Bestyrelsens beretning for 2016-17

Kære medlemmer.
Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor der siden sommerferien
har været brugt meget tid på at sondere muligheder for fusion af 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
vores strategiplan, hvor vores vision er uforandret:
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

Økonomi
Nu hvor regnskabet offentliggøres før generalforsamlingen, kender mange jo
allerede det økonomiske resultatet af klubbens arbejde. Vi har været udfordret på
vigende kontingent indtægter, med et fald på 144 tkr. i indeværende år.

Medlemsudvikling:
Seniorer
Ungseniorer
Juniorer
Passive
Prøvemedlemmer
Nabo- og landistance
Fleksmedlemmer

2016-17
682
35
35
25
19
31
150
977

2015-16
706
35
33
26
4
20
167
991

2014-15
692
33
40
31
12
31
178
1017
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Kontingent

4.047.081

4.191.260 4.199.720

Sponsorater har nået et tilfredsstillende niveau på samme niveau som sidste år. Tak
til vores sponsorer for opbakningen.
Greenfee har på trods af den dårlige sommer nået samme niveau som sidste år,
men vi havde budgetteret med en fremgang som vi ikke har haft.
Vi har i år investeret i kortspilsområdet og omlægning af hul 1, men en stor del heraf
blev betalt gennem et tilskud fr Egefonden. Tak for det til Ege Tæpper.
Vores aftaler med MidtVest Golf og XL Golf har været en stor succes og aftalerne er
gentegnet for næste år.
Vi har i bestyrelsen set to store udfordringer for vores klub på den lange bane,
nemlig vores aldersfordeling på medlemmerne, som gør, at vi får en stor udfordring
med at fastholde medlemstallet, da vi får en naturlig stor alders afgang i de
kommende år. Samtidig får vi indenfor få år en stor afdragsbyrde på vores
langfristede gæld, da vores afdragsfrihed stopper om 3 år. Her har vi i bestyrelsen
søgt og fået et afdragsfrit lån fra Ikast-Brande Kommune, hvilket vi var glade for,
men det løste ikke vores grundlæggende problemer, så vi arbejdede videre med en
mere permanent løsning og som I alle ved, mener vi i bestyrelsen, at vi har fundet
en god løsning med salg af vores bane og fusion med Tullamore Golf Club. Vi er i
bestyrelsen glade for den opbakning vi blev mødt med på vores ekstraordinære
generalforsamling omkring salg af banen og håber, at vi får samme opbakning i
aften til fusion og vedtægtsændringer.

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 om vi i
år har været plaget af en meget våd sommer 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 på
plads og kortspilsområdet fungerer fint og i nærhed af klubhuset.
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9-huls banen
Kvaliteten på vores ”lille bane” bliver fortsat bedre og bedre.
En stor del af plejearbejdet 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 og jeg er rigtig glad for
stort fremmøde forleden aften, hvor vi samlede de frivillige med henblik på næste
år. Tak for jeres uvurderlige støtte, og jeg er også sikker på, at I får noget igen i form
af godt klubliv og gode timer sammen med de andre frivillige.

Kommunikation
Vi har i den forgangne sæson fået skiftet vores hjemmeside ud og jeg synes vi har
fået et nyt og mere moderne udtryk på vores site som samtidig også er blevet
tilpasset så den ser godt ud på mobil og tablet.

Gæster
På trods af den dårlige sommer rent vejmæssigt har vi haft mange gæster på banen
igen i år ikke mindst via vores to ordninger MidtVest Golf og XL Golf.
Vores frivillige VIP team har taget godt imod gæster i weekenderne, så de har følt
sig velkomne. Tak for det store arbejde, i udfører, og skulle nogen have lyst til at
hjælpe dem næste år, så tror jeg gerne de vil have en hånd med.
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 og vigtig
for vores fremtid.
Stor tak for jeres indsats i det daglige – på og udenfor banen.
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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.
Mange tak for jeres tilbagemeldinger. De er vigtige for, at vi kan blive bedre.

Nye medlemmer
Igen i år har Begynderudvalget ydet et flot arbejde med at få de nye godt ind i
klubben. Vi har i bestyrelsen modtaget mange positive tilbagemeldinger for den
måde begynderudvalget tager imod de nye. Men vi vil fortsat have brug for, at der
rekrutteres endnu flere nye i de kommende år, så der kan helt sikkert bruges flere
hænder til at hjælpe i dette udvalg.
Tusind tak til klubberne i klubben og begynderudvalget for jeres vedholdende
indsats med at få inkluderet de nye medlemmer.

Det sportslige
Førsteholdet spilede en godkendt sæson og forblev i 1. division.
Vi har stadig et meget ungt hold, og uden at bruge særlig meget økonomisk på det,
opnår vi gode resultater.
Andetholdet missede oprykning i sidste runde. 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 gør sig bemærket på højeste junior niveau. Blandt andet
var de i finalen i Sportsjournalisternes Turnering. Et par af dem er blandt de bedste i
deres aldersgruppe og de kan forhåbentlig være med til at trække en større bredde i
de kommende år, for det er vigtigt at vi får flere juniorer, og det skal have fokus i de
kommende år.
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Klubmesterskaber
Klubmestre blev:
Juniorer:
Damer:
Herrer:
Midage damer:
Midage herrer:
Senior damer:
Senior herrer:
Veteran damer:
Veteran herrer:
Super Veteran damer:
Super Veteran herrer:

Adam Søndergaard Pedersen
Anny Danekilde
Simon Henneberg
Sanne Knudsen
Marc Kristensen
Anne Bech Hansen
Kim Overgaard
Bente Svejstrup
Gunnar Hauge Jensen
Karla Lauridsen
Frank Niebuhr

Tillykke til alle.
Klubturneringer
Turneringen Slå et Slag til fordel for Kræftens Bekæmpelse i august måned var årets
topscore med 112 tilmeldte. Interessen for velgørende turneringer er stor – og tak
for det. Efterfølgende kunne vi sende små 20.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.
Turneringsudvalget planlægger for øvrigt fremover kun 4 årlige klubturneringer, som
alle vil være holdturneringer – på den ene eller anden måde – for at være forskellige
fra de runder, som spilles uge efter uge, både privat og i klubberne.
Årets hulspilturnering blev atter en succes, den sluttede ugen før
klubmesterskaberne. Ved præmieoverrækkelsen overraskede de sidste 4 deltagere
ved at donere gavekort præmierne til Kræftens Bekæmpelse. Tak for den store
gestus.
I 2018 vil der blive et lotteri, hvor præmierne er golfudstyr indkøbt for gavekort
beløbet.
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.
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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 havde forventet at have en ny fast træner på plads via træneren fra Tullamore,
men han har desværre valgt at skifte til andet erhverv hos Bravo Tours, så vi er gået i
gang med at se os om efter en ny fast træner. Vi mener, at vi kan blive en attraktiv
klub for en ny træner, når vi har vores fusion på plads med 1.500 melemmer.
Mange tak til Lars og Simon for indsatsen i den forgangne sæson.
Restaurant
Restauranten er væsentlig for klublivet og også en af vores grundpiller i vores
strategi.
Vi har i år prøvet selv at drive restauranten. Helle har sammen med sit personale
ydet en formidabel indsats for at få det til at blive en succes. Det har i år et ikke
været en økonomisk succes, men vi har fået megen lærdom ved at prøve det selv og
der er kommet mange positive tilbagemeldinger på at vi selv har drevet det. Vi er
lige nu i overvejelse om, hvad vi gør i den kommende sæson og kommer tilbage med
information herom senere. Men uanset om vi forpagter væk eller selv driver det, så
skal restauranten bruges mere til andet end golf, hvis det skal være en økonomisk
succes.
Sekretariat
Mogens valgte at stoppe lidt hurtigere end forventet, hvilket gav os en udfordring,
men heldigvis er Jørn Klok beredvilligt trådt til og har hjulpet os på frivillig basis
ligesom Asta fortsat har hjulpet med bogholderiet. Tak til jer begge for en
formidabel indsats.
Lige nu overvejer vi hvordan vi skal bruge lokalerne hvor Shoppen tidligere var, så vi
får mere nærhed mellem gæster, medlemmer og sekretariatet. Jeg er sikker på, at vi
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sammen med Lars Søgaard finder en god måde for det i løbet af vinteren, så vi er
klar, når den nye sæson starter i foråret.
Baneservice består nu af ca. 40 frivillige, som servicerer spillerne både som
kontrolenhed og med at sikre spille-flowet samt sælger 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. I er en uvurderlig del af IGK og vil forsat være det efter en fusion.

1000 tak for jeres ildhu, indsats og fortsatte bidrag til den gode stemning som
heldigvis er den, der fylder mest.
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