
Beretning 2015 

Ja så er der gået endnu et år  

Og hvordan er det så gået. ja vi fik spillet sidste sæson og den 

sidste turnering færdig, så bestyrelsen og de forskellige udvalg gik 

efter afslutningen i gang med at planlægge en ny sæson så der 

var aktivitet i både baneudvalg og turneringsudvalg og sponsor og 

forskønnelsesudvalg., og vi har sandelig også haft en del 

reparationer med sprungne slanger og div. olie spild og 

knivkoblinger, men vi har kun haft en maskine på fremmed 

værksted i år og mekaniker her et par gange , resten har vi selv 

ordnet. Vi har også fået ordnet vores vandings anlæg som vi blev 

pålagt sidste år det blev væsentligt dyrere end vi havde regnet 

med, men det skulle fungere nu 

Banen 

 jeg syntes at fairways og green er blevet rigtig gode at spille på.  

vi skal jo huske at det er stadig frivilligt arbejde, vi har heldig vis 

haft John tilknyttet banen i 6 mdr. og det har været en stor hjælp 

jeg syntes at han har gjort det rigtig flot-    brug nu golfbox 

 

Shoppen og Rengøring 

Den har jo igen i år været flot bemandet med nogle dygtig og 

ansvarsfulde mennesker, men kan godt bruge flere. siden starten 



har vi haft nogle rigtig gode åbningstider hele foråret og 

sommeren, 

. Det har også været muligt at sælge sit gamle grej i shoppen og 

det er der vist meget godt gang i. Rengøringen er der bestemt 

heller ikke noget at klage på der er altid pænt og rent og der 

mangler aldrig noget på toiletterne 

 

Udvendigt vedligehold 

Her har der heller ikke manglet noget, der er blevet malet hamret 

og banket og klippet træer, ordnet bunkers og flyttet bænke og 

tømt skraldespande til den store guldmedalje. Vi har også haft 

flere arbejdsdage hvor der virkeligt blev gået til den. Så alt i alt 

ser banen fantastisk ud og er en fornøjelse at spille på. Nu er det 

også blevet muligt at adoptere en bunker som man skal 

vedligeholde og det er der flere og flere der har gjort- tak for det 

Sponsorer 

Sponsorudvalget har gjort det flot igen i år der har været 

sponsorer på næsten alle turneringer. Så vi må være oppe  på 

dupperne for at få nye sponsorer, de kommer jo ikke selv så hvis 

der er nogen der har lyst til at give en hånd med i 

sponsorudvalget så sig til, det er lidt meget for Eigil og Allan 

Vi har haft 6 sponsor turneringer, med meget flotte præmier fra  

vores sponsorer . men jeg vil takke alle og håber på et godt 



samarbejde næste sæson. Men vi må nok se i øjnene at vi 

kommer til at gøre lidt for vores sponsorer feks. en sponsor dag 

vor vi fedter lidt for sponsorerne 

 

Turneringer 

Werner cup er blevet afviklet endnu en gang og her kan 

medlemmerne jo ikke klage over vejret da de selv bestemmer 

hvornår de spiller, jeg vil lige nævne vinderne af de 2 rækker i B 

rækken blev det John Christensen og i A rækken blev det Finn 

Poulsen 

 

Mixed foursome 

Vi har igen prøvet med en mixed foursome turnering, jeg kunne 

forstå på de fleste der var med at det er meget sjovt, den blev 

spillet i 2 rækker og finalen blev vundet af Jeanette Espensen og 

Helgi Petersen nr 2 Birthe simoni og Allan Espensen og nr 3 Gitte 

og Arly Nielsen og vi prøver en gang til næste år og håber på at 

flere vil melde sig til 

 

Regionsgolf 

Der blev spillet i 3 rækker c, d og veteran. Vi var desværre nødt til 

at trække veteranholdet da vi ikke kunne stille hold. C holdet 

sluttede på en pæn 3 plads med samme p. som nr 1 så her var 



det indbyrdes resultat der var tællende. Men D holdet kunne, de 

vandt rækken og gik videre men blev så slået ud. Jeg mener vi evt  

skal stille 2 d hold og 1 c hold eller omvendt 

 

 

 

Mesterskab 2014 

Blev afviklet over 2 runder 5-6 september her var vi ikke så 

heldige med vejret men selv om det blæste og regnede lidt om 

lørdagen blev der gået til den fra starten og det resulterede i 

følgende resultater. Veteran rækken her blev det Pia lissau og 

Claus Køpke Nielsen der blev mestre og i senior rækken blev det 

Jeanette Espensen og Tom Carøe Mortensen.  

 

Pink Cup 

Blev afholdt i juli mdr. med Judith som promotor, det blev en 

dejlig dag og med et flot resultat på ca. 13.000 til Støt Brysterne. 

Her skal der vist nok nye folk til hvis der skal være noget i 2016 da 

Judith har truet med at stoppe hvis hun ikke får noget hjælp, så 

hvis der er nogen der har lyst til dette er det bare at sige til  

 

 



Rejseholdet  

Vi var kun 10 på efterårs turen i 2014 så i år planlagde vi ikke 

nogen tur i efteråret men vi havde da lavet en tur i foråret men 

der var kun 5-6 tilmeldinger så den blev aflyst, jeg ved ikke om 

tiden er løbet fra de en dages ture eller om vi var uheldige med 

valg af en forkert weekend 

men en rigtig hyggelig weekend tur til Brundtland i starten af juli 

blev det da til hvor 28 mænd og kvinder var med, og jeg skal da 

lige love for at sønderjyderne fik set hvordan det går til når dem 

fra Mensalgård fester og jeg kan da oplyse allerede at weekend 

turen i juli næste år også går også til Brundtland golfcenter  

Fester 

Vi havde også en dag for alle de frivillige hvor vi spillede lidt golf 

og spiste og hyggede os det var en rigtig god dag Erik havde lavet 

 

Og så var der også vores sommerfest med golf hvor vi blev 25-30 

der spillede golf og deltog i spisning bag efter. Bente havde lavet 

noget tilbehør til chefkokken Bent Olssons kød det var rigtig godt 

 

Nu mangler jeg vist bare at sige tak til alle de frivillige hjælpere 

der har gjort dette at drive en golfbane lidt lettere, uden jer 

havde det ikke været muligt, i har virkeligt gjort et kæmpe stykke 



arbejde og vi håber på en lige så stor tilslutning næste år, om end 

endnu større 

Og så syntes jeg vi lige skal mindes de medlemmer som ufrivilligt 

har forladt os og ikke mere er blandt os med et min. stilhed 

Endnu engang stor tak til alle 

 

Formand 

Gunnar Espensen 

 

 

 


