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Årsberetning 2021
Kære medlemmer.
Så har vi gennemlevet to år med corona i vores samfund. Heldigvis har golfspillere haft mulighed for
at nyde goldspillet alligevel. Ved hjælp af vacciner og god hygiejne, så er det lykkedes at undgå at
Trehøje Golfklub har været arnested for smitte. 1000 tak til alle medlemmer, gæster og medarbejdere
for jeres indsats med håndtering af restriktionerne.
Vi nåede lige at blive færdige med studiet
efter sidste års generalforsamling, men
desværre måtte vi ikke være indendørs sidste
vinter, så det bliver først i denne vinter, at vi
kan få lov til at spille simulatorgolf.
Mange har i sæsonens løb glædet sig over,
at få undervisning i rolige omgivelser.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil benytte sig
af både indendørs undervisning samt
muligheden for at spille alverdens baner på
simulatoren.
Kristoffer har allerede åbnet for tilmelding.
Mere om det under eventuelt.

De fleste af os har nok glemt, at der var sne
sidste vinter. I januar så det sådan ud og da
Jan og Annette ikke kunne rejse udenlands, så
trak de i frivilligtøjet og gav cafeen en ordentlig
opfriskning. 1000 tak for jeres indsats.
Kaffemaskinen blev skiftet ud og flyttet, så der
er blevet bedre plads ved cafeen.
De frivillige fik også etableret vores nye
boldgrav så man undgår de tunge løft ved
indsamling af bolde på drivingrange.
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På medarbejdersiden er der kun sket en
enkelt udskiftning. Mads blev ansat som
PROelev af Kristoffer og vi føler allerede
nu, at Mads er faldet så godt til, at vi ikke
kan forstå, at det kun er knap et år siden
han startede. Vi glæder os til mange år
sammen med dig og Kristoffer. 1000 tak
for jeres altid positive og smilende tilgang.
Også en stor tak til Jan og Annette, samt
Maibrit og Anne-Marie for en flot indsats.
Der skal også lyde en stor tak til alle de
frivillige i klubben, der er med til at få det
hele til at fungere. Dejligt at være i en
klub, hvor så mange medlemmer har lyst
til virkelig at gøre en indsats for
fællesskabet.

Vinteren blev også brugt til at tilføre
klubben 74 nye huller i form af
fuglekasser med forskellig hulstørrelse.
En optælling i et projekt, sammen med
DGU og Dansk Ornitologisk Forening har
vist, at der er 34 forskellige fuglearter der
yngler ved vores bane.
Trehøje er på en 7.plads mht antallet af
ynglende fuglearter blandt alle golfbaner i
Danmark.

Vi er stolte over for andet år i træk at blive
kåret til DANMARKS BEDSTE GOLFKLUB
af Golfhæftets spillere
FAVOURITE GOLF COURSE
Desuden har vi også vundet to fornemme
underkategorier; BEDSTE GOLFBANE og
MEST VÆRDI FOR PENGENE.
BEST GOLF COURSE
BEST VALUE FOR MONEY
Vi er meget spændte på, hvad vores gæster
i 2021 mener om vores bane. Det afsløres
hen over vinteren.
Golfhäftet
#GolfhaftetAwards2020
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Endnu en norminering ramte Trehøje.
I foråret 2021 spurgte man på Golf.dk og i Dansk
Golf efter nomineringer til "Danmarks mest
strategiske huller". Golfhuller der udfordrer,
belønner og generelt kræver ekstraordinært
mange overvejelser. 6 huller blev udvalgt af
banearkitekter, 6 huller blev udvalgt af Golf.dks
læsere og 6 huller blev udpeget af forskellige
personligheder i dansk golf.
Vores hul 15 blev nomineret og kåret som det 1.
af 18. startegisk svære huller blandt landets
mange golfhuller.
Endnu engang en stor påskønnelse af banens
variation samt det fantastisk flotte arbejde vores
greenkeepere laver hvert år. 1000 tak for det.

Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men det er
med stor glæde, at vi ud fra undersøgelsen
på Golfspilleren i Centrum kan se, at
medlemmerne i Trehøje Golfklub er de mest
loyale og tilfredse medlemmer blandt alle de
golfklubber i Danmark der benytter dette
værktøj fra DGU. Det kæmpe arbejde der
laves hver dag i udvalgene og i Klubberne i
klubben afspejler et fantastisk klubliv, som vi
alle kan være stolte af. Det er noget DGU
har bemærket og kommenteret på.
Vores gæster placerer også klubben helt i
top, idet de ud over en fantastisk bane
oplever en helt unik modtagelse i klubben,
både af personale og af klubbens
medlemmer. Altid med et smil på læben.

Klubben har i år fået en nettotilgang af nye
golfspillere. Helt præcis har vi fået et + på 83
pr 30.sept., i forhold til året før, så vi nu er
1205 medlemmer. Ud over en del
medlemmer fra andre klubber og tidligere
golfspillere der har genoptaget spillet, så har
vi haft en del turbohold igennem. Kristoffer
og Mads har haft nok at se til i år.
Der skal lyde et stort velkommen til de nye
medlemmer og vi glæder os til at have jer
med i vores fællesskab.
Sammen med DGU har vi indgået en aftale
om et stort samarbejde om rekruttering og
fastholdelse af medlemmer. Vi skal alle gøre
en ekstra indsats for at nye medlemmer med
det samme føler sig som en del af
fællesskabet.
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Vores målsætning er ikke at vi skal blive
mange flere, men at fastholde
medlemstallet, så vi alle har plads til at
spille golf.
Klubbens medlemmer kommer fra et
geografisk stort område, så det er
altafgørende, at vi både har en super
bane, et konkurrencedygtigt kontingent, et
fantastisk klubliv samt at der er plads på
banen.

Danskernes ferie hjemme i Danmark bevirkede,
at vi endnu engang satte rekord med antallet af
gæster og dermed også med greenfeeindtægter, som Marius vil komme ind på om lidt.
Vi behøver ikke at markedsføre os særligt, idet
mund til mund metoden efter klubbens kåringer
åbenbart trækker flere til.
Vi har besluttet at sætte greenfee op med 50 kr
for at øge indtægterne, selvom det måske
bevirker at der kommer lidt færre gæster. Der
skal jo først og fremmest være plads til egne
medlemmer.
For at sikre, at man for sit kontingent har flere
muligheder for at komme ud at spille golf, så
har vi med glæde lavet en fritspilsaftale med Tange Sø Golfklub, så medlemmer uden betaling kan
spille. Man melder sig bare til på Golfbox, som når man spiller hjemme.

Landsfinale 2021

Endnu et flot år for pigerne.
Vandrepokalen blev i 2021 vundet af
Trehøje Golfklub ved Inger Birkkjær
Thomsen og Gitte Grimstrup, der med
46 point var det bedste hold på dagen.
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Elitepigerne har igen i år spillet forrygende. De
sluttede som nr. 1 i 1.division Vest pulje 2 og
spillede om oprykning til elitedivisionen mod
Odense der blev vindere af Vest pulje 1.
Oprykningsspillet foregik på Golfklubben Hvide
Klit lørdag d. 11.sept., og blev meget tæt, men
pigerne fortsætter i 1.division i 2022.
STORT TILLYKKE.
Herrerne havde det svært i år og derfor har
klubben i 2022 et hold i 3.division samt et hold i
4.division. Jeg er sikker på, de nok skal komme
stærkt tilbage. Håber vores trænerstudie kan
gøre dem helt klar til sæsonstart.

Turneringsudvalget har igen i år gjort et flot
stykke arbejde. De mange flotte resultater kan
følges på klubbens hjemmeside og på
Facebook. Tak for et flot arbejde.
Som noget nyt afholdt Trehøje sammen med
Herning Golfklub en Para-golf turnering over
to dage. Et fantastisk fint arrangement, som
gav omtale og penge i klubkassen.
Tillykke til Laura og Kasper med
klubmesterskabet 2021.
Vinderne i aldersklasserne kan ses på
hjemmesiden.
Også stort tillykke til jer.

Trænerne og Juniorudvalget med Henrik i
spidsen har endnu engang lavet et super
flot stykke arbejde. Der har været en
fantastisk aktivitet til træningen.
Klubbens juniorer formåede for 5. år i træk,
at vinde pokalen fra Bymatcherne hjem til
Trehøje Golfklub
Kæmpe stort tillykke og 1000 tak for jeres
indsats.
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Først og fremmest vil jeg gerne sige alle
bidragydere tak for jeres bidrag. Det gør
virkelig en forskel. De ca. 20.000 kr. vi
får ind i gavebeløb fra jer udløser
muligheden for, at vi kan få nogle af
vores momspenge tilbage fra staten.
Vi har netop fået besked på, at
gavebeløbene fra 2020 har givet os en
momskompensation for kalenderåret
2020 på 177.175 kr.
Alle gavebrevene for 2021 er modtaget,
så det bliver spændende hvad det
udløser til næste år.
Pengene havde vi øremærket til udskiftningen af vores oliefyr og med et tilskud fra Energistyrelsen på
19.000 kr vi søgte hjem, så er hele anlægget og installationen dermed betalt.
Det giver os fremadrettet en besparelse i olie på ca. 35.000 kr. pr. år.

Sponsorerne er meget vigtige for klubbens økonomi.
Sponsorudvalget har igen i år gjort en flot indsats og har faktisk fået mere ind end budgetteret.
Det er meget vigtigt at vi alle bakker op om vores sponsorer.
Som et nyt tiltag i år, så har vi lavet et Sponsorforum, hvor sponsorer kan
købe adgang til fælles aktiviteter i løbet af året. Det har været en stor succes,
som vi gentager i 2022.
1000 tak til sponsorerne samt til Jørgen og hele sponsorudvalget.
HUSK vores tilbud om et gavekort til shoppen på 500 kr. for hver ny sponsor man henviser.
STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS !!!

Til sidst vil jeg gerne se Helge her oppe
foran.
Helge, jeg vil gerne på hele klubbens og
bestyrelsens vegne sige dig 1000 tak for
din indsats som bestyrelsesmedlem i 12
år og som formand for baneudvalget.
Tak for et fantastisk godt samarbejde, det
har været en fornøjelse at arbejde
sammen med dig.
Skal vi give Helge en stor klapsalve.
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Bestyrelsen
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige medarbejderne og hele bestyrelsen 1000 tak for et
super godt og konstruktivt samarbejde.
Bestyrelsen er hele tiden optaget af, hvordan vi skaber merværdi for medlemmerne og dermed
udnytter indtægterne bedst muligt.

Ris og Ros
I bestyrelsen er vi rigtig glade for, at I kontakter os, når I har noget på
hjertet. Der er altid noget der kan gøres bedre. Der er mange ting der skal
hænge sammen og fungere, men både små og store ideer modtages meget
gerne.
Om fire uger vender nat og dag igen og dagene bliver langsomt længere og lysere. Inden vi ser os om
har vi sagt Godt Nytår og alle er klar til et nyt golf år og til at nyde livet på terrassen.
Med disse ord vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige alle, tak for et godt år i Trehøje Golfklub. Vi
glæder os allerede til 2022.
Skal vi rejse os og udbringe et leve for Trehøje Golfklub.
Vildbjerg d. 25.november 2021
Fmd. Lars Ole Wulff
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