
Formandsberetning til generalforsamlingen i Langelands Golf Klub den 16. marts 2017 vedr. året 2016. 

 

2016 har været et økonomisk og spillemæssigt ok år. 

Vi fik 9 prøvemedlemmer, hvoraf 7 blev faste medlemmer. Vi var årsskiftet på 239 fuldtidsmedlemmer. Vi 

var ved årets udgang i alt 339 aktive (fuldtid, flex, LD, juniorer og ynglinge) og 44 passive. – et fald på 18 

aktive medlemmer.  

Vi fortsatte i 2016 det arbejde, som vi påbegyndte i 2012 med forsøg på at vække interessen for golf-spillet, 

Vi udgav igen en avis med fantastisk hjælp fra vore annoncører og fik tegnet annoncer for 130.000 kr. Jeg vil 

gerne takke annoncesælger-staben – Tak til Kenneth Knudsen for fotos og tak til Øboen og journalist Lars 

Rasmussen for samarbejdet. 

Vi holdt åbent hus. Vi lavede firmagolf, hvilket gav 4 nye medlemmer. Vi satser meget på, at firmagolf i år 

vil blive et tilløbsstykke. Jeg opfordrer vore medlemmer til at sprede budskabet om firmagolf og om hvor 

sjovt det var sidste år. 

Kaninafdelingen som nævnt har haft 9 prøvemedlemmer, hvoraf de 7 blev medlemmer af klubben. Stor tak 

til Frands Frandsen og hans medhjælpere for det trofaste ugentlige arbejde. Der kommer mange både nye 

og gamle kaniner og handicapspillere til onsdagsmatcherne. 

Vort elitehold rykkede ikke op i 4. division. 1. holdet nåede oprykningsspillet. Men må tilbringe endnu en 

sæson i kvalifikationsrækken. Eliteafdelingen har valgt kun at tilmelde 1 hold i 2017. 

Juniorafdelingen har ikke oplevet de store forandringer i 2016. Juniorstaben har gjort et stort arbejde for 

juniorafdelingen. Det er svært at få en slagkraftig juniorafdeling på benene. Det skyldes bla. en af 

faktorerne er at den offentlige trafik ikke tilbyder kørsel efter træning. 

Banen. 

Vor dejlige bane har igen i 2016 været en fornøjelse. 

Tak og tillykke til greenkeeperne Birger Drost og Esben Thorup. Et stort tillykke med titlen som året 

Greenkeeper i Danmark 2016 og tak for indsatsen også til de frivillige - for et vel udført arbejde.  

Baneservice. 

Vor baneservice har igen i 2016 gjort et kæmpe arbejde. De bemander kontoret, vejleder gæster, sælger fra 

pro-shoppen tømmer affaldskurve, slår græs omkring træer m.m.   

Nu bliver forholdene for baneservice endnu engang forbedret. Vi har investeret i en baneservice-bil, som 

kan køre – hver dag. 

 Tusind tak til Baneservice for Jeres indsats. 

 

Træner. 



Vi havde i 2016 Fredrik Johnsson til rådighed i 1 dage om ugen. I 2017 er det aftalt med Fredrik, at han er til 

rådighed 24 dage i sæsonen og det bliver 20 fredage og 4 torsdage. Medlemmer skal fortsat købe 

lektionerne af klubben. Vi har lavet aftalen således, at den skulle være til gavn for både Fredrik og for 

klubben.  

Så derfor – brug vor træner. Jo, mere vi bruger trænerne, jo flere penge tjener klubben. I 2016 solgte vi 

træningslektioner for 44.000 kr. 

Tak til Fredrik for arbejdet og samarbejdet i de foregående år – og vi ser frem til fortsat samarbejde. 

 

Turneringer. 

Der blev sidste år afholdt 9 matcher med 488 deltagere. En stor tak til vore sponsorer, som har sørget for 

fine præmier til vore matcher.  

Vi har haft store arrangementer – vi har haft Ø-golf – indledende runde og semifinale i det uofficielle DM 

for par, – og så har vi for 4. gang i samarbejde med Langelandsfestivalen afholdt en velgørenhedsmatch –  

med ca. 125 deltagere. Vi indsamlede 23.800 kr. til et antal børn, som kom på lejr i Spodsbjerg og til 

festival. Dette samarbejde forgår med Rotary og Inner Wheel. Vinder af matchen blev LD-medlem Lillian 

Lindgreen som synligt bevis fik overdraget Experts/Punkt1’s vandrepokal, maleri udført og skænket af Gitte 

Buch, Tak til Gitte Buch og Expert/Punkt 1 Rudkøbing for det store engagement både før og under matchen. 

Endvidere fik Lillian en middag for 2 på Generalen og et Langelandssmykke fra Sabine Majus. Tak til 

Generalen og Sabine Majus. 

Jeg mener, at en velgørenhedsmatch er en god måde at profilere klubben på – vi får megen omtale både 

lokalt og landsdækkende. Og vi tjener selv en god skilling. I 2016 blev det til ca. 16.000 kr. 

Som det fremgår af match-programmet for den kommende sæson, er der planlagt 9 matcher og 

klubmesterskaber. Jeg vil her gerne takke de af vore sponsorer, som trofast er fortsat som sponsor til vore 

matcher, samt tak til de sponsorer, som er kommet til. 

Vor tirsdagsmatch har ikke den helt store søgning. Og jeg kan kun opfordre til at deltage i 

tirsdagsmatcherne. Tak til Leif Rasmussen og en opfordring til at bakke op. 

Det lykkedes i år at få LGK-cuppen (hulspils-matchen) gennemført. Tak til Lone Bendix for den ubønhørlige 

ledelse af cuppen. 

Vintermatchen med Rita Sørensen som tovholder har haft fin søgning. Tak til Rita og hendes medhjælpere. 

 

 

 

Sponsorudvalget. 



Bestyrelsen arbejder hårdt på, at vi kan fastholde sponsorater på vore 18 huller, flag, kopper, puttebane, 

par3bane, scorekort m.v. Det er et hårdt arbejde, men sponsorudvalget arbejder konstant på, at det skal 

lykkes. 

 Herfra skal der lyde en kæmpe tak til vore trofaste sponsorer og til de nye, som er kommet til. Vi ser frem 

til et godt og konstruktivt samarbejde med alle vore sponsorer. 

Husk at støtte vore sponsorer – de støtter os. 

Frivillige. 

Igen i år vil jeg udtrykke en stor tak til alle vore frivillige. 

Jeg tænker på alle, der er med til at holde hjulene i gang her i klubben og på banen – det være sig 

baneservice, begynderudvalget, turneringsudvalg, pr-gruppe, huset, boldopsamling, hjælp på banen, 

klubber i klubben, tirsdagsmatchen, vintermatchen, handicapudvalget, juniorudvalget, eliteudvalget, 

sirener, torsdagsherrer, parmatch, maling af klubhuset, annoncesælgere osv. 

 Tak for jeres kæmpe indsats for klubben, dens medlemmer og gæster. Uden den store frivillige indsats – 

ingen Langelands Golf Klub. 

 

Økonomi. 

Vor samlede økonomi ser rigtig fornuftig ud – klubben kommer ud med et overskud på 76.000 kr. 

Vi har i 2016 haft en mindre tilbagegang i gree-fee-indtægterne. Indtægten var på 554.000 kr. Vi har haft 

ca. 3000 gæster. 

Banens gæld er ved årsskiftet ca. 3.6 mio. kr. mod ca. 4 mio. kr. for et år siden. 

 

Fremtid. 

Vi har hævet kontingentet med 100 kr. Greenfee’en er fastholdt på 320 kr. – ligesom den fynske ordning er 

fastholdt på 200 kr. Prisen på brug af par 3 banen er fastholdt uændret på 75 kr.  

 

Nye medlemmer. 

Vi laver i 2017 igen flere fremstød for at skaffe nye medlemmer.  

 Vi udkommer som nævnt tidligere med et tillæg til Øboen den 18. april. Vi holder Åbent hus den 30. april.  

Vi laver firmagolf i maj måned – startende 1. maj og det strækker sig over 3 mandage. Følg med i 

dagspressen, nyhedsbreve, hjemmeside og ved opslag her i klubhuset. 



Jeg vil meget indtrængende appellere til Jer alle, om at være med til at synliggøre vort fremstød – være 

ambassadører for klubben, sørge for at tage potentielle golfspillere med på golfbanen. For nogen kan det 

være en overvindelse blot at komme her i klubhuset første gang. Så kære medlemmer tag venner, 

bekendte og naboer i hånden og tag dem med.  

 

Åbningsmatchen er den 9. april med Expert/Punkt 1 og DinUrpartner som sponsor –  efter matchen er der 

hakkebøf med bløde løg. 

Alle match-fee er uændret 70 kr.  

Jeg vil også gerne gøre reklame for Ø-Golf med Færgen – for par – indledende runde her den 16. juni – og 

med en semifinale her den 12. august. Man skal være fyldt 50 for at deltage men det kriterie opfylder jo 

langt de fleste af vore medlemmer. 

Vi fortsætter med en gennemgående match. Målt over de 5 bedste resultater, som er tællende. I 2016 var 

vi sponseret af Smart-Eyes. Vi har p.t. ingen sponsor til matchen. 

Vi satser igen i år på Golf2change, som afholdes den 27. juli.  

 Inden jeg overlader beretningen til generalforsamlingen vil jeg for at være sikker på, at alle husker det og 

endnu engang sige: Bak op om klubbens fremstød for at få nye medlemmer – og gør en aktiv indsats for 

at vi kan blive flere medlemmer i klubben. Det er til gavn for os alle. 

Tak til bestyrelserne i klub og bane for arbejdet og samarbejdet i 2016.  

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 


