Årsberetning 2015
Rømø d. 24 marts 2016
Velkommen
Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til klubbens generalforsamling. Efter generalforsamlingen har
vi vores åbningsmatch. Og grundet påsken falder så tidligt i år er banen ikke helt klar, men greens
og en del af teestederne er klippet. Hvorimod der ikke er klippet fairways og semi rough.
Banen er dog dejlig tør så vi klarer nok det andet.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen d. 6 april sidste år fik bestyrelsen følgende sammensætning
Palle Bach, næstformand
Allan Frankert
Flemming Lassen
Christian Riggelsen
Jens Jørgen Schmidt, formand
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.
Bestyrelsen er taknemmelig for den indsats de 2 ligger i arbejdet.
Banen
Der blev igen i 2015 afholdt Ecco tour på Rømø golf links. Der var derfor travlhed i
forårsmånederne med at få banen i rimelig stand, hvad det medfører af ekstra planlægning og meget
andet. Skønt banen kan jo ikke blive optimal pga touren kommer så tidligt til Rømø.
Når jeg drøfter banen med vores chefgreenkeeper Christen har jeg sagt at klippearbejdet i 2015 var
upåklageligt. De holder græsset pænt nede og selve klippearbejdet er også ok. De tidligere stængler
og strittere er heldigvis historie. Så maskinerne må velpassede. Så bliv ved med det. Teestederne er
også blevet pænere og skyldes især at der bliver brugt lidt mere gødning. De runde teesteder er jo et
særkende for Rømø så lade os holde dem i en ordentlig stand. Er der ikke plads til forbedringer? Jo
det er der nok af og særlig vore greens når vi nærmer os den 1 august. Så begynder de at blive bløde
og svampede. I har sikkert alle prøvet at gå på en green hvor i kan se fodsporene efter jer selv. Det
har flere årsager. Ved nogle har drænene ikke virket ordentlig, men for alle gælder at der ikke
vertikalskæres og proppes nok. Det er blevet diskuteret og svaret har jo været manglende tid. Der
vil dog ske noget mere i 2016.
Vi vil selvfølgelig alle gerne have en god bane, men det gælder især greenfee gæster og deres svar
er kontant. Er banen ikke i orden skal vi slet ikke bøvle med dem – de bliver bare væk.
Vi hjalp lidt til på banens dag der blev afholdt d. 21 marts hvor vi var 15 der deltog.
Ecco tour
Vi havde Ecco tour fra 27 april – 1 maj. Vi havde jo prøvet det før og der var god opbakning fra
medlemmerne så vi kunne selv besætte alle posterne. Det er vigtig at der er den opbakning. Det er
jo tidligt på sæsonen så det kan nemt blive koldt ude på posterne. Hvis det ikke er koldt kan det jo
altid blæse en halv pelikan. Vi ville ikke risikere at vi frøs folk ud af banen, derfor investerede vi 3
telte der var robuste nok til at klare en ordentlig storm. Ligeledes købte vi borde og stole. Alt
virkede efter hensigten så vi håber folk kommer igen når det bliver aktuelt. Som jeg har forstået det
skal touren touren fremover skifte mellem Toftlund og Rømø. 2016 er derfor et tourfrit år.

Turneringer
Igen i år havde vi planlagt 5 matcher og intet år åbenbart uden ekstreme forhold. Vores
afslutningsmatch i 2014 regnede stort set væk. Nogle kan måske huske de søer man skulle forcere
på greens – resulterende i at vi måtte stoppe efter 9 huller.
I år var det vores klubmesterskab d. 5 september der var ved at tage livet af nogle. Sjældent har det
dog blæst sådan – ja vi må vel nærmest kalde det en storm og så 27 huller!
Det var nærmest til at gå i koma af. De fleste gennemførte dog, men det har givet anledning til
nogle overvejelser. Under eventuelt vil vi gerne have en tilkendegivelse af hvorledes i kunne tænke
jer at klubmesterskabet bliver afholdt
Mesterskabet i 2015 blev afholdt på samme måde som vi har gjort det de sidste par år.
Vi var 20 deltagere og til middagen om aftenen deltog omkring 30 personer. Palle Bach var
spilleleder og sørgede for at det hele gik rigtig til.
Vinderne fordelte sig således
Bedste herre
Runner up
Bedste dame
Herrer senior >55
Runner up
Damer senior
Stableford

Kim Wolstrup
Kristian Andersen
Jytte Hansen
Gøran Markenstam
Jørgen Hansen
Christine Birk
Jørgen Madsen

142 slag
145 slag
187 slag
150 slag
152 slag
197 slag
43 point

Dagen sluttede med præmieoverrækkelse og middag i restaurant Ø.
Hole in one
Så lykkedes det endelig en af klubbens medlemmer med hole in one. Det lykkedes for Kirsten
Markenstam på det nemme hul 17. Hjertelig tillykke. Hun har fået whiskyen og vi er ved at grave i
hvorvidt vi havde en sponsor på hullet.
Brugsretsaftale
Klubbens brugsretaftale med ejeren var efterhånden 4 år gammel. Der var en del ting der skulle
ændres. Blandt andet det korrekte navn på baneejer. Ligeledes var der ændringer til
medlemsskabstyper. Og i forbindelse med denne opdatering var det et ønske fra ejeren at få justeret
priserne. Prisen havde været uændret siden 2011 med undtagelse af longdistance medlemsskabet der
forsøgsvis var blevet sat kr. 1.000,00 ned i 2015. Håbet var at flere ville melde sig ind. Imidlertid
gav det kun få medlemmer. Konklusionen herpå har nok været at vi har de medlemmer vi kan få og
skal de skaffe flere indtægter er det gennem greenfee salg. Vores priser blev så hævet med
henholdsvis 400,00 og 500,00 som i kan se på vores hjemmeside. Fuldtidsmedlemmer har stadig
adgang til wellnes m.m som hidtil.
Greenfee er i 2016 sat til kr. 300,00 og vi må medtage gæster til kr. 250,00.
I forbindelse med møderne med baneejer blev det blev besluttet at etablere et samarbejdsudvalg. Vi
mødes den første uge i hvert kvartal. Klubben indkalder og laver referat af møderne. Det er vores
håb at vi hermed kan være med til at præge arbejdet på banen til gensidig tilfredshed.
Ligeledes aftaltes at vi forsøger at finde interesserede der vil give en hånd med på banen. Vi er
velkommen til at bruge maskiner m.m. Vi vil i første omgang arbejde med især dræn og stier. Om
ikke andet så for vores egen skyld.
Hjemmeside
På hjemmesiden har fået lagt vores vedtægter ind. Ligeledes er der lavet noget om orden og etikette.
Vi ved nok at der skal mere til for at i gider kigge på den. Forsøgsvis har vi lagt referater for
bestyrelsesmøderne ind. Det kan forhåbentlig give jer lidt information hvad vi har gang i. Vi vil

også arbejde lidt mere med nyhedsbreve. Jeg har tidligere sendt det til jer, men med den mængde
mails mange får i dag fornemmer jeg at det drukner i mængden. Derfor skal vi have det ud på
hjemmesiden. Som i måske har set har vores hostmaster ryddet siden for 2015. Jeg håber dog vi kan
få det lagt i et arkiv eller lignende. Vi arbejder på sagen.
OOM
Vi spiller stadig OOM. Tidligere havde vi et bestemt spilletidspunkt om onsdagen. Tiden er løbet fra
det eller måske mere præcist alderen på medlemmerne. Mange har hele dagen og ønsker derfor ikke
at spille fra kl 16.00. Derfor kan vi spille fra onsdag til søndag valgfrit. Vi forsøger dog at samle de
fleste om søndagen.
I 2015 havde vi afslutning på Marine Golf Sylt. En spændende bane og en fornøjelig tur. Førde var
sponsor på færgen – tak for det. I 2016 holder vi afslutning på en dansk bane.
Afslutning
I år er det Flemming Lassen og Gunter Gericke i møder på banen eller ved drivingrange. Så er der
nogen spørgsmål kan i henvende jer til dem.
Tilslut en tak til alle der hjælper til. En tak til bestyrelsen for året.
Jens Jørgen Schmidt
formand

