Fra bestyrelsen v. formand Johnny Twile

Tja, det er jo stadig starten af februar. Sidder på kontoret og kigger ud på et gråt Christianshavn.
Man længes, og jeg ved, at nogle af Jer har trænet hårdt og andre endda rejst til varmen for at få
stillet golfabstinenserne. For mit vedkommende bliver det først til golf, når vores egen bane åbner.
Til gengæld bliver det den bedste sæson nogensinde. Det har jeg vist sagt før, men i år bliver det
sådan.
Jeg glæder mig til åbningsmatchen i midten af april og til at gense gode venner. Men også til på
klubbens vegne at vise jer alle de tiltag vi endnu engang har fået gjort på bane og i klubhus.
Og jeg er spændt på, om nogle skal ud og kæmpe med et nyt handicap. For 2018 var vist et af de år,
hvor vi alle slog lidt længere, end vi normalt gør. Ikke at vores bane blev nemmere, men den lille
hvide trillede langt sidst på sommeren, og pludselig kunne mange nå meget langt frem på fairway.
For 2018 var endnu et helt speciel år. Nu ikke med for meget vand, men med helt ekstraordinært
tørt vejr. Sådan var det ikke årene før. Der kæmpede vi med for meget vand, og greenkeepere og
baneudvalg brugte rigtigt mange kræfter på at arbejde med såvel nye som gamle udtjente dræn. Det
er de udfordringer, både arbejdsmæssigt og økonomisk, man hele tiden bliver udfordret med i en
golfklub som vores.
Selv om man har ønsker, lægger planer og prioriterer, så ved man aldrig helt, hvilke udfordringer
man står overfor. Derfor kommer der også både små og store overraskelser, som gør, at man må
prioritere anderledes og også udskyde projekter, men tak for jeres forståelse og tålmodighed.
2018 var et år uden jubilæumsfest, intet køb af golfbane eller etablering af egen ny greenkeeping,
men der er alligevel sket meget op til sæsonåbningen. Damernes omklædningsrum har fået en
tiltrængt renovering, og forpladsen har fået et løft, og så er det i år, at vi skal have færdiggjort sidste
etape af renoveringen af bunkers og teesteder.
Baneudvalget og greenkeeperne har arbejdet indædt på at skaffe vand. Med stor indsigt, snilde og
ny teknik håber vi på at kunne flytte vand rundt i søerne og dermed samle og gemme det vand, vi
trods alt får hen over året. Dermed kan vi forhåbentlig sikre vand nok til vanding af banen, når vi
igen får en lige tør sommer som i 2018.
I bestyrelsen er der også arbejdet med de tanker om en helårsbane med flere vinteraktiviteter, vi
luftede på sommermødet. Det arbejde vil fortsætte, og vi drømmer stadig om 9 nye huller og om
muligheden for at tilbyde endnu flere aktiviteter om vinteren.
De mange små og store projekter skal dog finansieres på forsvarlig vis, hvorfor økonomien fylder
meget i bestyrelsens og kontorets daglige arbejde. Resultatet for 2018 er tilfredsstillende. Vi både
konsoliderer os, sikrer os så vi til enhver tid kan indfri indskudsbeviser, og vi arbejder hårdt på at
have en likviditet, som gør os i stand til at afdrage på vores lån.
Alle de effektiviseringer, vi har gjort over de seneste fire år, har givet os mulighed for at investere i
banen. Vi har i samme periode ikke haft kontingentstigninger. Desværre er både priser og lønninger
steget, så for at sikre at vi fortsat har økonomisk mulighed for at leve op til vores mål og
forpligtelser samt sikre den daglige drift af bane samt et højt serviceniveau fra kontor og trænere,
har vi i 2019 budgettet indregnet en mindre kontingentforhøjelse. Selv med en meget lille
kontingentjustering kan vi glæde os over, at vi i Dragør Golfklub stadig har et meget

gennemsnitligt, ja nærmest billigt kontingent i forhold til de klubber, vi gerne vil sammenligne os
med.
En af de største udfordringer for Dragør Golfklub og for dansk golf er at rekruttere og fastholde nye
medlemmer. Sådan bliver det også i år, så jeg håber, at I alle vil være med til at promovere vores
pragtfulde golfbane over for familie, venner og kolleger og også invitere dem ud for at prøve
kræfter med spillet eller melde jer til at give en hjælpende hånd i rekrutteringsarbejdet, som vil være
endnu mere synligt i 2019.
Vores medlemmer er meget glade for Dragør Golfklub, nygolferne er super glade for vores
introduktionsprogrammer, men vi er måske ikke altid lige så dygtige til at byde nye og mere
etablerede golfspillende medlemmer indenfor i klubben. Jeg opfordrer derfor til, at I alle vil tage
godt imod alle nye medlemmer og gæster, tage dem med i jeres mere eller mindre faste to- og
trebolde samt sørge for en god introduktion til og integration i KiK-klubberne. For husk: Den nye
golfer på teestedet er blot en ny ven, I endnu ikke har mødt.
Jeg er på valg i år, og jeg håber på et genvalg, for jeg brænder fortsat for at arbejde for vores
golfklub i tæt samarbejde med bestyrelse, ansatte og frivillige, som alle gør et kæmpe stykke
arbejde. Så meget, at jeg også har sagt ja til en opfordring om at stille op til DGU’s bestyrelse.
Årets generalforsamling afvikles onsdag den 13. marts på Dragør Skole, så mød op og hils på din
bestyrelse og giv din stemme til kende, for kun ved at møde op, får du indflydelse på tingene.
I år skal vi finde et par nye bestyrelseskolleger. Bjarne Suhr Andersen og Geert Aagard Jensen har
begge valgt ikke at fortsætte. Det har vi modvilligt måttet acceptere. Modvilligt fordi både Bjarne
og Geert har gjort et kæmpe stykke arbejde de seneste år og for specielt Bjarnes vedkommende,
nærmest så længe, nogen kan huske. Der skal her lyde en hjertevarm tak for indsatsen. Håber vi ses
i klubben og ude på banen. Og hvem ved, måske får handicappet prygl i 2019.
Vores uundværlige kasserer René Boesen er også på valg og modtager genvalg, hvilket jeg håber, I
alle bakker op om.
Jørgen Jacobsen vil også meget gerne fortsætte sit utrættelige arbejde for klubben og modtager
genvalg som suppleant.
Bestyrelsen har naturligt kigget efter mulige afløsere for Bjarne og Geert, og vi mener at have
fundet to rigtige gode kandidater, som begge har sagt ja til at stille op på generalforsamlingen, hvor
de begge vil være bestyrelsens forslag til nyvalg.
Kærligst og ses… lige om lidt

