Formandens klumme
Generalforsamling den 28. marts 2015 (regnskabsår 2014):
Blev afholdt Ærø Hotel, Marstal og der deltog ca. 40 medlemmer, som efter generalforsamlingen hyggede sig
med at indtage en god æggekage.
Formanden aflagde en beretning, som stort set er identisk med det, som står i Fyrtårnet fra november 2014.
Bodil Lamberg og Ebbe Staugaard var på valg, og de modtog begge genvalg.
Jørn Filskov ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Jesper Lau Petersen valgt.
Sæson 2015:
Sportsligt har vi haft en god sæson med tilfredse golfspillere og en rigtig god bane.
Der er brugt flere penge til lønninger, og vi har lagt en del af roughen ned, ligesom vi har leaset nogle maskiner,
bl.a. en tromle til greens, og en roughklipper, og det har givet banen et godt løft.
Tak til greenkeeperstaben for den store indsats, og tak til de medlemmer som giver en hånd med på banen.
Økonomisk ser det fornuftigt ud, selvom vi får et lille underskud på den ordinære drift, efter regnskabsmæssige
afskrivninger.
Afskrivningerne er noget større end året før, da vi også skal afskrive på de 3 buggyer som klubben har købt
kontant, via en gave på kr. 105.000, fra et af vores trofaste medlemmer. Flot gestus som varmer meget.
Efter at gaven er bogført som en ekstraordinær indtægt, har vi et overskud på niveau med overskuddet
i 2014, og egenkapitalen er for første gang i klubbens historie positiv.
Vi har foretaget en del engangs-investeringer, som påvirker regnskabet i negativ retning, da vi har afskrevet dem
fuldt ud.
Vi har bl.a. opført en carport til buggyerne, installeret en ny port og en varmepumpe i udsigtshuset, så
medarbejderne kan holde varmen, når de opholder sig der.
Tak til Bjarne Holm, Jack Sørensen, Anette Ullman og Henning Jensen, og Ærø Brand Fonden, for hjælp og
tilskud til at opføre carporten.

Gæstespillere:
Indtægten er steget med knap kr. 60.000, der primært skyldes en fordobling af indtægten fra samarbejdet med
Ærø Hotel, hvilket vi er meget tilfredse med.
Hotellet har afregnet kr. 121.000 i 2015 for golfophold, og indeværende sæson tegner også lovende.
Medlemmer:
Indtægten fra kontingenter i 2015 er på niveau med året før, hvilket er acceptabelt, men desværre mister vi flere
medlemmer, end vi får nye ind, så vi frygter for en væsentlig nedgang i indtægten herfra i 2016, da der er
forholdsvis mange aktive seniorer der har meldt sig ud pr. 1.1.2016. En del fortsætter dog som fleksmedlemmer.
Det er en bekymrende udvikling, som bestyrelsen endnu engang vil sætte fokus på, og vi håber at medlemmerne
fortsat vil yde en indsats for at skaffe nye medlemmer.

Sponsorer:
Vi mistede i 2014 en del sponsorer, og i 2015 har den største sponsor set sig nødsaget til at nedsætte beløbet
væsentligt, og den næststørste sponsor har opsagt aftalen, på grund af ny politik for sponsorater i koncernen.
Det betyder en samlet reduktion af sponsorindtægterne på kr. 55.000.
Bestyrelsen overvejer at nedsætte et sponsorudvalg, med henblik på at skaffe nye sponsorer, og såfremt der er
medlemmer der har lyst give en hånd med i udvalget, hører vi gerne fra dem.
Vi leder fortsat efter en hovedsponsor, men indtil videre er det ikke lykkedes os at finde en.
Greenkeeper:
Som bekendt har Jørgen Nielsen opsagt sin stilling ultimo sidste år, og han har fået job i Morsø Golfklub på
Mors.
Jørgen vil gerne tættere på sin familie i Jylland. Vi takker Jørgen for hans indsats i klubben, og ønsker ham held
og lykke fremover.
Bestyrelsen har i stedet ansat Morten Egebjerg Jensen, som starter 1. marts hos os.
Han er 43 år, har singlestatus, og 2 børn fra tidligere forhold.
Morten kommer fra en stilling i Odense Golfklub, hvor han har været ansat som greenkeeperelev siden 2012.
Han gør sin uddannelse færdig, med forventet afslutning næste år, og indtil da tituleres Morten som Banechef.
Han har været ansat i 2 andre golfklubber, og i 2007-2010 anlagde han i samarbejde med sin far, som ejer arealet,
Sandager Golfbane på Sjælland. En 9-hullers bane, som er i god drift.
Morten flytter ind i lejligheden på 1. sal i klubhuset, så han får ikke så langt på arbejde.
Sæson 2016:
Hvis vi ser bort fra de ekstraordinære udgifter vi afholdt sidste år, var resultatet i 2015 på niveau med resultatet i
2014, som udviste et overskud på ca. kr. 130.000, før regnskabsmæssige afskrivninger, hvilket er et godt resultat.

Hvis sponsorindtægterne og indtægten fra kontingent reduceres som tidligere beskrevet, kan det måske blive
nødvendigt at reducere lønningerne.
Der udestår fortsat en del vedligeholdelsesarbejder på klubhus, udsigtshus og fyrtårnet (indvendig).
Vi håber at der stadig er medlemmer som vil give en hånd med, så udgifterne til vedligehold/reparation
reduceres til alene at være køb af materialer. Vi har fået kr. 10.000 af Sydbank Fonden til køb af maling til
fyrtårnet. Mange tak for det.
Poul Erik Therkelsen og Max Kristensen har sidste år stået i spidsen for maling og reparation af de 2
træbygninger, der bruges til henholdsvis bagopbevaring og maskiner (ved udsigtshuset).
Malingen blev doneret af Malermester Jan Petersen, Marstal. Mange tak for det Jan.
De to har også stået for etablering af en ”rengøringsplads” ved sidstnævnte træhus, hvor vi kan få golfskoene
blæst rene, på vej ind fra hul 18 til klubhuset.
Fliserne blev lagt af Anders ”brolægger”, og sandet blev doneret af Rise Beton. Tak til Anders og Bent.

Kaj Nøttrup

Afsked med Jørgen

Efter 9 sæsoner i Ærø Golfklub, har vi valgt at rykke teltpælene op, og flytte til Jylland.
Jeg ønsker Morten Egebjerg Jensen held og lykke fremover med arbejdet på Danmarks smukkeste bane.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde de sidste 3 år og tak til alle de frivillige, der har været med til at få
bragt banen tilbage, så den i dag fremstår i en rigtig god stand, uden jeres hjælp havde det ikke været muligt.
Jeg skal fremover arbejde som chefgreenkeeper i Morsø Golfklub, hvor i selvfølgelig alle er velkomne 
Held og lykke fremover og tillykke med 10- års jubilæet.

Jørgen

HUSK GENERALFORSAMLING
lørdag den 30. Januar kl. 11.00

På ÆRØ HOTEL, Marstal

KONTORSERVICE
I 2015 har vi været en ”fast stab” på 7-8 personer til at klare opgaverne. Vagterne er blevet fordelt uden
nævneværdige problemer og der har således været en servicemedarbejder til stede i klubhuset hver dag fra
påsken til 4. oktober.
Flot ! Og stor tak til de medlemmer, der således har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde. Vi har igen haft en
rigtig god sæson – dejligt mange (omkring 2000) greenfee-spillere og dermed også i perioder passende travlhed.
Vi har modtaget rigtig mange emails med overvældende positiv feedback fra vore gæster. Vi er blevet rost for
vores service, og banen er blevet karakteriseret som flot, tilpas krævende, fantastisk beliggende, velpasset og
trimmet.
Lad os håbe de flotte kommentarer medfører lige så mange besøg igen til næste år fra såvel ”klubber-i-klubben”
som gæstespillere i al almindelighed.
En udfordring har det dog stadig været at skulle betjene vores Golfbox-system. Vi har oplevet alt for mange
gange hvor netforbindelsen forsvinder – og dermed også muligheden for at benytte touch-skærmen. Jeg håber
inderligt at TDC magter at løse det problem.
Jeg håber at vi også i sæson 2016 kan blive en fast stab, der varetager servicefunktionen, så vi kan byde vores
gæster velkommen til nogle inbydende lokaliteter og en flot bane.

Poul Erik

NYE HANDICAP REGLER FOR 2016.








Det er nu muligt at spille 3 EDS runder om ugen, dog kun EN 9 hullers runde /dag.
Det er nu muligt at spille tællende 9 hullers runder fra handicap gruppe 3 til 6 ( hcp 11,5 - 54 )
Der er tilføjet en ny handicap kategori 6, med spillere fra hcp 37 - 54.
Klubhandicap er nu for spillere i hcp 55 - 72. Hcp 72 er dermed den højeste grænse for hcp i Golfbox,
og disse spillere får beregnet spillehandicap som spillere i handicap kategori 6.
Spillere i kategori 6 og med klubhandicap må indberette scores som EDS.
Der er tilføjet 3 nye kolonner til handicaprapporten for den enkelte spiller.
Fremover erstattes begrebet "handicap" med "klubhandicap", således at man enten har et
"EGA Handicap" eller et "Klubhandicap".
Det nye system træder i kraft efter Årsrevisionen, dvs. efter 31 jan.2016.

TRÆNER 2016.
Fredrik Johnsson fortsætter som træner hos os i 2016, men antallet af træningsdage er reduceret til 8 .
På nuværende tidspunkt er datoerne ikke fastlagt, men bliver annonceret så hurtigt som muligt. Ligeledes tilbud
om enkelt- og holdlektioner.
Træning hos PRO giver:


bedre forståelse og udførelse af golfslag



lavere handicap



større spilleglæde

Alle spillere, uanset niveau, opfordres til at benytte sig af undervisning.

På begynderudvalgets vegne
Bodil Lamberg

Begyndertræneruddannelse, Dansk Golf Union 1.11.15
Bodil Lamberg, Jesper Lau og Susanne Bramstrup deltog i Begyndertræneruddannelse tilrettelagt af Dansk Golf
Union.
Begyndertræneruddannelses-konceptet er udviklet i samarbejde mellem Dansk Golf Union (DGU) og
Professionel Golfers Association (PGA).
Vi var igennem teori og praktiske øvelser, som vi i 2016 vil vise i klubben. Der vil komme opslag om dette.
Hvad kan vi bruge begyndertræneruddannelsen til og hvad er vores kompetence:
Det er begyndertrænerens opgave, at støtte nygolferen i at træne de slag og øvelser som PGA træneren har
planlagt med nygolferen.
Vi var alle 3 meget optaget af kurset og de øvelser vi har gennemprøvet, samt mange andre, vi har fået i en
mappe. Vi glæder os til at vise, flere af de sjove og udfordrende øvelser vi har lært til puttning og indspil.

Bodil, Jesper og Susanne

DAMETUR 2016

I år går turen til Pejsegården i Brædstrup igen
Vi tager afsted Mandag den 6. juni til og med onsdag den 8. juni.
Pris 1720 kr. (i delt dobbeltværelse)
Denne pris er incl:


2 overnatninger



2 x morgenmad



2 x 2 retters middag



3 x greenfee

Mandag spiller vi Himmelbjerget,

Ttirsdag spiller vi Silkeborg Ry

og på turen hjem spiller vi Vejle

Vi kører to i hver bil, da det er det letteste, når vi skal spille på forskellige baner hver dag og ingen af banerne
ligger i gåafstand fra Pejsegården.

Da vi gerne vil reservere nogle værelser beder vi om en tilkendegivelse fra jer senest den 10. februar
Dem af jer som gerne vil have enkeltværelse bedes oplyse det, det koster 160 kr. ekstra.

Skriv en mail til anette@ullman.dk eller ring 21498879/62581440 – også selvom du gav en
forhåndstilkendegivelse ved vores julearrangement i december.

Anette, Inge og Mette

10 års jubilæum i Ærø Golfklub i september 2016
Tiden nærmer sig, hvor vi skal fejre Ærø Golf Klubs 10 år jubilæum dag.
Denne dag skal selvfølgelig fejres med pragt og farver.
Vi skal derfor have samlet en arbejdsdygtig gruppe, der seriøst vil planlægge denne fødselsdag.
Er du interesseret ring til Susanne

20 51 95 35

(foto fra indvielsen 2. sept 2006)

BRIDGE & GOLF – pinsen 2015

Turneringen blev gentaget og vi som arrangører sad tilbage med gode tanker og mange fantastiske
tilbagemeldinger. Før afslutningsdagens slut, havde vi modtaget de første tilmeldinger til næste års turnering.
Totalt 36 par deltog . Interessen for turneringen var så stor, at vi en overgang havde venteliste. Da turneringen
startede havde sygdomsfrafald gjort, at alle som havde lyst, kunne deltage. Deltagerne bestod af både nye og
tidligere deltagere.
Søndagens turnering blev gennemført i flot solskins vejr - mandagen startede med regn og blæst, men efter en
times tid kom solen atter frem, hvilket betød at alle kunne nyde samværet og hul 19 udendørs. Deltagerantallet
viste sig at være det maximale vores faciliteter kan rumme.
Tak til alle frivillige hjælpere til turneringen - uden jer havde arrangementet ikke været vellykket.
Turneringen gentages i pinsen 2016 - midt i maj måned - håber vejret er med os, så banen fremstår
"sommerklar".

Bodil Lamberg

Fredrik Johnsson Golf Academy - (se også hans Facebook under dette navn)
Fredrik har givet undervisning på Ærø i forsommeren - og torsdag, den 27. august, fik 5 af os en samlet
gennemgang af "lektien".
Fredrik har tålmodigt og meget letforståeligt banket nogle grundlæggende øvelser og udtryk ind i os. - Hvad
siger I til en dag med disse udtryk: orangutang - Y'et - hammeren - rotation som det helt gennemgående tema? Eller tæppebankning, demonstreret og afprøvet med driveren, dog med driverhovedet i egen hånd. - Sømmet
gennem venstre hånd skal pege mod målet, ikke op i himlen. - Du skal turde slå til den bold! - Det er DIG, der
bestemmer!
Jeg tror, vi alle fem kan nikke genkendende til dette - og hvis du ikke fatter en brik, skulle du tage nogle timer
sammen med Fredrik. - Han har en helt speciel måde at forklare, hvordan man bliver bedre til at spille rigtigt og
skære ned på antallet af slag.
Vi fik en fin træning, der startede på green. 6 tees placeret om hullet i en meters afstand. Hvor mange gange
kommer du i hul ud af 30 forsøg?

Venlige hilsner
Vibeke Lykke Friis

Efter at have deltaget på et af dette års golftræningshold hos Fredrik, er der kun positive ting at sige derom. Vi
fik vist mange både store og små detaljer - som forudsat vi husker at bruge dem – kan hjælpe til en forbedring af
vores spil og samtidig måske afvikle nogle selvlærte uvaner.
Vi blev ikke rettet til en total ændring af vores spil, men fik vist, forklaret og afprøvet de forskellige ”fif”. Vi fik
repeteret vigtigheden af korrekte bevægelser, af opvarmning og af træning, ikke mindst for så vidt angår træning
i indspil og putning.
Vi fik svar på de spørgsmål, som vi havde og samtidig en uddybende og forståelig forklaring på, hvorfor ”dit og
dat” gik galt i vores daglige spil. Vi tror ikke, at Fredrik er håndlæser, men han er handskelæser. Han afslører i
visse tilfælde vores fejl ved at se, hvordan vores handske er slidt.

De bedste hilsener
Helga og Einer

Model af Skjoldnæs Fyr:
Modtaget den 25. nov. 2015
af Helmer Petersen, Marstal ( 95 år )
Helmer og hans familie var hyppige gæster
hos Fyrmester Kristian Grumsen på
Skjoldnæs. Fyrmesteren havde bolig i
stueetagen i det vi i dag kalder Caféen og
Klublokalet. Hans 3 børn boede på 1. salen.
Den ene søn i kvisten imod nord, den
anden søn i kvisten imod øst, og datteren
(Martha) i kvisten imod syd. Helmer var
dengang ca. 14 år og hemmeligt forelsket i
Martha.
Fyrassistenten havde bolig i sydfløjen (i dag køkken + div. roderum). Fyrpasseren havde bolig i nordfløjen (i dag
køkken, kontor mv.) Indretningen har givetvis været en smule anderledes end vi kender det i dag, men der har
under alle omstændigheder boet 3 familier i bygningen.
Modellen er fra Familie Journalen og blev bygget for omkring 70-75 år siden (under 2. verdenskrig) og Helmer
er nu meget svagelig og så småt ved at afslutte sit lange liv.
Han ville egentlig smide modellen ud, men datteren overtalte ham til at spørge os (Golfklubben) om vi havde
interesse i at overtage den.

Golf Daters - på besøg den 11. - 13. September 2015.
Det var femte gang jeg havde arrangeret denne tur. Golfere fra både Jylland, Fyn og Sjælland deltog, vi var 18 i
alt. Jeg havde booket værelser hos Villa Blomberg. Det fungerede rigtigt godt. Fredag havde Keld lavet dejlig
lagsagne til os. Lørdag blev der spillet golf i fint vejr, nogle få havde spillet banen før. Alle havde vist en fin dag.
Aftensmaden blev indtaget på Hotel Ærøhus, hvor jeg havde reserveret plads til os. Vi fik dejlig fisk. Søndag
golf igen i lidt mere blæst end lørdag, så der var lidt flere udfordringer for nogen. De tog færgen hjem fra Søby
om eftermiddagen. En rigtig god week-end.

Bente Mose

ÅBNINGSMATCH
søndag 12. april – 35 spillere
A-rækken:

Nr 1: Max Kristensen (32) Nr 2: Poul Erik Terkelsen (30) Nr 3:Thomas Christlieb (29)
B-rækken:

Nr 1: Inge Løfvald (30)

Nr 2: Jørn Rasmussen (28)

Nr 3: Mette Lage (28)

Nærmest hullet:
Hul 5:

Thomas Christlieb (3,54m)

Hul 8:

Jakob Møller (1,09m)

Hul 10: Lars Christensen (4,00m)

Tak for dejlige præmier fra
XL Byg – Restaurant Mumm – Det lille Hotel
Restaurant Addis – Dunkær Slagteren - Møblér
Købmand Viking, Tranderup

Match søndag 26. april – 24 deltagere
Thomas fra SYDBANK deltog i matchen og overrakte flotte præmier til:
A-rækken:

Nr 1: Malcolm Pearson (37)

Nr 2: Terje Lamberg (34)

Nr 3: Michael Andersen (32)

B-rækken:

Nr 1: Morten Bækmark (30)

Nr 2: Mette Lage (26)

Nr 3: Anette Ullman (26)

Nærmest hullet og Længste drive på hul 2:

Hul 8 : Chr. Ørndrup

Damer: Anette Ullman

Herrer: Thomas Christlieb

Match lørdag 9. maj – 30 deltagere
Keld fra Rise Sparekasse deltog i matchen og overrakte flotte præmier til:
A-rækken:

1:

2:
Lars Christensen

3:
Max Kristensen

4:
Michael Andersen

Sigurd E. Hansen

B-rækken:

1:

2:

Morten Bækmark

3:
Kirsten Rasmussen

Nærmest hullet :

4:

Hanne Lindholm

Jørgen E. Jørgensen

Længste drive på hul 2 :

Tak for
Flotte gavekort
og dejlige golfting.
Hul 5 : Thomas Hansen

Damer: Kirsten Rasmussen
Herrer: Lars Christensen

Match søndag 19. juni
A-rækken spillede Slagspil med handicap :

Nr 1: Frank Pedersen (76)

Nr 2: Lars Christensen (77)

Nr 3: Poul Erik Terkelsen (77)

B-rækken spillede Stableford :

Nr 1: Jette Andersen (36)

Nr 2: Ole Kjær (30)

Nærmest hullet : Hul 8 - Lars Christensen 5,84m
Længste drive på hul 2: Damer: Inge Løfvald

Nr 3: Willy Ravn (28)

Hul 10 - Flemming Dovald 1,67m
Herrer: Jørgen Kock

Tak til SUPERBRUGSEN for flotte præmier og dejlig frokost

A-rækken:
A-rækken

for Kræftens bekæmpelse - Match søndag 9/8

A-ækken:

Nr 1: Roar Thomsen (36) Nr 2: Thomas A. Hansen (36) Nr 3: Mogens Larsen (36)
B-rækken:

Nr 1: Mogens Rasmussen (35) Nr 2: Inge Løfvald (35)
Længste drive på hul 18:

Damer:

Herrer:

Bente Mose Jørgen Kock

Nr 3: Kim Perthou (30)

Nærmest hullet:

Hul 5: 2,64m

Hul 8: 10,46m

Hul 10: 2,45 m

Hul 16: 8,21 m

Kaj Nøttrup Finn Hansen Roar Thomsen J. Simonsen

KLUBMESTERSKABER 2015
2 runder slagspil – blev afholdt Lørdag 5. + Søndag 6. September
Herrer:

Nr. 1: Thomas Christlieb (194)

Nr. 2: Lars Christensen (203)

Nr. 3: Peter Mose (211)

Nr. 2: Inge Løfvald (222)

Nr. 3: Mette Lage (230)

Damer:

Nr. 1: Bodil Lamberg (215)
Oldboys:

Nr 1: Thorkild Kristensen (209) Nr. 2: Terje Lamberg (213)
Årets skævert:

Michael Andersen

Nr. 3: Jørgen Riis (221)

Tusind tak til

3 glade vindere

for flotte præmier

AFSLUTNINGSMATCH
søndag 25. Oktober – 41 deltagere
A-rækken:

Nr 1: Poul Erik Therkelsen

Nr 2: Malcolm Pearson

Nr 3: Jørgen Jacobsen

B-rækken:

Nr 1: Sonja Engel

Nr 2: Tove Ullegård

Nr 3: Vita Larsen

Nærmest hullet:
Hul 5: Thomas Hansen - 4,83 m
Hul 10: Jakob Møller og Terje Lamberg
– begge 5,75 m

Tak til

for dejlige præmier

TAK TIL vore sponsorer:

.

