Nyhedsbrev fra bestyrelsen 19. oktober 2018.

Hej Alle.
Her hvor vejret de seneste dage har vist sig fra sin pæneste side med
de varmeste oktoberdage i mange år (løvfaldssommer) så nærmer vi os
alligevel med hastige skridt afslutningen på golfsæsonen 2018.
Husk således afslutningsmatchen den 27. oktober! (Tilmelding som
sædvanligt via golfbox).
Det betyder så også, at vi i bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge
den nye golfsæson 2019, og herunder naturligvis budget 2019!
Status på økonomien 2018 er, at vi nu følger det reviderede budget
(kommer ud af 2018 med et lille overskud). Et revideret budget, som vi
naturligvis måtte lave efter, at vi ved udgangen af august måtte
konstatere, at vi primært grundet manglende green fee indtægter sigtede mod et underskud for
2018 i størrelsesorden kr. 100.000!
I bestyrelsen er vi enige om, at vi IKKE ønsker at komme i samme situation til næste år. Vi skal
have et budget, der holder uanset vejr og vind (varm eller regnfuld sommer). Vi har derfor i
bestyrelsen indledt en møderække, hvor vi drøfter/nytænker strategi for de kommende år. Vi har
alle parametre i spil – intet er helligt.
Vi ser bl.a. på hele golfklubbens:
- Organisation, herunder arbejdsrutiner og muligheder for effektivisering for
greenkeeperne, for administrationen, for shop, for træneren (dette naturligvis i
samarbejde med Poul Børge, Torben og Jonas).
- Generelle omkostningsbesparelser.
- Markedsføring (brug af sociale medier osv. osv.)
- Kontingentstruktur.
Resultatet skulle meget gerne udmønte sig i en række effektiviseringer/ændrede rutiner og altså
fremtidige budgetter, der holder, og sikrer os konsolidering af klubbens økonomi!

Klubmesterskaberne 2018 (weekenden den 22. & 23. september):
Klubmesterskaberne blev i år afviklet med pæn deltagelse (ca. 60 fordelt på de forskellige klasser).
Der blev kæmpet bravt både lørdag og søndag med følgende resultater:
klubmestre & runner up!
Herrer:

Anders Vestergaard
Nicolai Kobberholm
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Mid-Age Herrer:

Carsten Bjørnlund
Lars Henriksen

Senior Herrer:

Johnny Hansen
Kurt Vestergaard

Senior Damer:

Laila Struntze
Lisbeth Skals

Veteran Herrer:

Leo Mouritsen
Jens Kristian Toft

Veteran Damer:

Ruth Nørremark
Gitte Almsøe

Super Veteran Herrer:

Jørgen Skovgaard
Ole Ambrosius
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Indlæg om damer 60 +

I år var “Golf ved Limfjorden” også for “ Damer 60 +”. Vi havde en del interesserede damer og
tilmeldte to hold. Dorthe Menne og undertegnede meldte sig som holdledere.
Begge hold endte med en placering som nr. 2 i rækken og spillede semifinale i Aars mod
henholdsvis Skive og Løgstør.
Begge Hjarbækhold vandt og den 21.9 var der finale i Hjarbæk - hjemmebane efter eget ønske, da
finalen ellers var berammet til neutral bane. Vejret var lidt blandet og ligeså spillet. Dorthes hold
måtte dog se sig besejret og Hjarbæk 1 fik pokalen.
Dagens hold 2: Ida, Gitte, Else og Lene
Dagens hold 1: Hanne, Lisbeth, Jytte og Brita
En hyggelig turnering, hvor der er plads til mange flere
Brita Rokkedahl.

Frivillig Match lørdag den 6. oktober:
I bestyrelsen besluttede vi som bekendt (af sparehensyn) at aflyse frivillig matchen.
Det viste sig dog hurtigt, at der var stor opbakning til alligevel at gennemføre matchen med
egenbetaling.
Nalle kom på banen og tilbød at lave en lækker buffet til en fornuftig pris og da den Jyske
Sparekasse samtidig ville sponsere præmier for kr. 5.000! ja – så var der ingen tvivl matchen skulle
gennemføres.
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Hurtigt tog tingene yderligere fart, idet en del af vores sponsorer (se billede) gerne ville takke de
frivillige for indsatsen hen over året med et yderligere sponsorat.
Det betød så også grillpølser med ”avec” på turn – hvor Poul Erik Mortensen ydede en fornem
indsats med at servicere alle deltagerne. Poul Erik havde desuden fået sponserede kakaomælk og
kager, så der var stor aktivitet i teltet og ikke et øje tørt – også en STOR tak til Poul Erik!
Jonas (vores træner) indledte i øvrigt dagen på rangen med en fin ”klinik”!

Der var 54 deltagere i matchen, der blev afviklet med stableford i tre rækker – undervejs med små
sjove konkurrencer! Til aftenarrangementet var vi 65, der nød den lækre buffet og det hyggelige
samvær med fællessang og naturligvis en masse snak! Et særdeles vellykket arrangement, som vi
håber at kunne gennemføre efter samme koncept til næste år!
Vinderne i de tre rækker:
A - rækken: Nr. 1 Torben Larsen 39 point Nr. 2 Lars Henriksen 38 point.
B - rækken: Nr. 1 Egon Rokkedahl 38 point Nr. 2. Gert Skals 36 point.
C – rækken: Nr. 1. Brita Rokkedahl 38 point Nr. 2. Anders Krone 32 point!

Dette alt for denne gang!
På vegne af bestyrelsen
Mange hilsner
Klaus Høeg
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