Formandens klumme
Igen kan vi afslutte et fantastisk år ..
Vanen tro 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.
For første gang er året forløbet stort set som forventet…. sådan da.
Vi begyndte året helt som ønsket. Maskinparken blev gjort klar og toptunet - banen begyndte
at ligne det vi gerne ville have - ja, vi var klar til at modtage en strøm af gæster.
Og de kom - ikke i samme målestok som i 2020, men som budgetteret og forventet. I 2020
havde vi 3.389 greenfeegæster og selv om vi i år “kun” nåede op på 2.973 er det absolut
tilfredsstillende og langt flere end de foregående år.
Vi har i 2021 ikke haft coronastriktioner, der har haft betydning for spillet på banen eller
arrangementer - bortset fra generalforsamlingen, der måtte udskydes igen og igen.
Igen har vi en tilfredshedsundersøgelse på Google My Business, der giver Klubben 4 stjerner
ud af 5 mulige. Se det er der fremtid i - derfor stor tak til de mange frivillige, der hver især
yder en uvurderlig indsats. Vi modtager rigtig mange mails med rosende ord til greenkeeperen
og servicepersonalet - det tyder jo på vi er godt på vej mod målet: At alle gæster gerne skal få
en dejlig oplevelse. Det skal vi fortsætte med….
Senest har vi fået et (særdeles tiltrængt) nyt køkken. Medlemmerne fra 7-27 benytter køkkenet
flittigt og i kraft af flere sponsorater samt en kæmpe arbejdsindsats har de etableret et nyt rigtig
flot køkken til en udgift stort set uden betydning for Klubben. Flot gestus - og tusind tak.

Desuden er lejekontrakten med ejeren blevet udvidet til fremover også at omfatte Udkigshuset
imod en årlig forhøjelse af grundlejen på 8.000kr. Klubben råder således fremadrettet over
hele bygningskomplekset.
Det er fortsat Bestyrelsens holdning, at vi trods den nuværende gode likviditet ikke ændrer
strategi - dvs. vi fortsætter den nøjsomme linie. Alligevel har vi dog brugt rigtig mange penge
i år såvel på banen, maskinparken som på bygningskomplekset. Alene vedligeholdelse af
maskinparken løber efterhånden op i omkring 500.000 kr. - “nye” maskinindkøb omkring
150.000 kr - kasseterminal 25.000 kr - nye flag, 1 buggy, nogle nye vinduer 60.000 kr, bokse
ved maskinhuset 158.000 kr, spulebrønd på hul 1 35.000 kr osv.
Det er godt nok dyrt at drive en golfklub. Det er ikke nyt - forskellen er bare, at nu har vi haft
råd til at få opfyldt nogle af alle de mange hængepartier. Jeg tror det er første gang i Klubbens
historie vi har brugt så mange penge, men vi har tjent dem og jeg forventer trods det at vi
afslutter året med et lille overskud.
Jeg mener vi har al mulig grund til se fremad med optimisme. Det vil stadig være dyrt at drive
Klubben, men nu har vi altså fået løst nogle af de største og dyreste problemer.
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 vore frivillige hjælpere - på kontoret og på banen samt
trænerteamet - men også komme med en opfordring til at endnu flere melder sig til et lille
fritidsjob. Er der fx. 4 friske fyre til at klippe fairways - det vil sige 1 dag hver 14. dag - burde
være til at overkomme. Henning sidder ved telefonen og venter på dit opkald….

Poul Erik

FRA CHEFGREENKEEPEREN
Igen i år har vi haft en fantastisk sæson med mange greenfee gæster.
Mandskab:
Søren Therkelsen kom til os i sidste time med en masse ernergi, god arbejdsmorale og godt humør. Semirough, digerne og
ellers alt andet hvad der har skulle buskryddes, servicering, smørring og rengøring af de store maskiner- er alt udført til
U.G. af Søren.
Vi har haft en lang sæson hvor Søren og undertegnede har klippet indtil d.1 december, da væksten har været god igen i år.
Vi har aldrig været så godt med som vi har været denne sæson, og alt er klippet i bund.
Et stort tak til Søren for en god sæson, jeg ønsker dig alt godt fremover.

Maskiner:
Målet er nært med de maskiner der er nødvendige for at kunne passe golfbanen optimalt og alt dette har vi nået på 5 år.
Igen må vi give Henrik fra HR Salg & Service et stort tak for et fantastisk godt samarbejde og de gode maskinhandler.
Også her et tak til lokale samarbejdspartnere.

Maskinerne bliver løbende skiftet ud, grundet slitage. Og her går vi ind for at genbruge, enten ved at skiftet slidte dele ud
eller opkøbe gode brugte maskiner svarende til vores budget. Vi er godt kørende med vores maskiner, sammenlignet med
andre klubber i Danmark.
Dermed skal siges en stor tak til en handlekraftig bestyrelse med økonomisk ansvarlighed.
Banen:
2021 har været en fantastisk sæson med god vækst, så vi har klippet meget og vi har klippet længe. Alt afhængigt af nedbør
håber jeg at der kan bruges buggys resten af sæsonen. Vi er nu igang med at montere en spulebrønd i roughen mellem hul
1 og 9, sådan at vi få den kunstige sø væk på hul 1.
Vi er godt i gang med at få nyt sand i bunkerne.
Egne træer er flyttet fra roughen ind på banen, ved opdeling imellem hul 1 og hul 7, imellem hul 3 og hul 6 og imellem hul
17 og korthulsbanen/par 3 banen.
Vi er begyndt kampen mod mossen på greens men det er en lang og bekostelig process som tager flere sæsoner at komme
til livs.
Igen stor ros til klubbens medlemmer for at rydde op efter sig selv på teestederne, både af brækket tees og
cigaretskodder.
Og en stor tak til alle de frivillige i klubben, uden jeres hjælp var alt dette umuligt.
Ærø golfklub tager gerne imod frivillige der vil hjælpe med fairway klipningen 1 dag hver 14 dag. Jo flere vi er om jobbet
de færre gange skal vi møde op.
Igen i år vil jeg gerne sige tak for endnu et godt og spændende år i Ærø golf klub og jeg glæder mig meget til den
kommende sæson 2022.
Med venlig hilsen

Henning Lund

SERVICEGRUPPEN
Servicegruppen har haft specielle arbejdsvilkår i 2021 med Corona, som vi måtte beskytte os
imod og det lykkes helt igennem.
Der har været mange greenfee-gæster, lige knap 3000 , som vi har modtaget og givet den bedste
service, så de følte sig godt tilpas på banen og på hul 19.
Vi giver også opmærksomhed til de turister, der selvfølgelig skal besøge tårnet og den nordligste
pynt på øen. De er ofte interesserede i hvad Ærø Golf Klub er for en, og hvor der er en god
frokost restaurant.
Vi kan se på de sociale medier, at golfspillerne er begejstrede for vores bane og dens
beliggenhed og ofte bliver servicevagterne nævnt som en positiv oplevelse.
Derfor tak for den kæmpe indsats I hver især yder for at vi kan bevare Ærø Golf Klub og have
servicevagter fra 1. april til 30. oktober.

Vel mødt til en ny sæson 2022.
Susanne Bramstrup

BEGYNDERUDVALGET
Igen i år har vi haft en fin tilmelding til vores gratis tilbud med træning. Mark har stået for
træningen og Jacob Møller har sørget for, at spillerne fik en tur rundt på banen, så de er godt
rustet og har styr på reglerne. Der var også spil onsdag efter træningen – håber vi ser de nye
medlemmer på banen i 2022.
Til de nye medlemmer - Husk der er spil onsdag kl. 17 (skriv jer på listen i klubhuset) og tirsdag
kl. 8.30 (Driverklubben - kræver ikke tilmelding)) – der er også mulighed mandag kl. 10 (kræver
ikke tilmelding) og så er der damedag torsdag kl. 10 (kræver ikke tilmelding). Så kom og mød
andre fra klubben.
Til sidst tak til begynderudvalget for jeres store engagement med vores nybegyndere – håber vi
ses på banen igen i 2022.

Bente Mose

Senior klubben

Vi spiller hver mandag.og starter sæsonen mandag den 28. marts kl. 10.
Alle er velkommen, alder ingen hindring ej heller handicap.
Man møder blot op, så man er klar til at gå ud kl. 10.
Det koster kr. 20, som går til, enten en fælles tur til en anden golfklub eller julefrokost.

(Anette mobil 21 48 88 79 Jette mobil 50 46 16 36)

Turneringskalender 2022
24.04
15.05
12.06
03.07
14.08
3+4.09
25.09

Åbningsmatch.
Super Brugsen.
Pink Cup.
Ærø Auto/Nautic Wood.
Rise Sparekasse.
Klubmesterskab.
Afslutning.

Stableford
3-kølle-match
Stableford.
Stableford
Texas scramble
Slagspil
Flagspil

Mange hilsner
Anette og Jette

TAK TIL VORE SPONSORER

.

…

FERIEPARTNER
ÆRØ

Også Tak til:
Fod på fødder – Wiking Tranderup – Gæstgiveri Bregninge - Ærøskøbing Røgeri
Skorstesfejer Johannes Renneberg – Grethe Maler – Restaurant Arnfeldt – Cafe Aroma Andelen Guesthouse – The Monica

