Bestyrelsens beretning for 2020.
Selvom vi nu nærmer os afslutningen af 2021 sæsonen, så omhandler denne beretning
året 2020. Vi håber på forsamlingens forståelse for at beretningen derfor er kort.
Som vi jo alle er bekendt med så ramte Covid-19 os i starten af året. Det betød en
nedlukning af landet. Efter en total nedlukning af golfbanerne blev det efter et par
måneder besluttet at golfklubberne gerne måtte holde åbnet. Dog var vi underlagt en
masse begrænsninger, som i praksis gjorde at stort set alle vores planlagte medlemsaktiviteter måtte aflyses.
Enkelte turneringer kunne afvikles med løbende start, men større turneringer som
EventyrUgen kunne ikke gennemføres med et forsamlingsforbud på 50 mennesker, og blev
derfor aflyst. Udvalget besluttede i stedet at lave en række mindre turneringer, som der
heldigvis blev bakket fint op omkring.
De mange aflysninger gjorde også at vi kom til at mangle en del på indtægtsiden. Vi
modtog kompensation fra DGU/DIF og med de andre tiltag vi fik gennemført, lykkedes det
os at komme igennem 2020 med overskud, som I har kunne se i fremsendte regnskab.
En reduceret version af Danmarksturneringen gav i 2020 et tilfredsstillende resultat
for eliten. 1. holdet sikrede sig endnu en sæson i Santander divisionen (som den
hed i 2020) og 2. holdet vandt deres pulje i 3. division og det efterfølgende
oprykningsspil til 2. division.
Da rigtig mange nye fik øjnene op for golf under Corona, blev det besluttet at ændre vores
rekrutteringsudvalg til et fastholdelses-udvalg. Medlemstilgangen steg på landsplan og fra
at golfsporten havde et rekordlavt medlemstal, så steg det til rekord mange medlemmer
på landsplan. Det er glædeligt at mange af de ny golfere også har fundet vej til vores klub.
Nu bliver den store opgave at formå at fastholde dem. Det bliver i samarbejde med
Centeret én af udvalgets største opgaver.
Til sidst skal lyde en kæmpe tak til Jeanette og Jørn Kyhn. Vi hører mange positive
tilkendegivelser, og det er på sin plads. Også en kæmpestor tak til vores
samarbejdspartnere i centeret: Rikke, Bo, Vivian, Martin, Yannick og selvfølgelig vores
chefgreenkeeper Bendy Sørensen. Lad os give dem en hånd.
Vi skal også sende en stor tak til alle vores frivillige, der år efter år lægger utrolig mange
timer i at gøre vores klub til noget helt særligt. Tusind tak!

