
Formandsberetning til generalforsamlingen i Langelands Golf Klub den 15. marts 
2018 vedrørende året 2017. 

2017 har været et år med udfordringer især i starten og slutningen af sæsonen. 

Vi fik 26 prøvemedlemmer hvoraf de 20 blev faste medlemmer. 

Vi startede med 240 fuldtidsmedlemmer, hvilket vi også var ved årets udgang, men 
desværre har vi haft en mindre nedgang i andre medlemstyper på ca. 15  Ved årets 
udgang var vi alt i alt 319 aktive og 42 passive medlemmer.     

Vi har arbejdet hårdt på at få nye medlemmer og prøvet flere tiltag for at skabe 
interesse for golfspillet. I 2017 udgav vi endnu en gang en avis med fantastisk hjælp 
fra vore annoncører og fik tegnet annoncer for 111.000 kr. Hvilket gav et overskud på 
ca.19.000 kr. til klubben. 

Jeg vil takke annoncesælger staben, også tak til Kenneth Knudsen for fotos og til 
Øboen og journalist Lars Rasmussen for samarbejdet. 

Vi deltog i Golfens dag med åbent hus og arrangerede firmagolf, hvilket foruden nye 
medlemmer gav positiv omtale og kendskab til klubben. 

Kaninafdelingen med Frands Frandsen og hans hjælpere og handicapspillerne, der 
hjælper kaninafdelingen skal have en stor tak for den kæmpe indsats, de gør for at få 
de nye medlemmer introduceret i klubben. 

Eliteafdelingen havde svært ved at samle spillere til de enkelte kampe, og vi er derfor 
blevet enige om, at vi ikke stiller med et elitehold i 2018, vi må se hvad der sker i 
2019, hvilket er op til medlemmerne. 

Juniorafdelingen kunne godt bruge flere medlemmer, nu bliver træningen flyttet til 
onsdag, hvilket vi tror, er bedre end fredag som det var i 2017. Mia Wessel vil 
sammen med Stine Nielsen og Allan Andersen stå for juniortræningen 2018. 

Banen 

Kurt vil senere fortælle kort om banen, men vi kan ikke skjule at den megen nedbør i 
forår og efterår satte sit præg på banen, hvor det blev nødvendigt at udføre et større 
dræningsarbejde.

Den megen nedbør og blæst gennem sæsonen  havde også en negativ indvirkning på 
greenfee indtægten.

 Stor tak til vore greenkeepere og alle de frivillige, som arbejder ihærdigt på at holde 
vores bane i god stand. 



Baneservice 

Vor baneservice har igen i 2017 gjort et kæmpe arbejde. De bemander kontoret, 
vejleder gæster, sælger fra proshoppen, tømmer affaldsspande, ja faktisk er det et 
blæksprutte arbejde at være medlem af baneservice, hvilket også bliver bemærket og 
positivt kommenteret af mange greenfee gæster. 

Tusind tak for jeres indsats. 

Træner 

I 2017 var Fredrik Johnson træner hos os en gang om ugen, men på grund af nyt 
trænerjob i Svendborg sammen med et trænerjob i Gytteborg er der ikke dage nok i 
ugen til at Fredrik også kunne få Langeland indpasset, så samarbejdet måtte stoppe 
med udgangen af 2017, men tusind tak til Fredrik for den tid og energi han lagde i 
jobbet, i den tid han var hos os.

Som ny træner for året 2018 har vi ansat Andreas Søndergaard, så hjertelig 
velkommen som træner til Langelands Golf Klub, vi glæder os til samarbejdet.

Andreas vil fortrinsvis komme om onsdagen samt enkelte tirsdage. 

(Andreas præsenterer sig selv i pausen).

Turneringer 

Der blev i 2017 afholdt 10 Matcher med 530 deltagere. 

En stor tak til vore sponsorer, som har sørget for fine præmier til vore matcher. 

Vi har haft et par store arrangementer. I samarbejde med Dansk Ø-ferie har vi haft 
Ø-golf ”Parmatch for seniorer” både indledende runde og semifinale. Desværre var 
2017 sidste år, hvor denne match fandt sted, da Dansk Ø-ferie har opsagt 
sponsoratet med dem, der stod bag turneringen. 

Og så har vi for 5. gang  afholdt velgørenhedsmatchen Golf2Change med godt 90 
deltagere. 

Vi indsamlede ca.16.000 kr. der gik til et antal børn, som kom på sommerlejr i 
Spodsbjerg og til festival.  Denne match er lavet i samarbejde  med Expert/Punkt1 
Rudkøbing, Langelandsfestivalen, langelandske kunstnere, Rotary og Inner Wheel. 

Vinder af matchen i 2017 blev Jonas Bo Larsen, Barløseborg som fik overrakt Expert 
/Punkt 1's vandrepokal og et maleri udført og skænket af Henriette Lorenz.

Tak til de mange sponsorer, kunstnere, hjælpere og ikke mindst til Kaj Knudsen Og 
Expert /punkt 1 for det store engagement både før og under matchen.

Velgørenhedsmatchen er en god måde at profilere klubben på, vi får megen omtale 



lokalt og landsdækkende. Plus vi tjener en god skilling til klubben ca. 10.000 kr. 

Tirsdags matchen

Leif Rasmussen stod for afviklingen af årets Tirsdagsmatcher, deltagerantallet var 
ikke så stort (ca. 10 pr. gang). Det er ærgerligt for det er et godt sted at møde andre 
spillere og få spillet nogle tællende matcher. En stor tak til Leif for arbejdet, og ikke 
mindst at han har sagt ja til at fortsætte i 2018. 

Det lykkedes igen i 2017 at få LGK -cuppen (hulspilsmatchen ) gennemført, også  tak 
til Leif Rasmussen for dette arbejde. 

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

Sponsorudvalg 

Bestyrelsen arbejder hårdt på, at vi kan fastholde sponsoratet på vore 18 huller, flag, 
kopper, puttebane, par-3-bane, scorekort m.v.

Det er hårdt arbejde, som sponsorudvalget lægger mange timer i, for at få det til at 
lykkes. 

Herfra en kæmpe tak til sponsorerne og husk at støtte sponsorerne - de støtter os.

Frivillige 

Igen i år vil jeg udtrykke en stor tak til klubbens frivillige. 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 
119.000.- Kr. Vi havde ca. 2900 gæster,  hvilket var en nedgang i forhold til året før og 
gav  en indtægtsnedgang på ca.52.000,- kr. på greenfee indtægten. Men mere 
udførligt om økonomi senere under dette dagsorden punkt.

Vi har hævet kontingentet med 100 Kr. Fastholdt greenfee på 320,- kr. Den fynske 
ordning fortsætter også uændret med 200,- kr. Par-3-banen uændret på 75,- kr.

Som noget nyt kunne der tegnes et vintermedlemskab møntet på nok især spillere fra 
Svendborg, fordi vores bane er bedre at spille på om vinteren, ikke den store succes i 
denne vinter, men måske var tilbuddet ikke solgt godt nok i år. 

Visioner 

Bestyrelsen har henover vinteren  holdt strategiseminar med Thomas Rovsing 
Lauritzen fra DGU, han har været tovholder /mødeleder for at guide os igennem et 



forløb, hvor vi har diskuteret visioner, værdier, fremtidsplaner, slag der skal vindes for 
LGK. 

Vi skal jo hele tiden være et skridt foran for at kunne bevare og optimere LGK. 

Vision for LGK 

• Golf for livet

• Alle er velkomne i LGK, hvor du kan dyrke golfspillet hele livet og derved holder du 
dig frisk og sund - også sent i livet.

• Vores mål er at øge din livskvalitet gennem sund motion i naturen og gode 
oplevelser sammen med andre. 

LGK 's værdier. 

• GLÆDE: Vi skaber gode oplevelser sammen og for hinanden. Målet er at alle - 
også dine medspillere - kommer hjem i bedre humør.

• RUMMELIGHED: Alle er velkomne og vi forsøger at skabe gode tilbud til alle 
uanset alder og fysisk formåen.

• SAMVÆR: Det tilstræbes at opnå et socialt samvær på tværs af alle grupperinger 
i foreningen. 

Fremtid 

 I 2018 laver vi igen fremstød for at lokke nye medlemmer til. 

Et nyt tiltag for den nye sæson er muligheden for at kunne tegne et sommerhus 
medlemsskab der giver ret til at spille på Par-3-banen 

Vi er med i det landsdækkende arrangement Golfens dag /åbent hus den 22. april 

Firma golf starter 30. april. 

Jeg vil meget gerne appellere til jer alle, om at være med til at synliggøre vore 
fremstød, være ambassadører for klubben, sørge for at tage potentielle golfspillere 
med på banen. 

For nogen kan det være en overvindelse blot at komme i klubhuset første gang. Så 
kære medlemmer, tag venner, bekendte og naboer i hånden og tag dem med hen i 
klubben.

Åbningsmatchen er den 15. april. 

I 2018 er der planlagt. 10 matcher og så klubmesterskaberne, tak til alle sponsorerne 



som støtter vore matcher. 

Vi fortsætter med den gennemgående match ”Orders of merit”. Målt over de 5 bedste 
resultater, som er tællende. Vi har desværre ingen sponsor til denne, men kender du 
en, hører vi det gerne.

 Vi satser igen i år på Golf2change som afholdes torsdag den 26. juli.

Tak til bestyrelserne i klub og bane for arbejdet og samarbejdet i 2017, og så skal vi 
jo tage afsked med to bestyrelsesmedlemmer, Bjarne Erbæk og Kai Winton, de har 
begge valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

 Bjarne har været med i bestyrelsen siden sommeren 2011 og har været et stort aktiv 
i bestyrelsen, han har blandt andet haft styr på bookinger af større arrangementer og 
deraf følgende banelukninger, Bjarne vil blive savnet for sine indspark og 
kommentarer i det daglige arbejde.

Kai har bedt mig sige, at han trækker sig af personlige årsager, det har været en 
meget svær beslutning og han er ked af at være nødsaget til at stoppe. 

Kai blev kastet ind i bestyrelsen som fungerende formand i efteråret 2010 og valgt 
som formand i 2011 og har været en utrættelig slider for LGK, han har lagt mange 
timers arbejde i bestyrelsesarbejdet, har haft mange forhandlinger med Langelands 
kommune til bedste for klubben, lagt et stort arbejde i arrangementet Golf2change 
og sådan kunne jeg blive ved. 

Kai, det er en utaknemmelig opgave at skulle overtage din formandspost, for det er 
svært at leve op til din standard, det er dog en trøst, at vi stadig må hente viden 
/hjælp hos dig til ad hoc opgaver i fremtiden. 

Derfor: tusind tak for jeres arbejdsindsats og engagement i bestyrelsesarbejdet, I vil 
blive savnet der.

Inden jeg overlader beretningen til generalforsamlingen vil jeg 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. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 


