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Årsberetning ved generalforsamlingen den 17. november 2022 kl. 19.30 i klubhuset. 
 
Så er det tiden for endnu en ordinær generalforsamling – den 31. af slagsen – i Åskov Golfklub.  
Året hvor Åskov Golfklub kunne fejre 30 års jubilæum. 
 
Endelig blev hverdagen igen normaliseret efter et par år med mange begrænsninger grundet Covid-19. 
Som vi omtalte på sidste års generalforsamling havde Covid-19 en ganske positiv effekt for golfsporten, 
hvor der var tale om en fin medlemstilgang til golfsporten i Danmark. 
Med normaliseringen er dette stagneret noget, og de seneste prognoser skaber rent faktisk forventning 
om en opbremsning og i værste fald en vis tilbagegang for golfsporten.  
Der spilles på nuværende tidspunkt en del færre golfrunder på de danske golfbaner end det var tilfældet 
i 2021, og det gør sig også gældende i Åskov Golfklub. 
 
På landsplan viser medlemsudviklingen en tilbagegang på 265 aktive golfspillere, således der pr. 
30.9.2022 er i alt 163.865 aktive golfspillere fordelt i 186 klubber i Danmark.  
Der er desuden 7.710 passive medlemmer registreret i klubberne, og det er en tilbagegang på 426. 
 
I Åskov Golfklub kan vi glæde os over en positiv udvikling i det forløbne år, og iflg. opgørelsen pr. 
30.9.2022 fra Dansk Golf Union fordeler tallene sig med 390 fuldgyldige voksne medlemmer inkl. 
ungseniorer og studerende (+5), 35 juniorer (+8), 20 langdistancemedlemmer (+8), 36 fleks-medlemmer 
(uændret) og 18 passive medlemmer (-6). Desuden var der 10 prøvemedlemmer, som ikke fik afsluttet 
inden 30. september. Disse indgår ikke i statistikken fra Dansk Golf Union, så alt i alt er der pr. 30.9.2022 
509 medlemmer i Åskov Golfklub, hvilket er en beskeden fremgang i forhold til sidste år. 
Der har i årets løb været rigtig god aktivitet på banen. I perioden 1.10.2021 – 30.9.2022 har vi haft besøg 
af 9.054 gæster (greenfee spillere og firkløver spillere), hvilket er ca. 1.900 færre end forudgående år. 
I samme periode har vore egne medlemmer bestilt i alt 7.835 tider i GolfBox, hvilket er næsten 1.500 
færre end forudgående år. Der ud over kommer alle deltagere i de forskellige turneringer i årets løb, 
som alt i alt har været på et højere niveau end foregående år. 
 
Når vi ser tilbage på det forløbne år i sin helhed, kan vi heldigvis konstatere, at 2022 endte med at blive 
et ganske godt år for Åskov Golfklub. 
Lad mig blandt meget andet nævne: 

 Åskov Golfklub kunne i 2022 fejre 30 års jubilæum med nogle fine arrangementer i uge 20 i maj. 

 I foråret overtog Martin Zarp sekretærfunktionen – suppleret med et par dages ugentlig arbejde 
på golfbanen. 

 Klubhuset har fået en opgradering med ny overdækning af terrassen. 

 Vi har en meget stor grad af frivillighed og hjælpsomhed i klubben. 

 Med faste kontortider i klubben er der en fornuftig servicering af medlemmer og gæster. 

 Medlemsantallet er stabiliseret på lidt over 500, der er i overensstemmelse med budgettet. 

 Antallet af greenfee- og firkløvergæster er opretholdt på et godt niveau. 

 Banen har udviklet sig i den rigtige retning hele året, og lige nu høstes stor anerkendelse og ros 
for en god stand og nogle rigtig gode greens. 

 Vi har opretholdt vore sponsorindtægter. 

 Regnskabsresultatet er igen i år på et tilfredsstillende niveau. 

 Sportsligt glæder det os, at herreholdene i 3. division og 5. division også er at finde i disse rækker 
i 2023. 
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 Vore fuldgyldige medlemmer har adgang til en ekstra 18 hullers golfbane – nemlig banen i 
Holsted Golfklub, som vi har indgået en fritspilsaftale med, der også vil være gældende i 2023. 

 Vore fuldgyldige medlemmer kan også i 2023 tilkøbe firkløverspilleret for kr. 900,00, som giver 
spilleret i Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling og Kellers Park foruden vor 
hjemmebane i Åskov Golfklub. 

 I starten af november gennemførte 12 af klubbens medlemmer et junior- og 
begyndertrænerkursus, så de er klædt på til at yde hjælp ved træningen af juniorer og 
begyndere. 

 Vi har netop indgået en samarbejdsaftale med Morten Thuen, som ny træner i klubben. 
 
I lighed med de seneste år arrangerede vi ”spil billig uge” i uge 30, hvor greenfee prisen var reduceret til 
kr. 50,00. Det var igen i 2022 en rigtig fin uge, som er en vigtig markedsføringsmæssig aktivitet, hvor 
Åskov Golfklub bliver sat på landkortet med gæster fra store dele af Danmark. 
At denne uge så også bidrager med et fornuftigt økonomisk resultat for klubben, gør ikke aktiviteten 
dårligere. Vi forventer bestemt at gentage ”spil billig uge” i 2023. 
 
Den store grad af frivillighed afspejler sig i, at omkring 100 medlemmer på forskellig vis har udført og 
udfører et fortræffeligt arbejde for Åskov Golfklub i forskellige udvalg og/eller med praktisk arbejde. 
En stor tak til alle jer frivillige. Det er af afgørende betydning for klubbens drift, at så mange giver en 
hånd med – store som små opgaver er alle af afgørende betydning for klubben. 
 
Jeg vil nu gøre en kort status over de enkelte udvalgs områder. 
 
Baneudvalget, som jeg selv har haft fornøjelsen at stå i spidsen for, har til formål at være bindeled 
mellem klubbens medlemmer, bestyrelsen og greenkeeperne. 
Det er også baneudvalgets opgave at træffe strategiske beslutninger omkring baneanlæggets drift og 
vedligeholdelse, og dermed sikre at banen altid fremstår i en god og velplejet stand. 
 
Den plan for udvikling af vore greens, som blev lagt tidligere, er fortsat, og efter min opfattelse er 
kvaliteten og hastigheden blevet bedre i sæsonens løb. Vi er bestemt ikke helt i mål endnu, men med en 
fortsættelse af bearbejdningsarbejdet, er jeg sikker på, at vi får løftet kvaliteten yderligere i 2023. 
 
Lige nu fremstår banen i rigtig god stand, og det vil også være et fokus- og udviklingsområde fremover. 
I den kommende vinter skal vi have opstammet en del træer rundt på banearealet.  
 
Den daglige banedrift varetages af vore greenkeepere Bent Kristensen og Niels Christian Jensen, med 
hjælp af Martin Zarp og flere frivillige, som løser flere forskellige opgaver. En stor tak for samarbejdet til 
jer alle, der har været i sving i årets løb.  
Som bekendt har Bent valgt at gå på pension med udgangen af januar, og lige nu afholdes ferie og 
afspadsering, inden vi i slutningen af januar vil invitere til et lille afskedsarrangement for Bent. 
 
Nu handler det om at fortsætte det gode vedligeholdelsesarbejde, således vi kan opretholde og udvikle 
standarden på vor bane, og i starten af januar starter Jonas Brix Andersen, efter et 6 måneders 
skoleophold, som greenkeeperlærling i Åskov Golfklub. 
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Flytningen af teestedet på hul 11 blev gennemført i foråret, og er i dag en integreret del af banen. 
Dermed øgedes sværhedsgraden på hullet, og det ændrede ratingen med 0,1, hvilket nok ikke er blevet 
bemærket af ret mange. 
Det er fortsat planen at forlænge hul 12 ved anlæg af et nyt teested ved søkanten på hul 11, men lige nu 
prioriteres pasningen og kvalitetsudviklingen inden der iværksættes flere baneændringer. 
For at forbedre græsvæksten, specielt på områderne foran greens, er det planlagt at montere flere 
sprinklere på disse områder, ligesom der alt i alt skal ses nærmere på vandingsanlægget – vi skal sikre, at 
vi bruger vandet på de rigtige og vigtige områder. 
 
Som tidligere år opretholder vi spil på sommergreens i vinterperioden, ligesom banens længde 
opretholdes, således der også er mulighed for handicapregulering i vinterens løb. For at skåne 
teestederne rykkes til vinterteesteder. 
Jeg vil i den forbindelse indskærpe, at det er helt afgørende, at vi passer godt på banen, for at vi kan 
opretholde det ”normale” golfspil. 
 
HUSK DERFOR ALTID AF RETTE NEDSLAGSMÆRKER OP OG LÆGGE TØRV PÅ PLADS SAMT HOLDE 
VOGNE OG KØRETØJER I GOD AFSTAND AF GREENS OG TEESTEDER. 
 
Begynderudvalget har i 2022 været et anliggende for Erik Krog Jensen som udvalgsformand, og dette 
udvalg har til opgave at hjælpe nye golfspillere i gang, og her kan vi se tilbage på et dejligt aktivt år med 
rigtig god aktivitet og et fint antal nye golfspillere er blevet hjulpet godt i gang. 
 
Det er også begynderudvalget, der står som arrangør af de populære ”onsdagsturneringer”, som er 9 
hullers turneringer primært for spillere med handicap på 37 og derover. Der har hele sæsonen været flot 
tilslutning til disse turneringer, dog med en stor overvægt af spillere med et lavere handicap end 37, 
men der er ingen planer om at ændre på disse arrangementer i den kommende sæson. 
 
Der skal på ingen måde være nogen som helst tvivl om, hvad begynderudvalgets primære opgave er.  
Det er kort og godt at tilføre Åskov Golfklub flere medlemmer, og indsluse disse i klubben, så de så 
hurtigt som muligt bliver en del af livet i klubben. 
 
Jeg vil gerne gentage tidligere opfordringer, til alle medlemmer, om at tage venner og bekendte med en 
tur i Åskov Golfklub og dermed udbrede interessen for golfspillet og for Åskov Golfklub – driving range, 
puttinggreen og par-3 bane må gerne benyttes til formålet.  
Det er også Dansk Golf Unions opfattelse, at de bedste ambassadører, til en medlemsudvikling, er de 
eksisterende medlemmer – så der er reelt tale om hjælp til selvhjælp, og som verdensbilledet udvikler 
sig i øjeblikket er det væsentligt, at vi alle bidrager. 
 
Der er fortsat rigtig god plads på vor golfbane, og en medlemsforøgelse på blot 50 fuldgode voksne 
medlemmer vil skabe et godt økonomisk råderum til fortsat udvikling af vor klub. 
 
Juniorudvalget, havde i 2022 Jan Christensen som tovholder. Indtil træner Michael Nielsen, der valgte at 
søge nye udfordringer i sommer, forestod dette udvalg træning af klubbens juniorspillere, og i efteråret 
har det været frivillige, som har klaret juniortræningen. Der har i 2022 været et stabilt fremmøde til 
træningen, og juniormedlemmerne har været flittige til træning.  



 

4 
 

Det er vores klare håb og forventning, at vi med ansættelse af Morten Thuen fra foråret 2023, kan få et 
endnu bedre juniormiljø i Åskov Golfklub, og sæsonplanlægningen går i gang umiddelbart efter aftenens 
generalforsamling. 
 
Markedsføring af klubben herunder præsentation på facebook, annoncering i almindelighed samt 
opdatering af hjemmeside har været lagt i hænderne på Michael Nielsen, og jeg vil gerne takke for et 
fint arbejde. De løbende opslag på facebook er i vid udstrækning administreret af Martin på kontoret. 
 
Jeg vil gerne bede alle jer, som er facebookbrugere, om at dele de forskellige opslag, som bringes af 
Åskov Golfklub, således vi får udbredt kendskabet til klubben og klubbens aktiviteter i størst muligt 
omfang.  
 
I marts deltog vi på messen i Kibæk, hvor vi med hjælp af ”Golfzilla” repræsenterede Åskov Golfklub 
med messens højeste stand.  
Det var en fin synliggørelse af Åskov Golfklub, og søndag den 27. november vil vi være repræsenteret på 
en mindre julemesse i Sdr. Felding Hallen, også for at synliggøre klubben i lokalområdet. 
 
Sponsorudvalget har i det forløbne år været forankret i bestyrelsen, og dette udvalg har til opgave at 
etablere alle sponsoraftaler, som er en både væsentlig og helt uundværlig indtægtskilde for klubben. 
 
Det er også sponsorudvalget der koordinerer alle kontakter til sponsoremnerne, således vi sikrer, at vi 
ikke løber erhvervslivet på dørene i tide og utide.  
 
I 2022 har vi haft et par udskiftninger i sponsorkredsen, men heldigvis haft en tilgang af nye, således 
bruttoindtægterne stort set har holdt niveauet foruden naturalier og de sponsorerede præmier til vore 
turneringer. 
 
Årets nettoindtægter er noget lavere end tidligere år, idet et større indkøb af træningsbolde med 
sponsorlogo har påvirket bundlinjen. 
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vore sponsorer for en uvurderlig støtte til vort arbejde i 
Åskov Golfklub. 
 
Sportsudvalget har haft Preben Strand som formand, og dette udvalgs opgaver har været varetagelse af 
de sportslige aktiviteter i klubben. Det vil sige danmarksturneringen og regionsgolfturneringen. 
 
I 2022 har vi deltaget i danmarksturneringen med 3 hold – 1 herrehold i 3. division, 1 herrehold i 5. 
division og et damehold i kvalifikationsrækken, og tilsvarende vil gøre sig gældende i 2023. 
 
I 2023 skal 3. divisionsholdet møde Dejbjerg, Holmsland Klit og Trehøje, medens 5. division er i pulje 
med Breinholtgård, Henne og Jelling, og endelig er dameholdet i pulje med Brande, Herning og Struer. 
 
Jeg vil ønske god vind til alle tre hold i den kommende sæson. 
 
I 2022 har vi også deltaget med 4 hold i regionsgolfturneringen – 1 hold i C-rækken, samt 1 hold i 
veteran A-række, 1 hold i veteran C-række og 1 hold i veteran D-række. 
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I 2022 var det veteranholdet i C-rækken, der, som det eneste af klubbens hold, formåede at vinde 
puljen, og dermed gøre klubben ære.  
Holdet var med puljesejren kvalificeret til slutspillet, og her blev 8. dels finalen desværre endestationen.  
 
Der er åbnet for tilmelding for interesserede spillere til regionsturneringsholdene i GolfBox – under 
turneringer i januar. Jeg vil gerne opfordre alle til at prøve kræfter med lidt turneringsgolf i disse 
turneringer, som mest at alt er meget socialt med et tilsnit af konkurrence, og i nogle grupper er der 
inddelinger efter handicap, medens det for seniorer, veteraner og superveteraner er et spørgsmål om 
alder. De enkelte puljekampe afsluttes altid med en bid mad efter kampen, og dermed pladsen til det 
gode sociale liv. Der er deadline for tilmelding til turneringen 2023 i januar, så kom bare ud af busken. 
 
Turneringsudvalget har i 2022 været en opgave for Martin på kontoret, og han har på fortræffelig vis 
stået for afviklingen af turneringerne i årets løb. 
 
I Åskov Golfklub er der turneringstilbud til vore medlemmer ugens 4 første dage – mandagsdrengene 
spiller mandag formiddag, damerne bruger mandag aften, tirsdagene er der to tilbud, dels en 9 hullers 
turnering om formiddagen og dels en 18 hullers turnering om aftenen, onsdag aften en 9 hullers 
turnering, hvor vore begyndere introduceres i turneringsspillet (denne turnering administreres af 
begynderudvalget) og seniorerne er aktive torsdag formiddag.  
I vinterperioden opretholdes de ugentlige turneringer tirsdag formiddag og torsdag formiddag, og 
mandagsdrengene spiller hele året. 
Endelig arrangeres en række vinterturneringer i nogle weekender i vinterperioden, og disse vil for 
størstedelens vedkommende være par-turneringer. 
 
Desuden har der, i lighed med tidligere år, været planlagt ca. 2 klubturneringer hver måned, hvor 
deltagerantallet har været noget svingende. Det ser ud til, at par-turneringer har haft den største 
tilslutning, og gode ideer omkring turneringsafvikling må meget gerne sendes til Martin på kontoret. 
 
Alt i alt er det vor opfattelse, at der er tale om et passende antal turneringer, således der er tale om 
meget få banelukninger, og stort set aldrig banelukninger både lørdag og søndag.  
Det vil derfor altid være muligt for medlemmerne at komme til at spille i weekenderne. 
 
En undtagelse er dog klubmesterskaberne, som afvikles over to dage. Deltagerantallet i dette års 
klubmesterskaber var desværre meget beskedent.  
Måske også formen og afviklingen af klubmesterskaberne skal gennemgå en revurdering. 
Vi havde igen i år oprettet i alt 12 rækker, men der var desværre ikke tilslutning til mere end 6 rækker. 
Efter en god weekend i slutningen af september kunne vi kåre klubmestre i 6 rækker, og der skal herfra 
lyde et stort tillykke til klubmestrene 2022, som blev: 
Herrer: Flemming Thornvig Jensen. 
Mid-age herrer: Morten Bagge Pedersen. 
Senior damer: Anny Lidegaard og Senior herrer: Erik Krog Jensen. 
Veteran herrer: Jan Pedersen. 
Super veteran herrer: Asger Fog Jørgensen. 
 
Arbejdet med turneringsprogrammet for 2023 er så småt sat i gang, og når de sidste aftaler er på plads, 
vil programmet fremgå af hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.  
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Der forventes et antal turneringer stort set svarende til antallet i 2022 – med nogle forskelligartede 
turneringsformer i den kommende sæson, og måske en turnering, som afsluttes med en lille festlighed i 
klubhuset, i lighed med dette års jubilæumsturnering kan komme på tale. 
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vore turneringssponsorer for nogle flotte præmier til vore 
turneringer. Turneringsafvikling er en betydningsfuld del af klubben – både hvad angår livet i klubben, 
og hvad angår økonomien. 
 
Økonomi og fremtid. 
Erik Thomsen vil senere gennemgå regnskabet, men jeg vil gerne slå fast, at vi i bestyrelsen finder årets 
overskud på kr. 211.260, efter afskrivninger på kr. 71.713, som værende meget tilfredsstillende, og 
desuden væsentligt bedre end det budgetterede.  
Vi er rigtig glade for, at økonomien i den grad har stabiliseret sig, men det skal også bemærkes, at dette 
års resultat er begunstiget og nogle særlige indtægter. 
Andre indtægter rummer, foruden momskompensation på i alt kr. 89.031, gavebeløb, hvor 126 
medlemmer har bidraget med i alt kr. 26.200, Fonden 1844 har bidraget med kr. 10.000 og Helle Mau 
Jensen & Døtres Fond har bidraget med kr. 30.000. 
Desuden har greenfee- og firkløverindtægter været ekstraordinært høje i det afsluttede regnskabsår. 
Som sidste år, hvor gavebeløbet blev anvendt til overdækning af terrassen ved klubhuset, er det også i 
år bestyrelsens forventning, at det modtagne gavebeløb skal anvendes til en synlig forbedring, som 
kommer alle medlemmer til gode. Lige nu arbejdes med en udvidelse af vandingsanlægget, som jeg 
tidligere har omtalt. 
Konsekvensen af de modtagne gaver er også, at vi kan opnå en momsrefusion i 2023.  
Beløbet for 2022 er endnu ikke kendt, men vi har budgetteret med kr. 50.000, som gerne skulle indgå 
indenfor kort tid. 
Jeg forventer, at vi vil gentage gaveindsamlingen i 2023, således vi også kan opnå en momsrefusion i 
2024, men nærmere her om senere. 
Når vi ser nærmere på klubbens indtægter, kan det konstateres, at 58% af alle indtægter er 
kontingentindtægter fra medlemmerne. 
Men firkløver og greenfee indtægterne udgør også en stor del, idet denne del bidrager med 21%, 
medens reklame- og sponsorindtægter udgør 7%. 
Kigger vi på, hvordan pengene anvendes, udgør personaleudgifterne samlet set 41% af alle udgifter, og 
udgifterne til vedligeholdelse af maskiner og bane udgør 25% medens renteudgifter og leasingudgifter 
udgør 17%. 
Som det fremgår af budgettet for det kommende år øges leasingudgifterne en del, idet vi er nødsaget til 
at udskifte nogle maskiner. Det drejer sig om en nedslidt fairwayklipper og greenklipper, der står til 
udskiftning. 
 
Vi finder, at den bogførte egenkapital på kr. 1.785.780 er acceptabel. Det skal samtidig bemærkes, at 
den samlede balance pr. 30.9.2022 er bogført med kr. 4.872.047, og vore maskiner og inventar er nu 
bogført med kr. 47.962, vort baneanlæg er bogført med kr. 3.615.134, og Sandetvej 4 samt klubhus og 
bygninger er bogført med i alt kr. 1.164.595. 
Der vurderes at være en ikke helt ubetydelig skjult reserve i regnskabet, idet værdien af maskinparken, 
som er bogført til kr. 47.962, vurderes at være noget højere. 
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Som tidligere ønsker bestyrelsen en bemyndigelse til optagelse af langfristede lån til finansiering af de 
gennemførte og planlagte investeringer, således vore renteomkostninger kan holdes indenfor de 
budgetmæssige rammer. Det vil være en fast årlig tilbagevendende begivenhed, for at sikre bestyrelsen 
arbejdsrum til hele tiden at tilpasse finansieringen. Der er p.t. ikke nogen planer om ny låneoptagelse. 
 
Gården (Sandetvej 4), hvor stuehuset blev færdigrenoveret i 2018, bliver fremadrettet anvendt af 
greenkeeperne, således de har adgang til bad og toilet.  
Desuden anvendes stuehuset til diverse møder i bestyrelse og udvalg, når klubhuset ikke kan anvendes. 
 
Som det har fremgået af indkaldelsen til denne generalforsamling, er det bestyrelsens indstilling, at vi 
begrænser kontingentstigningen til kr. 200 for fuldgyldige voksne medlemmer, og det er grundlaget for 
budgettet for det kommende år.  
På indtægtssiden tager budgettet udgangspunkt i det aktuelle medlemsantal, som vi kender pr. 1. januar 
2023, uden indregning af indtægter fra nye medlemmer, hvilket vi selvsagt håber er for defensivt. 
På udgiftssiden er der, som sidste år, afsat midler til græsfrø til eftersåning af en del af banen, som 
fremadrettet skal være en fast årlig begivenhed, således hele banen eftersås ca. hvert 3. år.  
Desuden er der tale om den del væsentlige prisstigninger foruden omtalte leasingudgifter – eksempelvis 
på brændstof, el og gødning m.m. 
 

 
Golftræner Morten Thuen 
 

Det er en stor glæde for os, at vi i dag kan præsentere Åskov Golfklubs nye golftræner – Morten Thuen.  
Vi har netop i dag underskrevet en samarbejdsaftale for 2023, og vi ser frem til et godt og konstruktivt 
samarbejde til glæde for Åskov Golfklubs medlemmer, og naturligvis også for Morten. 
Morten er en meget erfaren træner, der har et solidt CV fra flere forskellige klubber, og han har i de 
forskellige klubber skabt en solid udvikling – ikke mindst blandt klubbernes træningsivrige juniorspillere. 
Han vil være til stede i Åskov Golfklub to dage om ugen – onsdag og torsdag – som vil være forbeholdt til 
medlemmer af Åskov Golfklub, hvor der også vil blive reserveret tider til begynder- og juniortræning. 
Efter behov vil han også være til stede øvrige dage i ugens løb, hvor det vil være muligt at booke 
træningslektioner, hvilket også måtte gælde golfspillere fra andre klubber. 
Individuelle træningslektioner á 20 minutters varighed afregnes med kr. 150,00 direkte til Morten, og 
han styrer selv bookingsystem. Hans kontaktoplysninger bliver nu placeret på vor hjemmeside. 
Officielt starter han først den 1. marts 2023 i Åskov Golfklub, men det er aftalt, at han må påbegynde 
individuel instruktion på driving range med det samme, ligesom han vil drive et mindre salg af golfudstyr 
fra lokalet ved driving range.  
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Vi opretholder samarbejdet med TLP Golf, hvor vi sælger bolde, handsker og tees fra kontoret, ligesom 
medlemmer i Åskov Golfklub kan opnå en rabat ved køb på nettet hos TLP Golf. 
 

 
Klubsekretær Martin Zarp 

 
Siden 1. marts 2022 har kontoret være bemandet af klubsekretær Martin Zarp, der foruden at passe de 
administrative opgaver også hjælper til med banedriften to dage ugentlig.  
Det skal lige bemærkes, at det ikke må forventes, at telefonen besvares i weekender og på helligdage, så 
skal der bestilles buggy eller andre aftaler, må vi opfordre til at kontakte Martin på hverdagene. 
Martin er klubbens kontaktperson omkring den daglige administrative drift i klubben. 
 
Her til sidst vil jeg gerne lige endnu engang bede om jeres hjælp til at introducere nye medlemmer i 
Åskov Golfklub. Bemærk, at en medlemstilgang på 50 voksne medlemmer vil forbedre vor økonomi med 
ca. kr. 225.000, hvilket igen styrker mulighederne for den fortsatte udvikling af banen og klubbens 
faciliteter. 
 
Tak. 
Jeg vil afslutte dette års beretning med at bringe en stor tak til alle de medlemmer, som i årets løb på 
forskellig vis har udført et stort og uegennyttigt arbejde for Åskov Golfklub – jeg tillader mig at undlade 
at nævne nogle navne, så jeg ikke glemmer nogen – men tak for indsatsen, som jeg håber vi også må få 
glæde af fremadrettet. 
Tak til alle vore ansatte for veludført arbejde og et godt og konstruktivt samarbejde. 
Tak til vore samarbejdspartnere og sponsorer for en meget stor og værdifuld støtte. 
Tak til pressen for en loyal dækning af vore aktiviteter. 
Til slut tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne løb. 
 
 
Kristian Hansen 


