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Dejbjerg Golf Klub  

  

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 16. juni 2021  

  

2020 et år med nye udfordringer 

DGU indleder deres beretning med ”Vi kommer aldrig til at glemme 2020.” Det kan der nok være noget om 

både for samfundet i almindelighed, men også for golfsporten og Dejbjerg Golf Klub.  

Corona har fyldt meget i det forgangne år, og vil nok gøre det et godt stykke ind i 2021 også. Ser vi tilbage, 

er der dog både gode og haltende sider, som kan tages med ind i fremtiden. Ser vi på de positive sider så 

har det ikke haft negativ indflydelse på vores økonomi og medlemstilgang – så grundlæggende er vi 

kommet godt igennem. Vi har også lært at være fleksible i forhold til hurtige tilpasninger og ændringer i 

driften af klubben og turneringer. Herfra tager vi de bedste opdagelser med videre. Udover dette skal 

denne beretning ikke handle om Corona – det er der rigeligt andet der gør.    

Økonomi 

Et overskud på godt 780 tkr. må anses for at være meget tilfredsstillende, ikke mindst i et år som blev 

startet senere ud end sædvanligt.  

Efter genoplukningen oplevede klubben stor interesse fra nye og ”gamle” medlemmer samt 

greenfeegæster. Året har givet mange nye medlemmer, både fordi vi har et flot og velplejet anlæg, som vi 

er meget stolte af, og fordi det ikke har været muligt at dyrke holdsport. 

Greenkeeperne har trods tilbageholdenhed i driften sørget for at holde banen velplejet og godt 

vedligeholdt. Stor tak til vores fantastiske greenkeeper team, chefgreenkeeper Leif og baneudvalgsformand 

Peder som har gjort et stort stykke arbejde til glæde for alle vi andre når vi spiller banen.  

Klubben er dybt taknemmelig for de mange frivillige og vil gerne sige tak til alle jer, der laver frivilligt 

arbejde.  

Vi har en enestående opbakning fra vores sponsorer og det er vi meget taknemmelige for, da det er en 

forudsætning for en lønsom drift. 

Medlemstal 

Netto har vi fået godt 100 medlemmer mere. Den største kategori af nye er ung senior fra 19 – 30 år. 

Nogen har vi sagt farvel til igen, da de er flyttet væk fra Vestjylland for at studere. Vi har tilbudt dem et eksil 

vestjyde medlemskab, som er et flexmedlemskab med et par greenfeebilletter, så vi håber at se nogen af 

dem igen. 

Med viden om at ca. 10 % af vores medlemmer opsiger deres medlemskab hvert år, så er vi alligevel på den 

gode side og kan starte 2021 med lidt flere medlemmer end i 2020 – en positiv udvikling. 

Strategiplanen 

Bestyrelsen har igen været gennem strategiplanen. Der er opgaver som vi har gennemført, nogen som er 

fastholdt og nye sat i gang. Bestyrelsen har stadig banen som højt prioriteret sammen med den gode 

service, vi møder medlemmer og gæster med. Det viser sig at give gode resultater i vores omtale udad til. Vi 

kan blandt andet være rigtig stolte at prisen som ”Best Hospitality” i Jylland og 2. plads i Danmark, kåret af 

spillere med Golfhæftet.  

Der vil også fremad være fokus på at fastholde og få nye medlemmer.  
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Andre opmærksomheder 

Gæster som besøger vores klub giver den rigtig fine resultater i Golfspilleren i centrum, noget vi sætter stor 

pris på. Der har også fra greenfeegæster og egne medlemmer været givet udtryk for, at vores banetoilet 

trænger til renovering – dette er en opgave som der tages fat på i 2021.  

Vi er blevet moderniseret på it-området og har fået installeret fibernet, noget som har afværget nogen 

frustration i vores sekretariat og i forhold til betjening af vores medlemmer og gæster i golf og proboks. 

Troldebanken er blevet købt af den lokale Naturfredningsforening med støtte fra bl.a. Danmarks Naturfond. 

Dejbjerg Golf Klub har støttet med 5.000 kr. og håber på et fremtidigt godt samarbejde. Der er en gruppe 

frivillige under naturfredningsforeningen som er i gang med at trække buske op og skabe fornyelse for 

lyngen. Noget som jo for os har en særlig herlighedsværdi fra klubhuset og på hul 17 og 18. 

Frivilligdagen blev afholdt på en noget anderledes måde, noget vi håber at kunne gøre anderledes igen i 

2021 forhåbentlig med en tilbagevenden til en fælles afslutning på dagen.  

Der har også været gang i byggeri og renovering i løbet af vinteren og ind i 2021 bl.a. skal nævnes nye porte 

i buggygarage, mellembygning til greenkeepergården, ændringer i bagrummet, maling i klubhuset på 

toiletter og i køkkenet og plantning af træer og frugttræer på banen. Opgaver som er løst/løses af mange 

forskellige medlemmer – tak for et flot arbejde.  

Vi forsøger at gøre os umage med at informere nyt og godt til jer alle, men det er en svær opgave i disse 

tider hvor stort set alt information er skriftlig. Vi kan opfordre til at I følger med på hjemmesiden og 

Facebook – er der tvivl om noget så spørge i sekretariatet eller bestyrelsen. 

Den fremtidige administration 

Der arbejdes hele tiden med at holde fast i vores strategi med så meget frivillig arbejdskraft som muligt. 

Det er dog besluttet at ansætte en deltid medarbejder i sekretariatet. Så håber vi at se Preben mere ude på 

banen i 2021.  

Else Kjærgaard har været vores store støtte i arbejdet med oprettelser af turnering, blokeringer og de 

opgaver der følger med turneringerne i Golboks – det skal nu deles ud på flere medlemmer i 

turneringsudvalget. Mange tak til Else for det store arbejde og så håber vi, vi stadig må give dig et kald, hvis 

der udu i det. 

Caféen 

Cafeen har efter en forsinket start haft et rigtig godt år. En af årsagerne er blandt andet, at turneringerne er 

afviklet med løbende start. Det har gjort, at cafeen selv har kunne følge med til at lave mad, og vi ikke har 

hentet maden ude i byen. 

Tak til Lone, Holger og det frivillige hold i Cafeen. Tak for jeres smil, gode humør, omstillingsparathed og 

arbejdsindsats i løbet af året. 

Også tak til alle jer medlemmer som bakker op om vores café. Det betyder rigtig meget for vores sociale 

samvær, uanset om vi er mange eller få i lokalet, om det er på terrassen eller i gården foran klubhuset – 

med eller uden mundbind.  

Den fælles indsats har gjort, at vi har fået en café i klubbens eget regi, som giver et samlingssted på kryds 

og tværs af medlemmer og gæster. Et samlingssted med oplevelse af hvad der sker i klubben, en god 

samlet oplevelse af et besøg i Dejbjerg Golf Klub, et besøg som rummer det hele en god bane, en god 

modtagelse og sidst men ikke mindst en god afslutning med lidt til mave og gane. 

Træner 
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Tak for samarbejdet til Nicolas gennem de sidste 3 år. Nicolas har valgt at søge nye veje, og vi 

ønsker ham rigtig god vind frem.    

Der er en fundet en ny trænerløsning med Morten Thuen, velkommen til Morten med håb om et godt 

samarbejde. 

Afslutning 

Bestyrelsen vil gerne takke alle som yder en frivillig indsats for klubben - stor som lille, synlig som i det 

stille. Der bliver lavet så mange forskellige opgaver, og vi kan ikke her komme ind på dem alle, men det gør 

dem bestemt ikke mindre betydningsfulde. 

En stor tak skal også lyde til vores sponsorer, uden jer ville det være svært nærmest umuligt at drive 

golfklubben. Vi gør os umage, for at bruge jer og handle med jer, når vi mangler ydelser eller varer i vores 

daglige drift. 

Der skal også lyde en stor tak til klubbens ansatte personale for en god og loyal indsat. Vi får det ikke sagt 

nok i hverdagen, men vi er meget tilfredse med jeres arbejde. 

Tak til alle I skønne medlemmer – uden jer ingen golfklub. I er alle med til at skabe det helt fantastisk 

fællesskab i klubben, noget alle forhåbentlig sætter pris på, og husker at fortælle om, når I møder andre 

både golfspillere og ikke golfere på jeres vej. 

Det var de ting, som i år var valgt at tage med i beretningen. Der kunne have været mange andre ting, som I 

kunne opleve som relevant. Skulle I have et spørgsmål, som ikke er blevet besvaret – så spørg på 

generalforsamlingen den 16. juni 2021 eller i det daglige bestyrelsen, det kunne sagtens være noget som 

andre også kunne være interesseret i. 

På bestyrelsens vegne  

Inger Marie Andersen  

formand    

 

Udvalgenes beretning: 

Greenkeepere og Baneudvalget: 

Foråret nærmer sig, og vi tænker frem mod en ny sæson, efter et fremragende sidste år. 

Selvom COVID-19 satte sine spor og vores bemanding ikke var fuldtallig, nåede vi vores normale opgaver, 

da der var bedre plads på banen til at udføre vores opgaver. Oprydningsdagen var i fare, da 

forsamlingsforbuddet kun var på 5 personer, hvilket vi løste ved at lave mange små grupper i løbet at marts 

måned. Stor tak for samarbejdet til de frivillige. 

Der var kun udskiftning på en enkelt medarbejder, Pernille som søgte andre udfordringer, derfor fik ansat 

Jeanette, som greenkeeper assistent. 

Grundet flere nedbrud og bekymringer, så vi os nødsaget til at få udskiftet vores semirough klipper, hvilket 

var den eneste maskine der blev udskiftet, da den er en omkostelig affære. 

I samarbejde med vores leverandør, har vi ændret vores vækstplan, hvilket har resulteret i bedre 

jordbundsforhold og bedre vækst i greens. 

Trods en større mængde nedbør i efteråret, fik vi topdresset (ca. 1300 tons) og prikket alle vores fairways, 

samt andre våde områder. 
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Efteråret og vinteren har givet mulighed for nye tiltag på banen såsom etablering af nyt teested 

på hul 15 samt fået etableret nogle bakker i venstre side mod strafområdet, som rent visuelt gør en stor 

forskel. 

På hul 13 har vi haft en del problemer med overfladevand i venstre side af greenen samt i forgreen og 

derfor har vi fjernet det bløde område og genetableret med ny vækstmuld. Da der kommer et stort 

vandtryk fra skoven, har vi valgt at opbygge en ny bunker i bagerste venstre side, med et dræn der kan 

aftage vandet. Ligeledes er den gamle fairwaybunker i højre side blevet fjernet og erstattet med bakker.  

På hul 18 har vi udvidet venstre bagerste bunker, så den kan ses fra teestedet. Ligeledes er teestedet blevet 

udvidet i højre side, da der er stor slitage på teestedet. Samtidig har vi fjernet nogle træer i højre og ryddet 

selvsåede træer. Det skulle gerne medføre at vi bedre kan udnytte teestedet i højre side. 

Da frosten satte ind, fik vi mulighed for at rense flere af vores grøfter op, som ikke har været muligt i flere 

år. Grøfterne er blevet affasede, så vandet er blevet synligt flere steder. Det er specielt hul 10 og 11 der har 

fået den store tur, samtidig har vi etableret en bedre nedgang i strafområdet ved 10. green. Dette skulle 

gerne forhindre flere uheld på skråningen, hvor vi blandt andet havde en brækket ankel i efteråret. Der 

bliver etableret en ny bro over grøften. 

Vi har løst problemet med overfladevand flere steder på banen, men har stadig nogle udfordringer på flere 

af hullerne. Vi har været i kontakt med andre golfklubber og mener nu at have fundet en løsning (overflade 

dræn) som vi vil prøve af i 2021. 

Med stor hjælp fra nogle frivillige, har vi fået en tilbygning i mellem de to bygninger på greenkeepergården. 

Dette skulle gerne medføre at vi fremover, kan have flere maskiner under tag.  

Endnu engang, vil vi gerne takke alle jer frivillige, der er med til at holde banen i den stand vi ønsker, og 

håber at mange af jer igen, melder tilbage om et forsat virke i klubben. 

Håber flere af jeres drives rammer fairways i 2021.  

Med venlig hilsen 

Chefgreenkeeperen og baneudvalget 

 

Begynderudvalget: 

Begynderudvalget har i 2020 taget i mod 106 nye prøvemedlemmer i perioden fra april til oktober 2020. 

32 prøvemedlemmer har valgt ikke at få Golfkørekortet og dermed et medlemskab af Dejbjerg Golf Klub. 

Det har der været mange årsager til unge som skulle på uddannelse, skulle flyttet, skader, havde alligevel 

ikke den nødvendige tid eller måske bare ikke rigtig lyst. 

50 har fået Golfkørekortet og og er blevet medlemmer af klubben i perioden fra maj til september. 

23 er startet i løbet af september/oktober eller grundet en aftale overgået til 2021 sæson og har ikke kunne 

nå at få de 3 måneders prøveperiode inden sæsonafslutning. Det forventes at største parten kommer til 

opstart i 2021 og får golfkørekort med udgangen af maj 2021.  

Evaluering er, at ud af de startende prøvemedlemmer forventes ca 1/3 ikke at få Golfkørekortet og dermed 

ikke medlemskab af Dejbjerg Golf klub. Nogen vil sige, at det er et relativt stort frafald, men der bør tages 

højde for 2020 Corona situation, hvor en god del af dem som ikke har fået Golfkørekortet, er unge 

mennesker som har brugt året til at spille golf, som en kærkommen mulighed i Corona nedlukningen 

generelt. Vi kan kun håbe, at de har haft så gode og dejlige oplevelser at de vender tilbage til Dejbjerg Golf 

Klub på et senere tidspunkt i livet og dermed måske et medlemskab. 
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Året 2020 har givet stor erfaring med Golfbox´s muligheder med startlister til alle spillere, lidt 

opstartsvanskeligheder med Covid 19, derefter fik vi gennemført ikke mindre end 23 Onsdagsturneringer 

med mellem 30-48 spillere. Vi har tilknyttet Følgesvende til alle hold ved gennemførsel af samtlige 

Onsdagsturneringer, og er MEGET glade for alle vores følgesvende, som har mulighed for at hjælpe til. 

Regel- og etiketteaftener blev til i alt 6 hold. Golfens dag /Åbent -hus blev gennemført med ca. 10-15 

besøgende pr. gang. 

Gensynsmatch med ”nyere” medlemmer blev gennemført 2 gange i 2020 og vil blive tilbudt igen i 2021. 

Begynderudvalget har arbejdet med flere nye tiltag i 2020, vi har blandt andet været til stede ved mange 

træningsaftner, for at kunne vejlede nyankomne til Dejbjerg Golf Klub specielt ift. træning. 

Vi har til Onsdagsturneringer haft mulighed for at introducere begyndere til Torsdags herrer og Tirsdags 

piger, ved at begge Klub i klubben har fortalt om mulighederne for at spille med andre herrer om torsdagen 

eller piger/damer om tirsdagen. Begynderudvalget ser udfordringer ved, at vores Onsdagsturneringer som i 

2020 har haft stor succes, med flere end 48 spiller pr. aften. Det er vigtigt, at vi får ”sendt” begyndere 

videre. Vi vil gerne have stor tilslutning, men flere begyndere føler sig trygge i Onsdagsturnering og ”tør” 

ikke rigtig at tage springet til andre turneringer. Noget vil alle skal være behjælpelig med, så nye kan føle sig 

godt tilpas over alt. 

Begynderudvalget medlemmer har været meget aktive, men det er vigtigt, at vi får nye med som kan 

overtage/hjælpe til med opgaverne.  

Mads Astrup har gennem mange år hjulpet til i Begynderudvalget, og har nu valgt at træde ud. Jeg vil gerne 

benytte lejligheden til at takke Mads for hans store arrangement og viden om både at spille Golf og viden 

om golf. Mads har lovet, hvis vi mangler hjælp, kan vi trække på ham. Stor tak til Mads. 

Begynderudvalget fortsætter arbejdet, og vi har heldigvis fået tilsagn fra Mads Nielsen og Claus Dalgaard 

om, at de gerne vil træde ind i arbejdet med begynderne, så vi ønsker dem begge velkommen.  

På begynderudvalgets vegne  

John Petersen 

 

Juniorudvalget: 

Tak for indsatsen til medlemmerne af juniorudvalget (Sara Jensen, Lilian og Villy Svindt, Jesper Skovby, Keld 

Hviid Møller, Mads Tranekjær Frederiksen og Brian Vassard), som for nogen af jer gennem mange år har 

gjort et stort arbejde for juniorerne i Dejbjerg Golf Klub. I har nu valgt at kaste jer over andre 

opgaver/oplevelser, og vi skal finde nye kræfter til udvalget. Tak for jeres altid villighed til at stille op, når 

der har været arrangementer for juniorerne. 

Opstarten på Juniortræning var udfordret på grund af restriktioner fik startet op den 18. maj med træning 

af udvalgets medlemmer i koordinering med Nicolas, som måtte trække et andet ”tov” med begyndere på 

grund af begrænsning af deltagerantallet på holdene. Dette forløb hen til starten af juni. 

Den 21. juni blev der afholdt ”Par3 og pølser” for juniorerne. Solen var på himlen og der spillet, hygget, 

grillet og spist pølser på terrassen efterfølgende.   

29. juni var sidste træning før ferien hvor der blive spillet golfrundbold – drengene mod pigerne. 

Sæsonafslutning den 28. september hvor der efter træning blev hygget og spist burger og pomfritter i 

klubhuset. 

Vi siger også tak til Nicolas for hans altid gode humør og energi sammen ved vores juniorer. 
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Der skal også lyde en tak til juniorerne, som møder op med godt humør og til deres forældre, 

for at køre ud i klubben så de unge mennesker kan komme på græs og slå til nogle bolde.  

På juniorudvalgets vegne  

Inger Marie Andersen 

 

Turneringsudvalget: 

Fra alle i turneringsudvalget skal der lyde en stor tak til alle som valgte, at deltage i Dejbjerg golfklubs 

turneringer i 2020. 

Året var ramt af corona, men alligevel lykkedes det at få ekstra mange med til de enkelte arrangementer. 

Corona’en var skyld i, at vi ændrede konceptet for afviklingen, af både start- spisning og 

præmieoverrækkelser. Det viste sig faktisk som et godt tiltag, som de fleste syntes godt om. 

Hvordan skulle det nu gå. Vi siger bare, at det virkede over alt forventning.  Mange har udtalt, at det var 

dejligt, at man ikke skulle afsætte en hel dag for at kunne deltage i en af klubbens turneringer. 

Deltagerantallet kan hæves til op til 150 deltagere. Klubbens café har mulighed for at klar alt maden selv, 

ingen kø ved baren, og så det er også positivt for klubbens og caféens økonomi.  

I 2021 vil vi fortsætte med, at afvikle matcher efter corona konceptet frem til sommerferien, hvorefter vi 

må se om det igen er muligt at samle alle deltagere omkring præmieoverrækkelse i klubhuset. 

Lad os få en sæson, hvor vi igen sætter deltager rekorder i vores turneringer.  Husk også at 

klubmesterskabet er for alle medlemmer, også dem med hcp. i den højre ende af skalaen.  

Klubmesterskabet er en festdag for hele klubben. 

Bemandingsmæssigt er der sket lidt ændringer i udvalget da Leif Simonsen og Lone Wulf Larsen har ønsket 

at udtræde.  Nyt medlem af udvalget er Thomas Simonsen. 

Har man lyst til at være en del af turneringsudvalget er der dog plads til et par nye medlemmer. 

På vegne af hele turneringsudvalget 

Jens Peder Jespersen. 

 

Sportsudvalget: 

COVID-19:  

COVID-19 satte også sit aftryk på afholdelse af Danmarksturneringen i 2020. Længe gik der før vi 

overhovedet vidste, om turneringen i det hele taget kunne gennemføres. 

Første turneringsweekend måtte aflyses grundet corona, det lykkedes dog at få gang i turneringen til den 

planlagte anden weekend, som var skemalagt i midten af juni måned, men formatet måtte ændres. 

 

Normalt spilles der seks kampe fordelt over tre weekender. Denne gang måtte vi nøjes med tre kampe over 

to weekender, og alle kampe skulle spilles på neutral grund. 

En mærkværdig sæson på mange måder, men godt det kunne lade sig gøre alligevel. 

 

4. DIV. HERRER: 
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 Med en ny puljeinddeling, var det helt nye modstander som vi ikke har mødt før, gik vi en 

spændende sæson i møde. Med kun tre kampe, var det vigtigt at starte godt ud.  

Første kamp var mod Vejle og med en sikker sejr fik vi den ønskede start.  

Næste kamp var mod Hedensted som vi heller aldrig havde mødt, det eneste vi vidste om dem var, at de 

havde en tidlige Europa Tour spiller med. Det var lidt af en finale, da Hedensted også havde vundet deres 

første kamp. En tæt kamp faldt ud til vores fordel og nu skulle vi ”bare” vinde den sidste kamp mod Brande.  

Det var mange år siden vi sidst havde mødt Brande, spændingen var stor, for nu måtte det ikke kikse. Det 

blev til en sikker sejr, så nu venter der nye udfordringer i 3 division.  

 

2. DIV. SENIOR:  

Vinder af rækken blev et meget stærkt hold fra Randers Golfklub, der stillede op med flere gl. elitespillere 

og en enkelt landsholdsspiller. 

Dejbjerg blev en flot nr 2.i rækken og skal i år igen møde Nordvestjysk, samt nye hold som Silkeborg og 

Skanderborg. 

 

KVAL. VETERAN:  

Da der i forvejen var et hold, som havde trukket sig, blev det således kun til 2 matcher. 

Den første blevet vundet over Hedensted og den næste match endte uafgjort mod Stensballegaard. 

Samlet blev det til en andenplads i puljen, idet Stensballegaard var bedst indbyrdes og sikrede sig dermed 

oprykning.  

På sportsudvalgets vegne  

Peder Bro Iversen 

 

 


