Årsberetning 2016
Rømø d. 11 april 2017
Velkommen
Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til klubbens generalforsamling. Efter generalforsamlingen har
vi vores åbningsmatch og da påsken i år ligger 3 uger senere end sidste år er banen faktisk helt klar
til en god runde golf.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen d. 28 marts sidste år fik bestyrelsen følgende sammensætning
Palle Bach, næstformand
Allan Frankert
Flemming Lassen
Christian Riggelsen
Jens Jørgen Schmidt, formand
Der var genvalg af de 3 der var på valg og på hjemmesiden kan i se hvilke udvalg de er en del af.
Og uden for bestyrelsen har vi Aage Birk som kasserer og Jørgen Madsen som har påtaget sig
arbejdet med hjemmesiden.
De 2 laver et solidt stykke arbejde som er meget værdsat.
Banen
Som noget af det første i 2016 gik man i gang med at fylde drænsrender op med muld. Som i alle
har set er der større eller mindre sætninger over mange af drænene. I min verden opstår sætningerne
ved at vandet stuves op i grøfterne ved højvande hvorefter det fylder dræn og presses ud i jorden.
Ved lavvande løber vandet så den modsatte vej og i forbindelse hermed trækkes sand ud af jorden.
Uheldigvis var den harpede muld ikke helt stenfri og det gav en masse problemer ved klipningen af
fairways – ikke lige en drømmestart.
Herudover var der en del stier der manglede en kærlig hånd. Især stien fra hul 4 til 5 hvor vi
efterhånden havde gået i vand/smadder i snart mange år. Lidt jord og rullegræs har gjort
underværker – ja hvorfor skulle det tage så mange år!
For at undgå opstuvningen i grøfterne har vi fået monteret højvandslukkere dvs det vand der nu er i
grøfterne kommer kun ovenfra. Det har i også kunnet se på, at vandstanden er meget lavere og at
der stort set ikke har stået vand på banen i vinter. Vi kan dog ikke undgå at den bliver opblødt efter
lange våde perioder.
Tidsler og andet stort ukrudt i rough er efterhånden blevet noget der ikke sådan er til at overse. Efter
nogen snak blev der bestilt en brakpudser. Vi brugte så en hel dag på at slå de ramte områder ned.
Det gav straks et andet indtryk af banen. Der er nu investeret i egen klipper og den har været i brug
her i foråret. Her er der taget endnu mere rough for at gøre banen mere spillevenlig. Jeg formoder at
meget af det klippede rough vil blive klippet i løbet af sæsonen.
Det havde længe været til stor irritation at grøfterne, især hvor fairway krydser, ikke blev klippet.
Man skal have mulighed for at finde bolden, og måske kunne man være så heldig at den blev
hængende på grøftekanten. Igen banen er svær nok så hvorfor ikke gøre den nemmere hvor muligt.
Grøfterne blev klippet og jeg mindes ikke det tidligere har været så pænt udført. Vi vil gøre hvad vi
kan for at det også bliver tilfældet i 2017.

Udenfor vores bagrum har vi opsat diverse cykelstativer og vi har fået etableret en palletrappe ved
rangeautomaten.
Vi har hjulpet i forbindelse med propning og vertikalskæring af greens. Det er noget der skal
arbejdes mere med og vi håber at vi 2017 kan nærme os den kvalitet af greens som vi synes banen
fortjener.
Turneringer
Vi havde planlagt 5 matcher for året. Dog måtte vi aflyse turneringen i juli. Skyldes måske
tidspunktet eller matchformen med max 2 køller og putter.
Men derudover blev der arrangeret matchen Enjoy match som afholdes af en aktiv husejer og
Christian fra vores bestyrelse. Denne match inviterede husejere og medlemmer i Rømø golf klub.
Der var 36 tilmeldte så det er besluttet at gentage matchen i år. Så vi nåede alligevel de 5 matcher.
Vores klubmesterskab blev afholdt d. 3 og 4 september. I år var det altså over 2 dage med i alt 2
gange 18 huller. Ændret fordi stormen i 2014 gjorde 27 huller på en dag til en prøvelse.
Vinderne fordelte sig således
Klubmester herrer
Klubmester damer
Seniormester herrer
Seniormester damer
Stableford lørdag
Stableford søndag

Kristian Andersen
Jytte Hansen
Kim Wolstrup
Maibritt Rasmussen
Kim Møller
Gunter Gericke

160 slag
250 slag
172 slag
256 slag

Efter matchen søndag var der præmieoverrækkelse og lidt at spise.
Palle Bach var matchleder.
Samarbejdsudvalget
Vi har afholdt 3 møder siden sidste generalforsamling. I disse møder deltog Rikke(reception), Lars
Grambo (direktør), Martin Iversen (ejer), Christen Schmidt(greenkeeper) og Flemming Lassen og
undertegnede.
Her drøftes receptions- og baneforhold. Muligheder for forbedringer og bedre arbejdsgange.
Beslutninger der bliver taget bliver der fulgt op på så det ikke går i ”glemmebogen”.
På vores sidste møde blev kontingenterne for 2017 også fastsat.
Resultatet blev jo som i alle kender en stigning for fuldt kontingent med kr. 50,00 til 4.050,00 og
ingen yderligere ændringer.
Greenfeeen stiger fra kr. 300,00 til kr. 350,00 for perioden 1 april til 31 oktober og der er en fast
vintergreenfee på kr. 200,00 der dækker fra 1 november til 31 marts.
Vi kan medtage gæster til kr. 250,00 om sommeren og om vinteren er det kr. 200,00.
Hjemmeside
Vi har ændret en del på hjemmesiden som i måske har observeret. Vi manglede især et felt hvor vi
kunne orientere om kommende aktiviteter. Den eneste mulighed vi havde var at ligge en tekst ind i
billedet. Det var ikke særlig hensigtsmæssigt og kunne også være vanskelig at læse. Vi har fået
hjælp fra webmasteren på Enjoy. Om den nuværende udformning er den endelige er ikke helt
afklaret og færdig det bliver vi nok aldrig.
OOM
Vi spillede igen i 2016 en OOM. Vi fortsætter i år på samme måde med spilledage fra onsdag til

søndag og satser især på at samle folk om søndagen.
I år holdt vi afslutning på Sønderjyllands golfklub. En vellykket tur med en smuk golfbane og en
dejlig restaurant.
Som jeg husker det skifter vi mellem en bane i Danmark og Tyskland. Derfor må det blive Tyskland
her i 2017.
Sild tur
Vi har altid haft megen glæde af vores ture til Sild. Der er jo 3 dejlige baner at vælge imellem. Det
er også fristende at man rimeligt nemt kan tage færgen og så er der jo også gode spisesteder på Sild.
Vi arrangerede derfor en tur til Budersand d. 26 november. Vi har normalt ventet til november da
greenfeen så er 45 mod de normale 90 euro.
Banen var som sædvanlig perfekt og vi fik en rigtig vellykket dag.
Det er planen at arrangere en tur hvert år så længe interessen er der. Så glæd jer til næste gang.

Afslutning
Igen i år er det Flemming Lassen og Gunter Gericke i møder på banen som banetilsyn og
boldsamlere på drivingrange. Så er der nogen spørgsmål kan i henvende jer til dem.
Jeg takker alle der har været med til at give en hånd med i løbet af året – det er vigtigt at vi viser
interesse og engagement i anlægget. Opbakningen til greenkeepere og andre med tilknytning til
anlægget er selvfølgelig en motiverende faktor i deres arbejde.,
Til slut en tak til bestyrelsen for året.
Jens Jørgen Schmidt
formand

