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Antal indmeldelser
Medlemskategori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udmeldt igen i samme år 31 26 43 27 19 40 31 27 10 3

Bambino 1 5 2 1 7 2

Junior 8-12 år 1 1 1 2 4 3 2 4

Junior 13-17 år 1 1 2 2 2 5

Ungdom 18-25 år 1 1 6 2 2

Studie 1 1 1 3 1

Fleksmedlem 8 2 6 2 2 3 5 14 4 1

Sponsorbetalt kontingent 1 3 3 1

SEN - Senior herrer og damer 25 22 30 23 17 22 28 21 34 84 1

Long Distance 2 2 1

PRØ - Prøvemedlemmer 2 4 8 83

Par 3 bane medlemskab 1 2 3 1 3

Passiv 1 1 1

Total 68 53 86 57 41 79 77 80 72 187 2

Kontingentår
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Medlemsinformation – august 2020 
 
Bestyrelsen havde planlagt at afholde et medlemsmøde i den sidste uge af august for at informere om ”rigets 
tilstand” med fokus på økonomi og medlemsudviklingen. 
 
Men da forsamlingsforbuddet ikke – som forventet – blev lempet den 8. august så vi kan mødes mere end 
100 personer, har vi valgt at udsende denne skriftlige medlemsinformation. 
 
Medlemssituationen 
 
Da medlemssituationen har en væsentlig indflydelse på økonomien, vil vi starte her.  
 
Som de fleste vist har bemærket, har der været mange nye ansigter i klubben. Det øgede fokus på 
rekruttering af nye medlemmer har været en – næsten – overvældende succes.  
 
Facebook kampagnerne som blev gennemført i perioden 14. maj – 12. juli og resulterede i at 149 personer 
viste interesse. På nuværende tidspunkt har 79 deltaget i et 3 timers arrangement i Hammel Golf Klub for at 
se om GOLF er noget for dem. Kun 16 har alligevel ikke ønsket at deltage og de resterende kontaktes igen i 
efteråret. 
 
Golfens Dag den 21. juni, som vel nærmest er et Åbent hus-arrangement, havde ligeledes god tilslutning, 
ikke helt på højde med tidligere år, men det skyldes sikkert at vi samtidig kørte Facebook kampagnen. 
 
Den 23. august blev endnu et arrangement ”Spil med Dag” gennemført. DGU kørte en landsdækkende 
Facebook kampagne for at tiltrække interesserede. I Hammel Golf Klub blev det er stor succes med hele 31 
deltagere som alle havde en god oplevelse med undervisning, spil på banen afsluttet med en let frokost. 
 
Én ting er at få nye, men det er endnu vigtigere at vi gøres en indsat for at få dem til at føle sig velkomne i 
Hammel Golf Klub. Et af de nye tiltag har været en ny turnering – Smilet Smitter. Turneringen er åben for alle 
medlemmer af Hammel Golf Klub (som også kan deltage i de øvrige klubturneringer). Formålet er at skabe 
en turnering med en god blanding af nye og ”gamle” medlemmer som skaber nye relationer og dermed giver 
nye medlemmer endnu en mulighed for at blive en del af klubben. 
 
Som et nyt tilbud er der etableret et mentor-korps som alle nye medlemmer af Hammel Golf Klub kan gøre 
brug af. Mentorernes opgave er at hjælpe nye medlemmer ind i klubben og hjælpe de nye golfspillere med at 
komme godt i gang med deres nye liv som golfspillere. 
 
Vi har i pressen kunnet læse at søgningen til golfsporten generelt har været stor, så tilgangen af nye 
medlemmer/prøvemedlemmer kan sikkert ikke udelukkende tilskrives ovennævnte arrangementer og 
aktiviteter, men de har alle bidraget til et øget fokus på både rekruttering og modtagelse af nye medlemmer. 
 
Rekrutteringsudvalget og PRO-trænerne fortjener STOR ros for det fornemme arbejder der er gjort indtil nu. 
 
Lidt statistik  
 
Nedenstående tabel viser antal indmeldte i 
det pågældende kontingent år. F.eks. er 
2018 antal indmeldte i perioden 1. oktober 
2018 – 30. september 2019. 
Som det fremgår, har vi en stor opgave i at 
”konvertere” de 83 nye prøve-medlemmer til 
fuldgyldige medlemmer. 
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På nuværende tidspunkt her vi registreret 34 nuværende medlemmer til udmeldelse, men det endelige antal 
udmeldelser i dette kontingent år kender vi først efter den 31. august. 
 
Vi er dog optimistiske og forventer at vi kan realisere en fin netto tilgang af medlemmer når vi rammer 30. 
september 2020 hvor det officielle tal beregnes. For at det skal gå i opfyldelse er det vigtigt at vi ALLE gør en 
ekstra indsats for at tage godt imod alle de nye medlemmer. 
 
Økonomi 
 
Alle er vist klar over at dette regnskabsår byder på helt nye udfordringer på grund af de restriktioner vi er 
blevet udsat for i forbindelse med Corona pandemien.  
 
Alt var klar til en sæson med nye tiltag som skulle give alle områder et løft med stort fokus på at økonomien 
skulle rettes op efter et utilfredsstillende resultat i 2018/2019 og samtidig gøre det endnu mere attraktivt at 
være medlem i Hammel Golf Klub. 
 
Først var der en længere periode med dårligt vejr hvilket betød færre greenfee spillere og generelt mindre 
aktivitet i klubben med mindre omsætning til følge. 
 
Næste sten på vejen var da vi blev tvunget til at finde en ny chefgreenkeeper. Heldigvis var Flemming 
Thorup frisk på udfordringen, så det organisatoriske kom hurtigt på plads, men uanset hvad er der altid 
omkostninger i forbindelse med et sådant skift. 
 
I starten af marts var vi så klar, nu kunne vi endelig komme i gang med en normal sæson – men nej! 
Som vi alle ved ramte Corona pandemien fra midten af marts med først lukning og derefter en langsom 
åbning for aktiviteterne. 
 
Da regeringen åbnede for de forskellige kompensationsordninger, greb vi straks muligheden. Første tiltag 
var udskydelse af de aftalte ansættelser og herefter hjemsendelse af medarbejdere i det omfang det var 
muligt. Vi søgte – og fik bevilget – lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere. Det betyder at vi har 
kunnet reducere den indvirkning nedlukningen har på økonomien. Da DIF/DGI-puljen blev en realitet søgte vi 
ligeledes om kompensation for mistet indtjening. Ansøgningen var baseret på forventede mindre indtægter i 
forbindelse med GreenFee og undervisning – vores ansøgning blev delvist godkendt. 
 
Da begge ansøgninger er indsendt tidligt, er de baseret på budgettal og forventninger. Vi forventer derfor at 
en del af midlerne skal betales tilbage da der jo er kommet forholdsvis god gang i tingene i takt med at der er 
åbnet for aktiviteterne. 
 
Der er stadig lidt mere end en måned til regnskabsåret slutter og vi kan konstatere at der er rigtig god gang i 
alle aktiviteter, specielt er der større aktivitet hos PRO’erne end vi har set i mange år. Café19 er udfordret på 
både omsætning og indtjening, men der er stor aktivitet og fuldt fokus på at minimere tabet. 
 
Bestyrelsens forventning til årets resultat er at vi ender med et noget mindre underskud end sidste år, men at 
vi må acceptere et år med underskud, er der desværre nok ingen tvivl om. 
 
Mange frygter sikkert at kontingentet så skal sættes op!  
 
Som nævnt under medlemssituationen ser det ud til at vi får en væsentlig netto tilgang af nye medlemmer. 
Hvis dette holder vand (som nævnt kender vi først de endelige tal den 1. oktober) vil bestyrelsen foreslå 
generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau i 2020/21. 
 
Banen 
 
At vi har skiftet chefgreenkeeper pr. 01. januar 2020 har, helt som forventet, betydet forandringer og nye 
udfordringer. Når vi dertil lægger at vi hjemsendte greenkeepere på lønkompensation i en periode for at 
minimere omkostningerne, er det naturligt at det har været nødvendigt at prioritere anderledes end tidligere. 
 
Der er brugt en del ressourcer på at renovere banens dræn og dette arbejde vil fortsætte, så vi er bedre 
rustet til de øgede nedbørsmængder som alle eksperter ”truer” med.  
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Vi er dog nu i en situation hvor greenkeeper teamet selv er i stand til at udføre langt de fleste af opgaverne.  
 
Det gør det en del lettere at planlægge opgaverne da vi ikke skal vente på eksterne ressourcer. 
 
Bestyrelsen har gennemgået et katalog på 24 større opgaver/projekter på banen. De områder som vi har 
valgt at prioritere højest er: 
 
Prioritet 1: Renovering og omlægning af teesteder. 
 
Mange af vores teesteder trænger i den grad til at blive renoveret/rettet op og på nogle teesteder giver det 
mening at erstatte de små teesteder af ét stort (f.eks. 3. hul hvor der kan etableres ét teested for GUL og 
HVID). 
 
Arbejdet med renovering og omlægning skal udføres på et tidspunkt hvor rullegræsset kan få fat og da der i 
samme periode stadig vil være aktivitet (spil) på banen vil det uvægerligt betyde gener for spillerne. Men der 
er ingen vej uden om, så vi håber på jeres forståelse når der i en periode vil være alternative teesteder på 
nogle huller.  
 
Prioritet 2: Renovering af bunkers 
 
Dette er det område af banen som vi selv – og vores gæster – er mest utilfredse med standarden af. 
 
Hvorfor er det så ikke prioritet 1? 
 
Svaret er at arbejde på bunkers ikke er helt så afhængigt af at vejret arter sig, altså at evt. rullegræs kan få 
fat. Renovering af bunkers vil derfor blive planlagt til udførelse hen over vinteren så vi fra den nye sæson 
kan have bunkers af en noget højere standard end nu. 
 
Prioritet 3: Yderligere dræning 
 
På trods af at der i denne sæson er arbejdet hårdt på at forbedre dræning af banen er der stadig områder 
hvor det kan blive bedre.  
 
En del af arbejdet vil blive udført i forbindelse med renovering af bunkers. 
 
Dette arbejde kan ligeledes udføres udenfor vækstsæsonen hvorfor det vil blive planlagt hen over vinteren. 
 
Greenkeeperne vil sørge for at informere i god tid før der igangsættes arbejde på teestederne. 
 

 
 
Hvis du har spørgsmål eller savner information om andre områder end ovennævnte er du altid mere end 
velkommen til at kontakte undertegnede – eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. 
 
På Bestyrelsens vegne 
Kim Bjerregaard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


