
 

 

Formandsberetning til generalforsamlingen i Langelands Golf Klub den 11.august 2020 

vedrørende året 2019. 

Denne formandsberetning burde jo have været holdt den 26.marts 2020, men covid-19 
ændrede lige vores hverdag tilbage i marts, og helt normalt er den heller ikke blevet endnu, 

Men det skal vi vist lære at leve med, bare det at skulle bede jer om at forhåndstilmelde til en 
generalforsamling er jo anderledes.  

2019 ligger langt tilbage i hukommelsen, men nu vil jeg springe ud i det. 

Vejret er jo et vigtigt emne når man spiller golf ,2019 blev vejrmæssigt et normalt dansk år 
med okay golfvejr, dog kunne vi godt have undværet den megen blæst og regn i højsæsonen, 
som gik ud over gæsternes antal, men efteråret var ok. 

Vi fik 9 prøvemedlemmer hvoraf de 2 blev faste medlemmer, så vores helt store udfordring i 
2019 var den manglende tilgang af nye medlemmer.  

Vi startede året med ca. 220 fuldtidsmedlemmer, vi var i marts 2020  

204 fuldtidsmedlemmer, der var desværre også nedgang i andre medlemstyper.  Totalt set 
inkl. alle medlemstyper var vi ca. 355 i starten af 2019 mod ca. 300 stk. i marts 2020. 

Vi har også i 2019 arbejdet hårdt på at få nye medlemmer og prøvet flere tiltag for at skabe 
interesse for golfspillet. 

Vi deltog i Golfens dag med åbent hus og vi arrangerede firmagolf. 

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 fastholde 
nybegynderne, det er vigtigt at skabe et socialt sammenhold/ danne netværk/så man synes det 
er rart at komme i klubben. 

Juniorafdelingen har henover sæsonen haft ca.15 medlemmer, de blev trænet om onsdagen 
af vores nu forhenværende klubtræner Andreas Søndergaard og Mia Wessel, Stina Nielsen og 
Allan Andersen. 

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

Jeg ved at Mia og Stina er stoppet som junior trænere, og på klubbens vegne vil jeg sige jer 
tak for jeres indsats.  

Men det medfører jo så også at Allan godt kan bruge en hjælpende hånd, så sidder der en 
iblandt jer som vil hjælpe Allan som junior træner så sig til. 

Banen  

Kurt vil senere fortælle kort om banen, men banen er igennem sæsonen blevet rost for sin fine 
stand og det store arbejde der er blevet lagt i greens har båret frugt, da de er blevet meget 
bedre. 



 

 

vi har vand på i alt 8 teesteder, og når vi får økonomisk råderum, er det et ønske at kunne få 
lavet vanding på flere teesteder, men lige her og nu er det genopretning af vore teesteder der 
har 1. prioritet, det måtte desværre udskydes i 2019 pga. manglende ressourcer.  

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

 

 

Baneservice  

Peter Rasmussen blev ny formand for baneservice i 2019 og Peter og hans stab har igen gjort 
et kæmpe arbejde, baneservice er jo klubbens ansigt udadtil og den service de yder vore 
greenfee gæster og medlemmer er vigtig, endda meget vigtig. Vore gæster skal helst have lyst 
at komme igen og vore egne medlemmer skal synes at omgivelserne er i orden, men heldigvis 
får baneservice megen positiv respons. 

 tusind tak til alle i baneservice for jeres kæmpe indsats. 

 

Træner  

 I foråret 2018 ansatte vi Andreas Søndergaard som træner og dette samarbejde fortsatte i 
2019.  I 2020 fik Andreas nyt arbejde på La Santa sport, og LGK siger Andreas tak for den tid 
han fungerede som træner hos os og ønsker ham held og lykke med det nye job. 

Det medførte jo så at vi skulle på jagt efter en ny træner, og det er lykkedes at få ansat Jonas 
Andreasen som træner, Det er rigtig dejligt at Jonas har lyst til at forestå træningen i LGK, 
træningen vil foregå om onsdagen kl. 16.00 – 19.00 og om lørdagen kl. 09.00 -13.00. 

 Vi fortsætter igen i år med konceptet ”gå til golf" det vil foregå om lørdagen  

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

Men rigtig hjertelig velkommen til Jonas. /nu er mere end halvdelen af sæsonen gået og reelt 
set hører den næste bemærkning ikke med til formandsberetningen 2019, men jeg vil alligevel 
indskyde at Jonas er en rigtig dygtig træner, der er meget velforberedt til sine lektioner og der 
bliver solgt mange træningslektioner i år, så stor ros og tak til Jonas.  

 

Turneringer  

Der blev i 2019 afholdt 9 sponsormatcher med gennemsnitlig 55 deltagere pr match. 

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

 Vi holdt for 7. gang velgørenhedsmatchen Golf2Change denne gang med 85 deltagere  
hvoraf de 75 spillede på stor bane, det var desværre færre end året før , de 32 var fra LGK så 



 

 

det er betydelig færre lokale deltagere end til vore andre klubmatcher ,det ville være dejligt  
hvis flere af vore egne medlemmer støttede op om denne match, årsagerne kan være mange, 
det kan være ferietid , det kan være rygtet  om at man ikke vil være med, fordi der er så 
mange gratister, men det er ganske få, der er gratister, så glem nu den sidste fordom. 

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

Men de der deltog til golf2change 2019 havde en forrygende dag med flot golfvejr og en 
fantastisk underholdning af de kendisser fra golf riders der deltog i 2019 da vi returnerede 
efter golfspillet. En stor tak til disse kendisser for en festlig dag.  

Vi indsamlede 34.310,- kr. og det lykkedes kun at indsamle dette flotte beløb på trods af færre 
deltagere fordi en anonym giver gav 5000,- kr. Beløbet 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 Kaj og Kenneth Knudsen som lægger et stort 
engagement for dagen både før og efter matchen, Expert/Punkt1 Rudkøbing, 
Langelandsfestivalen, langelandske kunstnere, Rotary og Inner Wheel, hotel Svendborg, 
Sydbank Svendborg. stor tak til alle sponsorerne. 

Vinder af matchen i 2019 blev Torben Christensen fra LGK som fik overrakt Expert /Punkt 
1's vandrepokal og et maleri udført og skænket af årets kunstner Henriette Lorentz  

Velgørenhedsmatchen er en god måde at profilere klubben på, vi får megen omtale lokalt og 
landsdækkende. Plus vi tjener en skilling til klubben ca.10.000 kr. blev det til i 2019 

Tirsdags matchen 

Leif Rasmussen stod for afviklingen af årets Tirsdagsmatcher, deltagerantallet var ca. ? 
medlemmer fordelt over sæsonen, ca.   ? stk. hver tirsdag.     

Klubben var også tilmeldt regionsgolf i C-rækken, resultat mæssigt gjorde vi ikke det store 
væsen af os, men vi havde nogle gode og hyggelige matcher og det må være det vigtigste. 
Leif Rasmussen var tovholder.             

Det lykkedes igen i 2019 at få LGK -cuppen (hulspilsmatchen) gennemført, vinder blev Ole 
Jørgensen og Leif Rasmussen stod for det praktiske. 

Leif Rasmussen har lovet at fortsætte som tovholder med tirsdagsmatcherne, regionsgolf og 
LG-cuppen, tak til Leif for dette arbejde.  

Vores klub mesterskaber i slagspil blev også afviklet i herre/herre senior/damerækkerne. 
Årets klubmestre i 2019 blev Torben Sindet, Ole Jørgensen og Birgit Pedersen  

Hulspil ’s mesterskaberne i herre og damerækken lykkedes det også at få afviklet, mestre blev 
Ole Bregendahl-Rafn og Rita Sørensen. 



 

 

desværre er disse mesterskaber ikke noget tilløbsstykke, det kunne være sjovt med flere 
deltagere.  

Så trives klubber i klubben også, her tænker jeg på sirenerne, torsdagsherrerne og parmatchen, 
tak til bestyrelserne, som varetager golfspillet under andre sociale sammenhænge.   

Vintermatchen med Rita Sørensen som tovholder har haft fin søgning. I efteråret 2019 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.  

 

Donation  

Fiona fonden betænkte os i 2019 med en donation på 50.000 kr. Og det gav os mulighed for at 
få købt nye havemøbler, udskiftet vores gulvtæppe med et trægulv og få købt nogle nye stole 
til dette rum, så LGK sige Fiona fonden tusind tak for deres donation.  

Ligeledes bevilligede DGI OG DIF foreningspulje 29.600 kr. disse penge er blevet brugt på 
bustransport af skoleelever fra Ørsteds skolen og hertil LGK en gang om ugen i efteråret og 
det samme vil ske her i efteråret, dette tiltag som Torben Sindet og hans hjælpere står for er 
igen et forsøg på at introducere golfspillet’ s glæder blandt skoleeleverne og forhåbentlig så et 
frø der vil give flere medlemmer i klubben.  

 

Økonomi  

Vor samlede økonomi er positiv, klubben kommer ud med et overskud på 111.453 kr. Vi 
havde ca. 2650 gæster, hvilket var mindre end i forhold til året før, men mere udførligt om 
økonomi senere under dette dagsordenens 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, 
selvom der er kommet flere, vintermedlemsskabet blev lavet fordi vores bane er bedre at 
spille på om vinteren. 

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 2020 laver vi igen fremstød for at lokke nye medlemmer til.  

Vi har dannet et Rekrutteringsudvalg hvis opgave det er at koordinere indsatsen for at skaffe 
nye medlemmer, det består af Jan Frisenette, Torben Sindet og Hans Andersen. Pt. er Torben 
Sindet trådt ud af udvalget.   

Vi beholder sommerhus medlemskab og vintermedlemsskab, vi opgiver ikke disse typer 
medlemskaber, da de ikke koster meget at promovere.  

Vi har lavet et familiemedlemsskab og så har vi lanceret Danmarks billigste flexmedlemsskab 



 

 

Vi gentager samarbejdet med Fynske medier: et tiltag på nettet med målrettet markedsføring, 
det er sat i værk her i foråret og i år dækker det kun Langeland med en forhåbentlig bedre 
respons . 

I 2020 skulle vi ellers have lavet et annonceindstik til Ø-Boen, men dette har vi opgivet da der 
ikke var økonomi i det i forhold til det kæmpearbejde det er at få det lavet. 

I stedet vil vi prøve at få solgt reklame bannere til vore biler for at få indtægter af denne vej. 

Pga Corona er dette tiltag udskudt til 2021. 

Vi er med i det landsdækkende arrangement Golfens dag , disse 2 arrangementer blev jo så 
udskudt til 13 og 21 juni. 

Firma golf er udskudt til 2021. 

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 2020 var der planlagt 8 sponsormatcher, med åbningsmatchen den 19. april, igen kom 
Corona i vejen og vi kunne først starte på matcher igen den 14 juni, så det blev Bryggeriet 
Vestfyn der åbnede matchs sæsonen i år. 

De to matcher der blev aflyst er der fundet plads til senere på året. 

Men check matchkalenderen og tilmeld jer matcherne, der er som noget nyt i år både 18 og 9 
huls matcher for nogle af matchernes vedkommende.  

En stor tak til alle sponsorerne som støtter vore matcher og husk nu at støtte sponsorerne, det 
er betydelig lettere at få sponsorer hvis vi støtter dem. 

LGK er tilmeldt den fynske turnering for kaninspillere. Frands Frandsen styrer dette. 

Og så er LGK også i 2020 tilmeldt regionsgolf i C-rækken, den blev matchmæssigt halveret 
og er på nuværende tidspunkt overstået. LGK klarede sig resultatmæssigt bedre i år. 

Vi satsede også i år på Golf2change, men den blev også aflyst. 

Tak til bestyrelserne i klub og bane for arbejdet og samarbejdet i 2019. 

  

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.  

 


