FORMANDENS BERETNING
Kære TGS-medlemmer.
Året der gik.:
2018 startede med en masse at lave i klubben, gode ordre på Company days – en masse arrangementer i
ordrebogen – m.m. Så alt tegnede til at blive et godt år for klubben, indtil til maj måned lå vi også foran
budget, med ca. 50.000 kr. Så kom sommeren for alvor og vi skulle have en masse green fee gæster på
banen, som alle øvrige år, MEN nej solen og varmen slog benene væk under os, det blev simpelthen for
varmt at spille golf, strandene vandt over os, dette medvirkede til at vi tabte over 100.000 i indtægt på den
konto, Så kom næste tab i indtægterne, vi har i mange år modtaget kr 150.000 i tilskud fra tipsmidlerne, de
penge kom heller ikke grundet oplægning af pengene til DIF, de syntes åbenbart ikke vi skulle have nogle
penge, i og med dette har været en ”sikker” indtægt i disse år, var de selvfølgelig budgetteret i året, så nu
kunne vi godt se det blev svært at nå budget, om det så ikke var nok, så kom der kr 40.000 mindre fra
kommunen end budgetteret. Disse faktorer har gjort vi lander et underskud i 2018, på kr. 300.000. disse
penge er simpelthen kontanter vi mangler i kassen, vi beder så Nykredit om en forhøjelse af vores
kassekredit for at få likviditeten til at svinge rundt indtil vi får kontingenter for 2019, Nykredit kommer tilbage
til os med et svar om at vi skal hjælpe til, forstået på den måde at vi skal have 100 medlemmer til at betale
for 2019 tidligere end normalt, det sætter vi selvfølgelig i værk, det er så beklageligt at det udvikler sig til at
vi er ved at lukke og mange andre rygter, jeg er ked af at vores terrasse bestyrelse ALTID skal se det
negative i ting, klubben er velfungerende med et godt klubliv – en masse frivillige – et super godt personale
som vil gå gennem ild og vand for vores klub, vi har stadig en solid egenkapital, så det kom noget bag på
mig at dette kunne blive et issue, men en stor tak skal lyde til jer der har betalt, også en speciel tak til dem
der IKKE fik forespørgslen MEN har betalt alligevel.
Medlemstilgangen i golfsporten er desværre staunerende og en del klubber har tilbagegang i
medlemstallene, dette gælder også i vores klub, vi må desværre konstaterer det ikke er lykkedes at
generer mange nye golfere i 2018, til gengæld har vi aktiveret 9 huls banen med gode tilbud, dette har givet
en masse nye medlemmer med 9 huls medlemskab, vi håber på dette kan få nogle til at syntes så godt om
sporten, at de melder sig ”rigtigt” ind i klubben, så vi kan få lidt fremgang igen i 2019, det arbejde der ligger
i at integrere nye golfere ydes bl.a. af vores meget velfungerende begynder team, de skal have en stor tak
for det gode arbejde.
En masse positive ting sker også i klubben, der er en masse dedikerede frivillige der får tingene til at ske i
og omkring klubben, uden jeres hjælp ville vi ikke have denne dejlige klub i det niveau den er i dag, tak for
det.
TGS har nogle meget trofaste og dedikerede medarbejdere, I skal vide både jeg og bestyrelsen sætter stor
pris på jeres arrangement og omstillings parathed, sjældent har jeg mødt medarbejdere der er så
dedikerede til deres job, jeg vil gerne på bestyrelsens og egne vegne takke jer for det.
Vi afholdte i august medlemsmøde, hvor i medlemmer sammen med bestyrelsen havde mulighed for at
hjælpe golfklubben med at hverve flere medlemmer, fastholde medlemmer, gøre vores medlemskaber
attraktive og støtte op om sociale arrangementer. Det var en god aften med mange gode input fra jer.
Blandt andet har vi haft ca. 300-400 skoleelever igennem til skolegolf og håber på, at dette kan give lidt
flere juniorer til golfklubben samtidig, har vi i bestyrelsen en dialog i gang med at få arrangeret en buslinje
herud til.
Projektet mangler du en spille-partner har desværre ikke givet så meget feedback – på opslagstavlen i
klubhuset er der hængt en seddel op – men ingen medlemmer har gjort brug af den endnu. Vi forsøgte os
med 9-hullers turnering om eftermiddagen og det bakkede ca. 30-40 medlemmer op om. Og endelig fik vi
kortet længden lidt af på 9-huls banen til glæde for mange medlemmer og gæster der benytter banen.

Ecco tour.:
I 2018 stod vi for den største event inden for golf sporten på Vest Sjælland i mange år, det lykkedes os at
få Ecco touren til klubben, det blev en stor succes for TGS, der kom meget positiv feedback fra spillere –
sponsorer – og arrangørerne, der lå et kæmpe stykke arbejde i at få det hele til at ”spille” men igen må jeg
sige at frivillige og medarbejdere trådte i karakter og gjorde det til en succes, vi arbejder i øjeblikket med at
arrangerer touren igen til næste år, så jeg kan ikke i skrivende stund bekræfte om vi gentager succesen.
Under normale vejrforhold ville vi have haft flere green fee indtægter på banen når den er klassificeret
”Tour bane” men det gjorde sommeren også en del ved.
Nye Buggyer.:
Vi valgte at investerer i 10 nye buggyer i året der gik, grunden var at de gamle var fra klubbens åbning, og
at vi fik stjålet to, så vi besluttede at det var på tide at få nogle nye, det har også indvirket på, at vi kan
servicere næsten alle forespørgsler på buggy udlejning, dette er en god indtægtskilde for klubben.
Vintersæsonen 2018/2019.:
I modsætning til mange andre klubber vil vi i år forsøge os med at holde 18 huls banen åbent hele vinteren,
med tanker i at gøre golf i Slagelse til en sport du kan dyrke hele året, vi håber på en del greenfee
indtægter i forbindelse med dette nye tiltag. I år vil være et testsår, selvfølgelig vil vi hele tiden holde et
vågent øje med standen af banen. Jeg er ganske sikker på dette bliver en succes, jeg er helt rolig med det
gode green keeper team vi har i TGS.
Sociale medier er nok kommet for at blive, det er et godt og brugbart medie, men i årets løb har vi
desværre haft nogle uheldige bemærkninger på disse medier, jeg kan kun opfordre til at vi tænker os om
når der lægges meninger op på nettet, i min verden skader det klubben mere end det gavner nogle få, at få
afløb for frustrationer, min opfordring er et skriv til bestyrelsen eller en snak med forretningføren, det er i
alles interesse at alle i klubben bliver hørt og vi gør meget for at efterkomme dette, men man er noget
handlings lammet når det pludselig dukker noget op på internettet. Så please brug os der er valgt til at drive
klubben i stedet for, det er lidt bedre for vores image at det er positive ting der spredes på nettet.
Til sidst vil jeg gerne takke for en god sæson og ønske alle en dejlig vinter, forhåbentlig med en masse golf.
Nu vil jeg bede alle rejse sig op og holde 1 minuts stilhed for de medlemmer der er gået bort i år.
TAK
På vegne af bestyrelsen.
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