
Formandsberetning til generalforsamlingen i Langelands Golf Klub den 21.marts 2019 

vedrørende året 2018.  

 

2018 blev året hvor vi efter en våd sæsonstart fik en fantastisk varm sommer, som så gav 

andre udfordringer i form af afsvedne fairways og et øget vandforbrug på greens, men 

samtidig medførte det mange greenfee gæster,  

Vi fik 18 prøvemedlemmer hvoraf de 15 blev faste medlemmer.  

Vi startede året med 240 fuldtidsmedlemmer, vi er pt 209 fuldtidsmedlemmer, der har  

desværre også været  nedgang i andre medlemstyper. Ved årets udgang var vi alt i alt 290 

aktive og 35 passive medlemmer.      

Vi har arbejdet hårdt på at få nye medlemmer og prøvet flere tiltag for at skabe interesse for 

golfspillet. I 2018 udgav vi ikke golftillægget i avisen, idet det blev besluttet at denne avis 

kun skulle udkomme hvert andet år for ikke at udvande interessen , men det er en hårfin 

balance ikke at køre for hårdt på overfor vore annoncører og samtidig synliggøre klubben . 

Vi deltog i Golfens dag med åbent hus og arrangerede firmagolf, samt der blev arrangeret en 

golfdag for fodbold og håndspillere, 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.  

Juniorafdelingen har henover sæsonen haft ca.10 medlemmer, de bliver trænet om onsdagen 

af vores klubtræner Andreas Søndergaard og Mia Wessel, Stine Nielsen og Allan Andersen. 

Det er vigtigt at have en juniorafdeling, da det åbner en dør til forældrene.  

Banen  

Kurt vil senere fortælle kort om banen, men vi kan ikke skjule at den tørre sommer har sat sit 

præg på fairways og det vil højst sandsynligt blive nødvendigt at efterså her i foråret. 

I efteråret blev der lavet vanding på tre teesteder og opsat ekstra sprinklere på green nr. 7 og 9 

Så nu har vi vand på i alt 8 teesteder, når der bliver økonomisk råderum, er det et ønske at 

kunne få lavet vanding på flere teesteder. 

 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 2018 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 gæster og egne medlemmer.  

Jørgen Buch har valgt at træde tilbage som formand for baneservice, så herfra skal lyde en 

kæmpe tak for dit arbejde og engagement som formand for baneservice, du har lagt mange 

timer i dette arbejde, men du fortsætter jo som menigt medlem i baneservice så vi får stadig 

glæde af din arbejdsiver og jeg ved at du vil indføre og overdrage arbejdet til den nye formand 

Peter Rasmussen på bedste vis. 

Endnu engang tusind tak til dig og alle i baneservice  

 

Træner  

 I foråret 2018 ansatte vi Andreas Søndergaard som træner og jeg kan fortælle at vi fortsætter 

samarbejdet med Andreas i 2019. Det er rigtig dejligt at Andreas har lyst til at forestå 

træningen i LGK, som vil foregå om onsdagen, han er en dygtig træner og der er helt sikkert 

plads til at I kan booke træningslektioner så I kan forbedre jeres golfspil, og glem så den 

gamle skrøne om at træneren ødelægger jeres spil, dem jeg hørt om, har kun forbedret deres 

hcp., efter at have modtaget træning. 

Så få nu meldt jer til træning, den eneste måde, hvorpå vi kan have råd til en træner, det er ved 

at bruge ham. 

Vi fortsætter i år med konceptet ”gå til golf" men kun om formiddagen, da interessen om 
eftermiddagen var for ringe i 2018. 

Men har I forslag til nye træningsformer, så sig til, vi er lydhøre for nye input. 

 

Turneringer  

Der blev i 2018 afholdt 9 sponsormatcher med gennemsnitlig 53 deltagere pr match. 

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

 Vi holdt for 6. gang velgørenhedsmatchen Golf2Change denne gang med 106 deltagere.  

Dejligt at nå et deltagerantal på 106 stk. men det ville være endnu bedre hvis flere af vore 

egne medlemmer støttede op om denne match, det er forholdsvis få der kommer, der har 

floreret et rygte om at man ikke vil være med, fordi der er så mange gratister, men det er 

ganske få, der er gratister, i 2018 var der 7, nemlig familien  Bircow og 3 mere, disse 

kendisser er med til at skabe omtale og tiltrække deltagere uden for LGK til matchen, og de er 

en vigtig del af set-uppet. 

Og helt reelt koster de kun matchen forplejningen, da deres ophold i øvrigt er sponsoreret 

andetsteds fra.  



Vi indsamlede 36.025,- kr. der gik til en flok børn, som kom på sommerlejr i Spodsbjerg 

arrangeret af Rotary og så fik de en dag på festivalen som VIP gæster. Det er guld værd for 

disse børn som ellers ikke ville have haft mulighed for at komme på sommerferie. 

Denne match er lavet i samarbejde med Expert/Punkt1 Rudkøbing, Langelandsfestivalen, 

langelandske kunstnere, Rotary og Inner Wheel, hotel Svendborg. I 2018 kom der to nye 

sponsorer med, nemlig Sydbank Svendborg og reklamebureauet Markant fra Kolding som 

sponsorerede en polo til hver deltager.  

Vinder af matchen i 2018 blev Hans Jørgen Hansen, LGK som fik overrakt Expert /Punkt 1's 

vandrepokal og et maleri udført og skænket af årets kunstner Mogens Sjøgren.  

Tak til de mange sponsorer, kunstnere, hjælpere fra klubben og ikke mindst til Kaj og 

Kenneth 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. 18.000,-  kr. blev det til i 2018 

Tirsdags matchen 

Leif Rasmussen stod for afviklingen af årets Tirsdagsmatcher, deltagerantallet var ca. 43 

medlemmer fordelt over sæsonen, ca. 10-15 stk. hver tirsdag.                  

 En stor tak til Leif for arbejdet, og ikke mindst at han har sagt ja til at fortsætte i 2019.  

Det lykkedes igen i 2018 at få LGK -cuppen (hulspilsmatchen) gennemført, vinder blev Leif 

Rasmussen. 

Vintermatchen med Rita Sørensen som tovholder har haft fin søgning. I efteråret 2018 har 

der været et snit på 20-25 deltagere om søndagen, det er flot, så en stor tak til Rita og hendes 

medhjælpere.  

Sponsorudvalg  

Bestyrelsen arbejder hårdt på, at vi kan fastholde sponsoraterne 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 er positiv, klubben kommer ud med et overskud på knap 65,000 - Kr. 

Vi havde ca. 2900 gæster, hvilket var en fremgang i forhold til året før og gav  en 

indtægtsstigning på ca. 62.500 - 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. 

 Vores nye medlemskaber f.eks. sommerhusmedlemsskab er med begrænset succes og 

vintermedlemskab møntet på nok især spillere fra Svendborg er heller ikke nogen guldgrube, 

vintermedlemsskabet blev lavet fordi vores bane er bedre at spille på om vinteren, men som 

sagt ikke  den store succes i denne vinter, men måske var tilbuddet ikke solgt godt nok i 

foråret 2018 og vejret har været for godt henover vinteren 2018-19. 

men vi kæmper, sammen med jer, videre for at skaffe flere nye medlemmer.  

  

Jeg vil lige minde jer om Langeland golf klub’ s visioner og værdier.  

Visioner  

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 2019 laver vi igen fremstød for at lokke nye medlemmer til.  

 sommerhus medlemsskab og vintermedlemsskab, vi opgiver ikke disse typer medlemskaber, 

da de ikke koster meget at promovere.  

Vi har i samarbejde med Fynske medier prøvet et tiltag på nettet med målrettet 

markedsføring, det er sat i værk her i foråret så effekten af denne form for markedsføring er vi 

spændt på. 

Vi er med i det landsdækkende arrangement Golfens dag /åbent hus den 28. april  

Firma golf, der har været en stor succes, gentages selvfølgelig i år. 

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. 

I 2019 er der på nuværende tidspunkt planlagt 8 sponsormatcher, hvor vi starter med 

åbningsmatchen, der er sponsoreret af Expert/ Punkt 1 Rudkøbing den 7. april.   

og så vil torsdagsherrerne arrangere ” slå et slag for kuglerne ”. Anette Eggert og Stine 

Nielsen vil stå for afholdelsen  af Pink Cup og så er der selvfølgelig  klubmesterskaberne.  

Klubmesterskaberne gav i 2018 megen snak og utilfredshed fra deltagerne da de mente at 

banen ikke var sat godt nok op til disse mesterskaber, flagplaceringen var for svær og den 

blev ikke flyttet fra dag 1 til dag 2. Og fairways var ikke klippet, dette var regnguderne skyld 

i,  da en klipning havde været planlagt , men et voldsomt regnvejr umuliggjorde klipning og 

gjorde det nødvendigt at tage bunkerne ud af spil. 

Man kan have mange holdninger til førnævnte valg, for det er et valg hvad ressourcer man vil 

bruge på et klubmesterskab. 

Ovenstående problematikker vil vi i 2019 prøve at tage højde for ved at være lidt mere obs på 

vejrudsigten, og se hvad man kan planlægge i forhold til den. 

Flagplaceringen må match udvalget i samarbejde med greenkeeperne være mere obs på.  

Men det ville være dejligt om der var flere der støttede op om mesterskaberne, for 

deltagerantallet er ringe. 

En stor tak til alle sponsorerne som støtter vore matcher.  

LGK er som noget nyt tilmeldt den fynske turnering for kaninspillere . Frands Frandsen styrer 

dette. 

 



Vi deltog for år tilbage i den landsdækkende turnering Regions golf, vi har nu besluttet at 

deltage igen i 2019 og har tilmeldt et hold i C – rækken, Leif Rasmussen er tovholder. 

 Vi satser igen i år på Golf2change som afholdes torsdag den 25. juli. 

Tak til bestyrelserne i klub og bane for arbejdet og samarbejdet i 2018, og så skal vi jo tage 

afsked med bestyrelsesmedlem, Hans Lund, der har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. 

 Hans har været med i bestyrelsen siden 2008 og har været et stort aktiv i bestyrelsen, han har 

som honoreret sekretær haft rigtig rigtig meget at holde styr på, også mere end man sådan går 

og tænker på i dagligdagen, det fandt vi i alt fald ud af, da vi skulle fordele Hans’s 

arbejdsopgaver, for det kunne ikke bare overgives til en ny person men måtte fordeles på flere 

hænder, for at gøre tingene mere rimeligt.  

Så kære Hans tusind tusind tak for al den tid du har lagt i LGK og så håber jeg du får tid til at 

spille golf i 2019, det har det jo knebent med de foregående år, vi glæder os til at se dig på 

banen. 

Så har vores suppleant Leif Esbesen også valgt at trække sig fra bestyrelsen, han er vist blevet 

meget involveret i et Bagenkop projekt og kan ikke afse tid til vores bestyrelse, det er jeg ked 

af da Leif har mange kompetencer og indspark til arbejdet i bestyrelsen, men tak for din 

indsats. 

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.  

 

 

 

 


