Årsberetning 2017
Rømø d. 29 marts 2018
Velkommen
Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til klubbens generalforsamling. Efter generalforsamlingen har
vi vores åbningsmatch. Påsken falder i år 14 dage tidligere end sidste år og dette sammenholdt med
en lang våd vinter og et urimeligt koldt forår betyder at banen er spilbar, men dog ikke helt er som
vi gerne vil have den. Men som man siger spil banen som den er og så er der ikke mere at sige om
det.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen d. 17 april sidste år fik bestyrelsen følgende sammensætning
Jørgen Madsen, næstformand
Kim Møller
Flemming Lassen
Christian Riggelsen
Jens Jørgen Schmidt, formand
Der var nyvalg af Jørgen Madsen og Kim Møller og på hjemmesiden kan i se hvilke udvalg de er en
del af.
Og uden for bestyrelsen har vi fortsat Aage Birk som kasserer. Jørgen Madsen fortsætter arbejdet
med hjemmesiden.
Banen
2017 kan man godt kalde et udfordrende år. Det begyndte vel meget fornuftigt. Anlægget blev
klargjort til Ecco touren, som forløb udmærket.
Der blev især brugt en del tid på at forbedre vores stier samt overgange ved broer. Der blev brugt
masser af rullegræs for at fjerne mange af de huller der efterhånden var opstået. Særlig omkring
starterhuset blev der gjort en indsats.
Greens og t-steder var vel OK uden at være prangende. Klippearbejdet blev udmærket udført. Det er
mere det grundlæggende arbejde som jeg mener trænger til forbedringer. Vertikalskæring, propning
samt topdressing. Jeg har sagt det før uden at det har resulteret i en ændret fremgangsmåde.
Jeg har også tidligere omtalt den manglende klipning af grøftekanter – især hvor fairway krydser
grøfter. Aftalt at de ville blive klippet mindst 3 gange i løbet af sæsonen – det blev til 1 gang.
Det er altså væsentlig at vi tager de opgaver på os. Denne bane er primært baseret på greenfee
gæster og deres hcp for de fleste er vel omkring mit eget hcp 25. Gæster sætter altså pris på at
kunne finde deres bold, også dem der ved gudernes ugunst ender i grøfterne.
Der er blevet fjernet lidt rough her og der og der vil fortsat blive arbejdet med at gøre banen mere
tilgængelig – igen for at gøre banen lidt nemmere. Der vil jo altid være alle udfordringerne med
grøfter og søer.
Først i september begyndte det at regne og det blev jo en kæmpeudfordring for mange baner. Hos os
resulterede det jo i at der faktisk stod vand på banen i vel 5 måneder. Den manglende
vedligeholdelse af grøfter og dræn betød at banen ikke var i orden Det er jo ikke tilfredsstillende –
især ikke da vi kan gøre noget ved det.
Det hele blev vel efterhånden noget broget, og jeg ved ikke om det var det, der fik vores
chefgreenkeeper til at søge nye udfordringer. Han opsagde i hvert fald sin stilling i december.

Der er herefter blevet ansat en ny, nemlig Søren Ørskov. Han blev ansat i januar og på det tidspunkt
var banen stadig så vandlidende så han ved selvsyn kunne se hvilken opgave han skulle i gang med.
Det første der blev igangsat var så rydning af alle grøfter samt spuling af dræn. Herefter er de gået i
gang med at reparere dræn og ellers få banen til at være som han synes den skal være.
Han har påtaget sig en kæmpe opgave, men jeg er overbevist om at han både har evnerne og viljen
til at løfte hele anlægget. Så en hjertelig velkommen til Søren.

Turneringer
Igen i år havde vi planlagt 5 matcher. Vi måtte dog aflyse den ene grundet for få tilmeldte.
Fremover vil vi reducere til 4 matcher. En åbnings- og 1 afslutningsmatch. Og herudover 1
sommermatch og klubmesterskab.
Derudover vil der være en Enjoy match hvor vi alle kan deltage.
Vores klubmesterskab blev afholdt d. 2 og 3 september. Igen i år var det altså over 2 dage med i alt
2 gange 18 huller. Sideløbende hermed en stableford match.
Vinderne fordelte sig således
Klubmester herrer
Klubmester damer
Seniormester herrer
Seniormester damer
Stableford lørdag
Stableford søndag

Kristian Andersen
Inger Schlichting
Jørgen P. Hansen
Jytte V. Hansen
Kristian Andersen
Kristian Andersen

151 slag
187 slag
190 slag
252 slag
41 p
40 p

Efter matchen søndag var der præmieoverrækkelse og lidt at spise.
Arne Clausen var matchleder.
Eccotouren
Blev afholdt fra d. 1 – 5 maj.
Efterhånden kender vi jo arrangementet ganske godt. Vi var igen behjælpelige med
opsætning/nedtagning af bannere. Servering af mad og udlevering af drikkevarer og andet at styrke
sig på. Var startere på de 3 dage og ellers indberetning af score.
Vi havde sørget for at der var telte og gasvarmere ude på posterne. En rigtig god ide skulle det vise
sig. Indrømmet det kan være koldt når man står stille i så mange timer. Er det ikke nok kan vi
tilbyde en termokedeldragt.
Så jeg håber at vi igen kan få opbakning fra medlemmerne ved at i tager en tørn med. Der er også
hyggelige timer og en fornøjelse at se proerne spille.
Der vil blive sørget for morgenmad (i år uden forviklinger) og frokost. Og herudover vil der blive
serveret kaffe på posterne.
Samarbejdsudvalget
Det blev kun til 1 møde i foråret 2017. Man skal være ihærdig for at holde gang i sådan en proces.
Her drøftes receptions- og baneforhold. Muligheder for forbedringer og bedre arbejdsgange.
Især blev den kommende Eccotour gennemgået.
Siden sidste generalforsamling er der sket en del personaleændringer hos baneejer. Direktør Lars
Grambo er fratrådt og hans afløser er Jakob. Restauranten har fået ny forpagter i stedet for Bjørn
nemlig Rasmus. Og sidst som allerede nævnt ny chefgreenkeeper Søren Ørskov.
Vi håber på et godt samarbejde med dem alle.

Hjemmeside
Der er lavet nogle enkelte ændringer og supplerende oplysninger men ellers er alt ved det gamle.
OOM
Vi spillede igen i 2017 en OOM.
I år holdt vi afslutning i Tyskland og det var på Hofberg golf Club ved Leck. Vores bane er godt nok
våd, men her var det helt ekstremt. Der var så blødt mange steder at det tog temmelig meget af
fornøjelsen. Sagt på en anden måde – havde vi haft en anelse om at det kan blive så vådt var vi nu
blevet hjemme. Men det ved vi til en anden gang. Golfbaner på lerjord efter at det har regnet en
lang periode er ikke værd at besøge.
I 2018 skal vi så besøge en dansk bane.
Deltagerantallet i 2017 har været utilfredsstillende. Vejret skal have sin del af skylden, men vi har
nok også lavet det al for spredt med spilletidspunkter. Det vil blive ændret i 2018.
Vi har drøftet det og på sidste møde enedes vi om at der bliver 2 spilletidspunkter hver uge nemlig
onsdag kl 13.00 og søndag kl 9.00 og vi begynder d. 2 maj. Vi er jo ikke så mange så vi håber i vil
bakke op om de 2 tider.
Jeg vil derudover arbejde for at vi opretter de 2 tider som en turnering. Det betyder at i blot skal
melde jer til på jeres forside i Golfbox. Ved start kaster vi en bold op og laver derved tilfældige
hold. Et system vi tidligere har brugt med stor fornøjelse. Alle kan være med uanset om du vil
deltage i den løbende turnering eller ej. Det bestemmer du helt selv.
Det er måske også tiden hvor vi skal ændre navnet. Et forslag kunne være Rømø Open. Igen for at
fortælle at alle er velkomne. Det nuværende navn er vel også lidt intetsigende for mange.
Sild tur
Det blev ikke til noget med en Sild tur i år. Vejret var simpelthen for træls. Men jeg håber da at den
vil blive taget op igen i 2018.
Afslutning
Vores 2 drevne hjælpere Flemming og Gunter vil igen i år sørge for banetilsyn og servicering af
driving range. Så er der noget der ikke virker skal i fluks blot tage fat i 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.
Til slut en tak til bestyrelsen for året.
Jens Jørgen Schmidt
formand

