Ribe Golf Klub
Bestyrelsens beretning for 2020
1. Indledning
På sidste års generalforsamling blev en ny bestyrelse valgt. Den kom til at bestå af 3 nye
bestyrelsesmedlemmer og 4 ”gamle” bestyrelsesmedlemmer.
Der var genvalg til suppleanten.
Bestyrelsen valgte, at det skal være sjovt at være bestyrelsesmedlem, og at alle synspunkter skulle på
bordet. Tonen skal være ordentlig, og vi skal tale ordentligt sammen. Sådan blev det. Nu glæder alle sig til
bestyrelsesmøderne, som der har været 9 af plus et uformelt bestyrelsesmøde.
Vi fik os konstitueret, og besluttede at formændene for de enkelte udvalg har kompetencen til at handle
inden for den ramme, som bestyrelsen havde lagt. En decentral struktur som har været vigtig.

2. Covid 19
Så kom Covid19. Det ændrede alt. Danmark blev lukket ned, og vi kunne ikke spille golf. Senere kom golf
spillet i gang igen. I perioder uden gunstart for vores ”klubber i klubben”. Nu er der håb forude.
Vaccinationerne er i gang og det giver håb.

3. Udvikling i medlemstal
Som så ofte før viste det sig, at et stort problem også kunne have en positiv side. For Golfen betød det over
6000 nye medlemmer i danske golfklubber. Antal spillede runder i de danske golfklubber er steget
voldsomt. I vores egen klub har det betydet en medlemstilgang på 168 nye medlemmer og afgang af 60
udmeldte, hvilket giver en netto tilgang 108. En stor del af de nye medlemmer kom fra den nedlagte klub i
Toftlund. Pludselig var det svært at få starttider i golfklubben, der var pres på parkeringsforholdene, og der
var begrænsninger i antallet, der kunne benytte klubfaciliteterne.

4. Året overordnet
Det har betydet at bestyrelsen har drøftet forhold, der bør ændres for at få et bedre flow på banen, og give
både medlemmer og gæster en bedre golfoplevelse.

En af tingene kan være en tidligere start for klubber i klubben med baglæns gunstart. At banen lukkes
kortvarigt når klubber i klubben starter - så medlemmer/gæster ikke skal opleve en sværm af golfspillere,
der pludselig indtager en del af hullerne.
En ny aktivitet i golfklubben er aftalen med en ny golftræner, Nikolaj. I 2020 har han været tilknyttet Ribe
Golf Klub 1 dag om ugen, og fra 2021 vil han være tilknyttet 2 dage om ugen. Tiderne er blevet revet væk,
og det gælder også i 2021. Det viser med tydelighed behovet for træning og medlemmernes ønske om
træning og mulighed for at forbedre deres golfspil.
Den største forandring i klubben er dog resultatet af beslutningen om at ændre på banen. Forarbejdet var
lavet af den tidligere bestyrelse, udslagshuset var under etablering, og den tidligere bestyrelse besluttede
en plan for baneændringerne.
Prisen endte over 2 millioner kr. så den nuværende bestyrelse besluttede at ændringer på hul 7, 12 og 13
ikke bliver gennemført. Et nyt budget på 1.250.000 kr. hvor 1.060.000 kr. var til baneændringer 160.000 kr.
til træningsbanen, samt 30.000 kr. til omkostninger. Finansieringen af beløbet forventes klaret med
300.000 kr. fra anlægspuljen, 200.000 kr. fra nye medlemmer, 200.000 kr. fra låneomlægning og 550.000
kr. fra formuen. Med i tankerne var også at søge kompensation fra ”Momspuljen”, hvor 101 medlemmer
har indbetalt 200 kr. hver, hvilket gav mulighed for at blive godkendt som ”Almenvelgørende forening”, og
dermed ret til at ansøge om momskompensation for 2020, som dog først bliver udbetalt senere i 2021.
Baneforløb med 4 teesteder.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra 3 herreseniorklubber, der ønskede, at der var max 100 meter fra 57
teestedet til fairway. Det har bestyrelsen sagt nej til, med henvisning til at der ikke er over 100 meter til
fairway fra teested 52. Vi har nu fået en bane med teesteds markeringer på 57 – 52 – 47 og 40. Det er
meningen, at teestederne skal bruges. Vi vil også sørge for at scorekort bliver udskrevet til det teested, som
svarer til ens handicap. Spilleren kan fortsat selv ændre teested. Formålet er at give alle en bedre oplevelse
ved golf spillet. Det er nu engang sjovere at lave Birdie og par frem for stregede huller eller runder under 20
point. Teesteds markering på 40 bliver blot to plader i fairway, hvor specielt nybegyndere kan starte fra.
Banen bliver ratet fra alle teesteder.

5. Om udviklingsplanen
Bestyrelsen har siden foråret 2019 arbejdet på at gennemføre udviklingsplanen for vores 18 hullers
golfbane efter de tanker og ideer, som banearkitekt Henrik Jacobsen fremlagde i forbindelse med
generalforsamlingen i februar 2019. Dog fravalgte bestyrelsen planerne om ændringer på nuværende hul 7
og anlæg af et par 5 hul på bag ni ved sammenlægning af nuværende hul 12 og 13.

Formålet med projektet kan sammenfattes således:
•

Banen skal gøres nemmere og sjovere for klubspilleren, især damerne. Fokus på teesteder, så der
er 3 gode teesteder på alle huller.

•

Mere variation på de første 9 huller. Gennemføre foreslåede ændringer, som vil kunne give en
forbedret oplevelse af banen.

•

Forbedring af eksisterende anlæg, fokus på at banens stand forbedres visuelt og spillemæssigt.

En række mindre ændringer, som kunne gennemføres uden tilladelse fra kommunen, blev udført i 2019.
Efter et langvarigt sagsforløb fik vi lige før sommerferien sidste år den endelige tilladelse, og vi gik i gang
med at få lavet udbudsmateriale for projektet med de ændringer af 18 huls banen, som bestyrelsen med
bistand fra baneudvalget havde truffet beslutning om.
Ved en indbudt licitation i uge 36 fik vi tilbud fra 3 lokalt forankrede firmaer fra vores område. Vi valgte at
lave kontrakt med den billigste tilbudsgiver, Nørgaard Anlæg fra Ribe.
Entreprenøren påbegyndte arbejdet i uge 38 og færdiggjorde sit arbejde med udgangen af uge 41 som
aftalt i tidsplanen. I hele arbejdsperioden var der minimum 14 huller åbne for spil, samtidig med arbejdet
på banen. I weekenderne i arbejdsperioden var det muligt at spille alle 18 huller.
Vi var begunstiget af godt arbejdsvejr med overvejende tørvejr, hvilket betød begrænsede skader på banen.
Samarbejdet med Nørgaard Anlæg var eksemplarisk. Det var en oplevelse at se firmaet håndtere de store
maskiner og forme de nye elementer på vores bane.
Det lykkedes at få gennemført græs såning på de fleste af de berørte fairways - og teesteder. Den
efterfølgende milde og regnvåde periode har givet en god græsvækst, så vi forhåbentligt tidligt til foråret
kan tage områderne i brug.
Vi mangler enkelte færdiggørelsesarbejder, som vi selv skal stå for, men som blev stoppet af det våde
efterårsvejr. Det er bl.a. regulering og til såning af udsætningsarealer og ny afgrænsning af fairwayarealer.
En stor tak til entreprenøren for veludført arbejde, til greenkeeperne for en stor indsats med tilsyn og
koordinering, og til Baneudvalget samt de frivillige for praktisk hjælp under forløbet.
Jeg ser frem til at kunne byde velkommen til vores åbningsturnering og officiel indvielse af vores bane
lørdag den 7. august 2021.

6. Klubturneringer
Klubturneringerne har i 2020 været udfordret af Corona pandemien. Der har været forsamlingsforbud,
hvorfor det ikke har været muligt at afholde turneringer før sommerferien på en måde, der kunne

overholde lovgivning og henstillinger fra regeringen og sundhedsmyndighederne og vil samtidig være
tilfredsstillende for både sponsorer og spillere.
I august og september afholdt vi 2 turneringer med henholdsvis 74 og 66 deltagere. Det lidt skuffende antal
tilmeldte skyldtes nok at rigtig mange var til udsatte konfirmationer og andre fester. Nogle var måske også
Corona forsigtige. Herefter blev de resterende 2 turneringer samt turneringen for frivillige og sponsorer
aflyst, ligeledes pga. en ny opblussen af Coronaen.
Sydjysk Open havde rekordtilmelding på 336 deltagere med en længere venteliste. Den kunne desværre
heller ikke afholdes, ligeledes pga. forsamlingsforbuddet. Vi havde herefter en stor opgave i at returnere de
indbetalte tilmeldingsgebyrer. Heldigvis købte ca. 85 greenfee billetter til de 3 baner.
Tilmelding til turneringen i 2021 åbnede den 9. nov. og allerede den første dag havde 135 tilmeldt sig. 1.
december var max antal tilmeldte på 336 nået med flere på venteliste. Helt overvældende.
Vi håber at vi i 2021 kan vende stærkt tilbage og få lov til igen at afholde turneringer

7. Regionsgolf 2020
Ribe Golf Klub har i 2020 deltaget i turneringen med 3 hold i ABCD-rækken, 2 hold i Senior-rækken, 1 hold i
Veteran-rækken, og 2 hold i Superveteran-rækken.
Trods COVID-19 krisen, med spillerestriktioner og lukkede klubhuse, men med fleksibilitet fra deltagende
klubber, lykkedes det at afvikle turneringen 2020 i en reduceret udgave.
2 hold i ABCD-rækken, 1 hold i Senior-rækken, 1 hold i Veteran-rækken, og 1 hold i Superveteran-rækken
har vundet gruppespillet og gik videre til Regionsfinalerne.
Med det stille håb, at vi næste til år er på den anden side af COVID-19 krisen, deltager Ribe Golf Klub i
turneringen 2021 med 4 hold i ABCD-rækken, 1 hold i Senior-rækken, 2 hold i Veteran-rækken, og 2 hold i
Superveteran-rækken.

8. Regel- og handicapudvalget
Vi har nu på andet år spillet efter de nye golfregler, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Tilsyneladende
har medlemmerne taget dem til sig. Der har i 2020 kun været én forespørgsel om fortolkning af en bestemt
Regel, som har været forelagt DGU´s regelkomité til udtalelse.

Fra 1. januar 2021 trådte nye handicapregler i kraft. Måden, man beregner handicap på, skifter med det
nye system. Dit handicap er ikke alene baseret på, om du har gået bedre end dit handicap på seneste
runde. I stedet beregnes der løbende et gennemsnit af de bedste runder.
Da handicappet skal reflektere din spillestyrke, når du spiller godt, er det derfor gennemsnittet af de 8
bedste af de 20 seneste handicapresultater - eller sagt på en anden måde; gennemsnittet af de handicaps,
du har spillet til, når det gik bedst. Har du ikke 20 scores, tages et gennemsnit af færre scores.
Spillerne skal blot indberette deres scores, så klarer Golfbox resten.

9. Baneservice
Vores vigtigste opgave er fortsat at være en serviceydelse for alle gæster og klubbens egne medlemmer,
når kontoret er i weekends og på helligdage er ubemandet. Medlemmer af udvalget har været behjælpelige
ved større arrangementer - når det har været muligt. Den markante forskel i år har været bestyrelsens
beslutning om start fra 1. tee hvert 10. minut. Det har betydet et endnu mere jævnt og stabilt flow på
banen uden væsentlige ventetider, - til trods for den store medlemstilgang og gæsterne udefra.
Baneudvalget vil gerne opfordre bestyrelsen til at fastholde denne beslutning. Mht. klubber i klubben vil
baneudvalget gerne opfordre til, at der holdes orden i egne rækker. Måske kan der i forbindelse med
præmieoverrækkelsen spørges ind til/diskuteres dagens flow til gavn for alle.
Bestyrelsen har bedt serviceudvalget tjekke de spillere, der er på banen vedrørende starttider og evt.
betaling.

10. A-11 aftale og adfærd på banen.
Aftale om A 11 er lavet for 2021/22. Prisen er 600,00 kr. hvis man køber inden 1. maj 2021. Derefter er
prisen 700,00 kr. For 2022 er prisen 700,00 kr.
Det er en god aftale. Når en spiller fra Ribe har en tid i en af A-11 klubberne, er det vigtigt at spilleren
sletter sig fra startlisten, hvis spilleren bliver forhindret. Ribe Golf klub skal nemlig betale, hvis starttiden
ikke er slettet. Brug ordningen, men husk afmelding, og det gælder i øvrigt alle steder, så andre evt. kan få
den tid, spilleren har reserveret.
Når klubber i klubben igen får gunstart, er det primært 4 bolde. Nu kommer medlemmerne, når de sidste er
væk fra 1. tee. Bestyrelsens opfordring er at gå i 4 – bolde. Der er ofte 5 til 6 starter med 2 - bolde efter en
masse 4 - bolde. Så er det bedre for afviklingen, at 2 - boldene slår sig sammen. Vi vil også opfordre til, at 2
bolde, allerede når man vælger tiden, sætter sig på et andet 2 – bolds hold. Det samme gælder i
weekenden.

Bestyrelsen laver ikke regler for, at der skal spilles 4 – bolde, men henstiller til at få det bedste flow på
banen.

11. Hjemmeside og Facebook.
Vi har fået en ny hjemmeside. Den er blevet god og fyldt med informationer. Hjemmesiden styres af Evan
Regel og det er også Evan Regel, der sender nyheder ud. Nyhedsbreve kommer efter bestyrelsesmøderne,
men også andre korte nyheder bliver sendt ud via mail. Vi bestræber os på at sikre, at alle medlemmer
holdes informerede.
Vi har også fået en selvstændig facebookside, hvor kun medlemmer af Ribe Golf Klub har adgang til. Den
skal vi arbejde mere med i 2021, så Facebook siden bliver mere brugt og synlig i forhold til markedsføring.

12. Sportsudvalget
I 2020 deltog 4 hold i Danmarksturneringen.
Herrekvalifikationsrækkeholdet spillede i 2020 og spiller også i kvalifikationsrækken i 2021.
Herreholdet spillede i 2020 i 4. division og spiller også i 4. division i 2021.
Seniorherrerne spillede i 2020 i 2. division og skal spille 3. division i 2021.
Veteranherrerne spillede i 2. division i 2020 og skal til stor fornøjelse spille 1. division i 2021 – tillykke og pøj
pøj med dét.

13. Juniorarbejdet
Der har i 2020 været 24 aktive juniorer i Ribe Golf Klub. Det er rekord. Det giver selvfølgelig trængsel, når
alle eller i hvert fald de fleste møder til træning. Det skal der kigges på i 2021, for en sådan succes skal
følges op.

14. Klubber i klubben
Der har været aktiviteter i klubber i klubben trods restriktioner grundet Covid-19. I har alle håndteret det
med stor bravur, og der skal lyde en tak fra klubben til jer.
For sæsonen 2021 vil der komme lidt ændringer til gunstart for formiddagsholdene – der spilles i 2021 med
baglæns gunstart, og banen lukkes i den periode, indtil alle er forbi 1. tee. Dette gøres for at give alle (både
egne og greenfee spillere) på banen den bedst mulige oplevelse med de mindst mulige gener. I løbet af
sæsonen gøres der status på de ændrede forhold.

15. Baneudvalget
Baneudvalgsformanden valgte at slanke det eksisterende baneudvalg og at sammensætte et nyt team.
Udover de to ansatte greenkeepere Jan Birk Hübschmann og Henrik Rudebeck samt baneudvalgsformand
Jørn Wind består udvalget af Bent Hansen, Lasse T. Kristensen, Søren Lunde, Henning Dyhrberg. Jonna
Hansen er tiltrådt som nyt medlem af baneudvalget i 2021.
På det første udvalgsmøde fik baneudvalget afstemt målsætninger, forventninger samt udarbejdet et
kodeks for det fremtidige samarbejde.
Baneudvalgets primære formål er at sikre, at golfanlægget til enhver tid fremtræder i bedst mulig stand til
golfspil i forhold til de givne resurser.
Baneudvalget
- har fokus på den daglige drift
- udarbejder retningslinjer om banerelaterede forhold
- opsamler ideer til diverse små og større udgiftstunge forbedringer
- er et samarbejdsorgan med ansatte og bestyrelsen
Baneudvalget har i løbet af året været dybt involveret i den endelige udarbejdelse af baneudviklingsplanen.
Og baneudvalget har været repræsenteret i det såkaldte byggeudvalg, der har stået for gennemførelsen af
baneændringerne. Der er stadig opgaver i baneudviklingsplanen, som ikke er udført, og som skal udføres i
2021: Det drejer sig om ændringer på hul 7 og diverse beplantninger.
Årets gang i øvrigt:
Foråret og forsommeren var meget kold og tør, og væksten kom kun tøvende i gang. Vi valgte at igangsætte
banevanding og samtidig beskytte de sårbare indspilsområder med afspærringer. Det viste sig at være gode
tiltag og gav den ønskede effekt. Heldigvis kom både varmen og regnen, så banen har hen over sommeren
og hele efteråret stået frodig og indbydende til golfspil. Vi har nok aldrig haft bedre fairways. For at kunne
bevare denne standard har baneudvalget et stort ønske om etablering af permanent banevanding. Og mon
ikke det kan lykkes i 2021.
Fairways er igennem en årrække blevet bredere og bredere. Baneudvalget har derfor valgt at tilrette
fairways. Dette vil blive mere synligt, når resultatet af baneudviklingsplanen kan ses i foråret 2021.
Baneudvalget har lavet en handleplan for regulering og etablering af nye stenmelsstier. Nogle arbejder er
udført i sommerens løb, og andre arbejder udføres hen over vinteren. Det forventes, at de sidste arbejder
er udført, når banen åbnes i foråret 2021.

Tordenvejrssheltere og toiletbygningen er blevet malet, samt det nye udslagshus indvendigt.
Som årets sidste projekt har baneudvalget arbejdet med udfærdigelsen af en plejepolitik for
naturområderne omkring banen.

16. Sponsor udvalget 2020
Mange sponsorkontrakter løber over 1 år eller 2 år. På trods af Covid-19 situationen i 2020 har Ribe Golf
Klubs sponsorer været meget loyale!
Vores sponsorer blev ikke besøgt i februar/marts måned 2020 som vi plejer pga. Covid-19.
Besøgene blev i stedet gennemført i maj/juni måned, og det var måske klogt, fordi vi har kun mistet 4
sponsorer i 2020 – og der blev ret hurtig fundet 4 nye sponsorer til erstatning for de 4 tabte.
Desværre blev mange af klubbens sponsorturneringer aflyst i 2020 pga. Covid-19, med det resultat, at
sponsorbudgettet for 2020 ikke er nået.
Alle sponsoraftaler er på plads til sæsonen 2021, og der er håb om, at vi kan afvikle alle sponsor,
klubturneringer i sæson 2021.
Som noget nyt er der nedsat et sponsorudvalg til 2021 som forhåbentlig kan medvirke til at forbedre
indtjeningen, samt serviceringen af klubbens sponsorer.
Sponsorudvalget består af Erling Pedersen, Flemming Rasmussen, Mogens Winther, Johnny Tonnesen, Ib
Dam Schultz og Jamie Ekins.

17. Kort om økonomi
Klubben kommer ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på 393.000 kr.
I årsregnskabet for 2019 var der kun afsat 300.000 kr. til anlægspuljen til realisering af
baneudviklingsplanen, men bestyrelsen besluttede, på baggrund af generalforsamlingen, at afsætte
1.060.000 kr. til baneændring og 190.000 kr. til træningsbanen. Det var oprindeligt planlagt at 700.000 kr.
skulle tages fra driftskapitalen og 550.000 kr. fra opsparingskonto.
Men på grund af likviditetsmangel har man dog måttet tage 700.000 kr. fra opsparingskonto, da der kun var
plads til at tage 550.000 kr. fra driftskapitalen.
Covid-19 medførte dog manglende indtægter på matcher – sponsorer – service – automatsalg.

Det blev delvis kompenseret via tilskud på 90.000 kr. fra DIF/DGI’s Corona hjælpepulje.
Omlægning af lån, hvor udgiften i 2019 var 388.000 kr. - og udgiften fra 2021 bliver 110.000 kr. - giver en
likviditetsforbedring på 278.000 kr. årligt.
Momsrefusion, hvor over 100 personer skulle indbetale 200 kr. hver i 2020, for at få momsrefusion
udbetalt medio 2021.
Det betød en ekstra indtægt fra medlemmer på 24.000 kr. i 2020 og forventet indtægt fra momspuljen i
2021 på 200.000 kr. som er indregnet i budgettet for 2021
Dertil skal lægges en gave fra Kirsten og Otto Olsen på 25.000 kr. og fra Erling Andersen på 16.000 kr.
Den største årsag til vores overskud i 2020 skyldes dog 108 nye medlemmer.
De samlede udgifter for omlægningen af banen for 2019 -2020 – 2021 forventes i runde tal at være:
Udslagshuset: 126.000 kr. – banen 1.248.000 kr. – driving range 219.000 kr. – samlet pris på 1.593.000 kr.

18. Frivillige
Efter lidt økonomi er det naturligt at tale om frivillige i klubben. De sparer klubben for rigtig mange penge.
Vi har ca. 140 frivillige i klubben. De arbejder i diverse udvalg/bestyrelse.
De sørger for vedligeholdelse af vores klubhus. Både udvendig og indvendig. Der gøres hovedrent – der
hygges med blomster og meget mere.
På banen understøttes greenkeeperne af frivillige, der fælder træer, ordner stier og hjælper med klipning
med mere.
De mange frivillige er en del af klubbens DNA!
Desværre måtte vi aflyse match/fest for de frivillige og sponsorer i 2020, men håber på en ”fed” fest i
september 2021.

19. Fremtiden
Vi skal gøre en stor indsats for at skaffe nye medlemmer i 2021. Der er en løbende afgang af medlemmer,
og derfor skal vi have et mål på 50/75 nye medlemmer hvert år.
Det kræver ny tænkning, og udover hvad vi plejer at gøre, skal vi finde på nye tiltag.

Vi skal forsøge at holde udgifterne i ro. Det kan gøres via flere frivillige, der udfører opgaver på banen og i
klubhuset.
Vi skal sikre den nødvendige maskinpark til banen, og målet er at holde banen på et højt niveau.
Banen er det vigtigste i en golfklub sammen med vores bygninger, og vi skal hele tiden sikre en god
vedligeholdelse af bygningerne og banen.
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med Torkild Hansen som formand. Arbejdsgruppen skal beskrive
mulighederne for indendørs træningsanlæg. 3 muligheder skal beskrives, og forslagene skal indeholde
anlægs- og driftsudgifter. Arbejdsgruppen skal undersøge behovet hos medlemmerne og om villigheden til
at betale gebyr for medlemskab af indendørs træningsfaciliteter. Arbejdsgruppen skal aflevere rapport til
bestyrelsen senest 1. juli 2021
For at illustrere presset på økonomien kan jeg oplyse at anlægsudgifter m.v. i 2021 er:
Fra bane- og byggeudvalget udvalget var der ønsker på 250.000 kr., til færdiggørelse af baneomlægning og
driving range
Fra greenkeeperne var der ønsker om 400.000 kr. til udskiftning af maskiner og biler
Nyt vandingsanlæg vil koste 1.400.000 kr. – så har vi vanding af hele banen, og vi kan vande om natten.
Vi har i budgettet for 2021 1.300.000 kr. til rådighed for anlægsinvesteringer.
Bestyrelsens konkrete beslutning til anlægsinvesteringer er følgende:
Baneudvikling: Ændring af hul 7, beplantninger, græsområde ved udslagshus, opdatering af skilte, harvning
af udsætningsarealer, sprinklere på nye teesteder, arkitekt, samt hegn langs landevej/træningsanlæg. Afsat
til baneudvikling 250.000 kr.
Afsat til maskiner 300.000 kr. til roughklipper og 100.000 kr. til biler.
Afsat til vandingsanlæg 650.000 kr.
Afsat til anlægsbudget i alt 1.300.000 kr.
Manglende restfinansiering 750.000 kr.

Kan vi tænke os andre finansieringsmuligheder som:
1. Kreditforening til delvis finansiering af vandingsanlæg
2. Gentage momsansøgning for 2021 til udbetaling i 2022 via 100 medlemmers bidrag på 200 kr.
3. Medlemmer bidrager yderligere – der kan gives med et fradrag på 17.000 kr. på selvangivelsen.

4. Flere betaler strafrente – kan vi forstille os at medlemmer yder et lån til klubben.
5. Søge om tilskud frafonde.

20. Afslutning
Jeg vil gerne 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 for de input medlemmer er kommet med i årets løb – ikke alt er blevet, som det enkelte medlem kunne
ønske sig – men sådan er det!
Tak til medarbejderne for et godt samarbejde og tak til mine bestyrelsesmedlemmer for at sikre en god
stemning og en handlekraftig bestyrelse.

Dato:18.02.2021
Ribe Golf Klub

