Formandens klumme
Igen i år vil jeg gerne indlede med at ønske alle medlemmer, medarbejdere og sponsorer et rigtig
godt og lykkebringende nytår - med stor tak for året som gik.
Alt går dog ikke altid som forventet, heller i i 2019.
Enten fik vi for meget vand ovenfra, eller også havde vi tørkeperioder, hvor vandingsanlægget
ikke virkede optimalt. Det sidste skulle dog være ordnet nu - bortset fra vi mangler at udskifte
omkring 100 sprinklere. Resultatet var at greens var ikke just kønne at se på, men dog absolut
spilbare. Teestederne vil jeg undlade at kommentere. Alt i alt var vi dog klar til at modtage en
strøm af gæster.
De kom desværre bare ikke i det forventede antal - resultatet var at klubben havde brugt en masse
penge på maskinel og optimering af banen, men indtægterne udeblev. Hen over sommeren blev
banen flottere og flottere - ja selv greens og teesteder kunne vi glæde os over.
Vi fik da også mange rosende ord fra vores gæster, men de manglende indtægter fra foråret nåede
vi aldrig at indhente.
Dette medførte, at vi måtte spørge vores medlemmer og sponsorer om nogle havde lyst og evne
til at indbetale et ekstra bidrag.
I alt har vi modtaget omkring 70.000 kr. i form af gaver, ekstra sponsorater, salg af greenfee og
en indtægt fra cykelløbet i Søby - Stor tak for den flotte opbakning.
Ligeledes en stor tak til Ærø Kommune for tilskud på 145.000 kr. Forhåbentlig kan vi undlade at
søge om tilskud i fremtiden.
I skrivende stund er Bestyrelsen i gang med at forhandle et tilbagekøb af banen incl. maskinhuset.
Et medlem har tilbudt at låne klubben den fornødne kapital, og på en ekstraordinær
Generalforsamling afholdt den 16. nov. fik bestyrelse mandat til at arbejde videre med handlen alt dog betinget af Kommunens tilsagn om fritagelse for ejendomsskat.

Såfremt det hele lykkes vil det bidrage med en forbedret økonomi på omkring 70.000 kr. årligt og
Bestyrelsen vil nemmere kunne planlægge evt. fremtidige indkøb af maskinel.
I 2020 vil klubben i samarbejde med Turistkontoret rette en kampagne imod Sønderjylland og
Nordtyskland med henblik på at få en masse gæster herfra - nu skal de jo bare lige et smut med
“Ellen” så kan de få oplevelsen af Nordeuropas smukkest beliggende seaside-bane.
Fremtiden tegner således lysere end vi har set det i mange år, men …
vi er meget afhængig af vore sponsorer, og deres fortsatte støtte, og frem for alt SKAL vi
have nogle flere medlemmer. Det er trods alt basis for klubbens fremtid.
Jeg vil gerne slutte med en stor tak til vores frivillige hjælpere - på kontoret og på banen - og også
komme med en opfordring til at endnu flere melder sig til et lille fritidsjob.

Poul Erik

GENERALFORSAMLING 2020

lørdag, den 22. februar 2020 - kl. 11.00 på Ærø Hotel, Marstal.
nærmere info følger

BEGYNDERUDVALGET
Tak til nye medlemmer, pro. Ole Steen og tak til ivrige medlemmer af udvalget.
Årets tilgang af nye medlemmer var en ivrig, spilleglad, træningsvillig og munter samling af
ungdom,” arbejdsramte” og pensionister.
Ole Steen gav de nye medlemmer ekstra lang begynder tid, et tilbud de modtog med glæde.
Handicap-nedgangen viser tydeligt, at mere træning og undervisning hjælper.
Stor tak til Ole.
Onsdagene i løbet sæsonen var som en typisk dansk sommer: Sol, regn, blæst og torden - men
altid med god stemning blandt deltagerne.
På vegne af begynderudvalget

Bodil Lamberg

”onsdagsmad”

læskur mod regn og torden

SERVICEGRUPPEN
En stor tak for det værdifulde arbejde servicegruppen endnu et år har præsteret.
Vi passer klubben hver dag fra morgen til sen eftermiddag fra 1. April til slut november.
Vi hjælper greenfee gæster og turister der bl.a. besøger fyrtårnet og selvfølgelig behjælpelig for
vores egne medlemmer.
Bestyrelsen vil hermed takke de frivillige i servicegruppen for den store indsats.
Vi mødes i 2020.
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Susanne Bramstrup

Matcher i 2020
19. April
17. Maj
7. Juni
28. Juni

Åbningsmatch
Ærø Auto/ Nautic Wood
Rise Flemløse
Slå et slag

9.August Super Brugsen
29-30 Aug Klubmesterskab
18. Okt
Afslutningsmatch

Fra PRO’en
Kære medlemmer. Jeg håber 2020 bliver vendepunktet for en fantastisk positiv fremgang på
Ærø Golf Klub. Bestyrelsens arbejde med konvertering af ejerskab lover positivt. Det er
overvældende med sådan en ekstern support.
Året gik med en forkærlighed for de nye medlemmer. Tak til disse for nogle dejlige onsdage. Jeg
er sikker på onsdag nat - sov alle godt. Vi fortsætter i 2020 med onsdags træning for de
forhåbentlig mange nye. En mindre ændring vil være at undervisningen bliver i 2 moduler - af
max. 1 times varighed. Derfor bliver der et hold fra 14.30 til 15.30 og et fra 15.30 til 16.30.
Herefter inviterer klubben på begynder/kaninmatch.
Medlemmer med en længere historie - er velkommen til at bestille golfundervisning - hvis der er
behov for dette. I 2019 var det ikke tilfældet og det gjorde lidt ondt. Der blev heller ikke plads til
et lille lokale til videoundervisning eller en kaffemaskine.
Vi prøver i 2020 i samarbejde med mit øvrige engagement MOB Ferie og sommerhusudlejning,
Feriepartner, med en kampagne med golfgæsters mulighed for at bo, spille golf, spise godt til
meget fornuftige penge. Dette håber jeg lykkes.
Som noget meget positivt har Ærø Golf Klub meldt sig ind i kampen om
Danmarksmesterskabet for herrer. Vinder vi alt er vi mestre om 7 år. Først skal vi vinde
kvalifikations-rækken mod Blommenslyst, Svendborg og Fåborg i puljekampe. 3 hjemmekampe
og 3 udekampe. Herefter opryknings spil. Minimum 12 gæve golf ærøboere har tilkendegivet
deres deltagelse. 7 pr. kamp. 2 foursome og 3 singler i hulspil uden handicap.
Disse kampe spilles henholdsvis:
02.05.2020 Kl. 10.00 Ærø - Faaborg (Ærø Golfbane)
03.05 2020 Kl. 10.00 Ærø - Svendborg (Ærø Golfbane)
13.06.2020 Kl. 09.00 Blommenslyst - Ærø (Blommenslyst Golfbane)
14.06.2020 Kl. 09.00 Faaborg - Ærø (Faaborg Golfbane)
15.08.2020 Kl. 11.50 Svendborg - Ærø (Svendborg Golfbane)
16.08.2020 Kl. 10.00 Ærø - Blommenslyst ( Ærø Golfbane)
Det bliver så spændende... :-) Personligt regner jeg med, at være topform.
Jeg glæder mig til en top trimmet golfbane, glade mennesker og mange gode timer.

Ole Steen, PGA

Dametur 2020: 15-17. juni
I år går dameturen til Als, med 2 overnatninger på Nørherredhus i Nordborg.

Vi tager af sted mandag den 15. juni og spiller Benniksgård.
Tirsdag spiller vi Nordborg som ligger 1 km fra hotellet,
.
Dette arrangement koster 1275,- kr.
Prisen inkluderer:
• kaffe og kage v. ankomst
• 2 x overnatninger, i delt dobbelt værelse. Enkelt værelse koster 600,- ekstra
• 2 x 3 retters menu
• 2 x morgen buffet
• 2 x greenfee på hhv. Benniksgaard og Nordborg
Buggy på Benniksgaard koster 250 kr og på Nordborg 300 kr
Ved tilmelding bedes I venligst oplyse om I skal leje buggy og om I skal have enkelt værelse. Vi
kører 2 pers i hver bil, som vi også har gjort de sidste par år.
Tilmelding til dette arrangement skal ske senest den 1. april
hvis vi kan være sikre på, at få plads på banerne.
Skriv eller ring til:

Anette 21 49 88 79, mail anette@ullman.dk
eller Mette 22 63 22 81, mail persbro.ml@gmail.com

ÅBNINGSMATCH
søndag 11. april – 34 spillere
I årets første match blev der spillet Stableford
for par sammensat af turneringsudvalget.

Nr 1 - med 87 point
Jørgen Kock & Sebastian Juhl

Nr 2 – med 65 point
Rie Pape Møller & Sigurd Hansen
Nærmest hullet:
Hul 5: 7,07 m
Hul 10: 2,94 m
Sebastian Juhl
tog dem begge

Nr 3 – med 61 point
Peder Filipsen & Hanne Lindholm

Tak for flotte præmier til:
Restaurant Arnfeldt
Den lille Café
Ærøskøbing Røgeri

Restaurant Spiseriet
Hotel Marstal
Viking Tranderup

ÆRØ AUTO CENTER og NAUTIC WOOD
Match søndag 5. maj
Det kølige vejr viste sig fra sin bedste side. Vi spillede Stableford i 2 rækker.
A-rækken

Nr 1: Mogens Larsen, 37

Nr 2: Niels Bjerre, 37

Nr 3 : Thorkild Kristensen, 36

B-rækken

Nr 1: Diana Häggman, 51

Nr 2 : Mette Lage, 34

Nr 3 : Kristian Vesten, 33

Nærmest hullet:

Hul 5 1,53 m
Christina Halmø

Tak for flotte præmier fra

Hul 10 – 1,85 m
Bent Hvolbøl

og

RISE / FLEMLØSE - MATCH
søndag 2. juni
Vi spillede Hallington i 2 rækker.
A-rækken

Nr 1: Max Kristensen, 71

Nr 2: Thomas Hansen, 70

Nr 3 : Bent Hvolbøl, 69

B-rækken

Nr 1: Willy Knudsen, 71

Nr 2 : Mette Lage, 70

Nr 3 : Jørn Filskov, 70

Nærmest hullet

Hul 5 – 5,62 m

Hul 8 – 1,87 m

Hul 10 – 4,10m

Hul 16 – 2,14 m

Willy Knudsen

Niels-Ove Nielsen

Kaj Nøttrup

Henning Lund

Og så var der tre spillere, der fik BIRDIE:

Terje Lamberg, hul 3

Tak til

Ivar Skov, hul 12

Henning Lund, hul 15

for meget flotte præmier

SLÅ ET SLAG FOR
match søndag 30.juni
En 3-kølle-match. Vi spillede Stableford i to rækker.
A-rækken:

1: Michael Andersen (34)

2: Terje Lamberg (31)

3: Bodil Lamberg (30)

B-rækken:

1: Jørn Rasmussen (34)

2: Kristian Vesten (30)

3: Jørn Filskov (30)

Og så var der masser af
andre præmier

Der blev samlet

til de første 8 i hver række

3200 kr

og mange fine

til det gode formål

klap-præmier

SUPERBRUGSEN–MATCH
søndag 11. august
A-rækken spillede SLAGSPIL med handicap :

Nr 1: Henning Hürdum (73)

Nr 2: Michael Andersen (78)

Nr 3: Jørgen Riis (78)

B-rækken spillede STABLEFORD :

Nr 1: Johannes Renneberg(41)

Nr 2: Inge Løfvald (37)

Nærmest hullet:

Tak til

Hul 10 – 6,90 m
Bente Mose

for flotte
præmier
og dejlig
frokost.

Nr 3: Dorthe Rejkær (36)

KLUBMESTERSKABER

2019

2 runder slagspil uden handicap – afholdt Lørdag 31/8 + Søndag 1/9 med 26 deltagere
HERRER:

Nr. 1: Thomas Christlieb (181) Nr. 2: Flemming Dovald (182) Nr. 3: Jørgen Kock (183)
DAMER:

Nr. 1: Rie Pape Møller (199)

Nr. 2: Bodil Lamberg (208)

Nr. 3: Dorthe Rejkær (215)

Nr. 2: Bent H. Mikkelsen (188)

Nr. 3: Terje Lamberg (196)

OLDBOYS:

Nr 1: Jakob Møller (188)
Årets skævert

Tusind tak til

HR Salg & Service
Marie-Louise Østblom

3 glade vindere

for flotte præmier

AFSLUTNINGSMATCH
søndag 27. oktober – 35 deltagere
Der blev spillet Stableford over 9 huller
A-rækken:

1: Poul Erik Therkelsen (17)

2: Sigurd E. Hansen (17)

3: Mogens Larsen (16)

2: Hans Erik Hansen (11)

3: Hanne Lindholm (11)

B-rækken:

1: Johannes Renneberg (13)

Tak TIL
For flotte præmier

TAK TIL

.

…

Også Tak til:
Cafe Arthur – Fod på fødder – Wiking Tranderup – Finn’s Bageri

–

Gæstgiveri Bregninge

Ærøskøbing Røgeri - Skorstesfejer Johannes Renneberg

