
                                                  

     Formanden har ordet 

Generalforsamlingen den 24. marts var velbesøgt, og stemningen steg gevaldigt, da bestyrelsen kunne fortælle, at det med 

hjælp fra medlemmer og sponsorer var lykkedes at skaffe kr. 275.000 til indfrielse af leasingkontrakten i Nykredit Leasing 

(Plan A). 

Ovennævnte betyder at klubben nu er gældfri. 

Optimismen er vendt tilbage i bestyrelsen, og vi kan tænke langsigtet for første gang i mange år, og det glade budskab er 

ude i golfkredse, jævnfør den pressemeddelelse som er udsendt til medlemmerne tidligere. 

Vi skal næste år til at betale ejendomsskat, så der er stadig udfordringer at slås med, men det er der også i mange andre 

golfklubber. 

Forhåbentlig bliver ejendomsskatten reduceret væsentligt, når klagen over vurderingen bliver behandlet, men ellers vil 

bestyrelsen forsøge at få en aftale med den nye ejer om at købe bane og evt. klubhus tilbage, så vi igen kan blive fritaget for 

betaling af ejendomsskat, hvilket kræver kommunens accept. (Plan B). 

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet, med henblik på at øge klubbens indtægter. 

Der er fortsat et stort behov for at medlemmerne yder en frivillig indsats i diverse udvalg, da vi stadig bliver nødt til at 

spare, så hvis du kan afse et par timer i ny og næ til at give en hånd med, så sig endelig til. 

Konstituering. 

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt. 

Vi takker Torben og Per for indsatsen, og ser frem til at arbejde sammen med de to nye. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand:  Kaj Nøttrup 

Næstformand:  Jørn Filskov 

Kasserer:  Ebbe Staugaard 

Sekretær:  Axel Jacobsen 

Herudover består bestyrelsen så af Bodil Lamberg, Jakob Møller og Poul Erik Therkelsen. 

Der er sket enkelte ændringer i klubudvalgene, som inden længe kan ses på klubbens hjemmeside. 

Kaj Nøttrup 



NYE I BESTYRELSEN 

    

 

   

 

 

Orientering fra BANEUDVALGET 

Undertegnede afløser Per Glad som baneudvalgsformand. 

Jørgen Nielsen er som bekendt ansat som chefgreenkeeper, og han får i første omgang hjælp af nogle 

medlemmer, som ansættes på deltid. 

Vi vil først og fremmest sætte fokus på at forbedre greens på begge banerne, som ikke har det så godt.  

Banen har reelt kun været klippet, men ikke plejet. 

Når kløveren er gået i blomst vil den blive sprøjtet, og vi vil fylde nyt sand i nogle bunkers, primært bunkers ved 

greens. 

Roughen trænger fortsat til at blive tyndet ud, og vi har fået tilladelse til at brænde den af, hvilket skulle gøre den 

mere medgørlig, og give bedre forhold for fugle, harer m.v.  

Vi nåede ikke det hele i lørdags, og vi havde af og til problemer med fuldt ud at kontrollere afbrændingen, fordi 

vindretningen ofte ændrede sig. Om søndagen var græsset for vådt, så der opgav vi. 

Vi overvejer at sætte får til at afgræsse den del af roughen, som ikke bør kunne komme i spil, og vi er gået på 

udkik efter en fåreavler som vil være med. 

Det vil i øvrigt være med til at tiltrække flere fugle, som kan være med til at afbøde skaderne fra de 

stankelbenslarver som angriber greens. 

Resten vil blive klippet hen af vejen, også i mellem gule og røde teesteder. 

Poul Erik Therkelsen 

62 år, spillet/medlem siden 2007, hcp 20.8 

Spiller 2 - 3 gange i ugen, primært fordi det er sjovt, det er hyggeligt og der er 

nye oplevelser hver gang - både spillemæssigt og vejrmæssigt. 

Mål: Vil gerne gøre en indsats for at medvirke til at skabe en bæredygtig 

økonomi for klubben på sigt. 

 

Bodil Lamberg  

Hvorfor bosætte sig på Ærø efter 35 års arbejde/bopæl i Norge? Grundene er mange : 

Ærø er en fantastisk flot ø, har en unik golfbane,mange hyggelige mennesker, min 

slægt er herfra, og vi har købt huset mine bedsteforældre boede i. 

Jeg har spillet golf i 16 år, er ikke som god vin - bliver bedre og bedre med årene- nej, 

mit hcp er steget fra 17,9 til 20,1. Det skyldes dog ikke vor flotte bane eller dejlige klub 

som jeg nu er et bestyrelsesmedlem af. 

Det er fantastisk at klubben er reddet, og jeg vil deltage aktivt og gøre alt jeg kan, for at 

vi fortsat har en golfklub på Ærø. 

 



Vi får konsulenthjælp til at udarbejde en plejeplan for i år og næste år, og vi har møde på lørdag med 

konsulenterne, som arbejder gratis, så der kan komme ændringer til ovennævnte. 

Vi havde planlagt at købe en ny fairwayklipper, en efterhængt cylinderklipper, som et af vores medlemmer tilbød 

at finansiere på favorable vilkår. 

Producenten vil forbedre klipperen, og den kan først leveres næste år. 

Så vi arbejder p.t. på en alternativ løsning, formentlig leje af brugte maskiner. 

Der er fortsat behov for frivillig hjælp til at klippe diger og rive bunkers, så kontakt venligst mig, hvis 

du vil give en hånd med. 

Kaj Nøttrup. 

Mobil: 20 21 20 24 

Her lidt stemningsbilleder fra lørdagens afbrændings-indsats. 

       

              

        

   



SERVICEUDVALGET 

Vi fortsætter som alle ved i denne sæson – og fremover! Det betyder, at det frivillige arbejde stadig skal gøres på 

banen og i klubhuset. 

Der var været en fast flok af medlemmer, der har arbejdet en dag eller to om måneden som servicevagter. Vi 

kunne sagtens bruge flere hjælpere, så vi kan dække alle dage – og belastningen på den enkelte kan blive mindre. 

Som mange ved består arbejdet i, at yde service for klubbens medlemmer og især for gæstespillere, som der 

forhåbentlig er mange af i år. Der udleveres en manual til nye hjælpere med en oversigt over, hvordan man 

klarer opgaven. Kom ud af busken – giv en hånd med i klubben. Send mig en mail, hvis du er interesseret. 

statene@kein.dk 

Der indkaldes til hovedrengøring i slutningen af april eller begyndelsen af maj. Mail herom sendes snarest til alle 

klubmedlemmer. 

Jørn 

 

Bagmærker 2013 

Nye labels til bagmærke ligger i klubhuset, i en blå mappe på den hvide reol. 

Nyt EDB i klubhuset. 

Det har længe været et ønske at kunne tilbyde såvel medlemmer som gæster mulighed for at bestille og bekræfte tider, 

udskrive scorekort m.m. i klubhuset. 

Det er nu blevet muligt med økonomisk støtte fra Sydbank og Thiele Optik i Marstal. 

Der bliver installeret en Touchpanel PC med tilhørende printer i Green Fee rummet i uge 15, hvor der ved brug af DGU 

kort kan logges på Golfbox uden brug af kode.  

Systemet betjenes direkte på touchpanelet og er meget brugervenligt og med udskrivning af scorekort påført alle 

oplysninger. 

Senere på foråret bliver der installeret ny dankort-terminal så gæster kan betale green fee og andre ydelser som buggy, 

baneguide m.m. direkte via Touchpanelet. 

Det er bestyrelsens håb, at vi med dette tiltag får mere gang i tidsbestillingen til gavn for såvel medlemmer og gæster. 

HVIS DU VIL BENYTTE DENNE SERVICE SKAL DU HAVE DIT DGU-KORT MED !!! 

Ebbe Staugaard, Kasserer  

               

Efter en lang vinter håber vi nu på en rigtig varm og dejlig sommer ! 

mailto:statene@kein.dk


 

BEGYNDER- OG KANINUDVALGET 
 
Velkommen til en ny sæson. 

 

      NY TRÆNER 

Det er med stor fornøjelse vi siger velkommen i klubben til vores ny PGA træner Fredrik Johnsson.  

Fredrik er meget erfaren. Det ser man også på hans golffilosofi. Han tænker og arbejder med golf som en del af dig selv og 

din udvikling som menneske og golfspiller. Han tænker med andre ord fremad og ved via sin erfaring, at de rettelser der 

virker i længden giver mest glæde for både krop og sjæl.  

Hvis du lige trænger til en lille rettelse for ikke at gå helt i sort over din ”skæve” slag er han naturligvis også parat til at 

hjælpe dig med det.  

Se i øvrigt hans imponerende cv og følg hans engagement på facebook. Du finder ham ved at søge på Fredrik Johnsson 

Golfacademy.  

Fredrik bor i Svendborg og er således tæt på os. Han underviser i øvrigt også i Langelands Golfklub og holder desuden 

kurser rundt om i landet. Han vil således også holde kurser her på Ærø efterhånden som der kommer kunder. I hører 

nærmere.  

Hvornår det første ”golf på en weekend” løber af stablen ved vi endnu ikke. Det afhænger selvfølgelig af , hvor mange 

forhåndstilmeldinger Fredrik får. 

Fredrik kommer i klubben 13 dage i løbet af april/maj/juni og prøver at tilpasse sine lektioner til jer 

som kunder, men selvfølgelig også til færgetiderne. (De nøjagtige datoer er tilsendt alle seniorer i klubben) 

Al booking foregår via telefon eller på Fredriks hjemmeside, også hvis man er interesseret i weekendkurser eller temadage 

som vil blive annonceret på facebook, som opslag i klubben og som rundsendelse af mail. 

Fredriks priser er som følger: 

 En lektion - 30 min 175 kr. 

 5 lektioner ä 30 min 800 kr. 

 Dags-temakurser (6 timer) 500 kr. 

Kontaktoplysninger: 

Tlf:                 29 16 44 27  

Hjemmeside: www.fredrik-johnsson.dk  
 

Mail:          fredrik@golfloop.com.   
Facebook:  Fredrik Johnsson Golfacademy. 

 

 

http://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=fredrik@golfloop.com


Fredrik tager sig selvfølgelig også af vores forhåbentlig mange nye prøvemedlemmer. De får selvfølgelig første 

prioritet hvis Fredrik får travlt. 
  

Husk stadig, at det også er jer som eksisterende medlemmer, der har et stort ansvar for 

at arbejde for at få nye medlemmer til klubben. 

 
Prøvemedlemsskab 

 

Vi har ændret på proceduren ang. prøvemedlemmer:  
Prisen er nu 500 kr. for 2 mdr. Dette inkluderer: 

 

 Gratis lån af udstyr. 

 6 lektioner hos Fredrik 

 Frit spil på korthulsbanen. 

 Spil på stor bane ifølge med en HCP-spiller. 

 Frit brug af alle faciliteter. 

 Teoriundervisning både på banen og i klublokalet. Det står undertegnede for. (Det nødvendige teorimateriale 

er også incl.). 

 Teoriprøve. 

 
 

For at komme til at spille på den store bane (få DGU-kort) skal man: 

 Betale kontingent,  

 Slagmæssigt være godkendt af Fredrik og  

 Etikettemæssigt være godkendt af en person fra kredsen omkring begynderudvalget. 

 Bestå teoriprøven. 

 

Begynder og Kaninmatcher 

 

Også i år arrangerer vi begynder- og kanindag hver onsdag. Hver gang med match og sidste onsdag i måneden også 
med fællesspisning efter matchen. Begynderne spiller 9 huller på stor bane og prøvemedlemmerne spiller enten 9 

huller på lille bane, eller hvis lysten og spillet er til det 3-9 huller på stor bane.  

 

I skal huske at tilmelde jer på listen der hænger på opslagstavlen i klubhuset, både til match og spisning.  
 

Første gang er onsdag den 1.maj. Vi slår ud kl. 17:00 og vi håber du har mulighed for at komme lidt 

før og få varmet ordentligt op på både drivingrange, putte- og indspilsgreen. 
 

Vores efterhånden meget rutinerede begyndere er stadig meget velkomne. Vi regner som sædvanligt med at I giver en 
hånd med. 

 

 
På udvalgets vegne med ønsket om en god sæson. 

 

Jakob Møller og Udvalgets medlemmer 

 

                            



GOLFENS DAG – ÅBENT HUS. 

 

Det handler om flere lokale medlemmer 

Så enkelt er det, og hvordan får man så det? 

Lad mig være helt ærlig og konstatere, at det har vi slet ikke magtet med de håndtag vi indtil nu har kunnet skrue 
på. Derfor deltager vi ikke i Golfens Dag i år, og derfor afholder vi ikke de traditionsrige Åbent Hus Dage. 

Det betyder dog ikke, at vi kaster håndklædet i ringen. 

Vi er derimod på vej med nye tiltag. Et af dem er ved at blive aftalt mellem DGUs konsulenttjeneste og os. 
Samarbejdsaftalen er ikke faldet på plads endnu, men vi forventer os meget. 

Så snart vi er på plads hører I nærmere. 

 

Axel.Medlemsudvalget 

 

BAG-RUM. 

Lad mig indledningsvis konstatere, at der er behov for at der bliver gjort en hel masse for at få rummet til at 
fungere. 

1: Der er pladser, som optages af personer, som ikke mere er medlem. 

2: Der er pladser, som optages af medlemmer, som ikke har betalt. 

3: Der er efter sigende medlemmer, som ikke ønsker at benytte deres plads. 

4: Der er medlemmer, som ønsker at få plads. 

5: Der er alt for mange, som bruger alt for meget plads til bag + vogn. 

6: Der er generelt alt for meget rod i rummet. 

7: Låsen fungerer ikke optimalt. 

Det kan vi gøre meget bedre, når vi tager os sammen!! 

Pkt. 1 og pkt. 2.  Jeg kontakter pågældende og får nøgle retur. 

Pkt. 3.  Giv besked til mig og aflever nøgle. 

Pkt. 4.  Kontakt mig. Hvis der er plads får du nummer og nøgle. 

Pkt, 5 og pkt. 6. Vi rusker op i os selv og udviser lidt mere selvjustits. 

Pkt. 7.  Med lidt tålmodighed lykkes det fortsat, men…. 

   Låsen bliver repareret, når låsesmeden er færdig med at 

   holde ferie. 

Når alt dette er på plads sender Ebbe opkrævninger ud. 

Axel     nesbokaj62@yahoo.dk  62.53.13.35 

mailto:nesbokaj62@yahoo.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

DAMEDAG 

Som de tidligere år er der åben DAMEDAG hver torsdag med tee-off kl. 10.00 

Tilmelding er ikke nødvendig. Matchfee: 20 kr, der bruges til præmier, udflugter mm. 

Inge/Mette 

 

DRIVERKLUBBEN 

Driver klubben er en klub i Ærø Golf Klub. Der er mødetid tirsdage kl.ca.08.30 -   

der bliver udfyldt scorekort - betalt fee kr.20 -  kortene blandes og deles ud og vi går 18 huller .  

Efter runden er der frokost for 25 kr., som bliver forberedt af medlemmer,alle hjælper til. Inden vi går ud 

meddeles det til Alice, hvis man ikke spiser med. 

Gæster er meget velkomne. 

Sigurd 

 
                                        

                                                  

 

DGU’s blad DANSK GOLF 
 

Som medlem af Ærø Golf Klub har du hidtil modtaget DANSK GOLF med posten.  

Nu kommer det ikke hjem til dig, medmindre du har betalt for leveringen. 

 

Men bladet er stadig gratis for dig – du skal blot hente det i klubben. I cafeen står en flot reol, hvor du frit kan 

tage dit DANSK GOLF 

 

 

Halvdelen af golf er sjovt,  

den anden halvdel er putting. 

 

 

http://kl.ca/


GOLFBOX – brug det ! 

 

Nu har vi lige haft tilmelding til Åbningsmatch – og det fremgår af henvendelser, at en del af vores medlemmer 

ikke kan finde ud af at tilmelde sig via golfbox, så her kommer en lille vejledning: 

Gå ind på www.golf.dk  

I højre hjørne er der en login-box    

Brugernavn: 165-dit medlemsnummer   

Password: de første 6 cifre i dit personnummer 

Klik på ”gå til golfbox”   -   Klik login 

Når du er inde kan de se alle oplysninger om dig selv. 

Hvis du vil tilmelde dig en turnering gør du således: 

Klik nederst til venstre i menuen på Klub Turneringer  

I skærmbilledet kommer der en liste over de turneringer,  

der er åbne for læsning og tilmelding. 

Klik på den turnering, du gerne vil tilmeldes. 

Nu kommer der et skærmbillede, hvor du kan læse alt om turneringen. 

 

Klik på REGISTRERING i højre side    

Så kommer der en side, der viser dine stamdata 

 

Scroll ned og klip på TILMELD   

Derefter kommer der en bekræftelse på at du nu er tilmeldt.   

 

 

 

I øvrigt er der mange andre gode funktioner i golfbox – f.eks. kan du lave tidsbestillinger både til egen og 

fremmede baner – du kan oprette dit egen scorearkiv  – og snart skal du jo også indberette din egen score, hvis 

du har gået en tællende runde og skal skrives ned/op. 

GOD FORNØJELSE 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.golf.dk/


 
KONTINGENT 2013 
 
Aktive seniormedlemmer: 
 
18 hulsbanen   kr. 4.900 
 
Korthulsbanen    kr.    750 Kun korthulsbanen (uden DGU-kort). 

 
Flexmedlem     kr.    750 Med ret til 1 gratis runde på18 hulsbanen, 

 derefter mod betaling af fuld greenfee.  

(Kræver DGU-kort). Frit spil på korthulsbanen. 

  
Semi-Flexmedlem   kr. 1.800 som Flex, men med ret til 5 gratis runder  

på 18 hulsbanen 
 
ynglinge (18-24 år)  kr. 1.400 
 
Studerende på SU (uanset alder) kr. 1.400 
 

Aktive juniormedlemmer: 

18 år og derunder  kr.     800 

Langdistancemedlemmer: kr. 2.450 

Passive medlemmer:  kr.     150 

 

Prøvemedlem: (2mdr.) kr.     500 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

En mand der går hen til en bold, kun 

bevæbnet med en kølle, får smerter i 

brystet, krummer tæer, bider tænderne 

sammen, får muskelkramper og 

lammelser.  

Med andre ord: Han er klar til at slå. 

 



Vi minder lige om KLUBMESTERSKAB 2012 

23 medlemmer dystede om trofæet i 3 rækker – alle spillede slagspil over 36 huller 

RESULTATER: 

HERRER 

                                                                                            

Nr 1:  Thomas Christlieb – 188 slag             Nr 2: Jørgen Kock – 189 slag                   Nr 3: Michael Andersen – 202 slag 

DAMER:  

                                                                                             

Nr. 1: Bodil Lamberg – 215 slag                 Nr 2: Inge Løfvald – 234 slag                    Nr 3: Alice Hansen – 236 slag                                             

OLDBOYS: 

                                                                                                  

Nr 1: Thorkild Kristensen – 187 slag           Nr 2: Thomas Hansen – 201 slag              Nr 3: Arnt Lamberg – 207 slag 

 

Årets Skævert 

                                                                                                              

        gik til Else Larsen                                                       

 

Et flot sponsorat gav dejlige gavekort de til tre første i rækkerne. 

Tak til 



SPONSORER 

Hermed tak til Klubbens sponsorer  

Husk at støtte vores sponsorer – de støtter os. 

 

                                             
 

                                                                                            
 

                                         

                              

                                

 

                                                        

 

           THIELE                             



                        

                                        

                                                                              

                                                                            

  

                             

 

                                                             

                                                        

                                                                                         


