Det går stadig godt i Gyldensteen golf Club – nå nej nu hedder vi jo
H.C.Andersen Golfklub..
Bestyrelsen har også i 2013 haft 2 focusområder – 1) medlemshvervning og 2) det
sportslige og dertil et øje på at bevare vores sociale profil, hvor alle er
velkommen. Vi er i 2013 blevet flere medlemmer igen – i løbet af året rundede vi
450, og nu ca. 420 medlemmer. Vi vokser langsomt men sikkert og havde hele 55
nye medlemmer igennem begynderforløb – det viser at vi er lykkes med de mange
initiativer, og det arbejde fortsætter – samtidig har vi haft mange hold
tilmeldt regionsgolf, hvor vi fik en del modstand – det har vi lært af, og i år
er vi bedre forberedt og igen klar med endnu flere hold – rigtig mange støtter
op og kommer nu ud og spille turneringsgolf – tak for opbakningen og vi glæder
os til at følge resultaterne i 2014.
2013 – et år med

mange begivenheder.

1) Vi fik besøg af en masse får – et forsøg, der stille og roligt har
udviklet sig til fornuftige beslutninger om indhegning, så medlemmer og
gæster kunne bevæge sig rundt uden problemer med efterladenskaber.
2) Vi fik besøg af H.M. Dronningen med følge – en stor begivenhed for klubben
og især ejer og med en masse ”gratis reklame”….
3) Finn Gramvad fyldte 70 år – klubben gav en flot granitsten i gave, hvor
der kommer et skilt i løbet af 2014, der beskriver dette. Den ligger på
plænen foran hovedbygningen.
4) Samtidig hermed fik vi pludselig en lille opgave, da ejer og klub fik en
meddelelse fra Greve Frantz Bernstorff, at det var tid til at sløjfe
navnet Gyldensteen, og vi påtog os en opgave med at finde et nyt navn.
Finn Gramvad henvendte sig hurtigt til bestyrelsen med forslaget
H.C.Andersen Golf – han havde helt sikkert skulpturen og reklameværdien i
tankerne allerede der er jeg sikker på. Det var en god ide – og hurtigt
besluttede han sig for et logo/skjold til golfbanen. Bestyrelsen var ret
enige om, at det nu var anledningen til at gennemføre beslutningen om
vores eget logo – et logo der lænede sig op af banen, men som samtidig
viste at bane og klub er 2 forskellige ting, der arbejder sammen. Mange
gæster har tidligere været forvirrede – hvem taler vi med om greenfee,
overnatning, restaurant og hvem, når der er tale om medlemskab af klub.
Arbejdet stod på i mange måneder – og med en uvurderlig hjælp fra Hans
Erik fra Nordfyns Grafisk i Otterup – som også er et engageret medlem af
klubben – fik vi lavet ca. 50 forslag til nyt logo – alt sammen nu kogt
ned til et logo, som vi synes er godt, enkelt og som viser hvor vi hører
til.
5) Ny hjemmeside – med navneskiftet var der samtidig anledning til at kigge
på vores hjemmeside – vi havde i forvejen sat os den opgave at ændre og
modernisere denne, og her kom navneskiftet som en god anledning. Den gamle
hjemmeside var bygget på en platform, hvor der ikke længere er support og
udvikling – den havde virket fint og vi har i Jens Jørgen Clausen haft en
fantastisk hjælp i dagligdagen til opdatering – Vi spurgte Jens Jørgen om
han havde lyst til at være tovholder på den nye side, men det var på tide
med friske øjne – og vi søger derfor en person, som har lyst til at være
ny webmaster. Siden virker nu, og er i udvikling, så den får et
brugervenligt udseende for medlemmerne.
6) Vi har i årets løb sagt farvel til chefgreenkeeper Kenneth Andersen – Det
er klubben ked af, da vi altid har haft et godt samarbejde, hvor Kenneth

har været meget energisk og samarbejdsvillig – en god hjælp når vi havde
brug for det. Vi ønsker Kenneth alt mulig held og lykke med fremtiden og
er sikker på han nok skal få klippet noget græs på andre golfbaner.

Økonomi
Vi har en god økonomi – men det blev et år med udfordringer – navneskift og
logoskift samt investeringer i forbindelse hermed er bekosteligt – ny hjemmeside
ligeså. Samtidig har vi bidraget til de reklame-granitsten, der står på hvert
hul (det skulle gerne give mer-indtægter på sponsorater på sigt) og betalt vores
del af moderniseringen af golfbox-anlægget, der står i inforummet. Vi besluttede
i bestyrelsen, at vi ligeså godt kunne tage udgifterne i et hug, så vi fra 2014
igen kører efter normale budgetter – det bærer regnskabet således præg af – og
det vil vores kasserer Torben Knudsen belyse lidt senere.

Nye medlemmer
Vi har arbejdet på en skabelon til at byde nye medlemmer velkommen og gøre hele
indslusnings forløbet så nemt og overskueligt som muligt - Ellen Siggaard og
Henriette fra bestyrelsen er kommet godt i mål og der tegner sig en metode som
virker, men som stadig kan forbedres og det arbejde fortsætter i 2014, hvor de
allerede har flere ideer på bordet.
Sportslige
Hole in One :
Eliten har haft et ok år, hvor der har været en del udskiftninger.
Junior – her er vi ikke så godt kørende. Vi har derfor besluttet at vi vil
fokusere mere på dette område. Derfor tilbyder vi fra 2014 at juniorer til og
med 12 år kan spille gratis, hvis en forælder/bedsteforælder er fuldgyldigt
medlem og betaler normal kontingent.

Regionsgolf. Har vi berørt, og det bare vokser og vokser..
Synoptik cup – vi deltog for første gang – vi kendte vidst ikke helt
koncepterne, men dem er vi helt klare på nu – og man kvalificerer sig via 3
klubturneringer i løbet af året. Turneringsudvalget kommer med mere info.
Gennemgående hulspilsturnering – Jimmy W fik en god ide – og vi har gennemført
en klub-hulspilsturnering – dette viste sig at være en stor succes med mange
medlemmer, der pludselig mødte måske ukendte medlemmer og dystede bravt. Dette
fortsætter i år med store udvidelser – både stableford og ”second chance” for
dem der taber i første runde..Også her kommer der mere information….
Klubturneringer – golfbox er under store forandringer og et helt nyt
turneringsmodul er netop introduceret – bær over med bygyndervanskeligheder –
hele turneringsudvalget og mange flere fra klubber i klubben har været på kursus

og er i gang med at lære systemerne. Så vi skal lære en ny måde at tilmelde os
og se turneringer på – meget mere kommer om meget kort tid.
Klubmestre i 2012 blev………..HUSK NAVNE

Klubber i klubben
Det sociale liv er meget vigtigt og vi har et særdeles godt sammenhold. Dette
viser sig i vores klubber i klubben, hvor over halvdelen af medlemmerne udfolder
sig. Tak til alle de der frivilligt lægger et stort arbejde i at disse klubber
fungerer til daglig.
Sponsorer
En del af den aftale vi har med banens nye ejer er, at vi har ansvaret for
sponsoreraftaler - i 2013 er sponsoraterne som sagt gået til investering i
granit-reklamesøjler, golfboxanlæg samt markedsføring. Derfor en stor tak til
Poul Erik flittige besøg hos sponsorer - og ikke mindst en stor tak til
sponsorerne - det er deres(jeres) hjælp der gør at vi kan annoncere og forbedre
forhold for klubbens medlemmer - kære medlemmer støt op om sponsorerne i
dagligdagen så vi kan komme igen næste år..

Til personalet på
restauranten skal
vi er på banen og
vores gæster – og

banen – greenkeepere, Lene på kontoret og de ansatte i
også lyde en tak – det er dejligt at føle sig velkommen, når
i bygningerne – et godt humør og samarbejde er et eksempel for
så er det da sjovere når vi mødes med smil.

Tak for et godt samarbejde og opbakning til bestyrelsens arbejde
Jeg har sagt tak til en del men der skal lyde en tak til alle – vi har gjort det
til en tradition at lave en medhjælper-turnering, hvor klubben er vært ved
spisning og præmier – og det fortsætter i 2014, da vi ikke fungerer uden Jeres
frivillige hjælp i stort og småt - det er en fornøjelse som bestyrelse at komme
rundt og opleve det gode humør og lysten til at hjælpe når vi beder om det. Igen
skal I vide at gode ideer modtages og vi er meget lydhøre, hvis I har forslag
til forbedringer for medlemmerne.
Til sidst - Også en tak til bestyrelsen - vi er en arbejdende bestyrelse og det
er som formand en sand fornøjelse at arbejde sammen med Jer.

