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Årsberetning 2022 
 
Kære medlemmer.  
 
Velkommen til årets generalforsamling.  
Med corona lagt bag os, har vi nu haft et mere normalt år i Trehøje 
Golfklub. Lige nu er banen lukket, men ØST er åben hele vinteren 
og trænerstudiet er åbent for simulatorgolf. 
2022 er et år, hvor vi i bestyrelsen har haft fokus på hvordan vi kan 
udnytte vores indtægter bedst muligt og forhindre øgede 
driftsudgifter ved at lave rentable investeringer, så vi kan vedblive at 
være en af landets bedste klubber samtidig med at have et af 
landets billigste kontingenter for en klub med 27 regulære flotte 
huller. Med de sidste otte måneders uro i verden, så drejer det sig om at være et skridt foran og 
handle med rettidig omhu. Derfor vil jeg lige komme ind på de prioriteringer vi har besluttet i det 
forløbne år. 
 

Årets tiltag / investeringer 

Af nye tiltag / investeringer i det sidste år vil jeg bl.a. nævne: 

 Sidste vinter udskiftede vi oliefyret i klubhuset med luft til vandanlæg, som lynhurtigt tjener sig 
ind og giver en årlig besparelse på fyringsolie på ca. 40-50.000 kr. 
 

 Vi blev sidste vinter færdige med toilethus med overdækning af vores range bolde. 
 

 Vi fik lavet en fritspils-aftale med Tange Sø for alle fuldtidsmedlemmer. 
 

 Flisebelægning over bakken. 
 

 Udskiftning af alle lysstofrør til LED-lys samt 
installering af luft til luft-anlæg i værkstedet. 

Næste års tiltag / investeringer 

For at sikre merværdi for medlemmer og samtidig kunne 
tiltrække nye medlemmer, så har bestyrelsen besluttet bl.a. 
følgende:  

 Købet af de 2,2 ha jord vest for indkørslen til et større 
træningsområde, der bliver frit tilgængeligt for alle 
klubbens medlemmer og gæster. 
 

 Investering af solceller på det nye maskinhus, så vi 
kan blive næsten selvforsynende med EL i klubhus, 
cafe og shop. Med et batteri som back up, så har vi 
strøm til den mørke tid, så vi har strøm til 
varmepumpen 24-7 
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Pitch and Put 
Bestyrelsen har som nævnt, efter 
godkendelse på den ekstraordinære 
generalforsamling, købt jord til et nyt 
træningsanlæg. Det var et tilbud vi ikke 
turde sige nej til. 
 
Sammen med banekonsulent fra DGU 
og vores banearkitekt, Poul Erik 
Hingebjerg, har vi udarbejdet og 
godkendt det fremlagte forslag til indspil-
område samt fem korte huller på 50-90 
meter. Det bliver anlagt med en kvalitet som på den store bane med vanding og klipning.  
 
Der bliver ikke tidsbestilling eller betaling, men der blokeres nok til junior og elite når de har 
fællestræning. Vi andre kan så frit gå ud når der er plads. Måske skal vi finde den gamle bold-rende 
frem igen, hvis den er gemt. 

 
Gavebreve 

 
Under fremlæggelsen af regnskabet vil Marius afsløre hvilket beløb vi her ved 
årsskiftet får tilbage i momskompensation for de gavebreve I gav klubben sidste år. 
Jeg har i et tidligere nyhedsbrev skrevet, at vi forventede 150.000 kr. Disse penge 
vil vi bruge til betaling for den udskiftning vi har foretaget af alt lys til LED i alle 
klubbens bygninger samt til et luft til luftanlæg vi som nævnt har installeret i 
værkstedet hos de grønne. 
 
Dette års gavebreve á 200 kr. fra klubbens medlemmer er allerede kommet ind. 
1000 tak for det. De 200 kr. er jo fradragsberettigede, så det er reelt kun ca.130 kr. 

man giver. Indberetning til SKAT sker automatisk. Den næste momskompensation vi får for disse 
gavebreve, påtænker vi som sagt at anvende til et nyt solcelleanlæg på det nye maskinhus, da vi 
bruger meget strøm i klubhuset i dagtimerne. 
På forhånd 1000 tak for jeres støtte !!! 

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.  

Vi gentager succesen med et Sponsorforum, hvor sponsorer kan købe 
adgang til fælles aktiviteter i løbet af året. Det har været en stor succes.  
 
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 !!! 
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Fornem kåring fra Golfhæftet 
Efter sidste års generalforsamling blev vi for tredje år i træk af 
Golfhæftets spillere kåret som Danmarks bedste Golfklub i 2021. 
Vi kender ikke resultatet fra 2022 endnu.  
Vi vandt prisen Players Choice (bedst i alle kategorier). Desuden 
vandt vi to fornemme underkategorier: 
- Best Golf Course (bedste golfbane) 
- Best Value For Money (mest prisvenlige). 
 

Vi er ovenud stolte af disse kåringer, som alene beror på 
gæsternes oplevelser. 
I 2021 blev vi så samtidig den bedste golfklub ud af de 1155 
golfklubber i Europa der er med i Golfhæftet.  
 
En kæmpe stor tak til alle medarbejdere og medlemmer for 
den fælles indsats alle yder for at skabe vores fantastiske 
klub. Læs mere på hjemmesiden og Facebook eller via 
dette link: 

Læs mere om kåringen her 

 
 

 

Medarbejdere 

Pr. 1.oktober valgte Maibrit at prøve kræfter med noget nyt og sagde 
ja tak til en stilling i en privat virksomhed. Maibrit har været ansat 
gennem 14 sæsoner i Trehøje Golfklub, hvoraf de sidste 8 år var som 
forretningsfører. Vi har været utrolig glade for Maibrits indsats for 
klubben, men tog selvfølgelig opsigelsen til efterretning og ønsker 
Maibrit al mulig held og lykke med de nye opgaver. 

Bestyrelsen fik pludselig travlt med at finde en afløser for Maibrit, der 
kunne sikre det høje serviceniveau vi har. Bestyrelsen var så heldige, 
at vi med meget kort varsel kunne ansætte Lone Baunsgaard 
Neupart, som tiltrådte allerede 1. oktober.  
Lone har siden 2015 fungeret som klubsekretær og leder af kontoret i Give Golfklub. Lone bor i 
Herning og er aktiv golfspiller. Lone kom til Give med 10 års erfaring fra FC Midtjylland, hvor hun var 
stadion- og billetansvarlig. Desuden var hun hos FCM ansvarlig for IT- og billetsystemer, samt 
modtagelse af VIP-gæster og salgsbackup i den kommercielle afdeling. 
 
Vi er overbevist om, at vi med ansættelsen af Lone har sikret os mindst den samme høje standard på 
kontoret, som vi har været kendt for med en service der er helt i top. Rigtig hjertelig velkommen i 
vores fællesskab for Trehøje Golfklub og både Anne-Marie, resten af medarbejderstaben og 
bestyrelsen glæder os til et fantastisk samarbejde. Det er utrolig dejligt med en medarbejder der fra 
dag et er bekendt med de opgaver der er i en golfklub.  

Alle andre medarbejdere har sagt ja til endnu et år i Trehøje Golfklub. Det er vi utrolig glade for. 
1000 tak til alle medarbejdere for jeres fantastiske indsats for Trehøje Golfklub. 

 

https://www.golfhaftet.com/dk/nyheder/2022-01-24/Golfh%C3%A4ftets-favoritbaner-2021!/
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Medlemmer 

Klubbens medlemmer er hele omdrejningspunktet for en god klub. Heldigvis kan vi igen i år fortælle, 
at vi har en nettotilgang af medlemmer. Vi er blevet 41 medlemmer flere end sidste år pr 1.oktober. 
Nu er vi 1183 medlemmer + 29 prøvemedlemmer. Det er rigtig dejligt set i lyset af, at vi under 
coronaen også havde en tilgang.  

Der skal derfor lyde en ekstra stor tak til Begynderudvalg og alle jer der har arbejdet med rekruttering 
og fastholdelse. Mentorordningen og det at man sikrer, at nye medlemmer får nogen at spille med er 
rigtig vigtigt. Cirka halvdelen af de nye medlemmer (75 ud af ca. 150) er medlemmer der kommer fra 
en anden klub. Det er vigtigt at vi alle gør en ekstra indsats for at få disse medlemmer ind i vores 
fællesskab. 

Der skal lyde et stort velkommen til de nye medlemmer og vi glæder os til at have jer med i vores 
fællesskab. 

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. 

(Se powerpoint der bliver lagt på hjemmesiden.) 

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. 

 
 



Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland 
Røddingvej 21 A  -  7480 Vildbjerg 
 

www.trehoje-golf.dk             mail@trehoje-golf.dk             Bankkonto 7611 - 1164612             CVR-nr. 16357693             Tlf. 97 13 14 11 

 

 

 
 
 
 
Vores rekord fra sidste år med indtægter fra 
greenfee-gæster tangerede vi igen i år, 
hvilket Marius vil komme ind på om lidt. Vi 
behøver ikke at markedsføre os særligt, idet 
mund til mund metoden åbenbart trækker 
flere til. 
Vi besluttede sidste år at sætte greenfee op 
med 50 kr. for at øge indtægterne, selvom 
det måske bevirkede at der kom lidt færre 
gæster. Det var en strategi der lykkedes og 
det skaber jo lidt mere 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 forlænget en fritspilsaftale med 
Tange Sø Golfklub, så medlemmer uden betaling kan spille der. Man melder sig bare til på Golfbox, 
som når man spiller hjemme.  
MidtVestGolf fortsætter i 2023 til samme pris, nemlig 650 kr. med frit spil i Ikast Tullamore og Brande. 

Frivillige er guld værd 

Der skal også lyde en kæmpe 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. 

To nye udvalg blev oprettet 
For at banen altid er helt i top, så oprettede vi i år et Finish-udvalg, 
der løbende holder øje med banen, så vi hele tiden har en bane der 
står helt i top. De har inddelt sig i teams med hver deres 
ansvarsområde og med fast ”arbejdstid”. Det kan være små ting, 
som at rive grankogler væk fra stierne efter en storm eller fjerne 
afklippet græs der ligger i spilområdet. 

Sammen med DGU nedsatte vi et Rekrutteringsudvalg, der skal 
sikre, at vi med forskellige tiltag kan fastholde medlemstallet på det niveau vi er på nu. 
Sammen med Begynderudvalg, Juniorklub, Pigeklub, Herreklub og Seniorklub har vi 
beskrevet og koordineret den fælles indsats. Der er blevet lavet drejebøger for hver aktivitet, 
så nye frivillige lettere kan sætte sig ind i en opgave. Michael Jürgensen fra DGU er kommet i 
klubben ca. en gang om måneden i hele 2022. Tak til Mogens Andersen for at være 
koordinator for dette projekt. Søren Schubert er sammen med to andre det fremadrettede 
rekrutteringsudvalg der koordinerer arbejdet. 

En stor tak skal lyde til alle medlemmer der yder en indsats for klubben uanset om det er i 
udvalg eller med andre opgaver i og rundt om klubben. Håber I alle fortsætter i 2023. 
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Pink Cup 

  

Endnu et flot år for pigerne. Stort tillykke til alle jer der arbejder hårdt for den gode sag. 

Klubben har sagt ja til at afholde Pink Cup Landsfinalen i Trehøje til efteråret 2023. 

Det glæder vi os meget til. 

 

Eliten 

1.division: Elitepigerne har igen spillet forrygende. 
Selvom Laura måtte se til fra sidelinjen, så 
formåede pigerne bl.a. med en sejr over 
Lyngbygaard og uafgjort mod Mollerup at forblive i 
1.division. 

3.division Herrer fik en flot 1.plads i pulje 7, men 
tabte desværre oprykningsspillet til Lübker. 

4.division Herrer sikrede sig med en 3.plads at 
fortsætte i rækken. 

Senior kval. var et nyt hold vi tilmeldte i år, og de 
sluttede på en fin 3.plads.  

Med nye medlemmer i klubben med et lavt 
handicap, så tror vi på at eliteholdene forstærkes 
til næste år, så vi endnu engang kan vise os frem 
på landsplan. STORT TILLYKKE TIL ALLE. 
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Turneringer 

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. 

Trehøje afholdt for andet år i 
træk sammen med Herning 
Golfklub en Para-golf turnering 
over to dage. Et fantastisk fint 
arrangement, som gav omtale 
og penge i klubkassen. 

Tillykke til Janni Jepsen og Morten Lund Jørgensen med klubmesterskabet 2022. 
Vinderne i aldersklasserne kan ses på hjemmesiden. 
Også stort tillykke til jer. 

Juniorerne 

 

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, som består af ca. 50 drenge og piger mellem 5 og 17 år, formåede for 6. 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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Banen og de grønne 
Jeg fremhævede ikke de grønne under punktet om 
medarbejdere, men jeg vil gerne her til slut 
fremhæve det fantastiske arbejde de grønne 
sammen med John Bang yder dagligt og før vi 
andre får golfsko på. John Bang har jo været i 
klubben i 30 år, ca et halvt år før klubbens 
fødselsdag, og med ham i spids står banen som en 
af de flotteste i Danmark. 
Vi skylder dem en stor tak. Det bliver meget 
bemærket af vores gæster, at de meget sjældent 
ser nogle af de grønne når der spilles golf. Deres 
indsats fra morgenen af er med til at vi alle kan nyde den stilhed der er på banen når der ikke råbes 
four. Også en kæmpe stor tak til baneudvalget. 

 

 
 
 
 
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 2023. 

Skal vi rejse os og udbringe et leve for Trehøje Golfklub.  
 
Vildbjerg d. 24.november 2022 
Fmd. Lars Ole Wulff 


