
Formandsberetning for LGK 2020. 

 

Året 2020 stod i covid-19' s tegn. Da landet lukkede ned i marts 2020, tror jeg ikke at der var nogen i blandt os, der havde fantasi til at 

forestille sig hvad der ventede os resten af året, og at en af de helt store udfordringer skulle blive den lange nedlukning i foråret 2020 og 

igen i foråret 2021, som medførte at vi endnu engang måtte udsætte vores generalforsamling fra marts til d.d. og endnu engang måtte vi 

bede om forhåndstilmelding for at se om det store telt skulle tages i brug for at kunne huse medlemmerne til dette års 

generalforsamling, da vi jo stadig er underlagt arealkrav, når vi mødes. 

I starten af året 2020 blev vi grebet af panik over alle de nye restriktioner, ville vi overhovedet kunne spille golf? ville vi få greenfee 

gæster? hvordan skulle det gå med økonomien i klubben.? Det virkede totalt uoverskueligt. Og helt ærligt så er der kommet mange 

restriktioner i løbet af året som man hele tiden har skulle forholde sig til.  

Men som ugerne gik viste det sig at golfsporten var en af de sportsgrene som fungerede rigtig godt i disse coronatider, folk kunne ikke 

rejser udenlands, så de rejste rundt i Landet og greenfee gæsterne kom og der kom mange, så økonomien endte med at blive god i 2020, 

men det vil der blive redegjort for senere. 

Samtidig blev der gjort en stor indsats for at skaffe nye medlemmer og det lykkedes rigtig flot i 2020 og det pynter også på regnskabet. 

Vores matchprogram blev lidt sammenklemt da vi fik lov at mødes, men fremmødet til matcherne var generelt højere end vi har været 

vant til, så det var dejligt.  

Tirsdag’ matcherne, LGK -cuppen, klubber i klubben har kørt som vanligt henover sæsonen. 

Medlemmer  

I starten af året 2020 var vi ca. 204 seniorer og ca. 300 alt i alt. 

Vi sluttede året med ca. 230 seniorer og ca. 500 alt i alt, det er en meget stor medlemsfremgang og skyldes ene og alene det nye tiltag i 

form af Danmarks billigste flexmedlemsskab som skaffede et par hundrede nye medlemmer, hertil skal så siges at der er meget 

administrativt arbejde forbundet hermed for vores sekretær og bogholder det første år, men bliver de hængende bliver overskuddet 

bedre de følgende år. Her i foråret 2021 er der kommet yderligere et par hundrede til så vi nu har ca. 450 stk. ad denne medlemstype. 



Men det, der er rigtig glædeligt, er at vi fik nye prøvemedlemmer og at disse medlemmer er blevet seniorer i år. Det giver den stabile 

økonomi i klubben. 

Juniorafdelingen har også kørt pænt med ca. 12 juniorer. Det er Allan Andersen og Jesper Skovhus der står for junior afdelingen.  

Kaninafdelingen styret af Frands Frandsen og hans mange hjælpere fik dejligt travlt, da vi fik mange nye prøvemedlemmer, deres 

træning foregår om onsdagen, men jeg ved at afdelingen er meget fleksibel og finder nye dage at undervise på, hvis vore nye 

prøvemedlemmer er arbejdsramt med skæve arbejdstider, det skal I alle have stor tak for. 

Banen vil Jan kort redegøre for senere og fortælle lidt om de nye tiltag der er i støbeskeen. 

Men banen stod flot i 2020 og vi undgik de helt store tørkeskader. 

Apropos tørkeskader, så har vi fået et nyt hængeparti med hensyn til vores vandingstilladelse, Forsyningen mener at vi skal bruge mindre 

vand end vi gør /det skal siges at vi ikke bruger den mængde som vi har tilladelse til. Kurt og Jan har været til møde den 11. Maj med de 

relevante myndigheder og Jan vil senere redegøre for dette møde og resultatet de nåede frem til eller mangel på samme, da intet er 

afgjort endnu. 

Men en stor tak til vores greenkeepere og alle vore frivillige som arbejder ihærdigt på at holde vores bane i god stand. 

Baneservice med Peter Rasmussen som formand og alle hans hjælpere har igen styret kontoret, serviceret vore gæster på bedste 

måde. 

I 2020 forsøgte vi os med salg af tøj fra Backtee og det blev så stor en succes at vi fortsætter i år. 

Så tak til alle I baneservice for jeres arbejdsindsats.  

Træner . Jonas Andreasen blev ansat som træner sidste år og med stor succes, så heldigvis havde Jonas lyst til at fortsætte som træner i 

2021 og der er rigtig god gang i træningstimerne i år. 

Turneringer.   

Vi formåede at afholde 8 matcher med meget fin tilslutning  



Regionsgolf , der havde vi et hold med i C-rækken, grundet covid-19 blev der kun spillet halvdelen af kampene ,og  vi blev nr. 2 i 

gruppen . 

Lgk-cuppen blev afviklet og den blev vundet af Jan Frisenette  

Tak til Leif Rasmussen fordi du vil være tovholder for tirsdagsmatcherne, regionsgolf og LGK- cuppen.  

Vores klubmesterskaber blev afviklet i slagspil og hulspil  

Vindere i slagspil blev: Morten Kabel i senior rækken, desværre kunne dame og herrerækken ikke stille deltagere. 

Vindere i hulspil blev: Herrerækken :John Oldenbjerg 

                                       Damerækken: Rita Sørensen  

Kaninafdelingen vandt det Fynske mesterskab  

Vintermachen blev igen styret af Rita Sørensen, grundet covid-19 restriktionerne uden de hyggelige spisninger undervejs, men der var 

en fin tilslutning henover sæsonen.  

 Sponsorudvalget  

Det er fast arbejde at fastholde og finde sponsorer til vore 18 huller, flag, kopper, puttebane par-3-banen scorekort m.v. og der bliver lagt 

mange timer i det. 

Men tak til vore sponsorer og husk at støtte sponsorerne- de støtter os. 

Frivillige. 

Igen i år vil jeg takke alle klubbens frivillige. Tak for jeres kæmpe indsats for klubben, dens medlemmer og gæster. LGK kunne ikke 

overleve uden jeres indsats. 

 

 



Økonomi. 

Vores overskud på   211.335, -kr. er rigtig flot og noget bedre end forventet, så det er dejligt.  

Vi havde ca. 3500 Green-fee gæster hvilket vi kan tilskrive covid-19, men selvfølgelig håber vi også på et godt besøg i 2021, (selvom vores 

budgettal er lidt forsigtige.) 

Vi har hævet kontingentet med 100,- kr til 5700,- kr. Greefee er hævet med 30,- kr. til 350,- kr. og den fynske ordning er steget med 50,- 

kr. til 250,- kr. Par-3-banen uændret 75,- kr. 

Vi har stadig sommerhus, vinter og familie medlemskaber, selvom de ikke giver mange medlemmer.  

Visioner  

Endnu engang skal jeg minde jer om LGK’s visioner og værdier da de er vigtige at holde sig for øje. 

 

Visioner for LGK  

• Golf for livet 

• Alle er velkomne i LGK, hvor du kan dyrke golfspillet hele livet og derved holde 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 med andre 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 fysik. 

Samvær: det tilstræbes at opnå et socialt samvær på tværs af alle grupperinger i klubben. 

 

Nu fik I lige opfrisket vores visioner og værdier som jeg synes er virkelig værdifulde og giver stof til eftertanke.  



 

Fremtiden.  

Igen iår vil vi arbejde på at skaffe flere medlemmer, vi har allerede afholdt golfens Dag som gav 7 nye prøvemedlemmer og et åbent hus 

arrangement som gav 3 prøvemedlemmer . 

Men husk, hører I om nogen der kunne tænke sig at spille golf så tag dem herud, spil et par huller med dem for at se om det vækker 

deres interesse, det første skridt er altid det sværeste. 

Vores matchprogram startede 2. Maj med 66 deltagere.  

Alle klubber i klubben er godt i gang 

Vi har i år både et B og et C hold tilmeldt regionsgolf  

 

Tak til bestyrelserne i klub og bane for arbejdet og samarbejdet i 2020. 

Og tak til vores to suppleanter Henrik Andersen og Michael Funk som har valgt ikke at genopstille pga. deres personlige travle arbejdsliv. 

 

Inden jeg overlader beretningen til generalforsamlingen vil jeg være sikker på, at ALLE husker det og endnu engang sige 

Støt vore sponsorer/ de støtter os 

Gør en indsats for at skaffe flere medlemmer, det er til gavn for os alle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


