
 

Beretning om klubbens virksomhed i 2019 
Bestyrelsen v. Carl H. G. Johnsen                           

I forbindelse med generalforsamlingen i november 2018, blev der foretaget to nyvalg nyvalg til bestyrelsen, 

idet Thomas Velser blev valgt for en etårig periode og Mogens Sandahl for en toårig.                                                                                                                                                

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, og det medførte ikke mange ændringer i den overordnede 

opgavefordeling, idet Mogens overtog kassererfunktionen og Thomas overtog Regel- og Handicapudvalg samt 

Turneringsudvalg. 

I bestyrelsen har vi et virkelig godt samarbejde, hvor vi tager mange åbne drøftelser af de forhåndenværende 

udfordringer og sørger for at være enige om en retning, som vi vil arbejde henimod. 

Vi har i bestyrelsen udarbejdet et sæt visioner og strategier, som vi forfølger i det daglige arbejde med 

udvikling af klubben.       

Et af de fokusområder, vi har haft i det forgangne år, har været fastholdelse af medlemmer. Det fokusområde 

har vi både drøftet på møder med repræsentanter for klubber i klubben og på medlemsmøde i maj. 

Et andet fokusområde oven på overtagelse af ejerskabet over banen og klubhuset har været at få konsolideret 

vores økonomi, så vi ikke pludselig overraskes af uforudsete udgifter, der kan medføre udfordringer for 

klubbens drift og overlevelse. 

Som man kan se af årets regnskab (der først fremlægges på generalforsamlingen i dets fulde udstrækning) 

lykkes det meget godt. 

På sidste års generalforsamling gav vi udtryk for, at vi havde udarbejdet et meget konservativt budget med 

store sikkerhedsmarginer – og det har vi høstet frugterne af, idet vi i år kan præsentere et overskud på den 

gode side af en halv million kroner på driften samtidig med, at vi har høvlet cirka samme beløb af på vores 

samlede gæld. Så derfor har vi i øjeblikket positive drøftelser i bestyrelsen af, hvordan vi bedst udnytter dette 

års resultat, for vi ved, at det ikke vil ske hvert år fremover, lige som den udarbejdede tiårsoversigt over vores 

økonomi under alle omstændigheder kræver et fortsat fokus på både styring af omkostningerne og sikring af 

de nødvendige indtægter, hvor medlemskontingentet spiller en central rolle. 

Vi bruger også en stor del af bestyrelsesmøderne på at informere og koordinere arbejdet i udvalgene, og vi 

mener, at vi er på vej i den rigtige retning med klubben og dens største aktiv, banen. 

Livet i klubben v. Carl H. G. Johnsen                                                                                                                                           

Der sker mange ting i en golfklub i løbet af et år, og vi leverer masser af nyheder primært i form af 

nyhedsbreve, men også gennem opslag på både hjemmeside og Facebook.   

Til sæsonstarten introducerer vi en ny hjemmeside for klubben. Den skal vi nok få meget glæde af. Men vi 

mangler regelmæssige opslag på både hjemmeside og Facebook. Det har Michael Ø. Jensen fra bestyrelsen 



 

indvilget i at gøre noget ved, så hvis du har et resultat eller andet, der skal offentliggøres, så skriv eller ring til 

Michael – gerne med billeder på nyhederne. 

Som omtalt tidligere, så har underklubberne drøftet, hvordan man kan medvirke til fastholdelse af de golfere, 

der ikke er medlemmer af underklubber gennem frigørelse af spilletider. Disse drøftelser er mundet ud i, at 

bestyrelsen har besluttet at gennemføre en forsøgsperiode i første halvår af 2020, hvor både Dame- og 

Herreklub spiller om mandagen og Begyndere og DVDP spiller samtidigt om torsdagen. Ordningen evalueres 

d. 24. juni 2020. 

Det betyder, at tirsdage og onsdage eftermiddage/aftner frigøres til andre spillere. Det håber vi falder i 

medlemmernes smag. 

2019 har også være jubilæumsår. Klubben fyldte 40 år og banen 25. Det har vi fejret gennem 

jubilæumsturneringer og fest. Men en klub bliver ikke bare ældre af sig selv. Det kræver en stor indsats fra 

mange at gøre en klub levedygtig i så mange år. Derfor skal der herfra lyde en kæmpe tak til alle ansatte og 

frivillige i klubben. Uden jer ingen klub. TAK! 

Der skal også lyde en kæmpe tak til vores sponsorer. Uden den økonomiske støtte, der kommer herfra, ville vi 

heller ikke kunne have så højt et niveau, som vi har. 

Klubhuset v. René Nielsen 

Klubhuset fik i vinteren nye storskærme sat i op klublokalet i stueetagen og i mødelokalet på 1. sal. Begge 

skærme bliver brugt til bl.a. klubbens møde som undervisning og generalforsamlinger.                                   

Klubbens sponsorer har også været flittige bruger af lokalerne og de tilhørende skærme efter de er sat op. Det 

var blandt et ønske fra flere af klubbens sponsorer om bedre IT-skærme der medførte denne investering.                                                                                                                                                                                   

I sensommeren har vi fået opgraderet klubbens Wi-fi i hele området så medlemmer og gæster kan bruge 

deres mobiler i hele klubhuset samt på terrasseområdet foran klubhuset. Angående mobilnet ligger klubhuset 

meget dårligt placeret i forhold til telemastens placering, som ikke ligger mange kilometer væk fra klubben. 

Tak til alle de frivillige der hjælper med at holde orden i klubhusområdet, bagrum og små reparationer i 

klubhuset og restauranten. 

Tak til Jørgen Marcussen som bl.a. holder klubbens golfbiler i en flot stand med rengøring efter hver runde. 

Der er i sæson 2019 kørt ca. 1900 runder i golfbiler på vores banen. Med det stor antal runder betyder det 

også der opstår fejl og mekaniske reparation på klubbens 13 golfbiler. De fleste af disse fejl klare Jørgen også 

samme med greenkeeper Morten. 

Det er vigtigt at klubben og klubhuset fremstår rent og i pæn stand når medlemmer og gæster kører ind på 

parkeringspladsen og området, førstehåndsindtrykket er vigtigt. 

Kontoret v. René Nielsen 

Allerede i oktober starter forberedelserne til den kommende sæson med planlægningsmøde i bl.a. 



 

begynderudvalget, turneringsudvalget, sponsorudvalg og markedsføringsudvalget. Meget af december måned 

bliver for mit vedkommende brugt til at besøge klubbens sponsorer med en julegave samt gentegning af 

sponsorater til den kommende sæson. Kontoret er i denne periode ikke meget bemandet. 

2019 var også jubilæumsår med en stor klubturnering den 31. august med efterfølgende klubfest i klubhuset. 

Forberedelserne og planlægning af denne dag med bl.a. aftale med diverse sponsorer tog en del arbejdstid. 

To gange om året afholder klubben sponsorarrangement for klubbens 85 sponsorer. Dagen starter med 18 

hullers golf med baneservice. Efter runden er klubben vært med middag til alle deltagerne. Efterårets 

arrangement satte ny rekord angående deltagerantal, 120 spiller deltog i turneringen. Om aftenen var der 132 

spisende gæster. Nu er klubhusets lokaler blevet for små, klubbens terrasse måtte tages i bruge til spisningen, 

dette er dog kun et positivt problem. 

I det daglige er der en konstruktiv og positiv kommunikation imellem klubbens ansatte og forpagter med 

planlægning af klubbens aktiviteter og arrangementer. 

Golfspilleren i centrum er stadigvæk et vigtigt arbejdsredskab i klubbens dagligdag, for klubben skal forsætte 

den positiv udvikling som den har været inde i de sidste 3 år. I 2019 har der i medlemsundersøgelse været en 

stor fremgang i følgende kategorier banen, restaurant, klubliv, klubhus, ledelse og information samt pris og 

produkt. I de tre resterende kategorier træningsområde, træner og Proshop har der været en marginal 

fremgang eller stagnering. Klubben har en samlet placering som nr. 8. iblandt de 100 klubber som deltager i 

golfspilleren i centrum.  

I samme undersøgelse hos klubbens gæster er den samlet placering nr. 12. Bl.a. mener gæster at vi har de 

bedst træningsfaciliteter, er tredje bedst til at modtage gæster, i pris og produkt ligger klubben nr. 7 i 

undersøgelsen. 

Der er spillet ca. 32.000 runder på banen i løbet af sæsonen, de ca. 5.300 runder er spillet af gæster, SGO- 

medlemmer og medlemmer fra klubber som vi har frit spils aftale med. 

Greenkeeperne v. Jens Christian Andersen 
 
Årets Gang 2019 

I år har vi haft et fornuftigt vejr i forhold til vores bane. VI er ikke blevet udfordret med hverken svær tørke 

eller regn. 

Vi har endelig fået vores vandanlæg helt opdateret og nu fungerer det med ny pumpe og styresystem, det er 

en rigtig dejlig ting, både for vores arbejde i hverdagen og for at sikre det bedste vækstforhold på greens. I 

foråret har vi udskiftet egetræet på broen mellem hul 5 og hul 6, så nu kan den holde i mange år frem. 

Slut vinter og først på foråret, har vi fået fældet nogle meget store træer, omkring fairway 10 og teested 11 

samt reduceret i egetræer på parkeringspladsen. Opgaven er udført i samarbejde med Lyngebæk Gruppen. 



 

 

På parkeringspladsen betyder det for de resterende træer at de får mulighed for at udvikle sig til træer med 

flottere træ-kroner. 

På Par 3 banen har vi fældet 4 store sølvpopler, dette vil give væsentligt mere lys til green 3. 

Vore omlægning af greens kører planmæssigt, dog har vi måtte sænke klippehøjden fra 5 til 4 mm, for at få 

helt jævne greens. Og håber det går. 

Samarbejdet med Flintstones fungerer fortræffeligt og det er altid en stor fornøjelse at samarbejde med dem 

alle. 

Samarbejdet i vores greenkeeper gruppe fungerer også rigtig godt. Vi har en god fordeling af vores opgaver, 

som svarer til den enkeltes kompetence. 

Sponsor-og Markedsføringsudvalget v. Henrik Petersen 

Igen i år er der arbejdet hårdt på af få flere sponsorer og ikke mindst få gentegnet hos de eksisterende 

sponsorer. 

 

Ny rekord – Vi har aldrig haft så mange sponsorer som i denne sæson, vi har fået 6 nye sponsorer og kun 1 

enkelt har valgt ikke at forlænge sit sponsorat. 

 

Vi kan roligt sige at arbejdet har båret frugt, vi må rent faktisk være meget kreative for at finde nye sponsor 

muligheder. 

 

Stor TAK til udvalget og ikke mindst Rene for det fantastiske arbejde. 

 

Traditionen tro har vi afholdt 2 sponsorarrangementer med 120 deltager til det første og 132 deltager til det 

andet, ja vi var endda nødsaget til at tage terrassen i brug, fantastisk at se at sponsorerne år efter år bakker 

op omkring disse Golfmatcher, efterfuldt at god mad fra Connie og masser af hygge. 

 

Af mere markedsføringskarakter kan nævnes at vi som andre år har haft annoncer i Golfavisen, Sorø Avis og 

Ringsted Avis samt Facebook. Som noget nyt i år har vi ligeledes annonceret i Goldmagasinet og Dansk GOLF. 

 

Vi har længe ønsket at forny vores hjemmeside og dette er nu lykkedes efter vi har indgået et sponsorat med 

it-firmaet, IT Operators ApS. Vi forventer at gå i luften med NY HJEMMESIDE senest 1.3.2020. 

 

Til sidst men ikke mindst TAK til alle Jer som gør vores arbejde lettere i Sponsor-og Markedsføringsudvalget. 

 

Begynderudvalget v. Lena Lund Pedersen 

I år har vi afholdt 2 opstartsmøder for alle klubguider i marts måned. Første møde var med fokus på 

opgaverne for guiderne, ”hvordan hjælper jeg en ny golfspiller”, introduktion af pensum for 



 

prøvemedlemmer, samt planlægning af ons- og søndagsmatcher. Andet møde for klubguider og vores nye 

medlemmer fra 2018, her afholdt vi kursus i de nye golfregler. 

I år har der ud over den individuelle træning været afholdt fællestræning for begyndere både onsdag og 

lørdage klokken 09.00-11.00, efter træning har der været spil på par 3 banen.  

Vi har afviklet begynderturnering – om onsdagen i sæsonen, og 2 lørdage er der afviklet begyndermatch på 

par tre banen, med efterfølgende spisning i klubhuset. Søndagsmatcherne har vi afviklet hver anden søndag, 

hvor alle med handicap +36 har fået en personlig invitation til at deltage, der har været stort tilslutning til 

søndagsmatcherne.  

I år har der været 14 klubguider, der har delt alle opgaverne i forbindelse med modtagelse af nye 

medlemmer. Guiderne yder et stort og meget værdifuldt arbejde med at modtage nye medlemmer, så de 

oplever, at der i klubben er et godt socialt sammenhold hvor alle er velkomne. Guiderne står for afvikling af 

alle matcher onsdage og søndage, Vi har holdt åbent hus i april og juni måned, vejret var, ikke med os så der 

kom ganske få til vores åbent hus-dage.  I august måned deltog vi i Sorø Kommunes Folkemøde. I 2019 har vi 

haft 47 voksne prøvemedlemmer, hvoraf 21 allerede har meldt sig ind. Der skal lyde en stor tak til Steffen 

Høyer og alle klubguiderne, der på bedste vis tager godt imod de nye golfere og sikrer, at de oplever sig godt 

modtaget, giver nye medlemmer intro til golfens både skrevne og uskrevne regler på banen. Og som noget af 

det vigtigste har alle guider fokus på at alle bliver en del af et golfnetværk. 

Baneudvalget v. Tommy D. Jensen 

 

Baneudvalget har nu arbejdet målrettet med prioriteringsplanen gennem 3 sæsoner, dette begynder man så 

småt at kunne se resultaterne af ude på banen. Ikke alle dele af planen er synlige for spillerne, men de er med 

til at fremtidssikre og udbygge kvaliteten af vores bane. De mest synlige ting som er sket i sæsonen har været 

opstarten af om såning af greens, dette synes udvalget er forløbet uden store overraskelser, men nok med 

enkelte justeringer undervejs for at opretholde spillekvaliteten på greens. Alt i alt synes vi også vi allerede her 

i år 1 kan se positive tendenser med greens, så vi håber at vejrbetingelser og det hårde arbejde fra 

greenkeepere vil gå hånd i hånd i de kommende sæsoner og vi dermed kan følge planen og komme godt i 

mål. 

 

Lyngebækgruppen havde i januar/februar deres 2 første samlinger, resultatet fornægter sig ikke og gruppen 

knokler seriøst på med de krævende opgaver. Gruppen samles igen i 2 dage i januar/februar 2020, datoerne 

er sat og den hurtige respons fra de frivillige tyder endnu engang på højt engagement for at få brugt kroppen. 

Vi kan vist roligt sige at 1 dags arbejde i gruppen er bedre end 10 dages fitness, sundt for krop og sjæl i den 

friske Soranske natur. 

 

Tilpasninger på banen er noget udvalget arbejder meget med og udvalget sammensætning sikrer at alle 

aspekter vendes og drejes inden der foretages tilpasninger. Der tages højde for layout, spillet, greenkeepere 

og ikke mindst den skønne natur omkring banen. Endvidere skæves der også til tidligere indhentede forslag 



 

fra banearkitekter og tidligere baneudvalg – forslagene er mangfoldige. Udvalget kender den generelle 

økonomi, så der vurderes nøje om de økonomiske omkostninger står mål med resultatet. 

 

Generelt har vi en maskinpark af meget høj kvalitet, dette kan vi takke greenkeeperne for og ikke mindst 

deres evne til at vedligeholde på meget højt niveau. Der er dog i udvalget og bestyrelsen ønske om at sikre og 

udbygge banens kvalitet, der er derfor indkøbt klubbens første egen såmaskine efter 25 års eksistens. 

Effekten af denne er markant ude på banen, selvom der stadig er et stykke vej inden vi når hele vejen rundt 

og derefter ”blot” skal vedligeholde – efterslæbet er stort. Til den kommende sæson er der indkøbt special 

fairway tromle, denne vil sikre en højere standard på fairway som i kombination med det eftersåede græs vil 

få et markant løft de kommende år. 

 

Juniorudvalget v. Michael Ø. Jensen 

Juniorerne har i sæson 2019 knoklet som sædvanligt. 

Der har været fast træning for indslusningsspillerne mandag fra 17.00-19.00. I år har vi også forsøgt at samle 

spillere og forældre fra mandagsholdet til fællesspisning i restauranten. Et godt tiltag, som har ført til mange 

gode snakke omkring bordene. 

De resterende juniorer har trænet tirsdage i tidsrummet 16:00-20:00. Tirsdagsholdet har været for de 

rutinerede spillere til og med elitetruppen. 

Al træningen har været grundlaget for stærke præstationer ved adskillige turneringer. 

SGK har sendt spillere til DGUs turneringer for juniorer; Kredsturnering, JDT og JuniorHoldTurneringen. 

Igen i år har vi spillere med til SuperCup, en ære som tilfalder dem der præsterer godt til JDT og ender som 

rækkevinder eller runner up i en af de 4 rækker der er i denne turnering. 

Vores større juniorer har været en stor del at truppen der er omkring klubbens divisionshold, og har budt 

stærkt ind i kampene hen over sæsonen. 

Derudover har mange, både drenge og piger,  spillet DGU Ranglisteturneringer og også været aktive 

deltagere i SGKs klubturneringer. 

Vi har en pige der er på DGUs observations trup. Samme pige vandt bronze ved DGUs årgangsmesterskaber. 

Traditionen tro blev der igen i år afholdt juniorafslutning. Både juniorer og forældre deltog. Årets 

overraskelse var en tur til Kragerup Gods for at spille Fodbold Golf. En lidt våd fornøjelse, og et bevis på at 

Fodboldgolf er en svær hybrid på Minigolf og fodbold. Der blev også spillet 9 huiler Texas Scramble. Efter en 

lang dag med frisk luft spiste vi sammen og takkede af for sæson 2019.  

Alt i alt en sæson med super aktivitet og fantastiske resultater. 

 

Turneringsudvalget v. Thomas Barfod Velser 

I sæsonen 2019 er der afholdt 10 klubturneringer med gennemsnitligt 92 deltagere. Det er samme samlede 

deltagerantal på ca. 900 fordelt på lidt færre turneringer end i 2018. 

Fest(Jubilæums)ugen havde deltagerfremgang og der var i alt 325 deltagere over de 4 dage, og må betegnes 

som en blivende succes. 

Alt i alt en fortsat god opbakning til klubturneringerne fra Sorø golfklubs medlemmer. 



 

Turneringsudvalget arbejder også fremadrettet for at udvikle klubturneringerne, så der bliver et varieret og 

spændende udbud af klubturneringer. 

En stor tak skal lyde til alle frivillige turneringsledere og hjælpere, alle der stiller op og bruger mange fritimer 

på at andre kan fornøje sig med turneringsgolf.  

En stor tak også til alle turneringsponsorer, uden jer ville vi ikke kunne afholde turneringer og uddele så 

mange og flotte præmier. 

Turneringer 2019 2018 2017 

Åbningsturnering 106 128 119 

Pinseturnering 101 80 80 

Golftyskland 74   

Jubilæumsweekend 325 276 266 

Golfhæftet 88   

Lederne 92 62 54 

Jubilæumsturnering 128   

I alt 914 900 869 

Gennemsnit 92 75 79 

 

Sportsafdelingen v. Steffen Høyer     

 

Vores Damehold, som spiller i kvalifikations-rækken, spillede igen meget overbevisende og vandt deres pulje 

med maksimum point. Desværre kunne vores damer ikke kvalificere sig til 3. division i opryknings-spillet midt i 

september. Holdet var svækket grundet afbud fra 2 af vores spillere. Mon ikke tredje gang bliver lykkens gang 

– og med 2020 sæsonen bliver det til oprykning til 3. division. 

 

Vores Super-Veteranerhold leverede igen stabilt spil i 2019 – og spillede sig til en 2. plads i 1.division. Puljen 

bestod udover Sorø af erfarende danske klubber som Københavns GK, Hillerød GK og Helsingør GK. 

 

Seniorholdet i 3.division klarede sig fint og spillede sig til en 3. plads i puljen. 

 



 

Herrernes 1. hold havde det svært fra sæsonens start og tabte de 2 første kampe. Men med en kneben og 

spændende hjemmesejr på 10-8 over Harekær og en sikker sejr over Køge – var ”skuden stabiliseret” Holdet 

vandt deres sidste kamp sikkert mod Storstrømmen og sikrede sig fortsat spil i 2. division. 

 

Herrernes 2. hold havde trukket 3 fynske hold i deres pulje. Svendborg, Langsø og ikke mindst Great Northern 

var modstanderne. Det kan godt være hårdt at følge med en tidligere Ryder Cup og Europa Tour -spiller, som 

Søren Hansen der stillede op for Great Northern. Vores unge herrehold gjorde fin figur gennem sæsonen – og 

sikrede sig fortsat spil i 5. division i 2020. 

 

Klubbens forsvarende verdensmester, John Axelsen, er blandt 20 andre nominerede, blevet indstillet til 

Haskins Award, som er en prestigefyldt pris, der årligt gives til den mandlige college-golfer, der har udmærket 

sig mest. Blandt de tidligere vindere af prisen, som Axelsen altså kandiderer til, er folk som Phil Mickelson, 

Tiger Woods, Luke Donald og Justin Thomas. 

 

Tak til alle som har deltaget på klubbens hold i løbet af sæsonen!                                                                                                                                       
                

 


