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Formandsberetning for 2018  

Nordvestjysk Golfklub 

Det er dejligt atter at se, så mange medlemmer møde frem til klubbens 
generalforsamling. Det vidner om en ægte interesse for klubben og banens ve og 
vel. De væsentlige grunde til at møde frem er naturligvis denne beretning og vores 
regnskab og buget. Den hurtige udvikling, både internt og i den ydre verden, giver 
selvfølgelig anledning til bekymring hos mange medlemmer. De spørgsmål, vi 
oftest hører, er: 

 Har vi råd til de mange baneforbedringer? 
 Hvordan påvirker sommerens tørke vores økonomi? 
 Hvordan står det til med medlemstallet? 
 Skal kontingentet stige? 

Det er både begavede og relevante spørgsmål, som I vil få svar på, inden vi skilles. 

Medlemstal.  
Det samlede antal medlemmer af DGU, som toppede i 2012 med 152.972, er faldet 
fra 151.243 i 2017 til 149.044 i ’18. En beskeden tilbagegang og ikke i nærheden af 
hvad andre idrætsgrene oplever. Det er måske også værd at nævne, at i 1990 var 
medlemstallet 38.000 og i 2000  98.000.  Her i klubben er medlemstallet faldet fra 
869 aktive medlemmer i 2017 til 853 i ’18.                                                               
Noget der faktisk er vigtigere end medlemstallet er medlemsindtægterne. Og her 
ser det lidt pænere ud. I 2017 havde vi 3.805 mill. I kontingentindtægt og sidste år 
3.834 mill. Det skyldes både sammensætning at medlemskategorier og den 
kontingentregulering, som blev vedtaget for et år siden. 
Det var mange tal, som viser at de gode og nemme år er ovre. Men også at det er 
for tidligt at udsende katastrofealarmer. Men det kan komme som en tyv om natten! 
Vores alderssammensætning gør det nødvendigt med mange nye medlemmer. Og 
som tidligere opfordrer vi alle medlemmer til at gøre en indsats her. HUSK! Et nyt 
medlem svarer til 25 greenfeespillere, - hvert år. Så det er værd at arbejde for. 

Greenfee.                                                                                                                            
Noget af det, vi lærte i 2018, var, at vejret kan blive for godt. I en lang periode 
havde vi Middelhavsvejr i Danmark. Noget rigtig mange gladelig betaler for at 
komme til. Men her virkede det modsat. Der har aldrig været så lav aktivitet på 
danske goldbaner som i sommers. Alle talte om voldsomt fald i greenfeeindtægter, 
- på helt op til 75 % i juli måned. Sådan gik det heldigvis ikke hos os. Vi har haft 
indtægter på 480 tusinde mod budgetteret 455. At vokse på et vigende marked er 
tilfredsstillende. Årsagen hertil er uden tvivl, at vi havde en grøn bane og interesse 
for vore nye huller. 

Kontingent og green fee er den væsentligste grund til at indtægterne ender med at 
blive 225.000 bedre end budgetteret. 
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Personale.                                                                                                                                 
Ved årets julefrokost kunne vi for første gang i mange år konstatere, at der ikke var 
sket udskiftninger i løbet af året. Og når det er et personale, man er glad for, er det 
en dejlig ting.                                                                                         
Banepersonalet har holdt sin høje standard til trods for store ekstra udfordringer 
med baneforbedringer og desværre også sygdom. Vi kan ikke udtrykke 
anerkendelse nok for greenkeepernes andel i, at omkostningerne til 
baneforbedringerne blev så lave, som de gjorde, og endte med at blive mindre end 
budgetteret.  
Vores respekterede træner/PRO Kristian fortsætter. Nu i samarbejde med Morsø 
Golfklub. Mere herom senere.                                                                                             
Det har jo ikke undgået nogens opmærksomhed, at vi har fået en ny 
servicemedarbejder og shopindehaver. Vi er meget tilfreds med Flemmings 
arbejde med at holde klubhuset og servicere gæster og medlemmer. Og det glæder 
os, at han har fået godt gang i sin butik og at de fysiske ændringer har vist deres 
berettigelse.                                                                                                     
Birgittes arbejde er måske ikke så synligt og målbart som andres. Men også hun 
har holdt sin høje standard og uden hende, ja, - så ”kørte” klubben bare ikke. 
 
Samarbejde med Morsø Golfklub.  
Det har altid været vores holdning at vi bør samarbejde med vore naboklubber. Der 
har været udfordringer med Morsø GK, vedrørende vores optagelse i 
fritspilsordningen. Men det ligger et par år tilbage og vi har et godt forhold til den 
nuværende bestyrelse. Derfor valgte vi at gå positivt ind i et oplæg fra Morsø GK 
om at dele træner. Kristian var med på ideen og så gik vi i gang. Som 
udgangspunkt skulle alle have noget ud af det: 

 Morsø skulle have løst deres her og nu problem. 
 NVG skulle fremtidssikre sig en meget kvalificeret PRO. 
 Kristian skulle have mulighed for at videreudvikle sit virke og øge sin 

indtjening. 

Efter mange, grundige og konstruktive forhandlinger kom vi frem til en aftale, der 
opfyldte disse intentioner. Den betyder, at Kristian herefter arbejder lørdag og 
mandag i Nykøbing, holder som tidligere fri om søndagen og arbejder tirsdag – 
fredag i Nordvestjysk. Kristian er fortsat medlem hos os. Efter at denne aftale var 
på plads opstod der et ønske fra Morsø og Kristian om, at Flemming etablerede en 
afdeling af sin shop i Nykøbing. Det havde vi ingen indvendinger imod, så længe 
Flemming opfyldte sin forpligtigelser som servicemedarbejder hos os. Det har han 
lovet og han vil ansætte sin kæreste, Heidi til at passe butik og forpligtigelserne hos 
os, når han selv er i Nykøbing. Vi har lært Heidi at kende som en meget kompetent 
og servicemindet person og ser trygt frem til det.                                                                                  
Som tidligere nævnt har der været stridigheder vedrørende vores optagelse i 
fritspilsordningen. Heller ikke denne gang lod det sig gøre, til trods for Morsøs 
aktive anbefalinger. Nu virker det jo ekstra irriterende grundet vores formaliserede 
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samarbejde, hvor det ville være naturligt at kunne spille nogenlunde frit på 
hinandens baner. Som konsekvens af det, søgte Morsø om optagelse i Golfring 
Vest. Det faldt hurtigt på plads. Så nu kan medlemmerne i Lemvig, Struer, Sydthy, 
Morsø og NVG spille på hinandens baner. Og prisen er stadig kun kr. 600, hvoraf 
de 250,-kr går til moderklubben. 

Det var nogle generelle emner. Nu følger beretninger fra klubbens forskellige 
udvalg. 

Baneudvalg.  
2018 har været et noget anderledes år end normalt. 
Det har været den tørreste sommer i mange år, - 36.580 kubikmeter vand har vi 
brugt. Over 100.000,- kr, mere end budgetteret har udgiften været, men til gengæld 
har vi undgået tørkeskader. 
Vi mangler stadig at tage det nye teested på N7 i brug, men teknisk set er projektet 
med omlægning af de 4 huller fuldført og regningerne betalt. Og som tidligere 
nævnt blev udgifterne lidt mindre end budgetteret. 
Der har som sædvanligt været en arbejsdagslørdag forår og efterår, hvor der er 
ryddet op og fældet træer. Der er god opbakning til disse arrangementer, tak til alle 
der har bidraget.  
I 2019 bliver oprydningsdagene den 23. marts og den 2. november, reserver 
allerede nu disse datoer. 
I 2019 håber vi at få lavet en fuld renovering af hele hul N4. Det vil betyde, at hullet 
bliver lukket i en periode. Der laves et erstatningshul (par-3), hvor den resterende 
del af det gamle hul N5 bliver taget i anvendelse. Adgang til og fra erstatningshullet 
vil ske bagom den nye green på N5. Det vil kræve, at vi alle er ekstra 
opmærksomme på at få flow i spillet, der kommer opslag med instruktion senere. 
 
Drivning range-udvalg.  
- har haft en ret god sæson, idet Fredningsnævnet efter en besigtigelse i oktober 
godkendte opførelsen af en udslagsbygning, tilladelse fra Thisted kommune 
(landzoneloven), og tilladelse fra grundejeren og Naturstyrelsen er også i hus. 
Tilbage står nu at få tilladelse for skovloven og finansieringen. Finansieringen 
herunder søgning hos fonde planlægges hen over foråret. 
 
Husudvalg.   
Det har været et år med gode opgaver bl.a. med ombygningen af shoppen som den 
helt store aktivitet og planlægning af de to arbejdsdage som tilbagevendende 
aktiviteter. Her i februar måned har udvalget ryddet op i bagrummet og sorteret i 
boksene og sat nye numre på. Udvalget er også gået i gang med at lave en 
masterplan for klubhuset på samme måde, som banen har en masterplan. Huset er 
ved at være lidt slidt og der mangler plads.                                                                                       
Der har været ét møde, hvor behovene blev identificeret: bl.a. et bedre køkken, 
mere plads til udvalg og K-i-K og et møderum. Når bestyrelsen har godkendt 
forslaget vil det komme op at hænge, så man kan orientere sig.  
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Økonomien har givet mulighed for at anskaffe en såkaldt Probox. De fleste kender 
den fra andre klubber og den fylder, som et skabskøleskab. For ikke at gøre 
gangarealet  yderligere trangt, har udvalget besluttet, at boxen indtil videre placeres 
ved den østlige dør, som derfor spærres.  
 
Begynderudvalg.   
Året startede med 2 åbent hus-arrangementer i marts måned med god opbakning 
fra klubbens medlemmer, som havde taget en ven med til introduktion til 
golfsporten. 
I april og august måned afholdt vi i samarbejde med DGU Golfens dag og specielt i 
august var besøgsantallet flot med 20 interesserede. 
Begynderne har alle fået udleveret en velkomstfolder, der fortæller om de primære 
aktiviteter, der sker i forbindelse med begynderforløbet.  
Der har været 44 nye igennem begynderforløbet, og de 42 meldte sig ind i klubben. 
Dette er dog ikke nok til at bevare antallet af spillere i klubben. Alle begyndere har 
været meget tilfredse med Kristians undervisning.  
Poul Gellert har igen i år været tovholder for vores mentorer, som alle har ydet en 
stor indsats med begyndernes uddannelse.  
Gensynsgolf for årgang 2015 - 2016 og 2017 fik stor opbakning fra medlemmerne.  
Der har været stigende deltagelse i NVG optimistturnering i årets 7 afholdte 
turneringer. Torsdagsmatcherne har ligeledes under Grethe Thomsen og Jytta 
Jensens kyndige ledelse været afviklet tilfredsstillende.  
2018 bød på nyt træningstilbud. 20 af klubbens frivillige medlemmer var klar til at 
hjælpe klubbens Hcp + 37 - 72 medlemmer med øvelser til frivillig træning. Dette 
tiltag havde desværre ikke den store interesse for spillerne i dette hcp. område ( ca 
160 personer ). Efter en måned måtte vi desværre indstille træningen, da der i den 
4. uge slet ikke var nogen fremmødte til de 2 ugentlige træninger. 
 
Juniorudvalg.   
Der har været 20-25 aktive juniorer som til træning fordelt over 2 aftener samt 
banetræning fredage. Juniorudvalget vægter ligeligt træning, turneringer og sociale 
arrangementer. Dette mener vi, giver et godt sammenhold, både juniorer og 
forældre imellem. 
Vores juniorer lavede nogle fine resultater og fik mange pokaler med hjem til NVG. 
2019 bliver mere af samme skuffe. Herunder deltagelse i relevante stævner, 
venskabsmatcher mod Morsø GK, sommerlejr i uge 31og udflugt til Made in 
Denmark, som i år finder sted den 25. maj.  
Herudover er vi i gang med at planlægge en efterårstur, hvor vi også inviterer 
forældrene med på en weekend med 2 dages golf, således at der er fokus på hele 
familien og de oplevelser, man sammen får. 
Et andet nyt tiltag i næste sæson vil være et sandkasse-hold om tirsdagen, hvor der 
vil være endnu mere læring via leg. 
Vi gentager arrangementet med Company Day den 14. juni, og 2-generationsmatch 
den 25. august og håber, der igen i år vil være stor opbakning til det. 
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Udvalget har i 2019 fået forstærkning af 2 ekstra medlemmer. Velkommen til Helle 
Andersen og Søren Thomsen. 
 
Sponsorudvalg.   
Noget usædvanligt var der i 2018 ingen frafald af sponsorer.                                  
Der er lavet aftaler med 6 nye sponsorater. Hanstholm Rejser og Føtex, Thisted for 
2018 og Sønderhå Sparekasse, Tøjeksperten Thisted, Helsam /Din hudguide og 
Bakkedal for 2019. Dragsbæk Margarine er sponsor i forvejen på hul S5, men har 
oveni tegnet sponsorat for Nordsløjfen, som herefter kommer til at hedde Bakkedal-
sløjfen. Udvalget arbejder i øjeblikket med tiltag, der skal øge samværet med 
sponsorerne, via et erhvervsklub lignende tiltag. 

Turneringsudvalg.   
Sæsonen 2018 har været præget af status quo med antallet af deltagere i vores 
turneringer. Vi har været 78 i snit lige som sidste år. Én turnering bør nok nævnes 
her nemlig Rejsegildeturneringen. Her kunne vi indvie 3 af de 4 nye huller med 122 
deltagere. Peugeot havde udsat en bil som hole-in-one præmie på det nye hul N6, 
men den blev desværre ikke vundet af nogen. Efter turneringen var der som til 
ethvert rigtigt rejsegilde øl fra Bryghuset og pølser fra Super-Brugsen. Vi takker for 
opbakningen. 
Vi er i år så småt startet på spillerscoreindtastning på banen, og disse forsøg er 
faldet fint ud. Spillerne har indtastet mellem 35% og 49% ude på banen. Vi agter at 
følge op med instruktion og sidemandsoplæring i den kommende sæson, så vi kan 
få endnu flere med. Det er en meget stor hjælp for de turneringsansvarlige.                                                  
Det er besluttet at flytte Pink Cup til sidst i april for at se, om vi kan få flere med til at 
spille og dermed støtte det gode formål, så hold øje med Golfbox og meld jer til. I 
2018 samlede vi ca. 17.000,- kr. sammen, vi skulle gerne over 20.000 til næste år.  

DGU har lige meddelt, at de nedlægger Abacus Cup (tidligere Synoptik Cup) i 
2019.                                                                                                
Klubmesterskaberne havde det laveste deltagerantal i årevis, mest p.g.a. 
utilfredshed med turneringsformen. Fra og med 2019 vil eliten selv stå for 
afviklingen af mesterskaberne bistået af folk fra turneringsudvalget, og man har 
besluttet sig for et nyt koncept. Det er der kommet noget meget spændende ud af, 
som kan læses på hjemmesiden. Turneringsprogrammet for 2019 er færdigt og 
ligger på klubbens hjemmeside og er opslået i klubhuset. 

SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har været på Tingstrup , Østre og Sjørring 
skoler, og der har været ca. 50 børn igennem forløbet. Der deltog 16 unge 
mennesker i vores sommerferiegolf. Til næste år har vi foreløbig en aftale med 
Østre Skole 
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Klubmestre i 2018 
Slagspil: Damer senior Jette Pedersen 
 Herrer Rasmus Axelsen 
 Herre senior Preben Næsgaard 
 Herre veteran Erik Larsen 
Hulspil: Herre Kim Kjær 
 
Turneringsresultater: 
For Danmarksturneringen gælder, at damerne i kvalifikationsrækken sluttede på 
en 2. plads. Herrerne sikrede sig en plads i 4. division og 2. div. senior spillede sig 
op i 1. division. Det er vist første gang, at NVG har et hold i 1. division. 
Regionsgolf ABCD  For før gang havde vi ingen hold med i A-rækken, grundet 
nye regler om deltagelse hvis man også spiller i Danmarksturneringen. Disse 
begrænsninger er ophævet igen og i 2019 har vi igen et A-hold med.                    C- 
og D-holdet vendt deres puljer og B-holdet var meget tæt på. C-holdet nåede helt 
frem til semifinalen og D-holdet til finalen.                                                                                                      
Regionsgolf Senior/Veteran, -  havde  4 hold med. Veteran A og Super Veteran B 
vandt deres puljer, men kom ikke videre. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til vor mange frivillige, som sørger for at ting sker og 
ting bliver ordnet. Og naturligvis også en stor tak til vore sponsorer, hvis bidrag er 
en stor hjælp for klubben.                                                                                           
Med disse ord ønskes alle en god sæson 2019 

 

pbv 

Svend Eriksen 

21.2.2019 
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