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Formandens side:  

Glædelig jul fra Golfklubben                  

 

 

 

Af bestyrelsesformand 

Flemming Sørensen 

 

Det har været et turbulent år i alle henseender, både 

i privatlivet for alle, for klubben og golfspillet.  

Nu står julen for døren, og der skal, uanset svære 

tider, lyde et Glædeligt Jul og et Godt Nytår herfra til 

alle golfere, ansatte og sponsorer i Sæby Golfklub. 

 

Klublivet kører, som forventeligt på denne tid, på 

ganske svagt blus, der spilles på vinterbane, da vi 

igen igen blev ramt af regn i store mængder. Der 

spilles vintergolfturnering hver søndag morgen, og 

der har været lidt junioraktiviteter, men ellers er der 

stille i klubben. Der afspadseret overtimer fra  

sæsonen, men der er jo alligevel kommende travhed 

med regnskab, kontingentopkrævninger og 

sponsoraftaler for det kommende år – i det hele 

taget planlægning frem mod 2021. 

 

Vi prøver, som den opmærksomme læser nok har 

bemærket, igen at indkalde til Generalforsamling d. 

12. januar 2021. Vi krydser alt vi har for at det denne 

gang lykkes, men der er jo ikke for gode udsigter 

med de løbende Corona-prognoser vi præsenteres 

for. 

 

Jeg vil her lige gøre opmærksom på, at den nu 3 

gange udsatte og for fjerde gang genindkaldte 

Generalforsamling, er Generalforsamling 2020 og 

derved er det ikke den man kan komme med forslag 

til behandling på indtil nytår, ligeledes er det 

regnskab 2019 og budget 2020, samt 

bestyrelsesmedlemsvalg fra marts 2020 der skal 

behandles/godkendes på denne. 

 

Forhåbentligt kommer der en ny, og denne gang jf. 

vedtægterne, til Marts-2021, som er den ordinære 

Generalforsamling 2021. 

 



  

~ 2 ~ 

December 2021 – Nr. 154 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

 

Der arbejdes fortsat på at finde en løsning 

for næste år vedrørende Cafeen, der har 

været en vis interesse, og i skrivende stund 

2 konkrete ansøgninger. 

 

Jeg ved ikke om det også er et Corona 

symptom, idet folk har mere tid hjemme, at 

vi i bestyrelsen i år har modtaget rigtigt 

mange tanker, kommentarer og konkrete 

forslag. Det er fint, og vi læser alt der 

kommer og vender det på 

bestyrelsesmøderne, og inddrager alt det 

der er muligt, og på linje med den plan der 

er lagt. Vi håber til gengæld, at der er 

forståelse for at ikke alle velmente og måske 

endda velbegrundede forslag kan tages ind, 

for med 600 medlemmer vil der jo af og til 

være forslag der peger i diametralt modsatte 

retninger eller er i ”konflikt” med en anden 

plan. Men det ændrer ikke på at forslag og 

kommentarer er velkomne. 

 

Med håbet om bedring i Corona situationen 

og deraf følgende opblødning i restriktioner, 

så vi kan forsætte vores aktiviteter, og en 

vinter der er skånsom, så vi kan komme i 

gang med vores herlige spil så tidligt som 

muligt, ønskes alle igen en Glædelig jul og 

Godt Nytår og på gensyn i Sæby Golfklub 

 

 

Flemming Sørensen 
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Som bekendt har det ikke været muligt at afvikle den ordinære generalforsamling på grund af 
COVID-19 og de forsamlingsrestriktioner, der er fulgt med i kølvandet. 

Vi kan stadigvæk ikke afvikle generalforsamlingen i klubhuset; men vi har indgået en aftale med 
Sæby Spektrum, der betyder, at vi kan afvikle generalforsamlingen i deres cafeteria. 

Vi indkalder derfor nu til generalforsamling vil blive afholdt tirsdag, den 12. januar 2021 kl. 19.00. 

For at sikre, at vi overholder de gældende forsamlingsregler, er det et krav, at tilmelding skal 
foregå via Golfbox. Generalforsamlingen er oprettet som turnering  
 

Generalforsamling 2020 

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 12. januar 2021  

kl. 19.00 i cafeteriet, Sæby Spektrum, Sæbygaardvej, 9300  Sæby. 

  

Dagsorden iflg. vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af medlemskontingenter  

5. Forslagsbehandling. Ingen modtagne forslag 

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. § 11 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Eventuelt 

   

På valg til bestyrelse er Jørn Sivertsen, Kim Bæk & Else Steen.  

Kim & Else genopstiller.  

                                                            

                                                           Bestyrelsen 
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Vintergolf 

 

Er du gået i Golf-hi?  Eller er du en af dem der godt 

kan gå en runde selvom kalenderen siger vinter? 

 

Vi er en lille gruppe golfere i klubben, der spiller en 

vintergolfturnering, det er såmænd ganske 

almindeligt golf, men med lidt mere tøj på, så vi kan 

stille op næsten uanset vejret. Vi mødes hver 

søndag, hvis vejr og bane tillader det, spillerne 

sendes ud i takt med man ankommer, i tidsrummet 

fra 9:00 – 9:45.  

Vi spiller efter lidt lempeligere regler, til gengæld er 

handicaptildelingen benhård ☺ 

Der må tee’s op overalt, der må droppes ud af 

bunkers uden straf, og put er givet for et slag inden  

for en putter længde. Der spilles 9 huller, og hvis 

man har lavet over 18 point nedskrives handicap 

med 1 pr point over. Man kan gå 2 runder pr. 

spilledag, med regulering imellem runderne. De 

”tabte” slag kan ikke genvindes. (Heldigvis har man 

uden for vintergolfturneringen sit normale handicap). 

 

 

 

 

 

Da der kun tælles de 10 bedste runder, og da der 

kan spilles to om ugen kan man stadig nå at være 

med i denne sæson. Vi giver 200,- for at komme 

med i turneringen, heraf går lidt til præmier, men 

hovedparten går til den afsluttende frokost. 

Hvis det lyder som noget for dig; er der bare at 

møde op søndag morgen og blive skrevet på 

startlisten, alle er velkomne. 

 

På Vintergolfudvalgets vegne 

Allan og Flemming 
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Vi gentager lige: Golfringsamarbejde 2021 

-  NY fritspilsordning med Brønderslev, Ørnehøj, Hjørring, Hals og Sæby Golfklubber
 

 

Med virkning fra i dag, fredag den 5. november 2020, er Sæby Golfklub 

og Ørnehøj Golfklub indtrådt i Golfring Nordjylland samarbejdet, 

således at samarbejdet i kalenderåret 2021 består af følgende klubber:  

 

• Brønderslev Golfklub  

• Hjørring Golfklub 

• Sæby Golfklub 

• Ørnehøj Golfklub 

• Hals Golf Klub 

 

 

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive klubber tilkøbe en 

fritspilsordning som giver dem mulighed for at spille uden at skulle 

betale greenfee i de nævnte klubber. 

 

Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay & Play- og Par-3 baner, og kan 

ikke tilkøbes af flex- og long distance medlemmer. 

 

Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at man på normal vis 

booker tid i GolfBox, og samtidig skal man bekræfte tiden inden der 

spilles ud. Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen blive inddraget. 

 

Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er fastsat til 975 kr. for 

hele kalenderåret 2021, uanset hvornår man tilkøber ordningen. 

Ønsker man at tilmelde sig ordningen sker dette derfor ved at kontakte 

Inge i sekretariatet på mail:  saeby@golf-klub.dk eller på tlf. 98467677 

 

 

I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at såfremt et medlem, efter 

offentliggørelse af samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor 

golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe og benytte 

fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved visse bopælsskifter kan der 

evt. dispenseres herfra. 

 

  

mailto:saeby@golf-klub.dk
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Ny ildsjæl til caféen 

Forpagtning af caféen er slået op, og vi har på stående fod flere interesserede. Der er ansøgningsfrist 2. 

januar 2021, hvorefter bestyrelsen vil tage de næste skridt ift. samtale og udvælgelse. Vi glæder os til at 

finde den rigtige til at overtage efter Rikkes fantastiske kødgryder.  

 

Find det fulde opslag på Jobnet.dk HER:  

 

Regnskab 2020 og kontingent 2021 

For god ordens skyld får I her linket til regnskabet for 2019, der vil blive gennemgået på 

generalforsamlingen 12. januar 2021. Regnskabet er første gang udsendt 24. marts via Golfbox 

HER: https://xn--sbygolfklub-98a.dk/wp-content/uploads/2020/03/Sæby-Golfklub-Årsrapport-2019.pdf  

Mht. kontingent for 2021 foreslår bestyrelsen en mindre stigning (på ca. kr. 200,-), hvilket skal til 

afstemning på generalforsamlingen.  

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5252741?fbclid=IwAR18wISPQguJW4JPmUxTW5lr46Q292Gc0a9Hcp8gd7CKiucnt1m93_EOBDw
https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2020/03/Sæby-Golfklub-Årsrapport-2019.pdf
https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2020/03/Sæby-Golfklub-Årsrapport-2019.pdf
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Opdaterede Covid19-restriktioner 

- vedr. spil på banen 

Klubhus 
KLUBHUSET ER LUKKET FOR ADGANG PGA. NETOP INDFØRTE RESTRIKTIONER. 
SHOPPEN ER DOG ÅBEN LØRDAG DEN 19. DECEMBER KL. 10-13 (SIDSTE GANG I ÅR) 
Dette betyder ligeledes at sekretariatet er lukket. Både Jakob og Inge kan kontaktes på tlf. og mail, og vil 
selvfølgelig som altid hjælpe Jer i bedst mulig omfang. 

Café 
Rikkes faste åbningstid er ophørt for sæsonen. Hun tilbyder fortsat mad ud af huset frem til 28. 
februar 2021 på forudbestilling. 

Anbefalinger til golfspilleren 
1. Da klubhuset er lukket for adgang kan der ikke bekræftes via golfbox-standeren og dermed printes 
scorekort. Vi vil som I kender det fra forårets Corona-nedukning stille scorekort i starterhuset. 
Derudover anbefaler vi Golfbox-appen. 
2. Hold minimum 1 meters afstand til andre spillere 
3. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne 
4. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange 
personer 
5. Og er du syg/har symptomer skal du naturligvis blive hjemme  

Træning 
Jakob har afsluttet sin sæson, og der vil dermed ikke være mere træning i år. Dog kan han altid kontaktes på 
tlf. 20326866.HUSK Jakob har åbent sidste dag i shoppen inden jul lørdag den 19. december kl. 10-13. 
Driving Range er åben indtil videre. Boldene samles ind af frivillige og vaskes i boldautomaten. 

Bemærk max 10 spillere af gangen på driving range 
Læs de fulde anbefalinger på DGU’s hjemmeside: 

Og hjælp os alle sammen med at overholde retningslinjerne – som DGU udtrykker det er vi jo yderst heldige, 
at vi fortsat har mulighed for at dyrke vores elskede sport. Ændres opdateringerne holder vi Jer opdateret. 

Pas på Jer selv og hinanden 

På bestyrelsens vegne, 
Mange hilsner fra Inge
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FRIVILLIGE TIL VINTERPROJEKTER 
SØGES 

Her nedenfor finder I en liste over projekterne der søges frivillige til i 

øjeblikket. Vi håber I vil skrive Jer på hvis I har tid og mulighed for at hjælpe. 

Dette kan ske ved udfyldelse af lister i klubhus og/eller ved kontakt til Inge i 

sekretariatet.   

Arbejdet kan udføres efter aftale – hvornår det passer Jer  

 

Bygge nye XL-skabe i laden og juniorrum på Driving Range 

Der er stor efterspørgsel på større opbevaringsskabe i gulvhøjde i laden. Jens har fundet ledig plads i laden 

og vi skal have bygget nye skabe til at glæde medlemmer og skabe øget indtægt til klubben i form af 

udlejning. Derudover skal der af samme materialer bygges et opbevaringsrum til vores juniorer i driving 

range skuret 

 

Etablering af nyt rengøringsrum i damernes omklædningsrum 

Hvor der pt. Er 2 brusekabiner skal der etableres et rengøringsrum til opbevaring. De eksisterende 

vægge/mure skal bestå og der skal lukkes for oven og sættes dør i ved den nuværende indgang til 

bruserne,.  

Projektet skal gennemføres med det formål at nuværende depotrum kan overgå udelukkende til Jakob og at 

rengøringsartiklerne kommer i et lukket rum for sig selv.  

 

Udskifte dør til café 

Døren og dermed den direkte indgang fra terrassen til caféen er ødelagt og vi har fået en ny dør sponsoreret 

af Swedoor.  

 

Afmontere broen på hul 13 

”Sukkenes bro” skal under kraftig renovering. Inden de helt store maskiner skal til har vi brug for frivillige 

hænder til at afmontere gelænder mv. på broen. Det vurderes det vil tage 2 mand under 1 

 

Sokkel på starterhus 

Soklen på starterhuset er i dårlig stand og kræver renovering.  

 

Skribenter til nyhedsbrev 

Vores klubblad har brug for friske øjne til at hjælpe med at skrive om aktiviteter i klubben. Har du lyst og 

interesse til at hjælpe fast eller indimellem så skriv dig meget gerne på her 
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Junior-jule-arrangement 

 

En flok friske og skønne juniorer spillede søndag den 13. 

december årets sidste, fælles runde på vinterbanen i Sæby 

Golfklub! Vi var heldige med at vejret for en enkelt dag 

holdt tørt, og i løbet af et par timer var alle rundt med 

endog meget fine scores på de 9 huller. Efter endt spil, var 

der gjort klar til servering i cafe-området. Her blev der budt 

på varm kakao og æbleskiver samt en kop kaffe til de 

friske forældre som havde været med rundt! Tak for en 

dejlig dag og en skøn sæson til de dejlige børn og unge! 

 

I det nye år vil vi igen kalde ind til spil på vinterbanen – for det blev vi faktisk enige om var ret så hyggeligt! Vi 

planlægger endnu engang i de første måneder af 2021 med en tur til Volstrup indendørs golfcenter, som de 

senere år har været en stor succes. Her får vi lige mødt hinanden forud for sæsonstarten og hygget et par 

timer med snak og golfspil. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle juniorspillerne fra alle os, som i det 

daglige har med juniorerne at gøre! Vi glæder os til 2021 😉 
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ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Gam 

 

 

Det nye handicapsystem 

 

HER finder du alle oplysningerne:  

 

https://www.golf.dk/handicap    

  

https://www.golf.dk/handicap
https://www.golf.dk/handicap
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19. oktober 2020 – 28. februar 2021 

 Mandage og onsdage kl. 10-13 

Dog ingen faste kontortider i perioden 16/12-3/1 
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Åbningstider 

Proshop:  

ÅBEN LØRDAG 19/12 KL. 10-13 

Ellers lukket for sæsonen 

Jakob kan kontaktes på tlf. 20326866  

 

Sekretariat 

Mandage og onsdage kl. 10.00 – 13.00  

Lukket onsdag 16. december 

Ingen kontortid fra 21. december – 3. januar (begge 

dage incl.), men arbejder indimellem, så skriv eller ring 

endelig 😊  

Telefonen er åben og mailen besvares alle hverdage 

 

Sæby Golf Café 

Lukket for sæsonen, men tilbyder fortsat mad i og ud af 

huset på forudbestilling 

Ophører pr. 28.02.21 

Kontaktoplysninger:  

Sæby Golfklub 

Vandløsvej 50, 9300 Sæby 

www.golf-klub.dk 

saeby@golf-klub.dk  

Telefon 98 46 76 77 

 

 

 

 

 

 

Sekretær   Pro 

Inge Møller Thomsen Jakob Borregaard 

Tlf. 98 46 76 77 Tlf. 20 32 68 66 

saeby@golf-klub.dk borregrd@hotmail.com 

Chefkeeper  Restauratør 

Jens Bjerregaard Rikke L. Christiansen 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 21 86 33 33 

jbj-saeby@golf-klub.dk rexogrikke@gmail.com 

BESTYRELSE:  

Formand Flemming Sørensen 30 58 19 02 

Næstformand Jørn Sivertsen 20 41 25 12 

Kasserer Else Steen 24 24 98 14 

Kim Albæk  27 14 94 01 

Kim Bæk  51 33 53 33 

Kent Launing Christiansen 27 75 63 27 

Mette Fabricius 22 24 83 91 

UDVALG:  

Baneudvalgsformand: Kent L. Christiansen 

Turneringsudvalg:  Jørn Sivertsen 

Handicapudvalg:  Jørn Sivertsen 

Regeludvalg:  Jørn Sivertsen 

Sponsorudvalg:  Kim Albæk 

Sportsudvalg:  Kim Albæk 

Begynderudvalg:  Flemming Sørensen 

Husudvalg:  Mette Fabricius 

Banekontrol:  Mette Fabricius 

Caféudvalg:  Flemming Sørensen 

Juniorudvalg:  Kim Bæk 

Personale:  Kent Christiansen 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 

Vintergolfere 

 
 

http://www.golf-klub.dk/
mailto:saeby@golf-klub.dk
mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
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