
Sæby Golfklub, Formandens beretning vedr. 2021 

 

De sidste par beretninger har startet med en del snak om Corona, her vil jeg blot sige at 2021 havde 

lidt begrænsninger, men det var ikke det store i forhold til at genere golfspillet, og vi håber meget at 

dette bliver det sidste vi skal skrive om Corona 

Vores samarbejde omkring spil hos vore naboklubber er fortsat fra sidste år, GNG har nu alle de 

tidligere SNG klubber med, undtagen de fire der ikke ønskede de lige vilkår omkring ½ greenfee. Der 

har været et tiltag omkring at genforene SNG og GNG, men det faldt på den gamle uenighed, og som 

jeg ser det er det nok bedst således – der er nok nogen sandhed i at lige børn leger bedst. Også 

Golfring samarbejdet køre videre, der har været stor tilfredshed med ordningen hele vejen rundt. 

Nogle klubber har rekrutteret rigtig mange til ordningen, og har sendt mange i byen for at spille, andre 

som f.eks. os selv, har ikke helt så mange deltagere, men vi har så til gengæld en masse gæster der 

sikrer os en ikke ubetydelig post på GreenFee regnskabet. 

Vores Cafe, der i år har været drevet af klubben, har modtaget meget ros fra medlemmer og gæster 

og der har været vist stor vilje til at bruge Cafeen og derved støtte op om tiltaget. Hele året var tænkt 

som et prøvesår, hvor vi skulle se om det gik an at drive stedet selv, og der har jo selvfølgeligt været 

nogle ting der skulle læres. Der er lavet et stort forarbejde af 2XKim og Mette, og Kim Bæk og Mette 

har hele året overvåget og justeret på rutinerne i Cafeen, Radi og Else har løbende fulgt op på den 

økonomiske side. Desværre har Cafeen ikke givet et positivt bidrag til klubkassen i det første år, men 

der er masser af ideer til at gøre det mere effektivt. Der er stor tilslutning til at hjælpe, f.eks. frivillige 

både til vagter og specielle opgaver, bestyrelsen har derfor vedtaget at der køres videre med samme 

setup i den kommende sæson. 

Banen har virkeligt undergået store forandringer, dels de tiltag, der var sat i værk, for bl.a. at sikre at 

vores greens blev opgraderet, og dels har der været den store træfældning, hvor Sæbygaard drift 

fældede en stor mænge sygdomsplagede træer, primært omkring hul 1-2-9 og 10. 

I kølvandet på træfældningen er der igangsat et større plantearbejde, hvor der plantes rigtigt mange 

nye træer.  

Der er jo også løbende tiltag på banen, der følger den vedtagne banestrategi, der jo blev udarbejdet af 

baneudvalget med støtte fra eksperter fra DGU forrige år. Dette idekatalog udmøntes i det omfang der 

er tid og penge til opgaverne. 

Ind fra siden er også kommet det kommunale å-projekt, hvor der stiles mod en bedre 

gennemstrømning, ved at lave faconen på å-løbet anderledes, således at der ikke er så stejle brinker, 

men mere skrå sider. Dette har på andre strækninger vist sig effektivt. I anledning af dette arbejde, 

som kommunen udfører og bekoster, har vi fået dem til at placere det overskudsjord der kommer, på 

steder hvor vi har brug for materiale, til at udføre nogle af strategiens punkter. Vi har her sparet mange 

mandetimer og penge til maskinleje, ved at få det gjort da ”de alligevel var her”. Hvis man ser på 

banen her i vintertiden, synes jeg det ser ud til at blive rigtigt fint omkring åen, men der er jo en del 

kørespor og andre arbejdsskader, der meget gerne skal jævnes og gro til med græs inden sæsonen 

rigtigt kommer i gang. Kommunen har med i planerne, at der ryddes op og gensås græs. 

Ved seneste generalforsamling blev der stillet forslag om renovering af klubbens vedtægter, der er 

både gamle, og på visse områder ude af trit med tiden. Der blev pålagt bestyrelsen at igangsætte et 

arbejde med denne renovering. Der har derfor været et udvalg med forslagsstillerne og bestyrelsen 

som har set på denne opgave. Der blev hurtigt skabt enighed om at den enkleste og sikkert også 

sikreste vej, var at tage udgangspunkt i et forslag det ligger til bestyrelserne fra DGU. Dette arbejde er 

gennemført og der fremlægges et forslag til renoverede vedtægter på den kommende 

generalforsamling. 

Vores kontrakt med Jakob skal fornyes fra næste år, og vi er glade for at kunne meddele at vi er enige 

med Jakob om at fortsætte samarbejdet, og kontrakten er ved at blive skrevet, så det formelle omkring 

dette også kommer på plads. 



Til sæson 2022 har vi indledt et samarbejde med GLFR, som nok er mest kendt for deres gratis APP 

der viser baneguides for stort set alle golfbaner i Danmark, og en mindre del i udlandet. Samarbejdet 

udmønter sig i, at vi som kunde får vores sponsorer eksponeret mere i baneguiden, der i øvrigt bliver 

genopmålt fra højopløste digitale billeder, og kan manuelt justeres straks der er ændringer. Desuden 

kan man bruge den til at sende aktuelle beskeder om f.eks. banestatus, ud til medlemmer og gæster, 

og til at foretage scoreindmeldinger til Golfbox og meget mere. 

Ligeledes har vi indledt et samarbejde med firmaet ”Funnel first”, der er introduceret via DGU, og som 

kan hjælpe os med rekruttering via sociale medier, og som lover en høj hit rate på kandidater som 

gerne vil i gang med Golf, det ser vi frem til med stor spænding og interesse. Vi fastholder også at 

have åbent hus og Golfens dag, så også de der findes på denne måde stadig opsøges. 

Klubben og klublivets ve og vel afhænger, som de fleste vil vide, meget af mindst tre vigtige parter. Vi 

har et trofast sponsorkorps, der støtter vores klub og bane på forbilledlig vis, og heldigvis i stor 

udstrækning holder fast fra år til år. Vi har store grupper af frivillige, der deltager i alt fra 

enkeltdagsopgaver over udvalg og bestyrelse til faste tilbagevendende opgaver. Der lægges utroligt 

mange frivillige timer, som er uvurderlige for klubbens virke. Endelig er der vores ansatte i huset og på 

banen, der gør et virkeligt godt stykke arbejde, og har stor fokus på klubbens og medlemmernes 

bedste. En stor tak til alle de nævnte, og til alle der måske har hjulpet med noget jeg ikke har fået 

nævnt. 

I betragtning af de økonomiske forudsætninger vi har haft, og de udfordringer vi har mødt, er vi 

kommet ud med skindet på næsen. Dette vil Else selvfølgelig give et detaljeret billede af via 

regnskabet, men jeg synes der er grund til at se lyst på situationen her og nu, og håbe på at vi kan 

skabe yderligere indtægter i det kommende år, da vi jo stadig er i gang med nedtrapning af de 

kommunale tilskud. 

Alt i alt synes jeg vi kan se tilbage på et 2021 der har bragt meget nyt, men som også har normaliseret 

livet som Golfklubmedlem, vores håb er at det forbliver sådan, og at vi i 2022 kan fortsætte med en 

god golfklub, med tilfredse medlemmer og gæster, og en rigtig god og spændende bane at dyrke 

golfspillet på. 

Herunder følger lidt mere detaljerede referater fra nogle af udvalgene. 
 

Vi ses derude! 

 
Flemming Sørensen 
Formand for bestyrelsen, SGK 
  



Nedenstående er modtaget fra udvalgene 

Sponsorudvalget: 

Radi og Lars har arbejdet hårdt på at forlænge vores eksisterende sponsoraftaler. Indtil d.d. har vi haft 
forhandlinger med alle vores Platinsponsorer, og alle har forlænget. Dog har Spar Nord Bank valgt at 
ændre deres sponsorat til Guld, i stedet har vi fået lavet en hovedsponsoraftale med Sparekassen 
Danmark, der strækker sig over de næste 3 år. Det er vi meget stolte af og vi glæder os til at udmønte 
aftalen ude på banen i samarbejde med Sparekassen Danmark. 
 
De øvrige sponsorer har Radi kontakt med, og vi har kun fået positive tilkendegivelser vedr. 
forlængelser. 
Desuden er vi "næsten" færdige med vores nye pjece til nye sponsorer, som skal bruges i forbindelse 
med at få nye sponsorer ind. 
 
Radi er desuden i gang med få styr på hvad vi har af "produkter" vi har solgt eller ikke solgt. 
 
Vi har fået indholdet til Netværksmøder færdige for 1. halvår, og har det første møde primo i marts, vi 
har fået nogle meget spændende foredragsholdere med. 
 
Vi har store forventninger om, at vi kan fastholde indtægterne fra vores eksisterende sponsorer, og 
forhåbentligt også trække nye med. 
 
Vi har desuden et opråb til medlemmerne, vi kommer til at arbejde med at søge flere fonde, og derfor 
har vi brug for hjælp, er der et/nogle medlemmer der har tid/erfaring hermed, så kontakt venligst Radi. 
 
 

Turneringsudvalgets beretning for 2021 
Efter en 2020 sæson, der var præget af aflysninger pga. Corona, har vi i 2021 heldigvis kunnet 
gennemføre alle de planlagte turneringer. Vi har afholdt syv turneringer med et gennemsnit på mere 
end 80 deltagere pr. turnering. Denne store opbakning fra klubbens medlemmer er vi utroligt glade for 
og stolte over. 
 
Der var lidt udskiftning af sponsorer på turneringerne til 2021 sæsonen. Mr. i Sæby, har efter mange 
år som turneringssponsor, valgt at give turneringen på Kristi Himmelfartsdag videre, og vi er rigtigt 
glade for at Norhvin har haft lyst til at overtage denne. En stor tak skal lyde til Mr. for den mangeårige 
støtte. 
 
Sæby Golf Café overtog Pinsemorgenturneringen og det var dejligt at have en turnering som er 
baseret på det gode samarbejde med Bjarne og Maiken fra Caféen. I det kommende år bliver der dog 
en justering, da Pinsemorgen og Grundlovsdag falder sammen. 
 
Udover Caféen og Norhvin er vi også nødt til at nævne de andre turneringssponsorer som er trofaste 
støtter af vores klub: Spar Nord, A/S Sæby fiskeindustri, Sæby Bogholderi og regnskab, Swedoor og 
Sparekassen Vendsyssel. Uden dem, var det umuligt at afholde turneringer i det regi, som vi gør nu 
og vi er dem meget taknemmelige. 

Vi glæder os til at sæsonen starter og til at se mange af jer til nogle dejlige golfdage i Sæby Golfklub. 
  

Baneserviceudvalget beretning for 2021 

Den efterhånden faste stab af frivillige har igen i 2021 sørget for god afvikling af banekontrol og 
baneservice. En del to-bolde kan, især i weekenden, presse afviklingen af spillet, så det ikke forløber 
helt optimalt og vi opfordrer medlemmerne til at skrive sig på andre bolde, så der bliver ”fyldt op”.  
 
Vi møder desværre stadig gæstespillere, som ikke har betalt green-fee. Mest på par-3 banen og 
baneservicen vil også her fortsætte kontrollen i 2022. 
 

Begynderudvalget i 2021 

Der blev i 2021 tegnet 39 nye prøvemedlemsskaber. En del af disse var ”gamle” golfspillere, som 
hurtigt var klare til at indtage den store bane. Men langt de fleste var nybegyndere, som skulle 



igennem en helt almindeligt forløb. Først træning på par-3 banen, som Allan Biegel stod for. Jakob Pro 
hjalp med at få teknikken på plads og Kresten stod for reglerne. Når der var opnået visse færdigheder, 
kunne begynderne blive introduceret til Kaninklubben, hvor Thorkil og Kurt stod for at lede tropperne.  
 
Heldigvis er der mange frivillige, som hjælper med at gå faddere når kaninturneringerne afvikles. 
Kaninklubben er aktiv fra midten af april til midt september og kaniner fra tidligere år er også 
velkomne. 
 

Caféudvalget 
 
Sæby Golfklub overtog i sæsonen 2021 selv ansvaret for driften af klubbens cafe. Dette skete efter at 
den tidligere forpagter efter blot et år valgte at trække sig og opsige sin kontrakt. Da det ikke lykkedes 
at finde en ny, kvalificeret ansøger til at overtage forpagtningen af cafeen, valgte bestyrelsen at 
videreføre driften i eget regi og efterfølgende evaluere efter første sæson. 
  
Vi fik hurtigt ansat to kendte ansigter til at varetage de daglige opgaver i cafeen, Maiken og Bjarne! De 
to har med iver og hårdt arbejde formået at etablere en virkelig fin og velfungerende café, og det er 
vores klare indtryk at dette er højt værdsat af klubbens medlemmer. En stor tak skal lyde til de to 
fastansatte i cafeen for deres store engagement for at få gjort cafeen til en succes! Samtidig også en 
stor tak til alle klubbens medlemmer for deres opbakning samt til de mange frivillige som har meldt sig 
og lagt mange timer til, for at vi alle kan få stor fornøjelse ud af at have en velfungerende café. Alt i alt 
er det bestyrelsens vurdering at cafeen er et vigtigt aktiv for vores klub, og vi ser frem til at få endnu 
mere udbytte ud af denne. 
  
Vi ser frem til sæsonstart 2022 hvor der vil blive arbejdet på at få etableret et mere fast menukort, 
klare og faste åbningstider, en god plan for involvering af de mange frivillige i klubben, en optimeret 
prismodel for beregning af priser til arrangementer og meget mere. Vi håber på medlemmernes 
fortsatte støtte til at bidrage til hjælp i cafeen samt at støtte op om cafeen ved at sørge for at benytte 
den flittigt. 
 
 

Vintergolf 2021/2022 
 
Der har igen i år været afholdt en vintergolfturnering. I år var starten lidt speciel idet vi startede med 
afslutning for de to seneste sæsoner, herunder kåring af Årets vintergolfere. 
 
Der er desværre en vigende tilslutning til vintergolfen, fra vi var op mod 80 deltagere for en del år 
siden, er det faldet år for år, til at vi i år kun har været 25 tilmeldte. Men vi har kunnet spille de fleste 
søndage og de der deltager giver udtryk for at det er dejligt at få lidt bevægelse og frisk luft og 
samtidigt holde svinget lidt vedlige gennem turneringen. Der har i år været nogle nye kaniner der har 
deltaget, så der måske håb om lidt større tilslutning næste vinter. 
 
 


