget med blandt andet en udførlig timeplan for de forskellige opgavers udførelse og
har her fundet veje til besparelser, der efter vores opfattelse ikke betyder, at spillerne vil
opleve de store ændringer og slet ikke med negativ indvirkning på spillet.
Det er vist på tide at forlade banen og økonomien for en stund. Vi skal blot have in mente:
At golfsporten og ikke mindst mange golfklubber landet over gennemlever en hidtil uhørt
konkurrencesituation. Alene på Fyn er fire klubber blevet anlagt de sidste par år, så der nu
er 14 baner. Situationen er tilspidset ikke bare i Danmark men i hele Europa, og vi har
indenfor ganske få måneder oplevet fire konkurser. Det er værd at tænke over og vigtigt at
forholde sig til i det fremadrettede arbejde.
Og for lige at gøre status, for mange vil alligevel spørge:
Vi har haft 2.893 gæster på store bane. 1.312 på par tre banen – sammenlagt 4.205 i
2008.
Pr. 31. 12. havde vi 292 seniormedlemmer, 71 langdistance medlemmer, 52 langdistance
fra Svendborg og 57 passive medlemmer.
Frivillige
I lighed med sidste år afholdt vi for et par weekender siden en frivilligmatch med
efterfølgende fest. Desværre måtte jeg ret pludseligt melde forfald – men jeg har da hørt,
at det blev en kanon sammenkomst – trods mit fravær.
Det er vores opfattelse, at det frivillige arbejde i Langelands Golf Klub blomstrer. En del
har af forskellige årsager meldt fra, men heldigvis er nye kræfter trådt til. Jeg fornemmer et
stærkt engagement i alle udvalgene og en vilje til at få projektet til at lykkes: At vi
bibeholder og videreudvikler en velfungerende klub med et værdifuldt socialt indhold.
Med stort engagement følger også kontroverser og diskussioner. Ikke altid går det helt så
stærkt med at få gennemført tingene, som nogen kunne ønske. Men jeg oplever, at den
frivillige organisation vokser sig stærk – at den i stadig højere grad forstår og handler efter
de givne vilkår, der som nævnt ikke er alt for gunstige. Bestyrelsen håber, at dette
engagement fortsætter, og at vi uden alvorlige skærmydsler, ævl og kævl men i en positiv
ånd kan fortsætte det fælles projekt, som vi har gang i.
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Udvalg
Jeg ville gerne nævne alle de frivillige, som yder så stor en indsats, og som bruger så
meget af deres tid, at det hele overhovedet er muligt. Det vil jeg dog undlade, så
beretningen ikke bliver mere søvndyssende, end den er i forvejen.
Dog vil jeg lige nævne et par stykker. Først og fremmest vil jeg sige tak til Anette
Jørgensen, der efter ti år som formand for handicapudvalget har valgt at sige, nu er nok,
nok. Tak for din indsats Anette.
Og så er der Hans Peter Pihl der tidligere valgte at stoppe som formand for Baneservice.
Men vi slipper nok ikke for ham af den grund. Han er nemlig villig til at lægge sine
bjørnekræfter i række andre praktiske opgaver, og det er vi taknemmelige for.
Der foregår rigtig mange ting og aktiviteter i klubbens forskellige udvalg. Det vil være for
vidtgående at gå i detaljer med alt, hvad der sker på nuværende tidspunkt, men vi har fået
nogle input til beretningen, som jeg vil referere – i vilkårlig rækkefølge:
Juniorer
Juniorafdelingen har i dag 45 medlemmer. I foråret havde afdelingen en række træningssessioner med Fredrik og Rolf fra Svendborg med stort udbytte. Hidtil har juniorerne haft
samlinger om mandagen, men det forsøges nu rykket til onsdag for bedre at udnytte
træneren i forbindelse med kaninmatcherne.
Juniorerne har i årets løb blandt andet deltaget i Danske Bank Fyn Tour, der bød på seks
fynske turneringer for juniorer med et højere handicap. De har også været på en hyggelig
og oplevelsesrig tur til Fanø, hvor Annie Borch traditionen tro stillede sommerhus til
rådighed, og hvor der blev lejlighed til at spille øens særprægede bane og Odens Golf
Klub på hjemturen.
I slutningen af hver måned spiller juniorerne Medaljematch med efterfølgende spisning
sammen med forældre og frivillige juniorledere, som gør en stor indsats og fortjener tak.
Husudvalget
Når man til dagligt kommer ind i klubhuset, er det sjældent, man spørger sig selv: Hvem er
det lige, der sørger for at der er ryddet op, vasket viskestykker og håndklæder, sørget for
blomster og krukker? Jamen, det er Husudvalget – og det er ikke noget stort udvalg skulle
jeg hilse og sige. Nu har jeg jo sagt, at jeg ikke vil nævne navne – for ingen nævnt, ingen
glemt.
Men jer, der gider rydde op efter alle os andre, I skal have en stor tak. Og jeg vil derfor
også viderebringe jeres utvetydige opfordringer til medlemmerne:
Husk ingen golfsko på gulvtæppet i caféen.
Ryd op efter jer og sæt stole på plads.
Hold døren til rygerummet lukket, Luft ud mens der ryges og husk lige askebægrene – der
står en spand til det samme. Tag hensyn!
Har man brug for et bad, så husk at tage håndklæder med hjemmefra. Klubbens
håndklæder er forbeholdt gæster – ikke indeholdt i kontingentet.
Tak til Husudvalget for jeres indsats – vi ved godt, hvem I er.
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Baneservice
Selv om vi nødigt vil forfordele og gøre forskel, så må vi jo indrømme, at dem vi møder
mest – og dem der også er flest af – ja, det er Baneservice. Det er faktisk ikke ret normalt i
danske golfklubber, at man har et frivilligt serviceteam som vores - og slet ikke med
konstant 10-12 medlemmer.
Og når man ser på den strukturerede timeplan, udvalget har udarbejdet for dagligdagens
dont, skal vi prise os lykkelige for, at så mange overhovedet gider gøre - den for os alle uundværlig indsats.
Vi kan ikke her komme ind på alle de mulige og ikke mindst umulige opgaver udvalgets
medlemmer løser og udsættes for til dagligt. Vi kan blot konstatere, at ifølge klubbens
baneservice er umulige opgaver til for at løses.
Vi er rost til skyerne for vores modtagelse af banens gæster. Åbenhed, hjælpsomhed og
betænksomhed er ord, der går igen. Det er simpelthen den bedste markedsføring, man
kan få
Selve café-driften er lagt ud i selvstændigt regi med to primus motorer, hvoraf den ene har
været og den anden stadig er aktive i Baneservice, og de får såmænd hjælp fra - ja, andre
af de altid aktive medlemmer af samme udvalg.
Men det fritager jo ikke klubmedlemmerne for ansvar, vel? Jeg mener, man kan vel give
en hånd med – rydde op, hjælpe med at fylde køleskab og ikke mindst vaske op efter sig.
Det burde være det mindste, man kan forlange. Så husk det nu!
Begynderafdeling
Der er jo ingen tvivl om, at en af vores afdelinger er særlig vigtig i forhold til at hverve og
fastholde nye medlemmer. Begynder- eller Kaninudvalget har i 2008 haft rigtig travlt. I
2008 blev der aflagt 24 slagprøver. Hver onsdag har der været i snit 23 deltagere i
kaninmatcherne. Kaninlederne har lavet et nyt indgangsforløb i klubben med obligatorisk
spil på par tre banen samt flere prøveforløb og obligatorisk regelundervisning. Det er tiltag,
som vil være med til at fremme lysten til at dyrke golf for kommende nye medlemmer.
Afdelingen har i øvrigt haft lidt af et luksusproblem. Der møder nemlig ofte flere
handicapspillere op end nybegyndere for at hjælpe til med at indføre de nye i golfens
verden – jeg skulle hilse og sige, at det problem græder man ikke over i udvalget, for I er
med til at skabe de hyggelige og sociale rammer, som en god klub har brug for. Tak til jer.
Men nye medlemmer har vi hårdt brug for. I slutningen af april holder vi åbent hus i
forbindelse med Golfens Dag, som afvikles over hele landet. Igen i år satser vi på at få et
tillæg med i ØBOEN og som noget nyt, vil vi i maj måned ugentligt arrangere en dag, hvor
interesserede kan komme og få lov til at prøve at spille sammen med frivillige
handicapspillere – men mere om det ved en senere lejlighed.
Det, det handler om, er at I som vores gesandter, er med til at sælge idéen om at blive
medlem af Langelands Golf Klub og blive en del af et hyggeligt fællesskab.
Turneringsudvalg
Turneringsudvalget prøvede i 2008 at slå et par nye bolde i spil.
Vi havde valgt at støtte kræftens bekæmpelse ved at deltage i den landsdækkende
turnering ”Slå et slag”. LGK fik indsamlet 7.200 kr. - et resultat vi kan være stolte af, hvilket
også er bekræftet fra Kræftens Bekæmpelse.
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Vi meldte os som arrangører af to matcher i den landsdækkende turnering ”Victory golf”.
Det blev en blandet fornøjelse, idet firmaet bag turneringen havde sat deltagerantallet til
ca. det tredobbelte af det faktiske tal, men vi kunne jo alligevel godt bruge de ca. 11.000
kr., arrangementet gav.
Det er ikke alt, som turneringsudvalget deltager i, der giver penge. Således fik vi lov til at
afholde finalen i ”Sportsjournalisternes holdmatch for juniorer” (DM for juniorhold).
Turneringen gav os lejlighed til at se fantastisk golfspil og gav samtidig ros til klub og bane
fra såvel deltagere som arrangører.
Ikke alt var dog nyt. Vi havde som sædvanlig arrangeret nogle matcher hen over året. Det
blev til 11 matcher sponsoreret af vores trofaste matchsponsorer. Matcherne havde stor
tilslutning og gav såvel økonomisk som deltagermæssigt en pæn fremgang i forhold til
tidligere år. Dette skyldes ikke mindst alle de flotte præmier fra vores sponsorer, som
fortjener en stor tak. Der skal også lyde en stor tak til alle de hjælpere, som har hjulpet ved
afviklingen af matcherne.
Antallet af matcher har vi tænkt meget over, og udvalget er kommet til den konklusion, at
der skal være et par matcher mindre i år - men vi håber, at opbakningen fra såvel spillere
som sponsorer ikke bliver mindre af den grund.
Sidste nyt: Nævn aflysning af Golf Tour Sydfyn

Info & PR
Som det sikkert er bemærket, har vi langt om længe fået en ny hjemmeside i luften. Dette
er kun sket, fordi Jan B. Nielsen efter en del pres (fra mig og derfor nævnt her) gik ind i
projektet og i løbet af de sidste måneder har han lagt uendeligt mange timer i det. Det har
ikke været nemt. Vi har ikke haft råd til at gå ud og købe en færdig skabelon og få andre til
at udføre opgaven med store løbende omkostninger til følge.
Jeg synes, at Jan har skabt en flot og brugervenlig platform, som vil give os en masse
muligheder fremover. Hvis der er tid senere på aftenen, vil han vise hjemmesidens
muligheder, hvor det blandt andet bliver de enkelte udvalg, som passer egne sider –
redigeret fra hvilken som helst computer - selvfølgelig efter en grundig instruktion.
Jan, du skal have tak for din foreløbige indsats.
Sponsorudvalg
Vi har selvfølgelig frygtet, at den allestedsnærværende finanskrise ville ramme os hårdt i
vinter. Vinteren er nemlig tiden, hvor gamle sponsoraftaler skal fornys, og nye skal tegnes.
Uden vore sponsorer ville vi få en vis legemsdel dukket under vandskorpen.
Men vi har frygtet forgæves. Vi har nemlig her på Langeland en skare af gode trofaste
sponsorer, der kan se, at vores produkt ikke blot er til gavn for en lille flok lokale og gale
golfspillere. Langelands Golf Klub og Golf Bane er et aktiv for hele øen. Og aktiver har øen
brug for.
Enkelte sponsorer er hoppet fra, men ingen angiver den økonomiske situation som årsag
– så det er ”business as usual”.
Vores Baneguide er fuldt tegnet med sponsorer og går i trykken denne uge. Nyhedsbrevet
er også godt besat med sponsorer og de ledige skilte på banerne, der endnu er, er
forhåbentlig snart solgt.
Tak til alle vores sponsorer, fordi I tror på og støtter vores lille klub på Sydlangeland!
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Her til slut vil vi fra bestyrelsens side endnu en gang takke alle jer blandt medlemmerne,
der gør en forskel – alle jer, der gør det hele muligt. Tak for jeres engagement og enorme
indsats. I er en herlig flok ildsjæle.
TAK

Østerskov den 17. marts 2009

Jannik Engen
Formand Langelands Golf Klub
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