
Fyrtårnet 2023
Formandens klumme

Vanen tro vil jeg indlede med at ønske alle medlemmer, medarbejdere og sponsorer et rigtig
godt og lykkebringende nytår - med stor tak for året som gik.

Så fik vi da endelig afsluttet 2022 - et økonomisk dårligt år for Ærø Golf Klub idet det på
ingen måde levede op til vore forventninger. Vi begyndte ellers året helt som ønsket.
Maskinparken blev gjort klar og toptunet - banen begyndte at ligne det vi gerne ville have, og
vi var klar til at modtage en strøm af gæster. De kom bare ikke - i hvert fald slet ikke som
forventet og budgetteret. I 2021 havde vi 2.973 greenfee gæster og i år kun 1.878 - altså et
dyk på ca. 1.100 gæster. Det kan mærkes.
Tilfredshedsundersøgelsen på Google My Business giver fortsat Klubben 4 stjerner ud af 5
mulige. 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 greenkeeperne 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....
Hvorfor kom der så ikke flere. Ja - vejret kunne vi bestemt ikke klage over, og vi kan heller
ikke undskylde os med de dyre færgepriser for i den dyre periode kom der faktisk flere end
der plejer, hvorimod de normalt gode måneder maj og september svigtede fælt. En forklaring
kan være, at usædvanligt mange har trængt til “luft under vingerne” og er rejst længere
sydpå end til Ærø.
Det har betydet, at vi i Bestyrelsen har holdt lidt igen og vist rettidig omhu, men dog alligevel
foretaget nogle nødvendige investeringer. Vi har betalt en restværdi på 3 leasede maskiner,
købt en ny havetraktor, en buggy, en prikker samt en bunker rive - i alt beløb det sig til ca.
250tkr. Derudover har vi igen i år fået løst nogle drænproblemer. Vi håber problemet ved
bunkeren på hul 10 endelig er løst.
Vore dygtige og energiske greenkeepere samt en velfungerende maskinpark har bevirket at
banen vel aldrig har stået flottere - synd der ikke var flere, der så det, men så må de komme
til næste år.
Det er fortsat Bestyrelsens holdning, at vi ikke ændrer strategi - dvs. Vi fortsætter den
nøjsomme linie. Dette samt at vi har været heldige med at undgå skader på maskinerne gør,
at vi trods en voldsom nedgang i indtægterne alligevel kan realisere et lille overskud. Jeg
mener vi har al mulig grund til se fremad med en vis optimisme. Det vil stadig være dyrt at
drive Klubben, men i skrivende stund har vi iværksat nogle tiltag med markedsføring, der
gerne skulle bevirke en væsentlig større tilstrømning af gæstespillere.
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 endnu 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.
Poul Erik



Greenkeeperen

Mandskab
Frank er igen tilbage i folden og det er glædeligt, da personer som Frank ikke hænger
på træerne. Frank arbejdede her for godt 6 år siden og var her den første sæson,
derefter var han på søen ind til sæson 2022 og er nu endelig tilbage igen.
Frank er i sin tid uddannet anlægsgartner og arbejder til daglig utrolig selvstændig og
kompetent med de arbejdsområder han har.

Maskiner
Vi kommer nærmere målet med anskaffelse af maskiner og arbejder løbende med
udskiftning og vedligeholdelse. De maskiner vi skifter ud, er fra banens start og dvs.
over 16 år og det må man sige er ret godt.
Henrik/HR Salg & Service som servicerer og fornyer vores maskinpark, har et godt
samarbejde med undertegnede, der kommer med informationer når der er noget som
trænger til at skiftes ud. Vi kan hurtig komme til at stå over for store udfordringer med
maskinparken, da vi bor på en ø og det er specielle maskiner vi har med at gøre.
Derfor er det nødvendigt med 2 maskiner af dem vi bruger meget.
Hvis vi har et sjældent nedbrud og Henrik har brugte dele på lager laver han en skarp
pris, ellers bestiller han nyt og vi har som regel delene dagen efter. Han er også flink til
at komme hurtigt hvis det virkelig brænder på.
En stor tak skal der lyde til de lokale værksteder som træder til og sponsorater af
maskiner.
Og igen må jeg takke for en handlekraftig og økonomisk ansvarlig bestyrelse som
forstår vigtigheden af at vi har en effektiv og pålidelig maskinpark.

Banen
Sæson 2022 var ikke så god som de 2 foregående sæsoner, foråret startede med god
vækst og vi klippede som en normal sæson, men så fik vi en fantastisk sommer med
dejligt golf vejr og det resulterede at vi kun klippede fairway og semirough hver anden
uge, på nær de steder som hvor græsset voksede meget.
Så kom regnen på sensommeren og der var stadig varmt og vi klippede igen som vi
plejer og klippede ind til den 1/12. Alt er nu klippet i bud.
Vi har fået drænet fra bunkeren på hul 10 genetableret og monteret en spulebrønd på
stien fra 2. green til tee 3, dvs. det vand som kommer fra Claus/naboens mark bag 13.
green.
Nu har vi her i løbet af vinteren efterhånden fået rigeligt med nedbør og nu kan vi se
hvor der skal spules dræn i det tidlige forår. Så snart vi kan køre på banen uden at
ødelægge noget, lejer vi en spulemaskine og får spulet alle de steder vi kan komme til.



Frivillige
Jeg kan ikke takke nok for alle de frivillige i klubben, i gør en kæmpe forskel og det var
umuligt uden jer.
Vi mangler stadig et par, som i samarbejde med Tobias og Erik kan rive bunkers en
gang om ugen ca 3-4 timer.
Vi trænger også til nogle på vores fairway team, som bliver et mere eller mindre
selvstændig team. Vi mangler et par stykker og når vi er 6-7 personer drejer det sig
om en dag hver 3 uge. Opgaven er lige til. Man klipper, vasker og tanker maskinen, så
servicerer greenkeeperne den, så den er klar til brug næste gang.

Jeg vil afslutte med at ønske et godt nytår og glæder mig til den 7. sæson i en
fantastisk golf klub.

Med venlig hilsen
Henning Lund
Chefgreenkeeper

Servicegruppen

Endnu et golf år er gået, hvor servicegruppen har været på pletten fra 1.april til 1.
november.
Vi har serviceret greenfee gæster, medlemmer og ikke mindst turister.
Bestyrelsen takker Jer for det store engagement i udviser ved at repræsentere klubben, med
den gode service så greenfee gæster kommer hjem med den bedste golfoplevelse fra Ærø
Golf klub.

Mange hilsner
Susanne Bramstrup

Sponsorudvalget

Da rigtig meget administrativt arbejde i vores klub hviler på bestyrelsen, så er det lykkedes
at samle et sponsorudvalg. Udvalget fungerer selvstændigt, dog med et tilknyttet
bestyrelsesmedlem i gruppen.
Arbejdet startede så småt op i slutningen af 2022 og målet er, at få formaliseret vores
kontrakter med de eksisterende sponsor, så begge parter har mulighed for at få afstemt
forventningerne. Vi vil ligeledes forsøge, at gøre vores sponsorer mere aktive i klubben,
hvilet kan ske i form af arrangementer for de enkelt sponsorers ansatte eller Company Days.
Målet i den sidste ende er selvfølgelig, at opnå er vedvarende samarbejde med klubbens
sponsorer, som begge parter kan få glæde af.
Har du en god idé eller et emne, som kunne være interesseret i at tegne et sponsorat - så
ring til Roar på 51 37 95 47
Med venlig hilsen
Bente Mose - Willy Ravn - Peder Filipsen - Roar Thomsen



Begynderudvalget

Vi haft en fin tilmelding til vores gratis tilbud med træning. Mark og Casper 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. Vi havde to aftener,
hvor vi spiste sammen efter spillet – det var meget hyggeligt.
Stor tak til begynderudvalget for jeres store engagement med vores nybegyndere – håber I
er med på banen igen i 2023.
Til de nye medlemmer
Husk vi går ud onsdag kl. 17 (skriv jer på listen i klubhuset)
Tirsdag kl. 8.30 (Driverklubben - kræver ikke tilmelding) – der er også mulighed mandag kl.
10 (kræver ikke tilmelding)
Om torsdagen er der damedag kl. 10 (kræver ikke tilmelding) og Fyraftensgolf kl 17
(tilmeldning via GolfBox).
Så kom og mød andre fra klubben.
Godt Nytår til alle.
Bente Mose

Turneringsudvalget

2022 var endnu et godt turneringsår
2022 var igen et godt år for vores turneringer. Deltagerantallet var flot og det er ikke
mange klubber i Danmark der kan prale af at have 30-40% af klubbens medlemmer med,
hver gang der spilles en turneringen. Vi er meget taknemmelige og glade for at se den
store opbakning, hver gang en turnering løber af stablen. Stemningen er god og smilene
lette. Tak til alle jer der er med til at skabe dette hver gang.

Tak til sponsorerne
En stor tak skal der også lyde til vores sponsorer som er så gavmilde og flinke at sørge for
at vi har noget at spille om. Vi værdsætter hver enkelt af jer, og det I gør for at skabe det
miljø vi som medlemmer af klubben kan være fælles om. I er med til at holde gang i
klubbens sjæl og skabe sammenhold og fællesskab. Tak for det!

Vi har tilføjet to nye turneringsformer i 2023
I 2023 kommer vi fra turneringsudvalgets med nye tiltag for at skabe en mere spændende
og konkurrencemæssige turneringsform. I 2023 tilføjer vi to nye turneringer.

1/ Damerne mod herrerne.
Den første nye turnering vil allerede finde sted til vores åbningsmatch, hvor kønnene skal
kæmpe mod hinanden, den kalder vi ’damerne mod herrerne’. Vinderen er det køn som har
dagens bedste gennemsnitlige Stableford score. Alle spilleres scorekort vil tælle i den
samlede sejr.
Vinderne vil modtage en pokal med enten en lyserød eller blå sløjfe på, damerne eller
herrerne, for at vise hvem der er dette års mester! Pokalen vil stå fast i klubhuset og være



en reminder om hvem der har håneretten og om det er damerne eller herrerne der måske
skal bruge et par ekstra timer på træningsområdet inden næste års åbningsmatch.

2/ “Fyrtårnsmesterskabet” er en ny turneringsform der løber over hele året.
Den anden nye turnering som vi introducerer i år kalder vi “Fyrtårnsmester”. Den er bygget
op over en turneringsfrom man kalder “Order of Merit”. Det er en turnering som strækker
sig over hele sæsonen. Måden man vinder den samlede turnering på og kan blive kåret
som “Fyrtårnsmester 2023”, er at klare sig bedre end de andre over sæsonens turneringer,
og der igennem samle nok point. Den med flest point efter den sidste turnering, som er
klubmesterskabet, bliver kåret som vinder af “Fyrtårnsmesteren”.
Pointsystemnet er ligetil.
Når man får flest stableford point i en af turneringerne, modtager man 180 point. Bliver
man nummer to får man 150 point. Nummer tre får 107 point og så fremdeles. De 30
bedste vil alle samle point sammen til “Fyrtårnsmester 2023”. Man kan i GolfBox se
hvordan fordelingen af point vil være i turneringerne og man kan følge med i hvilken plads
man er placeret.
Dette betyder at jo flere turneringer man spiller, og jo bedre man klare sig i dem, jo bedre
chance er der for at blive “Fyrtårnsmester” 2023. Det koster ikke noget at være med i
’Fyrtårnsmesteren’, man er bare automatisk med når man spiller de udvalgte turneringer.

Klubmesterskabet og Pink Cup har vi gjort til ’Majors’.
For at lave det lidt ekstra spændende bliver Pink Cup og vores Klubmesterskab gjort til
Majors. I realiteten de to ’vigtigste’ turneringer i året og her vil der være dobbelt op på de
point som der spilles om til “Fyrtårnsmesteren”. Derfor er det fordelagtigt at klare sig godt i
netop disse to turneringer, hvis man vil gøre sig nogle forhåbninger om at tage titlen. Alle
stableford turneringer samt klubmesterskabet, der spilles i løbet af sæsonen, vil være en del
af “Fyrtårnsmesteren” turneringen. Dette vil også fremgå tydeligt af oversigten i GolfBox hvor
alle turneringer ligger og du kan også se dem herunder.

Meld dig til turneringerne.
Kontakt endelig turneringsudvalget hvis der er spørgsmål og husk at meld dig til via GolfBox.
Vi glæder os til sæsonen 2023 og byder jer alle velkommen.

Årets tuneringer
26/3 Åbningsmatch Damerne mod Herrerne, Stableford (’Fyrtårnsmesteren’)
16/4 Ærø Auto og Nautic Wood, Stableford (’Fyrtårnsmesteren’)
14/5 Superbrugsen, Stableford - 3-kølle (’Fyrtårnsmesteren’)
11/6 Pink Cup, Stableford – MAJOR (’Fyrtårnsmesteren’)
2/7 Rise Sparekasse, Stableford - Foursome
6/8 Sponsor- og medhjælpermatch, Teaxas Scamble
2-3/9 Klubmesterskaberne, Slagspil – MAJOR (’Fyrtårnsmesteren’)
1/10 STARK Afslutningsmatch, Flagspil

Venlig hilsen Turneringsudvalget
Anette Ulmann, Johannes Renneberg, Jimmi Ravn, Peter Frölich, Casper Sejr
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