
Kære klubmedlemmer 

Allerførst rigtig Godt Nytår Til Alle Jer Fra Alle Os. 

I denne triste tid har vi vist alle brug for lidt opmuntring. 

Det er vi i bestyrelsen så heldige, at kunne give Jer. 

Men først det kedelige. 

Generalforsamlingen bliver vi nødt til at udskyde på ubestemt tid, som følge af 
coronarestriktionerne. 

Det er vi desværre ikke selv herre over. 

Hvordan og hvornår, den kan afholdes, kan vi endnu ikke sige noget om. 

Men hele bestyrelsen har givet tilsagn om at fortsætte en periode mere, så der vil 
fortsat være styr på økonomi og drift. 

Der har trods alt været meget at glæde sig over i det forløbne år. 

For det første har vi aldrig haft flottere bane. 

Det skyldes dygtige greenkeepere, og ikke mindst en enorm frivillig indsats af mange 
af vores medlemmer. Ikke nok med at de har lagt utallige arbejdstimer, men det er 
sket med et helt unikt godt humør, som gør os glade, når vi bevæger os rundt, og ser 
alt det, som sker. Overalt møder vi glade mennesker, som hjælper med det ene eller 
det andet. Det er med til at skabe en atmosfære og nogle klubfaciliteter, som er en 
unik ramme for et godt klubliv, hvor vi alle nyder at komme. 

EN STOR TAK FRA BESTYRELSEN FOR DET. 

Af andre positive ting kan i hurtig rækkefølge nævnes: 

• Flot år for greenfee spilleres besøg 

• Fint år for besøg af spillere i fritspilsordningen, næstbedste klub 

• Flot økonomi, overskud ikke endeligt opgjort, men på den rigtige side af 
500.000 

• Flot tilgang af nye medlemmer, suverænt den blandt fritspilsklubberne, som 
har øget medlemstilgangen mest 



• Flot år for cafeen, på trods af coronanedlukning 

• Ny fairwayklipper med stort tilskud fra de 3 sparekassefonde i Salling 

• Købt egen priklemaskine, som sparer os for en leje på min. 20.000 kr. årligt 

• Fået 50 nye golfsæt til begyndere, finasieret af div. fonde 

• Opgraderet større køkkenmaskiner og inventar, delvis gennem tilskud 

• Nyt styresystem til vandingsanlæg betalt gennem Skive Idrætssamvirke 

• Forhåndsbestilt ny klipper til semirough, til levering i 2021, delvis finansieret 
gennem tilskud 

• Fået finansiering til oprensning af søer gennem fonde 

Alt sammen investeringer, som har været nødvendige for en fornuftig og 
rationel  drift af klubben. 

Grundlaget for en fortsat levedygtig forening er tilgangen af nye medlemmer, til 
erstatning for dem, der af den ene eller anden årsag forlader os. Herom er vi fortsat 
optimistiske. Vi har allerede den første håndfuld skrevet op til at starte i 2021. Men 
det der virker, er at medlemmer skaffer medlemmer, så kig i Jeres omgangskreds 
om ikke, der er en eller anden, der bare mangler det sidste lille skub. Så få 
vedkommende til at ringe til kontoret og blive skrevet op. 

Hertil kommer, at I medlemmer har støttet gevaldigt op om vores lille forening i 
foreningen, som har til formål at få del i momsrefusionsordningen. Det har alene i 
2020 givet en momstilbagebetaling på ca. 70.000 kr. En stor TAK for det. 

Alle disse ting betyder også, at vi er godt med mht. maskinparken, og som gør, at vi 
får overskud til at betale af på vores gæld fra og med 2022. 

Når hertil lægges, at Bo i det forgangne år, har fanget så mange muldvarpe, at der 
ikke alene er blevet skind til en ny pung, men efter sigende også til en ny pels til 
Tove. Ja så kan I nok forstå, at det kommende år tegner lyst, og vi alle i bestyrelsen, 
hver aften lægger os til at sove med et smil om munden. 

Her til sidst skal også lyde en tak til vort dygtige personale på såvel kontor, som på 
bane og træningsanlæg.    

Endnu engang GODT NYTÅR  til Jer alle, og vi glæder os til at se Jer i golfklubben i 
2021, og forhåbentlig snart uden alle de kedelige restriktioner. 

Bestyrelsen 

 


