
NYTÅRSKUR 2021



Dagens program

14.00 – 14.10 Velkomst
14.10 – 15.30 Informationer fra klubben
15.30 – 16.00



Nytårskuren

• Der kan ikke vedtages noget
• Online format lidt mere krav til disciplin 
• Vi vil foretrække man har kamera på hvis man vil sige 

noget – ikke et must
• Vi vil stadig gerne have en dialog med deltagere 

derfor må man gerne række hånden op og komme 
med en kommentar når der er plads til det

• Der skrives ikke referat, men vi er klar til at notere 
alle gode forslag og ideer

• Det skal være hyggeligt også selv om vi ikke er 
sammen fysisk



Dagens emner er blandt andet:
- Siden sidst
- Budget
- Matcheprogram og udflugt
- Indkøb af simulator/SkyTrack
- Åbent hus for nye medlemmer
- Træning
- Fremtidig drift af banen
- Banens fremtid



Siden sidst

• Gået mindre end 15 måneder siden sidste kur
• Sket rigtigt meget i verden i den tid
• Klubben har været meget lidt påvirket
• Generalforsamling afholdt
• Ikke de store udskiftninger – ingen nye i 

bestyrelsen
• god arbejdsperiode hvor der er sket en del på 

nogle områder på trods af corona



Budgettet for 2021



Matchprogram 2021
Åbningsmatch 1. maj 

Pinsematch 23. maj 

Grundlovsmatch 5. juni

Skt. Hans match 19. juni

Jubilæumsmatch 3. juli 

Bestyrelsesmatch 17. juli

Træningsbanesjov 20. juli

Texas (KiK) 27. juli



Matchprogram 2021

Arctandersmatch 14. august

Klubmesterskab 27.-28. august

Årsfestmatch 28. august

Septembertallerkenerne 11. september

Udflugt: Henne 25. september

Afslutningsmatch 23. oktober



Road to made in Himmerland

• Uge 20
• Tættest på hullet konkurrence
• Hul 2
• Alle runder tæller – også private
• Der skal være markør
• Gode præmier hver dag i ugen
• Rigtig god præmie til samlet vinder
• Samlet vinder findes ved lodtrækning efter 

pinsematchen.



Road to made in Himmerland

Vil du være sikker på at vinde noget?
• Man kan støtte juniorarbejdet i klubben med 

50 kr.
• Støtte gives gennem golfbox
• Alle der støtter juniorarbejdet ”vinder” en 

billet til torsdag ved made in Himmerland 
2022

• Der kommer nærmere info på golfbox



Indkøb af simulator/Sky Track

• Der er indkøbt simulator til træning og spil
• Er placeret hos Robert i Rindby
• Robert er ansvarlig for driften og kan bruge den til 

træning
• Gælder også holdtræning
• Indkøb er foretaget med tilskud fra sponsorer
• God mulighed for at lære meget om ens slag/spil
• God mulighed at spille en runde
• Mindre bruger betaling ved brug



Åbent hus for nye medlemmer

• Den 25. april kl. 13 på træningsbanen
• Der tages naturligvis hensyn til gældende 

restriktioner
• Mulighed for at prøve golf
• Gratis det første år
• Inviter gerne venner og familie med på 

træningsbanen denne dag



Træning

• Holdtræning som normalt
• Forskellige ugedage
• Start i maj
• Tilmelding i klubhuset
• Information på hjemmesiden



Status på overtagelse af drift af banen

• Stephen er sidste Lassen i direktørstolen
• Banen ser gerne at klubben overtager driften
• Vi vil gerne overtage driften – hvis vi kan opnå en 

god aftale
• Vi snakker med banen om en aftale og er meget 

enige om rammerne
• Vi er ikke begyndt at kigge på tallene
• Vi får hjælp ude fra til udarbejdelsen af budgetter 

der viser hvordan det vil se ud for os
• Alt i alt en god og indtil videre positiv proces
• Det er en forholdsvis kort tidshorisont vi snakker 

om



Fremtiden for Fanø Golf Links

• Banen trænger til en kærlig hånd
• Specielt greens og teesteder mangler vedligeholdelse
• Banen har ikke midlerne til de nødvendige tiltag
• Vi har brug for en bane i god stand
• Vi har midlerne til at kunne lave de nødvendige 

forbedringer
• Vi kunne vælge at investere i banen
• En eventuel investering skal give afkast



Fremtiden for Fanø Golf Links

Forudsætninger for investering i banen
• Vi bestemmer hvad pengene skal bruges til
• Vi får et afkast
• Vi står for driften
• Investeringen skal primært komme medlemmerne til 

gode
• Afkastet skal komme fra øgede kontingent og greenfee 

indtægter



Fremtiden for Fanø Golf Links

Plan for mulige forbedring af banen

• Arbejde skal udføres af professionelle folk
• Der skal laves en køreplan for projektet
• Der kan hvis det er muligt ændres på nogle huller
• Banen skal beholde sit udtryk som Fanø golf links 



Fremtiden for Fanø Golf Links

Status for planer om forbedring af banen
• Vi aner ikke meget om baneanlæg
• Vi har tage kontakt til en der ved meget om golf og 

kender mange i golfverden
• Vi har fået kontakt til en banearkitekt der muligvis kan 

hjælpe os videre i forløbet
• Hvis vi skal videre kommer det til at koste penge
• Vi mener det er en god investering at få hjælp ude fra



Ordet frit




