
 1 

Bestyrelsens beretning for 2019 

til generalforsamling i Ribe Golf Klub 

den 26. februar 2020 

Indledning 

2019 var et hårdt år for Ribe golfklub på mange måder. Vi startede året 

med at være særdeles presset, da vores bane led ekstrem under tørken i 

2018. Men som året skred frem, blev der rigtig godt styr på tingene igen, 

så vi kom ud af året med et meget positiv slutindtryk. 

Året overordnet 

Vi har i 2019 haft et underskud på 180.000 kr. Det er ikke et tilfreds-

stillende resultat. Men der er mange gode grunde til, det gik sådan. På 

grund af banens tilstand og baneudviklingsplanen, valgte vi at have en 

medarbejder ekstra med løntilskud.  

Der er blevet brugt mange timer på vanding. Vi har også brugt timer på at 

starte baneudviklingsplanen op. Stort set alt, der er ændret på hul 16 og 

17 er lavet af vores greenkeepere og frivillige, forstået sådan, at det er 

frivillige, der har fældet træer mv, og det er medarbejderne, der har sået 

græs og etableret bunker mv.  

Vi har investeret i ny vandingsmaskine. Heldigvis! Vores greenfee det 

første halve år var en katastrofe. Men efterhånden som banen kom i 

bedre stand, så kom greenfee spillerne også tilbage.  

Vi har også brugt rigtig mange penge til at betale vandafgift. Vi giver 8 kr. 

pr m3, og med et forbrug på 17.600 m3 bliver det et meget betragteligt 

beløb. For på trods af vi ikke kan huske andet end regnvejr i 2019, så var 

tørkeindekset faktisk højere lige inden det begyndte at regne, end den var 

i 2018. Vi har også haft forskellige jubilæumsarrangementer som jeg vil 

komme ind på senere. 
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Udvikling i medlemstal 

Vi har i 2019 fået rigtig mange nye medlemmer. Faktisk fik vi 48 nye 

begyndere, der meldte sig ind, og vi fik 27 medlemmer udefra heraf er 7 

tidligere medlemmer, som er startet op igen. Men desværre har vi også 

mistet 104 medlemmer. Altså et minus på 29. Heldigvis er det ikke kun 

fuldtidsmedlemmer, som er forsvundet. Der er kun 7 færre fuldtids-

seniorer ved årets slutning som ved årets begyndelse. 

Vi ser så til gengæld ind i et nyt år, hvor der på grund af det triste, der er 

sket i Toftlund, allerede nu er en del, der har meldt sin ankomst, og det jo 

meget positiv for Ribe Golf Klub. 

Klubturneringer 

Der har i 2019 været afholdt en enkelt klubturnering mindre end i 2018. 

Den ene af de afholdte turneringer var vores jubilæumsturnering, som jeg 

lige vender tilbage til. Der var en smule færre, der deltog i turneringerne 

end i 2018, men det er stadig gode dage, som er et aktiv for vores klub. 

Derudover afholder vi jo Sydjysk Open sammen med Kaj Lykke Golfklub 

og Vejen Golfklub. Det var en stor succes, hvor alle deltagerne var meget 

tilfredse med afviklingen. Og det betyder, at der allerede nu er venteliste 

til Sydjysk Open i 2020. Der kan deltage 336, og der lige nu 17 på vente-

liste. Det er meget flot, at vi kan fastholde så mange til Danmarks største 

amatørturnering! 

Jubilæum 

2019 var også jubilæumsår. Vi havde forskellige tiltag i den anledning i 

årets løb. Vi startede med et åbent hus for nye medlemmer til en speciel 

jubilæumspris på et prøvemedlemsskab. Det var en meget positiv oplev-

else. Der kom rigtig mange og forsøgte sig ud i golfens herligheder. Vi 

konstaterede, at der kom mange flere end normalt, men vi har også haft 

en noget større frafald, end vi normalt har af dem, der starter op. Men er 

der bare nogle få, der kom på grund af tilbuddet, der er blevet hængende, 

er det jo en succes.  
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I uge 29 havde vi en uge med greenfee for 40 kr. på grund af, vi havde 40-

års jubilæum. Der kom rigtig mange på besøg i den uge. Og når vi lægger 

salget af morgenmad, pølser og drikkevarer til, er det faktisk en stor 

økonomisk succes. Dertil kommer så, at det ligesom genstartede 

tilstrømningen af greenfee gæster. Dem der var på besøg, har simpel hen 

været gode til at gå hjem og fortælle, at de havde en god oplevelse, og 

det er jo det allervigtigste. Der er i bestyrelsen også drøftet, at det måske 

skal gentages til næste år, men til en noget højere pris for greenfee. 

Jubilæumsaktiviteterne kulminerede så med vores store jubilæums-

turnering og fest i august. Det var en fantastisk dag med turnering 

formiddag og eftermiddag, og en dejlig fest om aftenen. Dog havde vi jo 

en lidt trist oplevelse med Margrethe der faldt om. Men det gik jo rigtig 

godt, på grund af nogle snarrådige og kompetente damer, der reagerede 

hurtigt og professionelt. Dem vil jeg gerne benytte lejligheden til endnu 

engang at sige en stor tak. 

Elite- og Regionsgolf 

I 2019 deltog 5 hold i Danmarksturneringen. 

Det resulterede i oprykning fra 5. til 4. division for herrerne. 

Oprykning fra 3. til 2 division for senior herrerne. 

Det er meget flot af de to hold, og der skal lyde et stort tillykke herfra. 

I Regionsgolf deltog 4 hold i ABCD rækken, 2 hold i Senior rækken, 2 hold i 

Veteranrækken og 3 hold i Superveteran rækken. 

B6 holdet i ABCD rækken og SVB2 holdet i Superveteranrækken blev 

puljevinder, og gik videre til Regionsfinalerne. 

B6 holdet nåede 1/8 finalen og SVB2 holdet nåede 1/4 finalen. 

Til sæson 2020 er tilmeldt 4 hold i Danmarksturneringen og 9 hold til 

Regionsgolf. 
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Kommunikation 

Der blev i 2019 udsendt 39 nyhedsbreve til medlemmerne. Det er meget 

stort antal, så jeg tror vores medlemmer føler sig velorienteret. Vores 

hjemmeside er for øjeblikket ved at blive fornyet, for det der understøtter 

den, er ikke aktiv ret meget længere, og derfor er det vigtigt, vi får lavet 

en ny, og det er der fuld gang i. Det er nok også tiden med lidt fornyelse. 

Den gamle hjemmeside har gjort det godt, og den er vi mange, der føler 

os trygge ved, men med lidt tilvænning, er jeg sikker på alle, også bliver 

glade for den nye hjemmeside. 

Baneanlæg 

Vores bane startede i en rigtig dårlig forfatning i foråret efter den tørre 

sommer i 2018, som helt ødelagde fairway og semirough. Greens har 

været gode hele sæsonen. Men vi fik købt en lille vandingsmaskine, som 

har haft en kæmpe effekt. Det har været rigtig interessant at se de 

notater, som greenkeeperne har lavet, om hvordan der er vandet og hvor 

utrolig lidt vand, banen reelt har fået, men af mange gange. Det er meget 

lærerigt, og det betyder, at vi har fået den forsikring, vi har savnet, for at 

vores bane ikke bliver ødelagt af tørke igen. Og heldigvis kan det lade sig 

gøre inden for de m3 vand vi må pumpe op, når det bliver gjort rigtigt.   

Der blev sidste forår aftalt at skulle være fokus på at få nogle bedre 

vintergreens, og det må man sige er lykkedes.  Der stadig er et par 

stykker, der kan blive bedre, men man er godt i gang.  

Der er også blevet sat fokus på, at områderne rundt om greens bliver 

bedre og mere ensartet, og det er der kun en god kur til, og det er mere 

gødning. Det er der også plads til, for det har stort ikke fået noget før, og 

resultatet er også til at få øje på. Det er vi naturligvis ikke i mål med, men 

det kommer i løbet af den kommende sæson. 

Vedrørende baneudviklingsplanen har bestyrelsen siden sidste general-

forsamling arbejdet på at få planen igangsat. Der er gennemført en række 

mindre ændringer på hul 15, 16 og 17, som ikke har krævet tilladelse fra 

Esbjerg Kommune. De større ændringer på banen kræver tilladelse fra 
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kommunen. Efter møde med kommunen blev ansøgningsmaterialet 

indsendt sidst i april måned sidste år. Kort før jul fik vi de første tilladelser 

til anlæg af de nye søer samt byggetilladelse til det nye udslagshus. Der 

mangler fortsat tilladelser til nogle af terrænændringerne, som indgår i 

udviklingsplanen. Ansøgningen herom er pt. under behandling hos 

Esbjerg Kommune. 

Den nye udslagsbane, som er i gang med at blive etableret lige nu, har 

også været al for lang tid undervejs. Det tog over et halvt år at få en 

byggetilladelse til udslagshuset. Det er uhørt. Men nu er der gang i det,  

og hvis alt går vel, står det næsten færdigt i løbet af marts måned. Der    

vil så kun mangle at reetablere noget græs. 

Banekontrol 

Banekontroludvalget har igen i år lavet stort og uegennyttigt stykke 

arbejde, og jeg synes, de gør et flot stykke arbejde. Det eneste, der ikke 

helt klinger i mine ører, er navnet, for det de laver er jo i 95 % af tiden 

service. De er eminente til af få gæster sendt afsted, og få dem til at føle 

de er velkommen i weekenden, hvor kontoret er lukket, og det betyder 

rigtig meget. Baneudvalget har bedt mig takke alle for den gode adfærd 

på banen, og de er særdeles glade for den respons de får fra både 

medlemmer og gæster. 

Frivillige 

Der har i lighed med øvrige år gjort et kæmpe stykke arbejde af frivillige. 

Sidste år har vi som noget nyt haft stor glæde af dem i forbindelse med 

uge 29 og de øvrige jubilæumsarrangementer. I år vil det være lidt 

anderledes ting, hvor der vil blive kaldt på dem. Jeg har personligt 

allerede haft den store fornøjelse at bede om hjælp til at få lavet vores 

udslagsbane færdig. Der troppede 24 op til mødet, der var indkaldt til, og 

derudover et par stykker, der ikke kunne den aften. Fantastisk! I forbind-

else med vores baneudviklingsplan skal videre, vil der nok blive kaldt 

nogle gange. Klimaskærmen på klubhuset lider også under de store 

nedbørsmængder vi har fået, så der skal også ske noget vedligehold på 

den. Så fortvivl ikke. Der er masser af opgaver, der skal klares. 
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Fritspilsordning 

2019 var første år Skærbæk Mølle Golf Klub var med i fritspilsordningen. 

Det har der været stor tilfredshed med fra alle klubber i ordningen. Dog 

tror jeg, man skal forvente et pres fra de andre klubber om en prisstigning 

på 100 kr. fra sæson 2021. Der har været forespørgsler fra et par andre 

klubber om at komme med i aftalen, men der er enighed om, at der er et 

passende antal klubber i ordningen nu.  

Fremtiden 

Som nævnt tidligere er golfbanen i Toftlund under afvikling, og det har 

som sagt betydet, at en del allerede har banket på Ribe Golf Klubs dør og 

bedt om at blive medlem. Det er vi særdeles glade for, at de gør, og jeg vil 

gerne benytte lejligheden til at byde dem rigtig hjertelig velkommen, og 

jeg ved, der er ved at blive lavet et par arrangementer hen over foråret, 

så de kan føle sig velkommen og blive en del af klublivet så hurtigt som 

muligt. 

Ved det årlige møde mellem Ribe amts golfklubber, der lige er afholdt, 

fortalte de fleste af de andre klubber om hvor mange penge, de havde 

fået hjem fra momsrefusionspuljen. En pulje hvor ikke momsregistrerede 

almennyttige klubber og foreninger kan søge om at få en del af den 

moms, de har betalt på investeringer tilbage. Det har drejer sig måske om 

beløb mellem 60- 0g 120.000 kr. årligt for Ribe Golf Klubs, afhængig af 

hvor meget vi investerer. Der er en hage ved det som ved alt andet. Det 

kræver, at min. 101 medlemmer indbetaler 200 kr. frivilligt til klubben 

som en gave. De 200 kr. er fradragsberettiget på selvangivelsen. Hvis 

bestyrelsen beslutter at sætte det i gang, vil jeg opfordre jer til at gå ind 

på kontoret og sige i gerne vil betale. Jeg er sikker på i ikke vil blive 

skuffede.  

Vi har også med virkning fra 1. april lavet aftale med Nikolaj Viuff om blive 

tilknyttet klubben som træner en dag om ugen. Han har været i Varde 

Golf Klub til nu, men skal fremover være bl.a. i Skærbæk Mølle Golf Klub. 

Han vil være her hver tirsdag, og der vil blive mulighed for at tilmelde sig 
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forskellige former for træning. Det vil I høre meget mere om, men glæd 

jer, han er en herlig fyr. 

Derudover skal der jo ske mange spændende ting de næste år, så der er 

meget at glæde sig til.  

Afslutning 

Jeg vil slutte beretningen med at sige en stor tak til alle der i årets løb har 

hjulpet med til at Ribe Golf Klub er et godt sted at være. Tak til frivillige og 

tak til de mange, der er med til at skabe en god stemning. 

Tak til medlemmerne for de mange input I er kommet med i årets løb. 

Tak til medarbejdere for et godt samarbejde. Det kommer jeg til at savne. 

Og tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i året der er gået. 

Den 26. februar 2020 

RIBE GOLF KLUB 

Bjarne Steiner, formand 

 


