Nyhedsbrev fra bestyrelsen 15. maj 2017.

Hej Alle!
Her hvor golfsæsonen, på trods af den koldeste april måned i mands
minde, er kommet godt i gang, så er det atter tid for et nyhedsbrev fra
bestyrelsen. Der er jo allerede sket meget siden sidste nyhedsbrev, så
for at få det meste med, er blevet til en del sider. Jeg håber alligevel, at
I finder informationen nyttig – og ønsker jer god læselyst!
Lad mig, som traditionen efterhånden byder, indlede nyhedsbrevet
med punktet ”økonomi” – et punkt, vi på hvert eneste
bestyrelsesmøde bruger ganske megen tid på, idet vi stort set
gennemgår hver eneste ”bevægelse” på de enkelte konti og
sammenholder disse med budgettet.
Økonomi:
Overordnet set ligger vi lige nu pænt på budget!
Vi kan dog med glæde konstatere, at vi på kontingentet ligger kr. 50.000 over budget. Vi har
således nu 609 medlemmer mod 575 ved årsskiftet. Der bliver således i begynderudvalget ydet en
kæmpe indsats for at få alle ”kaninerne” overbevist om, at golf i Hjarbæk Fjord Golfklub er sagen!
Den nye medlemskategori ”ung-senior” (25 – 34 år), som vi i år har indført, har vist sig at være en
succes, og dermed også én af forklaringerne!
Vores sponsorudvalg har (som sædvanligt) lavet et flot stykke arbejde, hvilket betyder, at vi har i
år ”har fået” flere sponsorater end sidste år.
Salget i shoppen ligger 30 % over budget. Dette naturligvis grundet en stor indsats af Torben og
Jonas. De er således garanter for, at vi i shoppen har det rigtige udvalg – ikke bare beklædning,
men også jern, køller m.v. hvilket har betydet, at salget af ”hardware” er steget ganske
betragteligt.
Green Fee indtægten har til gengæld de første måneder været under budget – dette helt klart
grundet det dårlige vejr i april. Vi oplevede noget lignede sidste år, og da rettede dette sig
heldigvis hen over året – så det håber vi på gentager sig i år!
Byggeri af nyt ”Studie” og nye toiletter på rangen:
Byggeriet nærmer sig sin afslutning – toiletterne er således allerede taget i brug, og Bent
Nørremark er i gang med at gøre de sidste detaljer i ”studiet” færdige.
Vi har i bestyrelsen fra flere sider fået en del bemærkninger gående på, om vi nu også ”udviser
rettidig omhu” ved at igangsætte et sådant byggeri inden vi har alle pengene til projektet i kassen?
Det mener vi naturligvis, med følgende kommentarer, at vi gør:
-

Med de to initiativer ”fundraising” og ”åbent hus” på Lynderupgaard, har vi
skønsmæssigt vurderet, at kunne opnå fuld dækning af alle udgifterne.
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-

-

Vi har de sidste to år haft en ”track man”, som vi (Jonas) grundet manglende
faciliteter (et studie) ikke har kunnet få fuldt udnyttelse af. Med byggeriet (og
dermed studiet) færdigt nu, kan Jonas allerede nu tilbyde ”kunder” udefra (og
vore egne medlemmer) endnu bedre muligheder for ”personlig tilpasning” af
udstyr – og som jeg skrev under punktet økonomi, så stiger salget af ”hardware”
markant – og det forventer vi, vil blive endnu bedre nu!
Med to toiletter i ”enden” af range-bygningen kan vi forhåbentlig nu forbedre
vores ”tilfredshed score” på toiletfaciliteterne, hvilket jo indtil nu har været det
”ømme” punkt i tilbagemeldingerne fra vore mange green fee gæster!

På billedet til venstre indgangen til de to fine toiletter (et herre- og et dame toilet)! og til højre
”Studiet” hvor port- funktionaliteten checkes af Kurt Eltong, mens Bent Nørremark er i gang med
den indvendige finish!
Jubilæumsarrangement herunder ”Åbent Hus” på Lynderupgaard:
Dagen for 25 års jubilæum er jo den 8. august. Der holdes på dagen reception fra kl. 16 -19.
Ellers bliver der jo en masse aktiviteter i såvel ugen op til, som i ugen efter. Der er allerede lavet en
brochure, der fortæller alt om golfaktiviteterne i ugen op til (se også i golfbox). Den første uge
afsluttes i øvrigt med, at der lørdag eftermiddag bliver en lukket klubmatch, og samme aften en
jubilæumsmiddag med hyggeligt samvær for klubbens medlemmer (og enkelte indbudte VIP’s)!
I den anden uge bliver der 25 kr. green fee ”krydret” med en række aktiviteter (udvidet
baneservice osv.) Koordinater for alle aktiviteter i denne uge bliver Gregers Terp sammen med
Torben Larsen.
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Vi laver et jubilæums-lotteri ”køb en golfbold” (i shoppen). Lotteriet starter her inden længe og
løber frem til den 11. august kl. 18.00, hvor vores Formand Peder Larsen udtrækker den heldige
vinder. (præmien: et golfophold i Hjarbæk eller et gavekort til shoppen til en værdi af kr. 2500).
Jubilæet afsluttes, som også bekrevet tidligere med et ”Åbent Hus” arrangement på
Lynderupgaard. Koordinator for dette arrangement er undertegnede!
Vi har for nuværende solgt næsten 100 billetter (mest internt til medlemmer i klubben) og starter i
næste måned med publicering af arrangementet i diverse medier og dermed salg til
offentligheden.
Lige nu er vi i gang med at lave en brochure, som indeholder et detaljeret program for alle
aktiviteter i de to jubilæumsuger.
Fundraising:
Blev med STOR succes afviklet torsdag den 11. maj. Der deltog 70 golfere og vejret var rigtigt fint
(stort set stille og 12 -14 grader). Efter golfmatchen var der hyggeligt samvær og tre retters
middag i restauranten. Efter forretten var der præmier overrækkelse, med præmier (rigtig flotte
præmier) til de første syv i hver række (A & B række), og efter hovedretten blev der afviklet lotteri
også med rigtig flotte præmier.
Konkluderende må jeg sige, at det var et superarrangement – alt sammen tilrettelagt og styret af
en af vore egne – nemlig Claus Hermann. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke, ikke bare
en stor tak til Claus, men også en tak til alle deltagerne og sponsorer, der med et enestående
engagement medvirkede til, at der blev indsamlet et bruttobeløb på kr. 212.000, hvilket i hvert
fald betyder et nettobeløb til klubben på ca. kr. 160.000. Der er vist kun et ord et ord der dækker - Fantastisk!

Ovenover ses nogle af de mange
flotte præmier!
Til venstre er Lisbeth- og Gert Skals som matchledere i gang med præmie overrækkelse!

Videoovervågning i Shop, klubhus og ved lejligheder:
Der vil indenfor den nærmeste fremtid blive installeret video overvågning i shoppen. Dette
således, at man fra kontoret kan ”overvåge”, hvad der foregår inde i shoppen. Derudover kommer
der et udvendigt kamera i hver ende af klubhuset – og endelig tre kameraer i lejlighedsområdet.
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Der bliver naturligvis opsat skilte, så man ved, at der er video overvågning. Vi håber så dermed, at
vi kan forhindre tyveri fra shoppen og afholde tyve fra at lave indbrud i klubhus og i lejlighederne!
Restauranten:
Mon ikke at det er de fleste bekendt at Susse, som blev ansat som restaurationschef ikke er ansat
længere. Nu har vi så i stedet Jannie og Nalle, og det er vi i bestyrelsen rigtigt tilfredse med. Såvel
servicen som kvaliteten af maden er helt i top – så vi kan kun opfordre alle medlemmer til at støtte
op om restauranten ved at komme og nyde såvel maden som servicen!
Banen:
De der for nyligt har spillet banen ved, at den lige nu står rigtigt flot. Der er hen over vinteren
blevet ydet en kæmpe frivillig indsats med – trærydning, plantning m.v. alt sammen arbejde til
forskønnelse af banen.
Lige nu er green keeperne i fuld gang med ”topdressing” af teesteder og ”rillesåning” på greens!
Springvandet: På generalforsamlingen var der jo stort flertal for Johns forslag til en 25 års
jubilæumsgave fra medlemmerne – et springvand i søen ved 6S/9S. Vi har nu efterfølgende fundet
ud af, at der ikke uden tilladelse fra kommunen må etableres et sådant springvand. Vi afventer
således ”besøg” fra kommunen – og når vi forhåbentligt har fået tilladelsen, kan vi gå videre med
projektet!
Frivillig arbejdsdag:
Arbejdsdagen er endnu ikke programsat, men Kurt Vestergaard er i gang med planlægningen. Der
er denne gang tre prioriterede områder – skæring af bunkerkanter på nord, maling af det nye hus
på drivingrangen samt bænkepladserne ved teestederne.
Ansvarsforsikring vedrørende ”frivilligt arbejde”:
Klubben har en ansvarsforsikring, der dækker eventuelle personskader, hvis nogen skulle være så
uheldig at komme til skade under udførelse af frivilligt arbejde i klubben.
Baneservice:
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi skal have øget vores ”baneservice”. Speciel i weekenderne har
vi behov for at sikre, at folk dels går ud i overensstemmelse med deres reserverede tider og dels
sikre, at der er et fornuftigt ”flow” på banen.
Er der således nogle af jer, der kunne tænke sig at yde en frivillig indsats (primært i weekenderne)
med at køre ”baneservice” i nogle timer, så bedes I venligst kontakte vores manager Torben
Larsen!
Sekretariat:
Torben Larsen har i sidste uge udsendt en mail med et stillingsopslag til en ekstra medarbejder til
”weekend hjælp” - primært i den travle sommerperiode. Vi er fra flere sider blevet spurgt –
hvorfor dette ikke kan dækkes via frivilligt arbejdskraft. Hertil er svaret, at vi i bestyrelsen har
vurderet, at det dels er vigtigt at vedkommende kan indgå i en fast vagtplan, der rækker hen over
hele sommeren, og dels er der så mange forskelligartede arbejdsopgaver i sekretariatet, som skal
varetages, at det kræver en vis kontinuitet, som ikke ville kunne opnås, hvis vi skulle have et antal
frivillige til at varetage opgaven. Kostprisen for ekstra timer har vi naturligvis planlagt og dermed
indregnet i budgettet for 2017.
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Resultater turneringsgolf:
Klubbens medlemmer deltager jo i en del turneringer:
Division- og kvalifikationsturneringen:
Fra Jonas har jeg modtaget følgende:
Klubbens division spillere har været i aktion i weekenden d. 6./7. maj.
Puljen for vores 4. divisions hold ser således ud:
Hjarbæk Fjord GK
Randers GK
Viborg GK
Tange Sø GK
Lørdagens match var Hjarbæk Fjord hjemme mod Tange Sø.
Resultatet blev således: Hjarbæk 8-6 sejr!
Søndagens match var Hjarbæk Fjord hjemme mod Randers.
Resultatet blev således: Hjarbæk 8-6 sejr!
Puljen for vores kvalifikations hold ser således ud:
Hjarbæk Fjord GK
Tange Sø GK
Løkken GK
Give GK
Lørdagens match var Hjarbæk Fjord hjemme mod Løkken.
Resultatet blev således: Løkken 10-4 sejr!
Søndagens match var Hjarbæk Fjord hjemme mod Give.
Resultatet blev således: Hjarbæk 10-4 sejr,
1. holdet ligger således lige nu på en 1. plads i deres pulje
2. holdet ligger således lige nu på en 2. plads i deres pulje.
Golf ved Limfjorden:
Vi har to hold med – et A-hold med Peter Chr. Nielsen som kaptajn, og et B-hold med Ole
Abrahamsen som kaptajn:
De har allerede nu spillet forårets kampe med følgende resultater:
A-rækken:
- Hjarbæk - Løgstør 9-2.
- Hjarbæk - Skive 9-2.
- Aars - Hjarbæk 6 1/2 – 4 1/2.
B-rækken:
- Hjarbæk - Skive 9-2.
- Hjarbæk - Harre Vig 7-4.
- Hjarbæk – Aars 5-6.
Returopgør spilles i august måned!
Regionsgolf:
Regionsgolf veteraner: kaptajn Tage Kristensen:
-

Trehøje – Hjarbæk 10-1.
Hjarbæk – Nordvestjysk 8-3.
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Næste kampe 16. maj mod Struer hjemme og 1. juni ude mod Struer.
Regionsgolf superveteraner: kaptajn: John Kjærgaard – og John har sendt mig følgende: Klubbens
super-veteran hold i regionsgolf er i år i turnering med Ikast, Herning og Dejbjerg. Første runde
blev afviklet den 4. maj, hvor Ikast var på besøg og vandt meget knebent 6 - 5.
Anden runde var mod Herning også på hjemmebane. Her blev det en sikker sejr på 7 - 4.
Næste runde finder sted den 15. maj, hvor Dejbjerg kommer på besøg. Herefter er der returmatch
i Dejbjerg den 2.6. - Herning den 7. 6. og Ikast den 12.6.
Efter to runder, hvor holdene har slået hinanden indbyrdes, indtager Hjarbæk førstepladsen i
gruppen med flest kamppoints.
Kommende sponsormatch:
Husk ”FBA – invitationsmatch” søndag den 21. maj – sidste frist for tilmelding er den 18. maj!
Computer Buffer Adjustment (CBA):
Vi har på det seneste fået en del spørgsmål gående på beregning af CBA. Jeg har derfor fundet
DGU’s forklaring - kommer her som følger:
Nogen gange afvikles en golfrunde under forhold som er “unormale” i forhold til hvordan banen
er ”rated”, for eksempel ved ekstreme vejrforhold og specielt svære baneopsætninger. Selv
under disse forhold kan en runde være tællende forudsat at handicapbetingelserne er til stede.
Når spilleforholdene er “unormale” i en sådan grad at det opleves som uretfærdigt at påvirke
handicappet kan en beregning kompensere for disse spilleforhold og denne udregning
kaldes CBA. I beregningen sammenlignes feltets præstation i forhold til bufferzonen med en
forventet præstation baseret på feltets sammensætning og størrelse. Hvis præstationen falder
uden for grænseværdierne kan det føre til en justering af spillernes bufferzoner. CBA skal
udregnes for alle 18 hullers turneringer som håndteres elektronisk.
Kun handicapgruppe 1-4 indgår i beregningen - mens gruppe 1-5 påvirkes.
De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og -2/RO.
CBA’en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes.
Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA.
CBA’en udregnes i Danmark pr. runde.

------------------------------------------------------Dette alt for denne gang:
På vegne af bestyrelsen mange hilsner!
Klaus Høeg!
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