
2020 Bestyrelsens beretning. 

 

På bestyrelsens vegne, har jeg fornøjelsen af, 
at aflægge beretningen for et meget 
spændende, udfordrende, og et meget 
anderledes år 2020 i Samsø Golfklub. 

Året  har som de foregående år, været 
præget af meget stor aktivitet i vores 
Golfklub, men der har også været nogle 
udefra kommende faktorer, som totalt har 
vendt op og ned på vores allesammens 
dagligdag, og bestemt også på driften i vores 
Golfklub. 

Her tænker jeg selvfølgelig på Coronaen. 

Til at starte med, vil jeg berette lidt om 
hvordan det er gået overordnet i klubben. 



Efterfølgende vil jeg dykke lidt ned i arbejdet 
i udvalgene, som danner grundfundamentet 
for klubbens drift. 

Jeg vil starte med at skrue tiden ca. 1 år 
tilbage, til den seneste generalforsamling, 
lørdag den 7. marts 2020. 

Her fortalte vi stolt om alle de 
arrangementer, gruppebesøg, turneringer, 

ogEcco-Tour m.v.  som vi skulle afholde i 
løbet af 2020. Vi havde helt sved på panden, 
hvordan vi skulle nå alt det vi havde i 
ordrebogen, men som også ville betyde gode 
indtægter til klubben. 

4 dage senere Onsdag den 11. marts om 
aftenen var der pressemøde med 
Statsministeren, som meddelte at Danmark 
lukkede ned. 



Set gennem Golfklubbens briller, betød det 
at alle vores aftaler og arrangementer, som vi 
havde glædet os over 4 dage forinden, med 
et forsvandt som dug for solen. 

Vi var slået tilbage til start, og vores budget 
2020 var kuldsejlet. 

Bestyrelsen gik fra driftsstyring til 
krisestyring. 

Vi afholdte herefter mange bestyrelsesmøder 

medmeget kort mellemrum, som foregik i 
maskinhallen med behørig afstand, hvor 
bestyrelsen stod i en rundkreds og småfrøs. 

Jeg tror vi alle følte, at vi stod og kiggede ned 
i et stort sort hul, og tænkte hvad gør vi nu 
lille du. 

I bestyrelsen valgte vi at følge DGU’s 
retningslinjer omkring Corona håndteringen. 



Det var der ikke alle medlemmer som var 
enig i, og det kunne efterfølgende ses i 
formandens mailboks. 

Klubben har løbende fået masser af 
informationer fra DGU, omkring 
håndteringen af Corona situationen i 
klubberne. Det fremgår meget tydeligtaf 
antallet af de mails jeg viser jer her. Det er 
informationsmængden til formanden og 
bestyrelsen i klubben de seneste 15 
måneder, udelukkende om Corona. 

Så der var nok af læsestof og forholde sig til. 

Foruden hensyntagen til at klubben levede 
op til alle sundhedsmyndighedernes og 
DGU’s anvisninger og påbud om Corona 

håndteringen i klubben og dens faciliteter, så 
var vi også nødsaget til at tænke på klubbens 
fremtidige økonomi. 



Derfor gik jeg i gang med at lave et lille 
sparekatalog, hvis nu det blev worst case 
scenario, uden green-fee gæster resten af 
året. I værste fald så vi ind i et underskud i 
millionklassen, hvis banen ikke blev åbnet 
igen. 

Det var nødvendigt at træde hårdt på 
bremsen, og kun afholde de mest  

presserende udgifter. Al markedsføring blev 
stoppet med det samme. 

En vigtig ting for os i bestyrelsen, var at 
banen blev vedligeholdt i perfekt stand, så 
den var klar hvis der igen blev åbnet op. 

Klubben søgte tilskud i Statens Corona 
hjælpepakker, hvilket vi vender tilbage til ved 
regnskabsgennemgangen. 

Undervejs i forløbet blev bestyrelsen 
reduceret, idet Mette Gjerulff efter eget 



ønske, stoppede i bestyrelsen med meget 
kort varsel. 

Tak til Mette for 9 år i bestyrelsen i klubben. 

Det betød at der hurtigt skulle reorganiseres i 
bestyrelsen, og undertegnede blev både 
formand og kasserer, og fortsatte samtidig 
som formand for Sponsor og 
Markedsføringsudvalget samt 
Turneringsudvalget. Helge Fransen påtog sig 
et endnu større arbejde i bestyrelsen, 
omkring økonomi og organisation, som min 
back-up. Tusind tak for det Helge. 

Vi har kørt et tæt parløb i et år, for at holde 
sammen på alle opgaverne i klubben. 

Vi har blandet andet haft fast kontortid hver 
mandag i Klubhuset fra kl 10 – 12, hvor 
medarbejderne har haft mulighed for at 



drøfte stort og småt med os, og der er taget 
stilling til utroligt mange løbende opgaver. 

Kort sagt var der pludselig færre hænder til 
at klare endnu flere opgaver. 

Heldigvis gik vi alle lysere tider i møde i løbet 
af foråret, og Danmark og golfbanerne 
lukkede lige så stille op igen. 

Alle trængte til at komme ud i den friske luft, 
og her er golf et super godt tilbud. 

Klubben intensiverede markedsføringen for 
at få lokale medlemmer, 8305 medlemmer, 
Flexmedlemmer og green-fee gæster. 

Vi fik hurtigt sat en on-line markedsføring op 
i samarbejde med Visit-Samsø, og på  

Facebook. 

Resultatet udeblev heller ikke. Kontoret blev 
næsten lagt ned af nye Flexmedlemmer, som 
ville melde sig ind i Samsø Golfklub. 



Vi fik også godt fat i nye 8305 medlemmer, 
som kunne prøve golfspillet gratis i 3 mdr. 

Familiegolf, som vi havde fået et tilskud fra 
DGU til at gennemføre, blev en succes med 
Mette Kramer som tovholder. 

Den 30/9 2020 opgjorde DGU vores 
medlemstal til 2.011. Det er nettostigning på 
551 medlemmer på 1 år. 

Samsø Golfklub var dermed landets 3. største 
Golfklub målt på antal medlemmer. Vi havde 
den næststørste medlemsfremgang blandt 
alle Golfklubberne i Danmark. 

I bestyrelsen var vi stolte af de mange 
medlemmer, men vi fik også en lille 
påmindelse fra DGU, om at vi var for mange. 

Vi måtte max være 1.800 medlemmer, 
nemlig 100 pr. hul. 



Green-fee gæster har der også været rekord 
mange af, selvom vi mistede meget i foråret. 

Der har været ca6.000 på 18 hullers banen, 
og ca 1.500 på Par-3 banen. 

Lige så snart vi hørte om de billige færge- 

billetter, fik vi sat en markedsføring i gang, 
blandt andet sammen med Samsø Rederi, og 
det virkede. Vi sendte også tilbud til alle 
vores Flexmedlemmer, via mail. Det kostede 
kun vores tidsforbrug. I august og september 
måned vrimlede det med glade green-fee 
gæster på vores bane, og vi fik indhentet det 
vi havde tabt i foråret. 

Selvom der var trængsel på vores bane, fik vi 
gode tilbagemeldinger fra medlemmer og 
gæster, via Golfspilleren i Centrum. 



Kan oplyse at Samsø Golfklub i en måling i 
september sidste år, indtog 1. pladsen, 
blandt 99 golfklubber. 

Her blev medlemmer og gæster spurgt om de 
ville anbefale vores bane til venner og 
bekendte.  Det kaldes ambassadøreffekten. 
Vi lå tæt på 10, som var det højeste. 

Eneste minus var vores driving-range, og det 
har vi taget til os, og der er sket forbedringer. 

Lidt om udvalgene: 

Kantineudvalget: 

2020 har været et meget anderledes år i 
udvalget, med mindre aktivitet i teltet. 

De arrangementer som kunne gennemføres 
blev klaret på allerbedste vis til stor tilfreds- 

hed for deltagerne. 



Der var budgetteret med et overskud på 
72.000 kr., men det endte på 83.000 kr. 

Det var konceptet skænk selv øl, der bidrog 
til det. Antallet af solgte fustager steg med 
32, medens salget af pølser og vin gik tilbage. 

Baneudvalget: 

I 2020 blev der opsat mange nye skilte på 
banearealet, og velkomst/tak for i dag skilt 
ved indkørsel til banen. 

Renovering af tee-stedet på hul 7 og 
beskæringer på banen blev gennemført. 

Projekt med driving-range, flisebelægning og 
15 nye udslagsmåtter blev sat i gang. 

Juniorudvalget: 

Udvalget kan berette om endnu et fantastisk 
år. I 2015 havde vi 7 børn til juniorafslutning. 
5 år efter var der 50 børn og forældre til 
afslutning med golf og spisning. 



Det vidner om stor opbakning fra juniorernes 
familier. Vi startede i 2020 Familiegolf op, 
under sloganet ”Golf er Samsø’s grønne 
familiesport”. 

Forældre der er nye i golf, kunne komme og 
træne samtidig med deres børn. Det har 
giver flere nye medlemmer til klubben, og 
konceptet fortsætter i 2021.  

Der er nu 32 lokale børn og unge der spiller 
golf, hvilket er 10% af øens skolebørn.  

I oktober havde vi som noget nyt Halloween-
golf, hvor forældre hjalp med på en sjov dag. 

Historien om klubbens juniorsucces og 
Holleween nåede til Golf.dk og efterfølgende  

ros fra udviklingschefen i DGU, som tager 
vores ide med videre i deres arbejde. 

Børn og forældre er med til at skabe en god 
stemning omkring golfklubben, og det er guld 



værd. Børnene tager kammerater med 
herud, og er gode til at få dem ind i 
fællesskabet. 

Der er stort fremmøde til træningen i alt 
slags vejr, og juniorerne spiller sammen på 
kryds og tværs, hvilket er hele ånden i golf. 

Der er ikke noget at sige til, at Mette og 
Jesper er meget stolte af vores juniorflok. 

Junior-Camp slog igen rekord med 42 
deltagere. Der var en vis bekymring i 
udvalget, at vi skulle huse 42 børn i en 
Corona tid, men takket være stor hjælp fra 
Pia, fik vi en helt forrygende Camp med en 
god blanding af egne juniorer og gæster. 

Campen er en succesrig tradition, hvor der 

kommer mange gæster udefra, til glæde for 
klubben, men også for Samsø. 



Juniorudvalget arbejder hele tiden på at 
udvikle juniorafdelingen og have målsætnin- 

ger. De seneste år har fokus været på at 
skabe et juniormiljø og rekruttering. Det 
kommende år vil fokus mere være på at 
fastholde og dygtiggøre juniorerne, så de 
lærer at konkurrere samtidig med at de leger 
og hygger. 

Vi er meget glade for at medlemmerne viser 
stor opbakning til vores arbejde, det betyder 
alverden. 

Sportsudvalget: 

Vi stillede op med 5. divisionshold for herrer. 

Der var mange tætte matcher, men desværre 
blev det ikke til point nok til at blive i 
divisionen, så holdet starter i kvalrækken i  



2021. Jesper Rasmussen takkede af som 
holdkaptajn, og har overladt roret til Jesper 
Nielsen og Niels Heinsøe. 

I Regionsgolf deltog vi med et Seniorhold i B-
rækken, som opnåede en 2. plads i gruppen. 

 

Trænerudvalg/rekruttering: 

Året startede stille p.g.a. restriktioner, men i 
forsommeren kom der for alvor gang i 
aktiviteterne. Der har været stor deltagelse i 
fællestræning, og flere begynderkurser er 
gennemført. 

Vi har virkelig mærket en stigende interesse 
for golf, så selv i juli kunne vi afholde kursus i 
Golfkørekort. 

Klubbens 8305-ordning med gratis prøve- 

medlemskab i 3 måneder, har været en 
meget stor succes. 



30 nye lokaler har prøvet kræfter med golfen 
for første gang. 16 af dem er nu blevet en 
fast del af klubben, som medlem. 

Resten skal nok komme henover de næste år. 

Husudvalget: 

Udvalget største opgave, var udskiftning af 
taget på klubhuset, som blev klaret på 2 
week-ender. Huset er nu også malet. Det ser 
flot ud. 

Turneringsudvalget: 

Udvalget havde planlagt en turneringska- 

lender med  13 turneringer. Coronaen satte 
en kæp i hjulet, og der blev kun gennemført 
8 turneringer, med god tilslutning, ca. 400 
deltog. 

 

Klubmesterskaber: 



I klubmesterskaberne deltog 42 spillere, med 
følgende resultater: 

Slagspil: 

Junior handicaprække: KM Marcus Jensen. 

Junior: KM Noah Kramer. 

Veteran damer: KM Ulla Jensen. 

Herrer: KM Jesper Nielsen. 

Old Boys: KM ThonyHadersland. 

Veteran herrer: KM Søren Søgaard. 

Hulspil: 

Junior: KM Noah Kramer. 

Veteran Damer: KM Ulla Jensen. 

Herrer: KM Bjarne Hansen. 

Old Boys: KM SørenMeincke. 

Veteran Herrer: KM Søren Søgaard. 

Stort tillykke til alle. 



I løbet af 2020 er der lavet Hole-In One, 4 
gange på vores bane, pudsigt nok 1 gang på 
hver af klubbens par-3 huller. 

Den 19. maj 2020 var det Helge Fransen, som 
lavede Hole-In One på hul 8. Tillykke med 
det. 

 

Den årlige bestyrelsestur med ægtefæller gik 
i 2020 til Samsø Golfbane med efterfølgende 
spisning hos Henrik og Tina Gylling. 

 

2021: Planlagt. 

Mette Kramer og Jesper Rasmussen 
fortsætter deres arbejde som træner i 
klubben på et udvidet timeantal. 

Vi sætter igen en kampagne i gang for at 
hverve nye lokale medlemmer. 



Ecco-Tour afholdes i perioden 15. – 18. juni. 

Der er en ny turneringskalender klar til 2021. 

Mette Kramer er ansat som konsulent på 7,5 
timer pr. uge. Mette skal hjælpe med at 
sætte nye og flere tiltag i gang, til gavn for 
medlemmer og gæster. 

Golfklubben indgår i et samarbejde med 
andre af øens sportsklubber omkring 
etablering af en Padelbane. Det betyder at 
golfklubbens medlemmer kan spille på 
Padelbanen til favørpris. 

Personale: 

Pia Bundgaard er i shoppen på udvidet 
timeantal, både sommer og vinter. 

Charlotte Fenger er ny i shoppen, og back-up 
for Pia. 

Hanne-Mie er ansat som servicemedarbejder 



med fokus på rengøringen. 

Ikke planlagt: 

Vores ”gamle” chef-greenkeeper Thomas 
Friis-Pihlkjær, har efter 19 gode år i Samsø 
Golfklub, valgt at prøve nye græsgange. 

Mere om det senere: 

Bestyrelsen vil gerne takke alle medarbejdere 
for deres indsatser i et meget udfordrende 
2020. 

Tak til alle de frivillige for jeres indsatser og 
opbakning til klubben.  

Tak til alle sponsorer, samarbejdspartnere og 
Samsø Kommune, for jeres støtte og 
opbakning til Samsø Golfklub. 

Jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen for 
et godt samarbejde, i et meget svært år, hvor 
udfordringerne bare har stået i kø, men ved 
fælles hjælp har vi klaret dem. 



Jeg har nu være formand i golfklubben i mere 
end 5 år, og det er tiden der kommer nye 
kræfter til i formandsstolen. Dette meddelte 
jeg på et bestyrelsesmøde i efteråret 2020, 
idet jeg ved konstitueringen sidste år, havde 
lovet at være formand frem til 
generalforsamlingen her i år. 

Det har været en spændende og meget 
udfordrende rejse, at stå i spidsen for Samsø 
Golfklub. Det seneste år har været specielt 
meget udfordrende, og har kostetutroligt 
meget energi og mange arbejdstimer. 

Som i vil se til regnskabsaflæggelsen, 
lykkedes det til trods for at klubben har 
været ude i noget af et stormvejr, at komme 
sikkert i land med økonomien. 

Klubben har nu et godt fundament som den 
kan bygge videre på. 



Her tænker jeg på at der nu er ca 1.800 
medlemmer i klubben, hvilket er maksimum 
vi må være ifølge DGU, og en fremgang på ca 
1.200 medlemmer de seneste 5 år. 

Klubben har fået en god aftale med Samsø 
Kommune omkring huslejen, som p.t. er 0 kr. 

Indenfor de seneste 5 år, er der investeret 
mange penge i ny hal, maskinværksted, shop, 
klubhus, driving-range, buggyes, og løbende 
forbedring af bane og maskinpark. 

Samtidig er der en sund økonomi og god 
likviditet i klubben. 

De 4 ting tilsammen, lægger et godt 
fundament for det videre arbejde i klubben. 

Jeg vil forsætte i bestyrelsen som menigt 
medlem, og hjælpe hvor jeg kan. 

Tak for jeres opmærksomhed. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


