Formandsberetning for Gudhjem Golfklub - 2017
2017 har været præget af en våd sommer + efterår, som har givet et fald i Green
Fee gæster og leje af buggies.
Vi er ca. 650 medlemmer, et tal som holder sig stabilt.
I foråret afholdt vi som vanligt optakt til sæsontræning i Lunden med træner
Bølle. Det var en stor succes og bliver gentaget i 2018.
Klubmesterskaberne blev afholdt med et i forhold til tidligere år stabilt
deltagerantal på 28. Andendagen blev præget af et voldsomt regn- og tordenvejr
som fik en del spillere til at søge til klubhuset, for så senere at genoptage spillet.
Resultatet var en næsten rekordagtig lang spilledag, men frokost i restauranten
hos Benjamin hjalp på det hele.
Vi har anskaffet 18 nye buggies på en leasing aftale og fundet sponsorater stort
set til fuld dækning. Flot gået af personalet.
I efteråret overtog vi maskinparken helt fra KL golf og betaler nu af over 5 år.
Vi fortsætter som hidtil med at reparere maskinerne selv så det har ikke ændret
sig. Det betyder mulighed for at budgettere med maskinindkøb på ca. 100.000 kr.
per år, hvilket i forhold til udskiftning de seneste 5 år skulle række fremover.
Men selvfølgelig indeholder denne aftale et moment af usikkerhed, hvis flere
maskiner bryder sammen definitivt på samme tid. Her kan man evt. lease nyt
materiel.
Vi har fået ny chefgreenkeeper Mark Kure Pedersen, da Knud Olsen valgte at gå
på efterløn. Vi ser frem til samarbejdet. Mark har lavet en plan for nye beplantninger af grupper af træer på anlægget for at øge kvaliteten af banerne.
Inn-door centeret i Tejn bliver nu brugt både af private samt i forbindelse med
træning med vor pro træner Gary. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at
komme forbi, hvis I er på Bornholm i vintermånederne, da det er et meget flot
center.
Bestyrelsen har arbejdet med en løsning med registrering i GolfBox når man skal
spille ud. Fysisk skal denne maskine gerne stå i sekretariatet a.h.t. omsætning i
shoppen. Indtil videre er løsningen strandet på, at man ikke kan håndtere 2
klubber på een maskine. Vi arbejder så med en løsning, hvor man registrerer sig
på en PC opstillet i sekretariatet, således vi får korrekt information om forbruget
af vort smukke golfanlæg.
Forretningsfører Carsten har i 2017 arbejdet rigtig meget med sponsorater, men
også pakkeløsninger, hotelophold +golf. I den sammenhæng er vi spændte på
hvad der sker efter 1. september når Molslinien overtager færgetrafikken til øen.
Alle forventer at turismen vil stige med ca 10%, grundet flere færgeafgange og
billigere billetter.
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Bestyrelsen har haft en del diskussion omkring dét at være bestyrelsesmedlem i
GGK og så bo i København. Det er ikke ideelt og aktiv deltagelse af lokale
bornholmere har været efterlyst.
Brian Rømer valgte at ophøre som formand efter sidste generalforsamling og
træder nu ud af bestyrelsen. Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen takke Brian for
hans store arbejde som han lagde i jobbet som formand. Jeg håber, at vi stadig vil
kunne møde Brian på anlægget i Rø fremover.
Endelig vil jeg gerne takke personalet for deres store og entusiastiske arbejde
med klubben , det være sig i sekretariatet, pro shoppen, vor pro-træning, greenkeeper personalet som utrætteligt reparerer maskinerne og buggier når de ikke
fungerer, men også sekretariatets evne og lyst til at opdyrke nye produkter som
uge-kort, søge samarbejdspartnere i turismen mhp gruppeaftaler for turister.
Resultatet af dette afspejler sig i det økonomiske årsresultat, som vi er meget
tilfredse med og afspejler en stabil økonomi.

Jens Faber
Formand
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