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Kan ikke vente og er gået i træning. Nu er der ikke helt så længe til, at græsset for alvor begynder at vokse, og
selvom vintergolf bestemt kan stille de værste abstinenser, så bliver det altså godt at få friske teesteder og
nyklippede greens tilbage. Jeg er allerede gået i skarp træning. De gode takter fra sidste år skal følges op med en
super sæson 2018. Den forudsigelse har man ikke hørt før vel?
Jeg har allerede booket lektioner hos vores fremragende pro John Davies. De første lektioner indendørs, men jeg kan
slet ikke vente til at gå igennem vores nyrenoverede forplads til vores fine overdækkede driving range.
Jeg tænker, at der skal trænes så meget, at fingrene blive blå og får vabler, og så meget at jeg efterfølgende vil nyde
at skulle igennem den nydesignede reception og golfshop for at komme ind i den nymalede og opfriskede
restaurant, hvor Birgitte står klar med en kop friskbrygget varm kaffe.
Nå ja, måske bliver det ikke helt til så meget træning, som man ønsker, men jeg glæder mig i alle tilfælde til, at
golfklubben kan vise, hvor meget arbejde der er lagt i vinterperioden for at få vores klub til at fremstå så frisk og
smart som nogen sinde.
For der er sket meget hele sidste år og i løbet af vinteren. Først og fremmet har vores egen greenkeeperstab med
Nicholas i spidsen haft super gode vejrbetingelser sidste år. De har hen over vinteren arbejdet med bunkers, søer og
grøfter, hvilket alt sammen lover fantastisk for den nye sæson. Det er været meget vigtigt for bestyrelsen og
Baneudvalget at vi, som vi lovede ved overgangen til egen greenkeeping, at kunne bruge de besparelser og
effektiviseringer til at investere i banen. Så vi håber, at I alle vil opleve at vores bane hele tiden udvikler sig, bliver
endnu mere udfordrende, og vedligeholdelsesstanden bare hele tiden bliver bedre.
Klubhuset trængte også til en generel opstramning. Der er malet og høvlet og lagt nye tæpper. Bjarne fortæller
andetsteds i Driveren om alle de forbedringer, der er foretaget. Nu skal vi andre så bare nyde dem og huske at
hjælpe hinanden med at passe på ikke bare klubhuset, men også omgivelserne, så hele anlægget holder sig friskt og
lækkert.
Det er dejligt, at vi har råd til at investere i bane, klubhus og omgivelser, men det afspejler måske også en af de
udfordringer, vi hele tiden står over for. Netop at vi alle tager ansvar og hjælper med at passe på vores anlæg. Og det
er ikke blot selv at rette nedslagsmærker op og dække opslåede tørvehuller, holde orden på omklædningsfaciliteter
og toiletter både inde og ude og huske at bruge askebægre og skraldespande efter hensigten. Det er ligeså vigtigt at
foregå med det gode eksempel, og det er helt ok at italesætte ærgerlig opførsel på banen og i klubben. Så længe vi
gør det i en konstruktiv tone og på en ordentlig facon, så kan det sagtens gøres med en direkte henvendelse eller
gennem vores hjemmeside eller på Facebook.
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En forudsætning for al det arbejde, der bliver gjort i klubben, er en god økonomi. Jeg har ved flere lejligheder nævnt,
at de ambitiøse budgetter, vi arbejder med, skal kunne imødekomme afdragene på lån til banekøb, sikre
tilbagebetaling af indskudsbeviser, forbedre vores likviditet og sikre nye investeringer i anlægget. Vi har igen i 2017
leveret et flot resultat og også bedre end forventet. Vi har også lagt et solidt budget for 2018, men en forudsætning
for at nå vores mål er, at vi hele tiden holder fokus på vores indtægter, og dermed er, uden sammenligning, en
opretholdelse af antallet af kontingentbetalende medlemmer det absolut vigtigste.
Vi har til 2018 sæsonen set lidt flere udmeldelser end normalt. Ikke noget alarmerende, men det er ærgerligt at
miste medlemmer, der ikke rigtigt når at blive integreret i klubben og derfor melder sig ud efter blot et par år. Derfor
kommer vi igen i år til at fokusere på rekruttering og ikke mindst på den gode begyndelse og fastholdelse. Jeg
opfordrer derfor alle til i endnu større grad at tage imod vores nygolfere på allerbedste vis. Vi ved, at noget af det
allervigtigste er finde nye spillepartnere. Så hjælp klubben og nygolferne med at få inviteret de nye medlemmer med
i klubben. Altså søndagsklubben, hyggeklubben, kortklubben og selvfølgelig Klubberne i Klubben (KiK). Som jeg så på
et skilt i en lille beværtning: ”Her er ingen fremmede, kun venner du endnu ikke har mødt”
Ellers vil jeg blot erindre om generalforsamlingen den 15. marts.
Mød op og hils på din bestyrelse. Hør hvordan det går, og husk at indflydelse på hverdagen går gennem valg af
bestyrelse og gennem de afstemninger, som eventuelt måtte komme på dagen.
Det er mig også en stor glæde, at de fire bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, alle gerne modtager genvalg. Det
synes jeg er et godt udtryk for den solide enighed om og lyst til at arbejde for fællesskabet ikke bare i det daglige,
men også ud fra den vision, som er nedskrevet for Dragør Golfklub.
På valg er Ulrik Ankerstjerne, næstformand, økonomiudvalg og primus motor på en lang række af vores store
projekter. Lars Jensen, stærk indpisker i elite- og ungdomsudvalgene. Flemming Borch, som holder styr på vores
smukke bane. Nicolai Lyck, der leder Turneringsudvalget, samt Ejvind Fritzbøger, som sørger for, at informationen
flyder frit.
Jeg håber I deler min opfordring til at give dem alle mulighed for at fortsætte deres arbejde de to næste år.
Suppleant Lau Laursen er også på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Jørgen Jakobsen. Jørgen er i dag
frivillig Dommer og Turneringsleder ved klubmesterskaberne og har tidligere siddet i bestyrelsen.

