Årsberetning for Søllerød Golfklub 2018.
Greenkeepergården:
Endelig er vi påbegyndt opførelsen af vores nye greenkeepergård. Selv om byggeriet først står færdigt
primo maj, kan man allerede nu fornemme, at det bliver en flot greenkeepergård. Greenkeeperne har med
skurvogn, maskintelt og oprejst pande, kæmpet sig igennem sæsonen. De står nu nærmest og tripper for at
flytte ind i den nye bygning.
Det har været en lang og sej proces med først en lang venten på udarbejdelsen af ny lokalplan. Dette alt
imens byggebranchen boomede og priserne bare steg og steg. Siden et langstrakt forløb med ansøgning om
byggetilladelse da lokalplanen indeholder ret snævre rammer for, hvad kommunen har kunne godkende.
Men nu er vi i gang, og vi har sikkert glemt alle udfordringerne, når først bygningen står færdig, solen
skinner og vi er i fuld gang med golfsæsonen.
Som bekendt blev det på sidste generalforsamling besluttet, at projektet af økonomiske årsager skulle
reduceres. Vi måtte i processen gennemføre hele 3 udbudsrunder, før vi kunne indgå en entrepriseaftale
med et firma fra Hobro. Med forbehold for uforudsete udgifter forventer vi, at byggeriet kan holdes med en
pæn margen til det mandat på kr. 6.500.000 inkl. moms, som bestyrelsen fik på generalforsamlingen i 2018.
Jeg kan dårligt nævne greenkeepergården uden at nævne parkeringspladsen. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke klubbens medlemmer for den forståelse og tålmodighed, som I udviste i sæsonen.
Samtidig vil jeg gerne appellere til jeres tålmodighed lidt endnu. Særligt i april og en del af maj må det
forventes, at der vil være et begrænset antal parkeringspladser pga. byggepladsindhegning og maskintelt.
Så snart vi kan nedtage maskinteltet vil vi indrette en midlertidig parkeringsplads, der kan fungere resten af
den kommende sæson. Vi forventer at påbegynde en mere permanent indretning af parkeringspladsen
efter den kommende sæson, så indretningen bliver til mindst mulig gene for medlemmerne. Indretningen
vil forøge antallet af parkeringspladser.
For at kompensere for de manglende parkeringspladser i april og maj, har vi igen i år fået tilladelse til at
benytte parkeringspladsen på Gl. Holtegaard.

Baneprojektet:
Som meddelt på generalforsamlingen i 2018 har klubben sat banerenoveringsprojektet på stand by. Dette
indtil vi har det samlede overblik over prisen på greenkeepergården. Vi har dog igennem hele sidste år
været i dialog med Rudersdal Kommune, idet vi flere gange har rykket for kommunens vurdering af vores
ansøgning indsendt i juni 2017.

Vi har langt om længe modtaget denne vurdering, der kort fortalt beskriver de dele af ansøgningen, som
kommunen finder der enten kan henholdsvis ikke kan gives myndighedstilladelse til. Vi vil nu, med behørig
hensyntagen til klubbens nuværende økonomi sammenholdt med førnævnte kommunale vurdering, gå i
dialog med banearkitekt Philip Spogárd om en justering af baneprojektet. Vi vil løbende orientere jer om
førnævnte, men for god ordens skyld skal det understreges, at der ikke vil blive igangsat en banerenovering
i 2019.

Banen:
I 2018 ansatte klubben Mads Andersen som ny chefgreenkeeper. Mads har i 2018 til fulde levet op til vores
forventninger. Mads er fagmæssigt yderst kompetent, struktureret og med et langsigtet mål for
baneplejen. Jeg er helt tryg ved at Mads, og den øvrige greenkeeperstab, vil få løftet banens stand
yderligere. Vi kan jo så alle krydse fingre for, at vi til den kommende sæson undgår de ekstreme
yderpunkter som en regnfuld 2017 og en knastør 2018 bød på. Vi sukker vel alle efter en ”normal” sæson,
hvor vejret tillader en pleje af banen, som vi alle kan være glade for og tilfredse med.
En knastør 2018 var endvidere den ultimative test af vores vandingssystem, der ikke helt bestod testen. Der
vil i de kommende år være et behov for en større renovering af vandingssystemet, hvilket desværre er et
bekosteligt projekt til +/- 1 million kroner. Af flere grunde vil det være mest hensigtsmæssigt at kombinere
en renovering af vandingssystemet med et banerenoveringsprojekt.

Sporten:
Klubbens elitehold, der som bekendt vandt Danmarksmesterskabet i både 2016 og 2017, rykkede desværre
ned i 2018. I en meget tæt række havde holdet ikke marginalerne med sig i de sidste par kampe. Holdet
satser stærkt på en hurtigt comeback til den bedste række.
Individuelt var der flere flotte præstationer. Nicolai Tinning kvalificerede sig til Challenge-touren, som er
niveauet under European Tour. Han er med kvalifikationen sikret plads i nogle European Tour turneringer.
Det bliver spændende at følge både Nicolai og Patrick Winther i deres professionelle ambitioner.
På juniorelitesiden vandt Daniel Jacobs en meget stor juniorturnering U.S Kids Championship, hvor han bl.a.
gik 1. runde i 65 slag. Jamie Tofte Nielsen fik debut på juniorlandsholdet til EM i Tjekkiet. Endelig havde
Søllerød Golfklub 4 spillere i top 5 ved Danmarksmesterskabet u12 med Alexander Viscovich som vinder.
Øvrige divisionshold klarede sig generelt flot, ligesom regionsgolferne leverede flotte præstationer.

Nye golfregler:
Som det sikkert er alle bekendt, har vi i 2019 fået et sæt nye golfregler. Allerede i 2018 afholdte vi det
første medlemsarrangement, der hurtigt blev overtegnet. Vi har siden afholdt yderligere et arrangement og
yderligere et afholdes den 14. marts. Medlemmernes interesse for at gøre sig bekendt med de nye regler
har været overvældende. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Regeludvalget for kyndig orientering
om de nye regler ifm. afvikling af førnævnte arrangementer. Der vil sikkert være mange medlemmer, der
løbende vil trække på jeres ekspertise. Regelbøgerne kan i øvrigt købes på kontoret.

Restauranten:
Bettina har i årets løb kæmpet med at få vores restaurant til at fremstå som noget specielt og anderledes,
og det synes jeg at hun er lykkedes godt med. At drive en golfrestaurant er ikke nemt, så jeg vil gerne
appellere til medlemmerne om at bakke op om vores restaurant.

Sponsorudvalget:
På trods af et vanskeligt marked, er det lykkedes at forøge sponsorindtægterne i 2018. Det er udvalgets
mål, at sponsorindtægterne skal forøges yderligere i 2019. Tak for jeres store indsats.

Klubbens medlemssituation (økonomi):
Stort set alle golfklubber i Danmark er i disse år udfordret på antallet af medlemmer. De ”fede tider” som
golfklubberne opleverede i perioden fra 1995-2010 stoppede med ét og blev afløst af faldende medlemstal
i de fleste klubber.
Efter flere års stagnation oplever Dansk Golf Union nu for første gang faldende medlemstal, og har på den
baggrund identificeret de primære udfordringer for golfklubberne de kommende år som værende:
•
•
•
•
•

Aldring kombineret med faldende tilgang af nye medlemmer
Øget konkurrence fra fitness, mountainbike, løbeklubber mv.
Fald i klub- og foreningsloyaliteten
Manglede tid til eller prioritering af en 4-5 timers golf.
Stigning i antallet af Flex-medlemskaber.

I Søllerød Golfklub er vi ikke overraskende ligeledes udfordret af ovenstående faktorer, idet vi siden 2011
har oplevet et konstant fald i antallet af voksne fuldtidsmedlemmer med en nettoafgang på 30-40
medlemmer pr. år. Klubben har indledningsvis kunne håndtere denne medlemsnedgang uden mærkbare
forandringer for medlemmerne, idet vi dels har haft et stort medlemsantal af tære af, og samtidig har det
været muligt at optimere på omkostningssiden. Vi er dog nu nået til en smertegrænse, der nødvendiggør,
at vi ved fælles hjælp skal have vendt udviklingen, hvis klubben også i fremtiden skal kunne yde den
banevedligeholdelse og det medlemsserviceniveau, som vil alle ønsker og forventer.
Da kontingentindtægterne udgør ca. 75 % af klubbens indtægter er det åbenlyst, at medlemsfastholdelse
og medlemsrekruttering, nu og fremadrettet, er klubbens primære fokusområde. Bestyrelsen har siden
2018 arbejdet på udfærdigelse af en handlingsplan, hvoraf flere tiltag implementeres i 2019.
Ovenstående udfordringer er ikke kun bestyrelsens og den daglige ledelses ansvar. Det er hele klubbens
udfordring og ansvar, som vi sammen skal løse. Det er i dette lys jeg håber, at medlemmerne vil modtage
bestyrelsens anbefaling om en stigning i kontingentsatserne for 2019.
Klubbens kasserer, Poul Horup Sørensen, vil på generalforsamlingen gennemgå regnskabet for 2018 samt
budget for 2019. Jeg kan dog konstatere, at vi kommer ud af regnskabsåret med et overskud for 4. år i træk.

Overskuddet er mindre end budgetteret, men dog tilfredsstillende med ovenstående udfordringer in
mente.

***

Kære medlemmer – dette var ordene fra en snart afgående formand. Jeg har været formand i 8 år, og tiden
er kommet til at nye kræfter skal tage over. Det har været 8 udfordrende men også spændende år. Jeg vil
nu som helt almindelig klubmedlem følge med fra sidelinjen og forhåbentlig konstatere, at vi både får vendt
medlemsudviklingen og endvidere får implementeret det længe ventede baneprojekt. Banen er og bliver
vores vigtigste aktiv, og en banerenovering er et væsentlig parametre i klubbens bestræbelser på at
fastholde og tiltrække nye medlemmer i fremtiden, så vi også i fremtiden kan være stolte medlemmer af
Søllerød Golfklub.
Med disse ord vil jeg gerne takke klubbens medlemmer, ansatte, skiftende bestyrelsesmedlemmer, proteamet og øvrige samarbejdspartnere, som jeg har haft fornøjelsen at møde og arbejde sammen med de
seneste 8 år.

Jesper Andersen
Formand

