
Tillæg til beretning ved DGC generalforsamling 

Denne generalforsamling bliver afholdt i skyggen af en pandemi / det har ingen prøvet før. Dette 

betød at vi måtte lukke ned på flere områder og bestyrelsen skulle lære at navigere på andre 

betingelser – hvilket selvfølgelig gav nogle udfordringer, herunder bl.a. også fra enkelte 

medlemmer, der bestemt ikke kunne forstå bestyrelsens handlemåde. Disse mishagsytringer 

kunne vi godt have været foruden :  Dette betød at administrator af Spilleforum på Facebook 

lukkede siden ned. (SpilleForum er sted hvor det er tænkt at man kan finde medspillere  i den 

ædle sport, tænkt positivt - og  ikke til negative mishags ytringer) bestemt ikke til andet. 

Derudover kom der ytringer om bestyrelsen ikke var synlig:  I dette minefelt valgte vi at følge 

DGUs anbefalinger, og ikke selv lave fortolkninger.  Set i bagklogskabens klare lys og pandemiens 

alvor, så lykkedes det nogenlunde, og det blev til mange infobreve for at forklare den aktuelle 

situation. Derudover svarede vi på skriftlige henvendelser. Dette ser heldigvis ud til at være 

overstået og nu må vi igen samles op til 100 personer, hvilket på sin side har betydet at vi nu kan 

komme i gang med almindelige klubturneringer og endelig afholde årets generalforsamling – vi er i 

dag… 

Som omtalt i beretningen havde vi indgået et samarbejde med DGU om rekruttering. Dette var 

klar til at blive igangsat, da vi måtte lukke ned. Arbejdet er efterfølgende forsat og heldigvis har de 

forskellige tiltag givet masser af aktivitet, således at rekrutteringsudvalg og begynderudvalg har 

hænderne fulde – tak til alle jer frivillige der uge efter uge bakker op omkring dette vigtige 

arbejde. 

En anden følgevirkning af Corona er at flere har genoptaget golfen i deres nærområde og vi har 

fået en del long distance medlemmer. I alt har vi dags dato fået  45 begyndere -    long distance   - 

fuldtids medlemmer samt             par  3 medlemskaber. 

Dette gør at den nærmeste fremtid ser lidt lysere ud. 

Nedlukningsperioden har desværre også betydet at nogle sponsorer har måttet springe fra -  vi 

måtte aflyse 3 turneringer – og Erhvervsnetværket blev lukket ned og aftalte begynder 

undervisning/ aftaler blev aflyst – alt sammen vil give en manko på kr.  111.550. Dette søgte om vi 

hjælp til via DIF/DGIs hjælpepakker og vi fik i alt kr. 40.158. 

Derudover så besluttede Erhvervsnetværket at eftergive 2 måneders aktiviteter   - 

Så vi mangler nok ca kr. 40.000 når året er forbi, hvilket betyder at vi får svært ved at betale de kr. 

50.000 som markedsføringstilskud til DGA  vi havde en forventning om betale til banedrift i 2020. 

Afsluttende vil jeg gerne sige tak til alle jer frivillige der positivt overstråler alt andet og forstår at 

selv om golf er en enkeltmands præstation så  er det fællesskabet der overstråler egoismen.  

 


