
2021 Bestyrelsens beretning. 
 
På bestyrelsens vegne, har jeg fået fornøjelsen af, at aflægge beretningen for et begivenhedsrigt, 
udfordrende, og et endnu anderledes år 2021 i Samsø Golfklub. 
 
Ved generalforsamlingen i juni måned kom der 3 nye medlemmer i bestyrelsen, Efterfølgende er der sket 
en ændring konstituering af bestyrelsen, hvorfor nye og gamle medlemmer lige har skulle finde sig tilrette 
de foranliggende opgaver. 
 
Overordnet kan man sige at hvis året 2020 startede i et ukendt terræn med Covid-19 her-der-og-alle-vegne, 
så udviklede det sig jo alligevel noget anderledes end man havde nogen som helst mulighed for at forudsige 
– nemlig at Samsø Golf klub kom rigtig godt igennem, som man kunne se af årets 2020’s regnskab.  
 
Det samme kunne man jo også sige om 2021. 
 
Året i bestyrelsen 
Lad mig starte med at sige at 2021 har været endnu et rigtig godt år for Samsø Golf Klub – og vi står endnu 
bedre sted end vi turde håbe!  
 
Med Covid-19 erfaringerne fra 2020 i hukommelsen og gik bestyrelsen noget mere fortrøstningsfuldt ind i 
året 2021, med et forsigtigt og optimistisk budget for det kommende års aktiviteter. Vel vidende at Covid-
19 stadigvæk ikke ville slippe sit tag i verden og Samsø Golf Klub – så var man klar til et nyt udfordrende år. 
 
Men vi skulle ikke mange dage ind i det nye år, før vores dygtige chefgreenkeeper gennem mange år 
Thomas Philkjær, valgte at søge nye udfordringer. Dette betød som sagt at vi skulle have ny 
chefgreenkeeper i marts måned og det lykkedes at finde frem til et egnet emne. Men det viste sig hurtig 
ikke at være det rette match for Samsø Golfklub! Gudskelov havde vi vores greenkeepere, som virkelig 
steppede op, tog ansvar og med diverse ”frivillige hjælpere” lykkedes det at få vores anlæg op i virkelig god 
stand i løbet af foråret. Stor tak til Svend, Michael og Carsten og alle øvrige hjælpere! 
Imens måtte bestyrelsen/baneudvalget i gang med at finde en ny chefgreenkeeper og dette lykkedes pr. 1 
juli 2021, nemlig at få ansat Stig Helm-Petersen. Med ansættelse af Stig Helm-Petersen har Samsø Golf Klub 
fået en virkelig dygtig chefgreenkeeper med mange års erfaringer med  at drive/udvikle et golfbaneanlæg, 
som kan/vil være med til at udvikle vores bane og ikke mindst Samsø Golf Klub. 
Velkommen til Stig! 
 
Når en udfordring løses, så kommer der bare en ny! 
 
Hen over sommeren kunne vi i bestyrelsen konstatere, at vores løsning med at outsource bogholderi-
funktion ikke fungerede optimalt. Der var i hvert tilfælde en forventningsafstemning som absolut ikke var 
på plads og et økonomisk-styringsredskab som virkelig var mangelfuldt!  
Derfor igangsatte vi en handlingsplan for at få etableret hele administrationen med tilhørende bogholderi-
funktion ”in-house” igen, med det formål at sikre os at viden omkring funktionen vil blive i Samsø Golf Klub 
og fordelt på flere ansatte. Selvfølgelig vel vidende at dette vil koste nogle omkostninger i forhold til 
budget, men hvis vi skulle betale for at få indfriet vores forventninger til en bogholderi-funktion, så er dette 
helt sikkert den billigste løsning. 
Da der var personale i shoppen som ønskede at fratræde efter ”sæsonafslutningen”, havde vi nogle 
muligheder for at ”rykke lidt rundt på brikkerne”.  
 
Vi har derfor valgt at skabe følgende stillinger med opstart: 
Daglig-leder af Samsø Golf Klubs kontor og shop (faststilling) – Pia Bundgaard 



Servicemedarbejder i shop (sæson stilling) – Anne Danielsen 
Servicemedarbejder med på rengøring (deltids stilling) – Hanne-Mie Pedersen 
Bogholder (deltids stilling) – Mai Worre 
 
Så pr januar skulle vi være klar til at starte bogholderi-funktionen op (igen), med forventning om at skulle 
overtage et afstemt bogholderi efter aflæggelse af regnskabet for året 2021 – men så nemt er dette ikke 
gået… 
 
Bestyrelsen har kunne konstatere at det har taget betydeligt længere tid at få frem et korrekt årsregnskab 
til at vise et ”retvisende billede af Samsø Golf klubs status pr. 31 december 2021”. I forbindelse med 
overleveringen af primo-balance pr 1 januar 2022, har vi testet primo konti mod ultimo konti (læs mod 
regnskab). Her har bestyrelsen gentagne kunne konstatere at de første regnskaber ikke var ”retvisende” og 
derfor måtte tilrettes og opdateres, hvorfor der er offentliggjort et nyt regnskab torsdag d. 3. marts. 
 
Derfor skal jeg med det samme beklage at der tidligere er offentliggjort et ikke korrekt regnskab for 2021. 
 
I den forbindelse har bestyrelsen måtte trække ekstern assistance ind for at få afstemt debitorerne korrekt, 
og dermed muliggøre udsendelse af årets kontingenter for 2022 – forsinket og først udsendt i januar 
måned. Tak til Mette Gerulff for at hjælp til med kort varsel. 
 
Så efter ”diverse udfordringer” mener bestyrelsen at fremlagte regnskab for 2021 viser et retvisende 
billede af Samsø Golf klub økonomiske status pr. 31 december. 2021. 
 
Som det vil fremgå punktet ”Valg af Revisor” vil bestyrelsen foreslå valg af ny revisor. 
 
Økonomisk status 
Uden at gå ned i detaljerne i regnskabet (som fremlægges senere), så lad mig lige givet oversigts billede på 
hvor fint et regnskab vi har for året 2021 og dermed status pr 31 december 2021: 
 
I regnskabet 2020 var der hensat kr. 580.000 til investeringer i 2021, og alle disse planlagte investeringer er 
gennemført i 2021. Hertil kommer at der i november/december blev planlagt yderligere investeringer – 
udvidelse af bagskabe, nye 2 stk. buggy’er, etc. – svarende til at der er investeret for ca. kr. 742.000 i 2021. 
Det skal lige bemærkes at det samlede investeringsniveau ikke påvirker driftsresultatet 1:1 i 2021, men kun 
med ca. kr. 410.000. 
 
Alle investeringer er taget over driften i 2021, hvorfor hensættelsen for 2020 står urørt. 
Der er opnået et årsresultat på kr. 114.000 og dermed en vækst på 6% på den samlede EK, og med en 
yderligere hensættelse på kr. 520.000 til hensættelsesfond og som så udgør kr. 1.100.000 pr 31 december 
2021. 
 
Indtægtssiden kan man kort beskriv som Kontingent – 2,0 mill. (udsolgt), 2,0 mill. (6000 gæstespillere) og 
1,15 mill. (øvrige indtægter). 
 
Så samlet set kan man sige, at hvis udfordrende år giver resultater som i 2020 og 2021, så skal vi bare have 
flere af dem – det har vi bare fået et meget stærkt fundment af for de kommende år. 
 
Økonomisk fremtiden 
Hvis så ser ind i 2022, så arbejder vi stadigvæk med en mere forsigtig budgetlægning og forventer ikke helt 
de samme indtægtsniveauer som 2021, men lad os nu se… 
Indtægtssiden – er foran budget, 



1) Så kan vi allerede nu se at vi har mere 1800 medlemmer – så indtægtsloftet er nået. Det betyder 
ikke at vi ikke optager yderligere flex-medlemmer, men kun alle andre medlemmers typer. 

2) Vi er allerede for nuværende på niveau med reserveringer af gæster, svarende til 2021. 
3) Der er kommet bookinger på vores golf-kurser. 

Udgiftssiden – er i budget, 
4) Så er der købt 3 nye klippere – de er ankommet – investeringsniveau på kr. 1,55 mill.. 
5) Opdatering af varmeanlæg (nedbrud af jordvarmeanlæg – udskiftet) – investeringsniveau på kr. 

65.000 
Udover budget – tages af hensættelsesfond. 

6) Gennemføres udskiftning af sand i alle bunkere – totalbudget incl. egne timer kr. 130.000. 
 

Derudover er der igangsat en del nye tiltag, som inden længe vil blive synlige for alle medlemmer, gæster 
og samarbejdspartner – med det formål at gøre det bare lidt bedre hele tiden og synligt! Det drejer sig 
blandt andet om 

1) Vi arbejder med at skabe en egentlig sekretariatsfunktion, som vil være åben 2 x 3 timer om ugen 
med start 1 april. 

2) Vi arbejder med at udvikle flere nye tiltag med vores trænere, hvor fokus er at skabe  
a. Ændringer af rammerne for fællestræning. 
b. Nye rammer for medlemsgrupper som endnu ikke er klar til at indgå i ”klubber i klubben” 

i. Mandags træning for familier, Mix, begyndere, nye medlemmer,  
c. 9-huls turneringer ECCO Days 
d. Udvikling af kursus-aktiviteter for medlemmer og gæster 

3) Vi arbejder med at udvikle nye rammer for vores ”kantine” og finde muligheder for at øge vores 
service udbud. 

4) Vi arbejder med at tiltrække eksterne turneringer for medlemmer og gæster 
5) Målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter over udvalgte målgrupper 
6) Etc. 

For udvikling af disse nye tiltag arbejder vi bl.a. med værktøjet ”Golfspilleren i Centrum”, som hjælper os 
med at finde frem til de rette fokusområder, som medlemmer/gæster efterspørger og deres vurdering 
vores hidtidige indsatser. 
 
Jeg tror på at Samsø Golf Klub skal investere i fremtiden – både når vi taler om vores maskinpark og 
baneanlægget – men også udvikling af vores indtægtsside og det igennem at øge vores investeringer. Det 
er nu vi har muligheden/grundlaget og fundamentet, og har ramt en positiv spiral at bygge på. 
Derfor har vi igangsat arbejdet med skabe en oversigt for de kommende 3-5 år investeringer i Samsø Golf 
Klub. Her vil vi inddrage medlemmerne i dette arbejde gennem vores forskellige udvalg, så bestyrelsens kan 
få et arbejdsredskab til prioriterer de enkelte indsatsområderne, når (og hvis) driftsresultaterne følger med 
og tillader dette.  
 
Golfspillet 
Som i alle de foregående år, så har der også været mange aktiviteter i Samsø Golf Klub – og der har været 
tid til selve golfspillet: 
 

1) Der har været masser af træningstilbud – for nye, begyndere og øvede spillere. 
a. Der er mere end 35 junior spillere i Samsø Golf Klub, der flittigt har trænet. 

i. Tak til Junior-udvalget for at det er lykkedes at virkelig få gang i dette arbejde, og 
selvfølgelig en særlig tak til vores trænere Mette og Jesper. 

2) Der har været spillet golf – Turneringer og private runder 
a. Der har været 4 Ecco Days turneringer – 9 hul turneringer på hverdage – med mange 

deltagere. 



i. Tak for arbejdet med at få disse turneringer i gang. 
b. Der er afholdt 10 forskellige 18-huls-turneringer igennem sæsonen – ligeledes med 

fornuftige deltagerantal. 
i. Tak til arbejdet i turneringsudvalget 

c. Nordic Golfers turnering 
d. Pink Cup turnering og tilhørende indsamling, hvor igen Samsinerne har gjorde en 

fortræffelig indsats og for anden gang vundet Pink Cup og indsamlet det største beløb pr. 
deltager. Tillykke med resultatet og tak for indsatsen. 

e. Der har været afholdt klubmesterskaber i nye rammer og endog med indlagt 
sponsorarrangement. 

i. Klubmester – Slagspil 
1. Herre – Noah Kramer 
2. Dame – Mette Kramer 
3. Senior Herre – Thony Hadersland 
4. Veteran Herre – Søren Meincke 
5. Veteran Dame – Helle Ingerslev 

ii. Klubmester – Hulspil 
1. Herre – Jesper Rasmussen 
2. Dame – Mette Kramer 
3. Senior Herre – Thony Hadersland 
4. Veteran Herre – Søren Søgaard 
5. Veteran Dame – Helle Ingerslev 
Til lykke til alle. 

f. Så har vi haft diverse turneringshold til at repræsentere Samsø Golf Klub – regionshold for 
senior og veteran samt Herre hold i kvalifikationsrækken under DGU. 

i. Det blev desværre ikke til oprykning for nogen af holdene i år. 
ii. Tak for Jeres indsats både for holdledere og spillere. 

g. Hertil kommer klubber i klubben, hvor jeg ikke lade være med at nævne Samsonerne 
(herreklubben), hvor der har været gennemført et hav af turneringer, spisninger, tur, etc.  

i. Og at vores herreklub er ved at være rigtig stor med flere end 60 medlemmer og 
dermed har samme størrelse som mange større golfklubber.  

ii. Tak for Jeres indsats for at få alt til at lykkedes. 
h. Og ikke mindst vores veteraner som troligt møder op og spiller golf hele året – ”I regn & 

slud må veteraner ud”. 
i. Tak for Jeres indsats for at få alle med. 

3) Der har været rigtige mange gæster og besøg af nye og gamle kendinge.  
 
Så er der lige 2 særlige arrangementer, som præger billedet i 2021… 
I juni måned vente ECCO TOUREN retur til Samsø efter 8 års pause, med en fuld besat turnering med 36 
pro-am hold og lige så mange professionelle golfspillere. Her i blandt flere gamle kendinge af de gæstende 
spillere, som roste vores baneanlæg og vores indsats for at få arrangementet gennemført på bedste vis. 
Stor tak til alle greenkeepere, personale og ikke mindst alle frivillige som ydede en kæmpe indsats. 
Og vi glæder os allerede til at få besøg igen d. 8-10 juni i 2022. 
 
Og ikke mindre en 25 dage senere havde vi vores til dato største junior-camp med flere end 50 deltagere, 
mange hjælpere – sikken en Camp og endnu en rekord blev slået! Masser af træning, turneringer, 
konkurrencer, etc. – et kæmpe arbejde, men også en super succes. En særlig tak til vores trænere Mette og 
Jesper og Pia for gennemførelsen af arrangementet. Og en ikke mindst en stor tak til alle de frivillige 
hjælpere for at kunne få blev gennemført på dette niveau. 
 



Der har også en del arbejde i vores øvrige udvalg, som vi endelig ikke må glemme: 
1) Markedsføringsudvalget – Her kan man kun sige at arbejdet virker! 

a. Tak for indsatsen 
2) Sponsorudvalget – her kan jeg konstatere at antallet af sponsoraterne bliver ved med at stige. 

Herunder det store arbejde der sker i forbindelse at finde mulige eksterne finansieringer, søgning i 
diverse fonde og puljer. 

a. Tak for indsatsen 
3) Husudvalg og baneudvalg – her er der som sagt sket del aktivitet i året. 

a. Udskiftning af tag, Nye chefgreenkeepere, Planlægning/afvikling af arbejdsdage igennem 
sæsonen 

b. Tak for indsatsen og ikke mindst stor tak til alle frivillige som har deltaget i løbet af året. 
4) Kantineudvalg – ”uden mad & drikke du’r helten ikke”! 

a. Efter mere end 13 år i kantineudvalget og et par år med Corona-begrænsninger, har Helge 
valgt at takker af og ”søge nye udfordringer og hellige sig golfspillet og den søde 
pensionisttilværelse. 

b. Stor tak for indsatsen til Helge og uden at glemme alle de frivillige som har hjulpet i teltet, 
som også har valgt at takke af for denne gang. 

 
 
Ja, der sker meget igennem sæsonen og der er sikkert også noget som ikke er kommet med i denne 
beretning – det vil jeg meget gerne beklage hvis dette skulle være tilfældet! 
 
Så hvis jeg nu slutter på denne måde… 
 
Bestyrelsen vil gerne takke alle medarbejdere for deres indsatser i et meget udfordrende 2021. 
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. 
 
Og sluttelig vil Jeg gerne sige tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde, og selvom udefrakommende 
udfordringer ind imellem sagtens kan virke energi-dræbende - så er klubbens fundamentet solidt og vi er 
begyndt på en rejse sammen for en endnu lysere fremtid for Samsø Golf Klub.  
 
Tak for ordet. 
 
FORE 
 


