
RIBE GOLF KLUB 

Bestyrelsens beretning for 2022  

Bestyrelsen har afholdt 10 møder i 2022. Referaterne fra møderne kan læses på klubbens hjem-

meside. Derudover er der udsendt et stort antal nyhedsbreve til samtlige medlemmer. Der er et 

mindre antal medlemmer, der ikke modtager nyhedsbreve. Det er et valg den enkelte har gjort, 

hvis det ikke er tilfældet, så kontakt kontoret for at få nyhedsbrevene. 

Kommunikation over Facebook er ændret fra en gruppe til en side, hvor alle har adgang til siderne. 

Det gælder alle og ikke kun medlemmer. Facebook siden skal også bruges til markedsføring. 

2022 har været et godt år for Ribe Golf Klub. Vores bane har været smuk og velholdt. Greens har 

været gode. De fleste har tilkendegivet at vores baner er rigtig gode - og det gælder både gæster 

og medlemmer. 

Der er skabt nye muligheder i 2022:  

Vi har fået vandingsanlæg på fairway, og det er en del af baggrunden for vores gode bane. 

Vi har fået ekstra teesteder på pay/play banen. I øvrigt efter forslag fra et medlem. Vi skal udnytte 

banen. 

Vintergreens er blevet vedligeholdt hele sommeren, og så må vi håbe at den indsats giver bedre 

muligheder for spil når sommergreens er lukkede. 

En gruppe erhvervsledere har lavet indendørs golf i Damhus. Ribe Golf Klub er involveret med 

bestilling af tider, mulighed for golftræning. Et flot initiativ!  

4 ladestandere bliver etableret til EL biler uden udgift for klubben. Norlys har betalt etableringen, 

og får også indtægten. Et tilbud DGU har formidlet til samtlige golfklubber i Danmark. 

140 medlemmer har i 2021 indbetalt et gavebeløb på min. 200 kr.  

Beløbet fra medlemmerne i 2021 var på 48.700 kr. når beløbet er højere end 28.000 skyldes det, 

at nogle medlemmer har indbetalt et lidt højere beløb. Derudover har Erling Andersen indbetalt 

17.000 kr., hvilket Erling har gjort de senere år. Tak til alle bidragsydere. 

Det har medført en moms kompensation på 285.199 kr. til udbetaling i 2022. 

Vi har taget afsked med Jamie og sagt velkommen til Nikolaj som golfmanager! En svær beslutning 

at opsige Jamie og en nem beslutning, at ansætte Nikolaj. Vi har kendt Nikolaj gennem de sidste 3 

år som træner, og var ikke i tvivl om hans evner som træner kombineret med hans akademiud- 

dannelse, der indeholder økonomi, salg og kommunikation. Han er den rette person til golfmana-

gerrollen.  



Jamie forlod klubben med udgangen af marts måned og Nikolaj tiltrådte 1. oktober. 6 måneder 

uden manager kan være problematisk, men ved hjælp af frivillige og ansatte kom vi igennem 

månederne, kombineret med hjælp til junior og frivillige træning af 2 midlertidige ansættelser. 

Frivillige er en del af Ribe Golf Klubs DNA - uden dem så verden anderledes ud. Vi har en organi- 

sering på over 120 frivillige og tak for det. 

De mindre gode vinkler på 2022 

Gunstart for klubber i klubben primært for formiddagsklubberne har været til debat. Ordningen er 

blevet ændret 2 gange. Der er igen 10 minutter mellem starttiderne, og lidt mere lukning af banen, 

så spillerne kan komme forbi hul 1. Det har vist sig, at der opstod vanskeligheder, når spillerne der 

kom fra hul 18 skulle flette med spillere, der startede på hul 1. 

Fordelen ved lukning af banen og start fra de bageste huller er, at mange spillere kan komme ud 

på samme tid! Andre klubber har start fra hul 1 for alle hold, og det giver lukning af banen i et 

tilsvarende antal timer og færre spillere på banen. 

Der er ingen tvivl om, at der skal skabes muligheder for alle typer af medlemmer! Der er mange 

meninger/holdninger til hvad den rigtige beslutning er.  

Den 1. januar 2022 var vi 836 medlemmer og den 31. december 2022 var vi 794 medlemmer.  

En nedgang på 42 medlemmer Vi mistede faktisk 104 medlemmer i 2022 og fik en tilgang på 62 

medlemmer. 

Vi har flere gange i bestyrelsen drøftet stemningen i klubben. Der er meldinger om dårlig 

stemning, men også en opfattelse i bestyrelsen, at de absolut fleste medlemmer er meget 

tilfredse. 

Der har været episoder på banen, hvor der har været uenighed om regler og ikke mindst om 

opførsel på banen. 

Bestyrelsen har besluttet at fremsende forslag til generalforsamlingen om etablering af et 

ordensudvalg til at løse eventuelle problemer. Den værste situation var dog tyveriet af bil til 

150.000, som forsvandt efter 14 dage. Forsikringen dækkede ikke. Ansvaret er bestyrelsens,  

og vi har rettet forsikringsforholdene til, men tabet er der! 

Mod 2023 

Focus er på fastholdelse af medlemmer og arbejde intens på at skaffe nye medlemmer. Det gælder 

samtlige typer af spillere. Vi har anskaffet de nødvendige redskaber i form af golfsæt og trolleys, 

som nybegyndere og juniorspillere kan benytte. 



Det kombineret med god træning for begyndere og juniorer, og selvfølgelig også for nuværende 

medlemmer. Efter Nikolajs ankomst som træner er tiderne belagt i løbet af få døgn. 

Vi forventer primo 2023 at søge fonde til etablering af halvtag bag den røde hal, hvor 14 golfbiler 

skal være og samtidig flytte vaskepladsen til samme område, så vaskepladsen vil være lige efter 

hul 18. Dertil kommer indkøb af 5 nye golfvogne. Et samlet projekt til 1,6 millioner kr., hvor 

klubben selv skal bidrage med 20%. Det bliver primært i form af eget arbejde. 

Budgettet for 2023 

Årets resultat for 2022 viste et overskud på lidt over 200.000 kr. 

Kontingentet 4,1 million! Andre indtægter 2,0 million. Greenfee indtægter lidt under 400.000 kr. og A-11 

264.000 kr. Der blev spillet 2499 runder på vores bane af A-11 spillere fra de 4 klubber. Højeste antal 

nogensinde. 

Investeringsrammen i 2021 og 2022 er blevet overskredet med store beløb. 

Ønskerne til investeringsrammen for 2023 er på 1,3 millioner. 

Samtidig er likviditeten i bund, så det har været nødvendigt at få en kassekredit på 200.000 kr. indtil 

kontingent indbetalingerne indgår medio februar 2023. 

Det stiller krav til 2023 budgettet. 

At få et budget i balance med en tæt løbende budgetopfølgning. 

At få en indsats så medlemstallet stiger, og der kommer initiativer i 2023 til at sikre dette! 

At vores egen butik giver et større afkast en tidligere! 

At der kommer nye initiativer på sponsorområdet! 

At investeringsrammen i 2023 skal holdes inden for de afsatte midler! 

At der kommer forslag til kontingent stigning! 

  

Ib Dam Schultz 
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Her kan du læse de enkelte klubudvalgs bidrag til beretningen. 

Årsberetning 2022 fra baneudvalget 

Banevanding 

2022 blev det første år, hvor vi har kunnet anvende den nyetablerede fairwayvanding. Og det var 

god timing. Hen over sommeren var der en lang tør periode, hvor banevanding var en nødvendig-

hed for at holde vores fairways grønne. Og det lykkedes rigtig godt. Jeg har aldrig set dem flottere.  

Med de gode vækstbetingelser har vi valgt at klippe fairways kortere - ned på 12 mm til glæde for 

alle golfspillere.  Dels ruller boldene længere, og samtidig kan græsset lettere holde bolden løftet. 

Hvis økonomien tillader det, vil vi i de kommende sæsoner udlægge sand for at optimere spille-

overfladen.  

Status indsatsområder  

Der har i sæsonen 2022 været fokus på at optimere de tidligere udførte ændringer på golfbanen.  

Hul 6 og 7 viser efterhånden det udtryk, vi har ønsket. Der er stadig udfordringer med tee 57 på 

hul 1 og 2. Vi arbejder på løsninger. 

De nye træer på banen har det godt - takket være luge- og vandingsholdet.  

På Pay and Play-banen er der etableret 2 teesteder på alle 6 huller, så man reelt kan spille 2 

forskellige sløjfer (en blå og en rød) og 12 forskellige huller.  

På driving rangen er reparationen af det eksisterende hegn blevet udført.  

Sommer/vintergreens 

Der har på baggrund af drøftelsen på forårets generalforsamling været nedsat en arbejdsgruppe, 

som har lavet en anbefaling til bestyrelsen.  

Den altafgørende faktor for afgørelsen om evt. sommergreens hele året, er hensynet til banens og 

især greens beskaffenhed set over hele sæsonen - ikke mindst for medlemmernes skyld. Og her er 

det først og fremmest en stor hæmsko, at vores eksisterende greens ikke er opbygget rigtigt. Der 

er ikke drængrus og/eller drænrør under greens, hvilket fremgår af tidligere udarbejdet rapport. 

Bestyrelsen har besluttet at følge den nedsatte arbejdsgruppes anbefaling, at sommer-

greens ikke kan være åbne hele vinteren. Derfor er der etableret alternative greens, som kan 

anvendes ved frost og i perioder med ingen eller ringe vækst. Sommergreens vil dog kunne 

anvendes, så længe vejr og spilleoverflader tillader det, hvilket er greenkeepernes afgørelse. 

 

 

 



Frivilligt arbejde 

Udover de frivillige i baneudvalget er der en række af klubbens medlemmer, der laver et stort 

stykke frivilligt arbejde i forbindelse med pasning og pleje af vores golfbane. Ingen nævnt - ingen 

glemt. Tusind tak for jeres indsats. 

Banepersonalet 

Endelig skal der lyde en stor tak til greenkeeperne og det øvrige banepersonale for deres indsats 

gennem hele sæsonen. De har i høj grad været med til at sikre, at golfanlægget til enhver tid har 

fremtrådt i bedst mulig stand til golfspil i forhold til de givne resurser. 

Årsberetning 2022 fra klubhusudvalget 

Klubhusudvalget har fortsat vedligeholdelsen af klubhuset. Vinduerne er blevet malet udvendig og 

taget på grillhuset er blevet udskiftet. Vi har fordelt de daglige gøremål i udvalget, så der nu er 

frivillige på alle opgaver. 

Klubhusudvalget har som bekendt arbejdet med en indendørs golf træningshal. Den er nu sat på 

pause. Der arbejdes dog videre med projektet der omfatter halvtag til golfbiler, ny vaskeplads og 

ny kompressor. Vi indsender ansøgninger til fonde i løbet af 1. kvartal 2023.  

Et andet projekt er at få opdelt det nuværende kontor og salgs område, så butikken udvides og 

adskilles fra kontorområdet.  

Af fremtidige opgaver er vi i gang med planlægningen af et halvtag ude i gården til de nye trolleys. 

Foyeren vil vi også gerne forskønne samt udskifte køler og fryser. 

Årsberetningen 2022 fra sportsudvalget 

I 2022 deltog 4 hold fra Ribe Golf Klub i Danmarksturneringen.  

Herrekvalifikationsrækkeholdet spillede i 2022 i kvalifikationsrækken og spiller i 2023 i 5. division.  

Herreholdet spillede i 2022 i 3. division og skal spille 3. division igen i 2023.  

Seniorholdet spillede i 2022 i kvalifikationsrækken og skal spille kvalifikationsrækken igen i 2023. 

Veteranholdet spillede i 1. division i 2022 og skal spille 1. division igen i 2023.  

Der kommer et nyt hold i Herrekvalifikation, så Ribe Golf Klub stiller med 5 hold i 

Danmarksturneringen i 2023. 

Derudover har Ribe Golf Klub tilmeldt sig en Venskabsturnering, hvor der stilles op med et 

damehold. 



Golfudvalget har fået en bevilling til nye golfsæt og trolleyer fra den fritidskulturelle pulje på 

187.148. Dertil kommer klubbens egenbetaling på 46.787. Gebyr til eliteturneringer og der er 

tilmeldt et damehold til venskabsturnering. Et samlet beløb på 39.500 kr.  har et mål om at få  

et damehold i DGU’s turneringer, og det tilmeldte damehold. 

Regionsgolf 

I 2022 deltog Ribe Golf Klub med hold i A, B, C og D rækken samt Senior og Veteran.  

Der er tradition for, at Ribe Golf Klub deltager i denne turnering, som arrangeres af Regionsgolf 

Danmark. Deltagelse i denne turnering giver handicapspilleren en god mulighed for at tilfredsstille 

nogle sportslige ambitioner og samtidig få en god golfoplevelse, idet turneringen også indeholder 

et socialt islæt. 

Ribe Golf Klub tilmelder antal hold efter tilmelding, og håber at der stadig er og bliver stor 

interesse for at deltage i Regionsgolf fremover.  

Årsberetning 2022 fra turneringsudvalget 

2022 blev året hvor vi kunne lægge Covid-19 restriktionerne bag os. Turneringerne blev afviklet 

uden aflysninger. Deltagerantallet bærer præg af, at der har været mange private arrangementer 

som skulle afholdes, nu da forsamlingsforbudet er blevet ophævet. Det kan selvfølgelig også 

skyldes, at medlemmerne er lidt forsigtige med at komme i større forsamlinger. 

Håbet for 2023 er, at medlemmerne igen vil tilmelde sig til klubturneringerne i så stort antal, at 

turneringerne bliver fuldtegnet. 

Åbningsturneringen blev gennemført 10. april med 67 deltagere, et flot antal, da banen kun havde 

været åben i få dage. De efterfølgende turneringer blev afviklet med lidt varierende deltagerantal. 

Turneringen for frivillige og sponsorer kunne godt have haft lidt flere deltagere, der er omkring 

125 frivillige registreret i Ribe Golf Klub og et stort antal sponsorer, der deltog 44 spillere. Der skal 

gøres en indsat for, at de frivillige og sponsorerne vil deltage i turneringen og det er gratis at 

deltage. 

En nyskabelse i turneringerne er afholdelse af en parturnering International Pairs Denmark. Den 

spilles flere forskellige steder i Danmark, vinderparret går videre til en landsfinale og vinderen der 

går videre til en verdensfinale. Turneringsudvalget opfordrer alle til at tilmelde sig turneringen i 

2023. 

Klubmesterskaberne blev afviklet med samme antal deltagere som det foregående år, men der er 

plads til flere. Der kan jo kun blive en vinder i hver række, men deltagelsen er vigtigere og sjovere. 



Årsberetning 2022 fra begynderudvalget 

Der har været tilmeldt 21 prøvemedlemmer i 2022, hvoraf de 20 er indmeldt i klubben. 

Vi startede sæson 2022 op med Mikkel Jessen som midlertidig træner. Han har undervist 

prøvemedlemmerne en gang om ugen. 

Mentorerne har i denne sæson haft en travl periode. De har ydet en stor indsats for at 

nybegyndere kunne blive færdiguddannede og integreret i klubben. 

Begynderudvalget har holdt et møde med golfmanager Nikolaj Viuff. Han vil i kommende sæson 

have fokus på rekruttering af nye medlemmer og blandt andet have fokus på markedsføring på 

Facebook. 

Begynderudvalget skal i 2023 sikre at nye begyndere får optimale forhold, herunder en bred vifte af nye 

tilbud! Herunder benyttelse Pay and Play-banen og at 18 huls banen indgår i begyndermatcher ved brug at 

skiftevis forni og bagni og banen evt. lukkes når antallet af begyndere kræver dette. 

Registrering af Frivillige i Ribe Golf Klub 2022 

I Ribe Golf Klub er der rigtig mange frivillige, der udfører et kæmpe og enormt vigtigt arbejde for 

klubben. Men hvor mange frivillige er vi egentlig? Det spørgsmål var der ingen, der rigtig kunne 

svare på. Derfor besluttede bestyrelsen ved sæsonstart 2022 at registrere omfanget af frivilligt 

arbejde, for dels at få et samlet overblik, for at kunne organisere og for at kunne dokumentere 

omfanget, f.eks. i forbindelse med fondsansøgninger ol.  

Efter forslag fra en arbejdsgruppe bestående af Bjarne Clement, Søren Lunde, Henning Dyrberg og 

Jørn Wind, der havde lavet et oplæg til Organisering af frivilligt arbejde, valgte bestyrelsen at 

udpege en Frivillig-koordinator (undertegnede Jørn Frandsen), som fik til opgave at indsamle og 

organisere de nødvendige data.  

Ved kontakt til alle formænd i klubbens forskellige udvalg, herunder formænd i de syv Klubber i 

Klubben, er der lavet en ”Frivillig-liste” med pt. i alt 130 klubmedlemmer, der hjælper klubben 

med små og store opgaver. 

På klubbens hjemmeside er oprettet en side med titlen ”Organisering af frivilligt arbejde”, hvor det 

er beskrevet, hvordan det friville arbejde er organiseret og hvordan du melder dig, hvis du er 

interesseret i at hjælpe i klubben.  

Men en sådan liste er jo ikke statisk - der vil hele tiden komme nye frivillige hjælpere til og der vil 

være nogle, som falder fra. Listen vil løbende blive ajourført i det omfang, som jeg får besked 

herom.  



Men der vil være behov for en årlig opdatering, så værdien af aktuelle data forbliver intakt. Det er 

derfor hensigten at udsende skemaer til de registrerede formænd omkring 1. april (når sommer-

greens åbner) med de pt. registrerede navne og opgaver. Ribe Golf Klub håber så at modtage 

skemaerne retur med opdaterede data hurtigst muligt efter udsendelsen. Kun ved at holde listen 

ajour får vi et brugbart redskab til organisering af det frivillige arbejde, som er så vigtig for Ribe 

Golf Klub. 

Årsberetning fra forretningsudvalget 

Årsregnskabet for 2022: Udviser et overskud på 210.810 kr. en aktivsum på 9.923.034 kr. samt en 

egenkapital på 6.864.532 kr. 

Årets overskud på 210.810 kr. må vel siges at være tilfredsstillende - sammenlignet med det 

budgetterede overskud på 100.000 kr. Det skal dog bemærkes, at tyveriet af boldopsamler, har 

påvirket årets resultat med 150.000 kr. - da fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver 

er indregnet i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Der er i årets løb foretaget anlægsinvesteringer på 1.747.886 kr. som fordeler sig således: 

 Baneanlæg og bygninger  671.736 kr. 

 Maskiner og redskaber 844.322 kr. 

 Kontor og butik  231.828 kr. 

som er finansieret delvis ved salg af anlægsaktiver for 256.000 kr. - samt brug af egne likvide 

midler. 

Overskridelse af anlægsbudgettet med 947.886 kr. har delvis medført, at likvide midler fra 1. 

januar til 31. december 2022 er faldet fra 1.106.543 kr. til 275.886 kr. Dette problem tages der 

hånd om i det nye regnskabsår. 

Budget for 2023: Der er indkommet budgetønsker til året 2023 på 1.238.515 kr. indeholdende 

både driftsposter og anlægsinvesteringer. Nogle ønsker er frafaldet og nogle indgår i drifts-

budgettet. Vi har reduceret ønskerne om investeringer til 500.000 kr. som fordeler sig således: 

 Baneanlæg og bygninger 100.000 kr. 

 Maskiner og redskaber 250.000 kr. 

 Kontor og butik  150.000 kr. 

For at budgettet kan hænge sammen har vi måttet fjerne en greenkeeper fra lønbudgettet. 

Flere detaljer vil blive vist ved gennemgang af årsregnskabet for 2022. 


