Bestyrelsens beretning for 2015-16

Kære medlemmer.
Dette er mit første år som formand af IGK. Efter en flot formandsperiode valgte Jørn
Klok sidste år, at han gerne ville træde tilbage som formand. Heldigvis indvilgede
Jørn i at tage en periode som menigt medlem for at gøre overgangen lettere. Tak for
det Jørn.
Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, at starte som formand for
golfklubben.
Vi har fortsat det positive frivillige arbejde i golfklubben, som et stærkt fundament
for, at vi har en god og bæredygtig klub.
Tak til jer alle for jeres indsats i golfklubben.

Strategiplanen
Arbejdet og ledetråden, i det arbejde vi udfører i bestyrelsen, bygger fortsat på
strategiplanen, som vi reviderede sidste år. Lad os for god ordens skyld repetere
vores Vision og Mission:
Vision





Vi vil levere en af Midtjyllands bedste golfoplevelser
Når golfspillere overvejer at spille greenfee på en fremmed bane, så overvejer de Ikast Golf
Klub
Vi vil have en bane, som er i Top 10 blandt Jyllands bedste

Mission




Vi leverer gode golfoplevelser
Vi forstår og understøtter golfspilleres ønsker og behov
Vore baner er altid toptrimmede og i høj kvalitet

Vores målsætninger for 2016
I henhold til Strategiplanen havde vi bl.a. følgende overordnede mål:
- Overskud på minimum kr. 300.000
- Medlemstilgang på 10 seniorer og 10 juniorer – netto
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- Ikast Golf Klub skal give værdi til sine sponsorer, og sponsorindtægter skal
udgøre min. kr. 475.000
- Fortsat høj kvalitet og godt flow på 18 huls banen
- Fortsat høj kommunikation med medlemmerne
- Høj synlighed lokalt og på landsplan
Jeg vil komme tilbage til de enkelte målepunkter i løbet af beretningen og ved
fremlæggelsen af regnskabet.

Økonomi
Nu hvor regnskabet offentliggøres før generalforsamlingen, kender mange jo
allerede det økonomiske resultatet af klubbens arbejde, og som bestyrelse er vi
naturligvis meget glade for et fornuftigt resultat, som på bundlinjen overstiger vores
budget og er bedre end sidste år.
Dette resultat er opnået ved en stram omkostningsstyring, som er nødvendig, når vi
ikke kan generere den vækst vi havde budgetteret med på medlemsindtægter.
Vores indtægter kan deles op i tre hovedområder:
 Kontingenter, her lever vi op til samme niveau som de sidste år, men har ikke
opnået den stigning som vi budgetterede med.
 Sponsorater, her har vi øget indtægterne med 16% i.f.t. sidste år og er også
pænt over budget. Tak til vores sponsorer for opbakningen.
 Greenfee, her har vi overgået sidste års tal med 8%,hvilket svarer til det vi
havde budgetteret med i fremgang.
Vi har i år været nødt til at investere i både maskinparken og udlejningsbilerne. Det
var nødvendige investeringer og vi har indgået nogle gode handler, som er leasing
finansieret lige som vi plejer. Vi ser også, at udlejningen af biler er steget markant
siden vi fik de nye biler.
Men den store udfordring er, hvordan vi får vores medlemsantal til at stige. Her tror
vi, at den værdi der kommer medlemmerne til gode gennem vores nye initiativ med
MidtVest Golf kan være med til at fastholde eksisterende og tiltrække nye
medlemmer. I hvert fald har vi oplevet en stor interesse for dette nye medlemskab,
hvor der allerede er tegnet ca. 200 medlemskaber. Jeg skal for god ordens skyld slå
fast at disse indtægter ikke er medtaget i dette års regnskab.
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Banerne
18-huls banen
Igen i år har vi haft en fremragende bane som har modtaget meget ros fra både
gæster og medlemmer. Greenkeeperne har for begrænsede midler gjort et
fremragende arbejde med at holde banens kvalitet i absolut topform og selv her
sidst på sæsonen har vores bane fremstået i helt formidabel stand. Tak til Claus og
hans stab for et flot arbejde.
Ændringerne af banen på grund af vores nye kortspils område ud for klubhuset er i
gang. Der har været mange meninger omkring ændringerne af hul 1 til par 3.
Specielt har der været debatteret om det betyder, at vi kan få færre ud på banen,
når vi starter med et par 3 hul og derved måske bliver nødt til at have færre starter
pr. time. Til gengæld vil vi få et meget bedre flow på banen end før ændringen. Vi
arbejder på at finde ”en mere til par”, så vi kan bibeholde par 71. Vi bliver sikkert
også nødt til at sikre, at der ikke er så mange 2 og 3 bolde på rush hour tidspunkter.
Så vi vil aktivt gå ind og samle folk i 4 bolde hvis det bliver nødvendigt på de
belastede tidspunkter.
Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at det nye kort spils område vil betyde øget
trænings aktivitet og dermed også klubliv. I den forbindelse, vil vi i bestyrelsen gerne
endnu engang sige mange tak til Egefonden for tilskud på 100.000 kr. til vores nye
kortspils område (jeg skal for god ordens skyld meddele at de ikke er medtaget i
dette års regnskab).
9-huls banen
Kvaliteten på vores ”lille bane” bliver fortsat bedre og bedre hvilket også kan ses på
en øget aktivitet og greenfee indtægter herfra.
En stor del af pleje arbejdet på den lille bane foregår med frivillige. Tak for det.
Endnu engang vil vi i bestyrelsen gerne udtrykke stor ros og tak til Claus og hans
team samt alle frivillige for pleje og vedligehold af alle vore områder og bygninger.
Det har uvurderlig betydning vores klub og dens økonomi.
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Kommunikation
Vi er i bestyrelsen opmærksomme på vigtigheden af hele tiden at have god
kommunikation til vores medlemmer og gæster. Her er hjemmesiden et centralt
element, som vi gerne vil gøre endnu bedre. Det skal ikke tages som en kritik af det
arbejde som der er ydet frem til nu, hovedsageligt af Ib Lauridsen, men mere fordi vi
gerne vil have en mere moderne platform rent teknisk og som sikrer, at vi kan få
flere til at arbejde på siden. Arbejdet på at få en mere moderne hjemmeside vil ske
hen over vinteren, så vi til foråret gerne skal have en ny hjemmeside og naturligvis
med respekt for økonomien i dette. Så også her bliver meget baseret på frivilligt
arbejde. Tak til dig Ib for det arbejde, du har ydet i forbindelse med vedligeholdelse
af vores nuværende hjemmeside.

Herudover har vi fortsat forsøgt at informere med regelmæssige nyhedsbreve. Her
havde jeg gerne set, at det kunne gøres lidt mere farverigt, men muligheden
eksisterer ikke i Golfbox. Måske når vi har afsluttet arbejdet med hjemmesiden, vi
kan se på andre muligheder her.
Gæster
Vi har fortsat vores annoncering i Golfbladet og Golfavisen, og det sker fortsat under
temaet ’Alle vore gæster er VIP gæster – vores bane er din bane’ for at sikre gæster
til vores 18 huls bane.
Lokalt har vi kombineret annoncering for spil på 9-huls banen via Ikast Avis (Fokus)
samt reklamespots på radio Alfa og bannerreklame på sitet www.aoib.dk.
Dette følger vi fortsat op på primært i weekends og helligdage, da de fleste gæster
modtages af en frivillig VIP-vagt i Stalden.
Antallet af gæster øges som nævnt fortsat, og årsagen er naturligvis den gode
oplevelse, som gæster får i Ikast Golf Klub. Fra det første smil så snart de kommer til
klubben – ’hvad kan vi hjælpe dig med’ fra medlemmernes side – oplevelsen af en
kvalitetsbane – og en god afslutning i gårdhaven.
Den gode oplevelse er med til fortsat at sikre mange gæster på vores bane.
Stor tak for jeres indsats i det daglige – på og udenfor banen.
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Der er ingen tvivl om, at vores bane bliver mere fyldt af gæster fra MidtVest Golf i
den kommende sæson. Derfor har vi i bestyrelsen også besluttet at opsige
samarbejdet med Vejen og Dejbjerg om gensidigt frit spil.
Golfspilleren i Centrum
Golfspilleren i Centrum er fortsat vigtig for os. Det er her vi får vital viden fra både
medlemmer og gæster om, hvad der er godt og skidt på bl.a. områderne: klubben,
banen, træning og restauranten samt fortsat medlemskab.
På de fleste områder ligger vi godt til, også når vi sammenholder resultaterne med
andre golfklubber både regionalt og nationalt.
Der er dog 2 områder, som stikker ud, og det er restauranten og
træningsfaciliteterne.
Omkring restauranten har vi derfor nu besluttet at opsige samarbejdet med Jette og
restaurant Skovlyst. Vi har i stedet valgt, at vi selv vil drive restauranten for at sikre
at den bliver drevet mere som medlemmerne ønsker det, naturligvis med respekt
for, at vi ikke må sætte penge til på driften. Vi har ansat Helle som I kender i
forvejen, til at være ansvarlig for restauranten i den kommende sæson. Vi håber I vil
bakke restauranten bedre op i den kommende sæson. Vi vil i hvert fald gøre meget
for, at restauranten bliver ”vores restaurant” i de kommende år. Vi vil også gerne
holde arrangementer i golfklubben, så kom bare til Helle, hvis I har familiefester
eller andre arrangementer, som I gerne vil holde i vores dejlige omgivelser.
Angående træningsfaciliteterne så vil det helt sikkert se meget bedre ud når vi har
tilendebragt vores nye kortspils område.
Mange tak for jeres tilbagemeldinger. De er vigtige for, at vi kan blive bedre.

Nye medlemmer
Pr. 30/9 er vi netto 26 medlemmer mindre end sidste år, men heldigvis er vi blevet
14 flere voksne fultidsmedlemmer. Faldet er således hovedsageligt på fleks
medlemmer og nabo og langdistance.
Er det dystert og tankevækkende, at vi hvert år mister mange medlemmer. Ja, men
det sker i alle golfklubber. Hvad kan vi gøre bedre – Vi skal fastholde dem som er
startet inden for de sidste to år, for det er her frafaldet sker når vi ser bort fra de
ældre medlemmer som stopper aldersrelateret og det kan vi ikke gøre så meget ved.
Men vi skal gøre noget for at fastholde de nye og det skal vi alle hjælpe til med. Her
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er det vigtigste, at de får sociale relationer, så de har nogen at spille med og her er
alle klubberne i klubben meget vigtige. Både de officielle og de mindre officielle.
Her kan jeg gentage Jørns citat fra sidste år:
”Det er nemt at melde sig ud af en klub – men svært at melde sig ud af et
fællesskab”.

Vi har etableret Klub 37 til at fange begynderne op, og det har været en stor succes,
som skal udbygges og gøres endnu bedre i det kommende år. Derfor er det også nu
officielt begynderudvalget, der skal sikre dette.
Begynderudvalget har igen i år sikret at vi har fastholdt vores kontingent grundlag
ved sammen med trænerne at fylde hullet op efter dem som er stoppet, men i de
kommende år, skal vi bruge mere energi på at fastholde dem som begynderudvalget
kommer med. Det er bedre og mere indtægtsgivende at fastholde et medlem end at
få et nyt.
Tusind tak til klubberne i klubben og begynderudvalget for jeres vedholdende
indsats.

Det sportslige
Førsteholdet spilede en flot sæson og var i opryknings spil mod Brønderslev, men
tabte desværre denne match og forbliver derfor i 1. division.
Vi har stadig et meget ungt hold, og uden at bruge særlig meget økonomisk på det,
opnår vi gode resultater.
Andet holdet i 4. division forbliver her i den kommende sæson, mens Tredje holdet
rykkede op. Så alt i alt en godkendt sportslig sæson.
På juniorsiden mangler vi lidt flere spillere, men vi har en lille håndfuld meget
talentfulde spillere som vi vil høre mere til i de kommende år og som allerede nu er
blandt de bedste i deres aldersgruppe og som forhåbentlig kan være med til at
trække en større bredde.
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Klubmesterskaber
I år havde 75 medlemmer tilmeldt sig klubmesterskaberne, hvilket var lidt flere end
sidste år. Tak for det. Akilleshælen er dog stadig at få flere piger/damer til at være
med.
På grund af ændrede aldersgrænser bliver der nu også spillet i Super Veteran rækker
– for medlemmer i aldersgruppen 70+.

De fleste rækker bød sædvanen tro på intens spænding. I bl.a. Veteran damer måtte
Bodil Bundgaard igen ud i omspil om sejren, men se sig slået af Aase Frølund. I sidste
runde hos herrerne var Emil Søgaard ved at miste sit forspring på 4 slag, og Leif
Pedersen i Super Veteran rækken kom fantastisk igen efter en 11’r på 12. hul!

Klubmestre blev:
Juniorer:
Damer:
Herrer:
Midage herrer:
Senior herrer:
Veteran damer:
Veteran herrer:
Super Veteran damer:
Super Veteran herrer:

Philip Sillesen Nilsson
Winnie Nøddebo
Emil Søgaard
Andreas Lehmann Jacobsen
Kim Overgaard
Åse Frølund
Frank Niebuhr
Karla Lauridsen
Leif Pedersen

Tillykke til alle.
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Klubturneringer
For første gang valgte Turneringsudvalget at afholde turneringen Slå et Slag til fordel
for Kræftens Bekæmpelse. Med 120 deltagere og et indsamlet beløb på kr. 15.000
var succesen i hus.
Carlsberg Masters i september måtte dog aflyses pga. manglende tilslutning.

Tak for opbakningen til klubbens officielle turneringer, og skal vi holde liv i dem, er
den fortsatte opbakning bare vigtig. Husk – turneringerne er med til at skabe
relationer og fællesskab på tværs i klubben.

Også en stor tak til Junior-, Elite-, Regel-, Handicap-, Turneringsudvalget og klub-iklubberne for årets indsats.

Livet i klubben
Greenkeeperne/Banen
Der arbejdes fortsat med stor iver for både at fastholde og forbedre banernes
kvalitet samt oplevelsen af dem. Det gælder både greenkeeperne Claus og co. samt
alle frivillige.
Alle får fortjent ros. Samtidig er det stadig vigtigt, at du som medlem husker dit
fadderskab.
Banerne er vore primære salgsprodukter, og 18-huls banen stråler af kvalitet, hvilket
9-huls banen også er på vej til.
Tak for jeres vedholdende indsats
Træner
Vi har forlænget træneraftalen med Dansk Golf Akademi og fortsætter med Lars
Larsson og Simon Henneberg. Vi synes i bestyrelsen, at vi har et rigtigt godt setup
indenfor nogle fornuftige økonomiske rammer, så det er vi glade for at vi har kunnet
forlænge.
Mange tak til Lars og Simon for indsatsen.
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Restaurant
Restauranten er væsentlig for klublivet og også en af vores grundpiller i vores
strategi. Med baggrund i tilbagemeldinger fra medlemmer samt Golfspilleren i
Centrum, har vi derfor, som tidligere nævnt, valgt selv at tage over på driften, så vi
får mere kontrol over dette.
Men vi vil gerne takke Jette for tiden i Ikast og ser nu frem til at prøve selv at drive
restauranten fremover. I den forbindelse er det glædeligt, at Helle har sagt ja til at
blive en del af dette og jeg tror også at nogle af de andre ansatte forbliver der.
Sekretariat
Mogens lægger stadig et stort arbejde i at sikre både kontingent indbetalinger og
sponsor beløb, hvor det specielt er glædeligt at se, at det er lykkedes at øge sponsor
indtægterne.
Sekretariatet er også omdrejningspunktet, når det gælder grupper af gæster, som
ønsker at spille på banerne. Her laves pakkeløsninger som kan indeholde
morgenmad, træning, spil og frokost.
Vi har heldigvis kompetent hjælp til bogføring samt renhold af bygninger og
faciliteter.
De frivillige VIP-hjælpere er en stor hjælp i weekends og er med til at sikre den gode
modtagelse af gæsterne.
Baneservice består nu af ca. 40 frivillige, som servicerer spillerne både som
kontrolenhed og med at sikre spille-flowet samt at sælge fornødenheder i et
samarbejde med restauranten. Denne service rates også meget højt af
gæstespillerne.
Mange tak til jer alle for årets indsats.
Medlemmer/Frivillige
Uden en stor stab af frivillige ville det ikke være muligt at drive IGK på det niveau
som vi gør, så hvis der er nogen jeg ikke har nævnt tidligere, så vil jeg gerne bare
sige tusinde tak til alle der har ydet en indsats i årets løb. I er en stor del af, at vi
kommer ud af året med et tilfredsstillende resultat.

Hvad vil vi så?
Den tendens som både vi og de fleste andre golfklubber har været ramt af de senere
år med mange udmeldinger betyder, at vi vil fokusere på fastholdelse af nuværende
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medlemmer, samt skabe ordninger i form af spillemuligheder i nærområdet til
fornuftig pris, som både skaber indtægter fra ordningen, samt tiltrækker nye
medlemmer og give ekstra værdi til eksisterende, så de fastholdes.
Ud over den nye MidtVest aftale som vi er stolte af at have indgået, fastholdes XL
Golf aftalen. De to aftaler kan tilkøbes for henholdsvis kr. 600,- for MidtVest og kr.
800,- for XL golf.
Vi har igen vist, at klubben kan drives med overskud, og vi vil fortsat arbejde for, at
Ikast Golf Klub er en attraktiv arbejdsplads for både ansatte og frivillige.
Vi skal fastholde omkostningsniveauet, og bl.a. investere i miljørigtigt udstyr og
maskiner, som er billigere i daglig drift.
Vi er i fuld gang med at arbejde for en forbedret finansiering af klubben, så vi fortsat
kan udvikle vores klub uden hele tiden at være presset på økonomien.
Alt dette kræver fortsat hårdt arbejde, og vi føler os overbeviste om, at vi har den
nødvendige opbakning fra medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere.
Vi er stadig i gang med Turn-a-round’en og er ikke ude af den økonomiske krise
endnu, men vi har taget endnu et godt åretag og vi har bragt os videre frem på den
lange, seje rejse mod mål og vision.
Heldigvis er der fortsat mange konstruktive og gode input fra medlemmerne til
fortsat forbedring.
1000 tak for jeres ildhu, indsats og fortsatte bidrag til den gode stemning som
heldigvis er den der fylder mest.
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