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Indledning 

Her ved generalforsamlingen vil vi indledningsvis rejse os og mindes de medlemmer, der er gået 

bort i årets løb. De drejer sig om: 

 Sven Aage Loft 

 Poul Erik Beck 

 Alice Britta Dyhr 

 Ib S. Østergaard 

 Sinne Lade 

 Kim Hjort Jensen 

 Elvi Thrane 

 Aksel A. Andersen 

 Azhar Ali 

…Æret være deres minde. 

Beretning 

Året 2022 blev året, hvor klubben købte hele maskinparken fri af A/S’et. Tilbage i oktober 2021 

overtog klubben hele maskinparken og måneden efter i november opstod der brand i maskinhuset 

og gjorde det af med størstedelen af den maskinpark, vi lige havde overtaget. Den situation har 

naturligvis præget året og haft stor indflydelse på planlægningen af arbejdet blandt klubbens 

ansatte, men også vores regnskab. 

Derudover slap coronaen taget i samfundet og vi har været tilbage med det, vi kan kalde en 

normal sæson på klubaktiviteterne, der nu er afsluttet med et historik stort resultat. 

Anders Søgaard udtrådte af bestyrelsen og ind trådte Susie Dalmose som kasserer. Vi har i klubben 

fortsat arbejdet, hvor klubbens daglige drift varetages i vores forretningsudvalg og klubbens 

strategi og fremtidige udvikling varetages i bestyrelsen. 

I slipstrømmen på coronaens ophør gav det mulighed for øget aktivitet på frivilligsiden. Vores 

frivillige har igen i år gjort en kæmpe indsats både på banen og i klubhuset. Det sparer meget på 

lønudgifterne og hjælper os i mål med mange forskellige projekter. Det er en uvurderlig hjælp og 

støtte, så en stor tak til jer alle. 

 

 

 



Nabosagen 

Nabosagen har fyldt meget i såvel klubbestyrelsen som A/S-bestyrelsen og gør det stadig. Naboen 

har lagt sag an mod klubben og Tange Sø Golf A/S omkring vildfarne bolde, støj, vejbenyttelse m.v. 

og den forventes afgjort i retten i morgen den 8. februar 2023. Reelt går der nok 14 dage inden 

dommen afsiges og så kan der også være en risiko for at dommen ankes. 

Caféen 

Henrik og Britt har haft en travl sæson i caféen. Både medlemmer og gæster benytter caféen 

flittigt og det er med til at skabe en god stemning i klubben. Det har betydet, at caféen har 

præsteret et resultat, der igen i år bidrager positivt til klubbens resultat, hvilket vi er meget 

tilfredse med. 

Vores baneservice hjælper også med salget fra caféen ude på banen og sørger samtidig for et godt 

flow i spillet ude på banen og er med til at sikre, at vores medlemmer og gæster får en god 

oplevelse af vores golfbane. 

Vores baneservice får brug for nye kræfter, og der efterlyses nye medlemmer, der kan videreføre 

den gode service på banen i samarbejde med caféen. 

Medlemsudvikling 

I 2022 oplevede vi en stigning i medlemsantallet. Ved indgangen til året 2022 var vi 747 

medlemmer og ved udgangen af året var vi 760 medlemmer – en samlet medlemsfremgang på 13. 

Vi er lykkedes med at fastholde vores medlemmer, men også i klubbens rekrutteringsarbejde især 

på ungseniorer. Stigningen i medlemsantallet skal primært tilskrives tilgangen af ungseniorer, hvor 

medlemsantallet er vokset med 18 fra 15 til 33 medlemmer. Samtidig har vi oplevet et fald i 

seniormedlemmer med 7 fra 483 til 476. Kigger vi på tallene i disse to kategorier, så har 

medlemsudviklingen her, betydet en øget indtægt på kontingentet på knap 22.000 kr. 

Vi er status quo på longdistance, flexmedlemmer, ynglinge og antallet af juniorer er faldet med 2 

og antallet af passive medlemmer er faldet med 4 og antallet af prøvemedlemmer er faldet med 1. 

Vi ser også i år et frafald i antallet af medlemmer ved sæsonafslutningen. Tallet er på 5% mod 8% 

sidste år og det er mindre end normalen på 10% frafald, så det er vi tilfredse med. Det er stadig 

vigtigt for klubben, at vi fastholder vores indsatser henimod rekruttering af nye golfspillere til 

klubben – det er et fælles ansvar, så benyt mulighederne i klubben til at tage jeres venner og 

familie med på golfbanen. 

Så med det øgede medlemsantal, så har klubben øget sine kontingentindtægter samlet set uden at 

forhøje kontingenterne og det er vi tilfredse med. Når vi kigger ind i den nye sæson, så prioriterer 

vi igen rekrutteringsindsatserne højt og vi tror på, at vi kan fastholde det nuværende 

medlemsantal og samtidig undgå stigninger i priserne på kontingenterne. 

En fastholdelse af antallet af medlemmer er af afgørende betydning for at lykkes med vores mål 

om en klub i økonomisk balance og indtægten herfra – knap 2/3 af de samlede indtægter i et 

normalt år - er den klart største indtægt, så det er og bliver et højt prioriteret fokuspunkt for 

klubben. 



Det er vigtigt i arbejdet med at fastholde vores nye golfspillere, at overgangen fra nybegynder til 

etableret golfspiller i klubben bliver god. Det er lykkedes vores træner, begynderudvalget, 

torsdagsklubben, juniorafdelingen og klub i klubberne at bidrage til at skabe et netværk for vores 

nye golfspillere og tage godt imod dem. Det skal vi fortsætte med at hjælpe hinanden med. 

Klubber i klubben 

Klubaktiviteterne har været i normal gænge igen efter coronaen. 

 

Dameklubbens sæsonstart var traditionen tro en fremvisning af Proshoppens nye collection, hvor 

de inden spillede en 9 hullers turnering – denne gang også med deltagelse af herrerne, så der var 

godt 50 deltagere. Sæsonen forløb planmæssigt med tirsdagsturneringer og ikke mindst 

månedsafslutninger. 

Dameklubben har haft i alt 660 spillere til deres turneringer, hvilket er et gennemsnit på 30 pr. 

gang, hvilket er flot og samtidig er gennemsnitsalderen blevet mindre. Dameklubben ser frem til 

en ny spændende sæson. 

 

Herreklubben har i denne sæson haft færre deltagere med i turneringerne, hvilket også var 

tilfældet året forinden. Herrerne mister lidt til seniorerne – ca. 5-10 medlemmer. Sidste år blev der 

som noget nyt lavet en 9-hullers turnering med efterfølgende spisning og denne blev gentaget i år 

med stor succes. 

Den årlige match mellem dame- og herreklubben blev afviklet igen i år. 

Inden de mange nye medlemmer spiller med i turneringerne hos damerne og herrerne, så har 

langt de fleste været omkring Torsdagsklubben. Torsdagsklubbens mål er at tage godt imod de nye 

golfspillere og fastholde disse som medlemmer af Tange Sø Golfklub og dermed guide dem over i 

enten dame-, herre- eller seniorklubben.  

Torsdagsklubben har til 9-hullers turneringerne haft god opbakning med mellem 20 og 35 

deltagere hver gang. Der har i år været lidt udfordringer i relation til blokering af banen, når der 

samtidig er mange andre spillere på banen. Det er der fundet en løsning på i den kommende 

sæson. 

Torsdagsklubbens indtryk er, at alle har haft stor fornøjelse af spillet og det sociale samvær og vil 

gerne opfordre til, at alle ældre og rutinerede medlemmer anbefaler Torsdagsklubben som 

værende et sted at starte sin golfkarriere inden turen går videre til de øvrige klubber i klubben. 

Det går rigtig godt med at få medlemmerne videre over i enten dame, herrer eller senior 

klubberne. 

Begynderudvalget har gennem året arbejdet med 80 prøvemedlemmer, hvoraf de 56 har 

gennemført prøvemedlemsskabet og 54 af dem er indmeldt i klubben. De tilbageværende 

prøvemedlemmer holdes der løbende kontakt til med henblik på at få dem indmeldt i klubben 

også.  

I lighed med tidligere år har der i samarbejde med Ældre Sagen i Bjerringbro og Kjellerup været 

afviklet ”Seniorgolf”. Arrangement har kørt hver torsdag formiddag med en pæn tilslutning på ca. 

25 ikke golfspillere.  



Flere af disse seniorer fik lyst til mere golf og tegnede et prøvemedlemsskab. 8 af disse er nu 

fuldgyldige medlemmer af klubben. 

Til vores åbent hus arrangement den 24. april var der et fint fremmøde.  

”Golf med en ven” har kørt 7 gange i løbet af sæsonen. Der har været et fornuftigt deltagerantal, 

men vi kunne sagtens have betjent flere, men det har kastet flere prøvemedlemmer af sig. 

Teoriundervisningen blev ændret lidt i formatet ved indgangen til denne sæson og der har været 

afviklet 5 hold og 2 weekendhold. 

Den 12. marts blev der afholdt infomøde med titlen ”Grøn på banen” for igangværende begyndere 

og nye begyndere. 

Den 4. februar og den 23. marts var klubben kampsponsor for Silkeborg/Voel Håndbold, hvor 

begynderudvalget markedsførte klubben og den 27. februar deltog vi på messen i Bjerringbro med 

en stand, hvor klubben blev repræsenteret. 

Senior vintergolf har også været i gang igen. Der har henover vinterperioden været en fin 

deltagelse. Som et højdepunkt i vintersæsonen mødes spillerne over en gang gløgg og æbleskiver 

den sidste spilledag i december. Der er kommet mange nye spillere med til vintergolfen. 

Sommerseniorerne har haft en anderledes sæson, idet antallet af deltagere har været en del færre 

end før coronaen satte ind. Tidligere var gennemsnittet 75 målt over en hel sæson. I år det nede 

på 65. Det er med stor glæde, at der i år har været flere nye ansigter om mandagen og vi håber det 

vil fortsætte. 

2022 har budt på to 1 dages ture. Den første til Harre Vig i foråret og den anden til Brande i 

efteråret. Begge ture med et mindre fremmøde end tidligere år. I juni havde seniorerne deres 

dejlige 2-dages-tur, som i år gik til Hvalpsund med overnatning i Dr. Ingrid hallerne i Farsø. På 

vejen hjem blev der spillet i Rold Skov Golfklub i skønt sommervejr. En tur med deltagelse af 20 

spillere og med håbet om, at endnu flere vil deltage i den kommende sæson.  

Venskabsmatcher blev afholdt. En dobbelt venskabsmatch mod Hammel og match i efteråret mod 

Århus Ådal. 

Årets pokalmatch blev afholdt lige før sommerferien med Ellen Eriksen og Egon Schnoor som 

vindere. 

Seniorerne har i år indspillet godt 5.000 kr. til støtte for juniorafdelingen. 

 

Alle klubber i klubben vil gerne takke deres sponsorer for opbakningen og at de støtter op om 

vores klubber i klubben. 

 

Regionsgolferne har også været i aktion i år. Der var tilmeldt 1 hold i Veteran og 3 hold i 

Superveteran. 

Juniorerne har som vanligt kørt med 1 times træning for de mindste om tirsdagen og 2 timers 

træning for de største om onsdagen. Der har som vanligt været afholdt opstarts- og 

afslutningsmatch. Der har været fredagsmatcher både på par 3 banen og på stor bane og der har 

været deltagelse i turneringer. Vores træner har også haft juniorerne med ude og samle bolde på 

øen i søen ved hul 8. 

 



Der har igen i 2022 været nogle seje juniorer og ynglinge med til turneringer og de har haft gode 

resultater med hjem: 

- Tomek Thomsen (U25) blev nr. 1 ved D-Tour i Hammel. Tomek kvalificerede sig til finalespillet 

Super Cup 

- Casper Bach Pedersen (U13) blev nr. 5 ved D-Tour i Hammel 

- Jacob Bach Pedersen (U16) blev nr. 5 ved D-Tour i Trehøje og nr. 1 ved D-Tour i Kellers Park. 

Jacob har i 2022 deltaget i Kids Aid Stjernegolf, hvor han vandt juniorturneringen og havde den 

fornøjelse at gå caddie for håndboldspilleren Kasper Nielsen. 

Der er kommet et par nye ansigter på tirsdagsholdet og de har allerede fået banetilladelse. 

Juniorafdelingen har igen i år modtaget støtte fra klub i klubberne og er meget taknemmelige for 

støtten. Det gør blandt andet, at juniorafdelingen kan tilbyde de største junior og ynglinge ekstra 

træning og deltagelse i turneringer. 

Vores eliteafdeling Team Tange Sø har også været på banen i år. Både damerne og herrerne har 

været repræsenteret i 3. division og herrerne har også haft et hold med i kvalifikationsrækken og i 

seniorrækken. 

Eliteafdelingen vil gerne takke deres sponsorer og klubben for støtte til træningstimerne og den 

store opbakning til de initiativer Team Tange Sø finder på. 

Turneringsudvalgets aktiviteter har kunnet genoptages på normal vis i år. 

Åbningsturneringen kunne afvikles igen efter nogle års fravær. Den blev afviklet den 10. april med 

deltagelse af godt 80 medlemmer og startede traditionen tro med standerhejsning, sang og 

morgenkaffe. 

Parturneringen blev afviklet den 12. juni med deltagelse af 60 spillere. 

Invitationsturneringen den 7. august blev afviklet med 70 deltagere. 

Klubmesterskaberne i såvel slagspil som hulspil blev også afviklet efter planen. Der blev fundet en 

vinder og en runner up i 8 rækker. 

Alle medlemmer i turneringsudvalget har valgt at takke af efter denne sæson, og klubben vil også 

her på generalforsamlingen rette en stor tak for deres mangeårige indsats – mange vil nok tænke 

tilbage på Bo Hagerups elegante måde at afholde klubmesterskaberne på gennem de sidste 20 år, 

så en særlig tak til ham for hans måde at afvikle klubmesterskaberne på. 

Disciplinærudvalget har haft en sag i år, hvor der er fundet en mindelig løsning. 

Banen 

Vores medlemmer og gæster har igen i år rost vores golfbane til skyerne. Banen bliver stadig 

bedre og bedre og vores greenkeepere høster ros for deres indsats med banen - især vores greens, 

fairways og spilleflowet på banen høster roser.  

Der arbejdes året rundt med mange forskellige opgaver på banen, men på grund af branden var de 

sædvanlige arbejdsrutiner sat ud af spil. Det handlede i bund og grund om at have en spilbar bane 

klar til sæsonstart med det materiel, vi havde til rådighed. Med en kæmpe indsats fra 

greenkeeperstaben lykkedes det at være klar til sæsonstart med det in mente, at der var gjort en 

kæmpe indsats for at have materiellet klar. 

 



Vi har valgt at denne sæson og næste sæson skal handle om vedligehold og pleje af vores flotte 

bane frem for større nye projekter, da nabosagen endnu ikke er afsluttet. Det vil også give vores 

greenkeepere lidt arbejdsro og samtidig finde tilbage til en normal arbejdsrytme efter branden. 

Vores greenkeepere har brugt en del tid på at foretage nogle ændringer på hul 9 som følge af den 

igangværende nabosag. En sag som vi håber finder sin afslutning i morgen. 

 

Økonomi 

Vores indtægtsfremgang på kontingentsiden skal tilskrives vores medlemstilgang hos seniorer og 

ynglinge. Greenfeeindtægterne inkl. indtægterne fra XL-samarbejdet er det højeste niveau 

nogensinde. Vi tilskriver det naturligvis vores dejlige bane, og at flere er kommet på golfbanen 

efter coronaen. Det er værd at bemærke, at indtægten fra XL-samarbejdet stiger igen, hvilket 

betyder, at der er mange gæster fra samarbejdsklubberne, der benytter muligheden for at spille 

vores bane. 

Vores sponsorindtægter bliver ved med at stige og bidrage positivt til vores resultat. En stor tak til 

alle klubbens sponsorer – uden jeres støtte vil det være svært at drive klubben. Sponsorindtægten 

ser godt ud i regnskabet, men der gøres også en ihærdig indsats i sponsorudvalget for at det kan 

lykkes.  

Overskuddet i caféen er også positivt og bidrager til klubbens samlede indtægter. Der er gjort en 

stor indsats i caféen, men ikke mindst har klubbens medlemmer og gæster støttet op om caféen, 

hvilket er vigtigt – også for klubbens samlede økonomi.  

Klubben har golfbiler, som vi lejer ud til vores medlemmer og gæster. Det er der god økonomi i og 

de bidrager igen i år med en god indtægt. 

Diverse tilskud/bidrag stiger markant i år. Det er det sædvanlig tilskud fra kommunen, men nu 

også en væsentlig indtægt i form af momskompensation og tilskud fra DGI- og DIF’s foreningspulje, 

der tilsammen udgør 482.000 kr. 

Så har vi de øvrige indtægter, der adskiller sig væsentligt fra tidligere år. Her har vi samlet de 

indtægter, der kan henføres til branden…, og branden er jo et kapitel for sig. 

Vi fik gode erstatningsbeløb for vores maskinpark og i stedet for bare at bytte ud 1 til 1, så valgte 

vi at revurdere klubbens behov for maskiner. Vi valgte at købe det nødvendige og havde hentet 

flere tilbud hjem på hver enkelt maskine for at optimere på indkøbene. Vi fik derfor en nyere 

maskinpark og samtidig fik vi ryddet op i maskinparken plus de mange forskellige håndværktøjer-

og maskiner, der også gik til i branden. Vi valgte bevidst ikke at renovere mange af de gamle 

maskiner, men har i stedet solgt og fornyet, så maskinparken og materiellet er opdateret. Det har 

medført en del indtægter i regnskabet, da finansiering af købet af flere maskiner er betalt af 

forsikringsselskabet. Samtidig har vi sparet en del på vedligeholdelse af maskiner i år, hvilket også 

kan ses i regnskabet. 

 

 

 

 



På udgiftssiden er vores leje til A/S’et for bane og maskiner reduceret med 400.000 kr. Det er sket 

som følge af, at klubben har overtaget maskinparken fra A/S for 1.400.000 kr. og dermed betaler 

klubben nu kun leje for banen. Til gengæld afvikler vi klubbens gæld på A/S’ets kassekredit og 

betaler købet af maskinerne tilbage over de næste 7 år med 400.000 kr. om året, så klubbens 

samlede årlige udgift til A/S’et er uændret. Når de 7 år er gået, så har klubben indfriet al gæld til 

A/S’et. 

Herefter falder klubbens samlede udgifter til A/S’et med 400.000 kr. om året. En forudsætning for 

dette er, at klubben præstere det budgetterede overskud i hele perioden. På sigt vil det give 

klubben en del økonomisk handlefrihed.  

Lønudgifter til banen har været stigende som følge af de ekstra mandetimer, der er brugt i 

forbindelse med branden, men som har været nødvendige for at komme ud på den ”anden side” 

med en tilfredsstillende bane og maskinpark. Vedligeholdelsesudgifterne på maskinerne er som 

nævnt faldet, da vi har valgt ikke at renovere, men at forny maskinparken, som i øvrigt har været 

klubbens ønske igennem mange år. 

Lønninger til træner og administration er noget anderledes end det plejer. Klubbens træner er nu 

100% ansat af klubben til at varetage alle opgaver med træning af medlemmer, golfrejser og 

pasning af shop m.v. Klubben har i samme forbindelse overtaget forpligtelserne til at drifte 

shoppen. Vores træner og kontormedarbejder indgår i pasning af shoppen, så lønningerne relatere 

sig til flere arbejdsopgaver på tværs i klubben. 

Bestyrelsens ambitionen om en klub i økonomisk balance og vores fortsatte plan om at blive 

gældfri overfor A/S’et er intakt og styrkes i det, at vi samlet set præsterer et overskud på 

1.312.000 kr. – det største nogensinde, hvilket vi er yderst tilfredse med. Det bekræfter os i, at vi 

er på rette vej og at vi lykkes med mange af de ting, vi foretager os i klubben, men også at den 

måde klubben har håndteret branden på, har været fornuftig. 

 

På trods af det flotte resultat, er klubben stadig tilbageholden med at igangsætte større projekter 

indtil vi kender udfaldet af afgørelsen i nabosagen. Ser vi bort fra branden og den økonomiske 

positive konsekvens den har haft for regnskabet, ja, så ligner resultatet et normalt år og med de 

budgettal, vi havde lagt op til. 

Det er ikke alene bestyrelsens fortjeneste, men så sandelig også medarbejderne, som alle har 

arbejdet hårdt henimod klubbens mål om tilfredsstillende resultater på bundlinjen og opbygning 

af en større positiv egenkapital. Men heller ikke uden medlemmernes opbakning og støtte ville vi 

kunne lykkes så godt som det ses i regnskabet – så tak til alle i klubben. 

Fremtid 

Når budgettet fremlægges vil I kunne se, at med det forventede positive resultat for den 

kommende sæson, så forventer vi at udbygge klubbens positive egenkapital og forbedre klubbens 

likviditet og fortsætte afviklingen af klubbens gæld til A/S’et. Det giver os troen på, at vi udvikler 

klubben i den rigtige retning. 

 

 

 



Efter regnskabsperiodens afslutning har vi fået bekræftet og overført momskompensation på ca. 

145.000 kr. og sammen med gaverne på ca. 20.000 kr, så giver det en indtægt i det næste 

regnskabsår på 165.000 kr. og vi håber, at det er en indtægt vi kan forvente fremadrettet og 

dermed være med til at skabe en stabil positiv drift. 

Vi har god tro på fremtiden og ser lyst på den og håber, at vi kan fortsætte den gode udvikling som 

klubben er inde i på mange områder. 

 

Efter regnskabsperiodens afslutning har vi ikke kunnet nå til enighed med vores cafépar Britt og 

Henrik Lind. Vi havde gerne set samarbejdet forlænget, men det er ikke lykkedes. Vi har været 

enormt glade for den indsats, de har ydet, og det liv, som de to har været med til at skabe i 

klubben de seneste 3 sæsoner. Vi vil gerne sige tak for samarbejdet og ønsker dem held og lykke 

fremover. Det betyder også, at vi skal finde en løsning på vores café og det arbejde er startet. 

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre jer medlemmer til fortsat at komme med idéer og indspark til, 

hvad I gerne vil, at bestyrelsen og klubben skal arbejde med. Nogle af idéerne kan realiseres på 

den korte bane, mens andre kræver en endnu bedre økonomi og derfor gemmes, så vi kan tage fat 

i dem og måske realisere dem på længere sigt. 

En stor tak til klubbens personale for at få tingene til at lykkes i det daglige og arbejdet med at øge 

medlemmernes og gæsternes tilfredshed med klub og bane. 

En stor tak til klubbens mange frivillige og initiativtagere i klub i klubberne og de forskellige udvalg 

for jeres indsats i årets løb. Det er dejligt, at I gider at gøre en indsats for klubben – tak for det. 

Tak til bestyrelserne i klub og A/S for godt og konstruktivt samarbejde. Bestyrelsesarbejdet kan til 

tider være ganske tidskrævende, men vi bevæger os hele tiden i den rigtige retning – særligt når vi 

kan se, at der er ting der lykkes rundt omkring i klubben, som gør vores medlemmer og gæster 

tilfredse. Der er også ting vi endnu ikke er lykkedes med, og det arbejder vi videre på i den 

kommende sæson. 

Håber alle har haft en rigtig god sæson, og vi ser frem til en ny i 2023. 

 

Carsten H. Therkelsen 

Formand 

Tange Sø Golfklub 


