Rø, marts 2020

Gudhjem Golfklub - GGK
Formandens årsberetning 2019
2019 artede sig som et godt golf år, med typisk dansk vejr, men ikke med en
ødelæggende tørke som i 2018. Det betød gode baneforhold ikke mindst fordi
greenkeeperne udførte et stort arbejde med at vedligeholde vores anlæg.
En tidligere fastlagt og nedskrevet strategi for hvert golfhul m.h.t. til forbedringer blev
fulgt, trods en generel travl sæson. Herunder blev sprinkler/vandingsanlæg
gennemgået og renoveret. Overalt bliver vi mødt med anerkendende udtalelser om vort
anlægs høje kvalitet. Stort tak til greenkeeperne.
Anlægget er blevet forbedret på flere områder: Bla. er P-pladsen blevet færdig med
opsætning af P-båse (der skal dog foretages en mindre reparation grundet fejl i
betonfundament til nogle af standerne). Der er kommet læ-huse/starterhus ved hul 1
på begge baner. Starterhuse er opsat af frivillige medlemmer og stort tak til Dem.
Halvtag med spiseplads og drikkeautomat på hul 10, New Course blev endelig færdig.
Vi har stadig flere forbedrings projekter i gang:
Det vigtigste er ombygning/fornyelse af omklædning/toilet bygningerne beliggende ud
for Shoppen. Dette er det højest prioriterede projekt for bestyrelsen. Vi er i dialog med
baneejerne, som også er entreprenører i dette projekt og søger fortsat økonomisk hjælp
til projektet. Det er bestyrelsens håb, at det lader sig gøre med ombygning i 2020. Andre
projekter i 2020 er etablering af halvtage over buggyer samt delvis overdækkede
udslagsmåtter på Driving Rangen.
Shoppen i sekretariatet satte endnu engang ny standarder for omsætning. Stor tak til
medarbejderne for Deres store indsats. Vi valgte at ansætte ekstra personale i
shop/sekretariat i 2019 og det viste sig altså at være en god ide, som vi vil fastholde
fremover.
I 2019 fik vi desværre en kedelig sag at arbejde med:
Fagforbundet 3F skrev pludselig til os midt i den travle sommer, at de krævede
overenskomst med samtlige ansatte ved Rø golfbaner. Kravet var ledsaget af et
strejkevarsel, med ganske kort varsel. Baggrunden er iflg. 3F at 3F mener de har
monopol på overenskomst aftaler med golfklub personel, og især greenkeeperne over
hele landet. Da Rø golfbane blev rekonstrueret for snart 10 år siden, indvillige
daværende bestyrelser i at forhandle overenskomst med 3F. Vi har intet hørt fra 3F
siden, fraset at de pludselig nu i 2019 kræver en overenskomst gennemført. Vi mener
3F har siddet på deres hænder og været totalt inaktive gennem årene. Vi havde 3 ansatte
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som var medlem af 3F. Alle blev kaldt til orienteringsmøde med 3F. Efter strejkevarslen
valgte 2 af vore ansatte at udmelde sig af 3F.
Herefter udtog 3F et medlem af greenkeeper staben til strejke. Det er en ulykkelig sag,
hvor bestyrelsen dybt føler med den ansatte som i skrivende stund fortsat går hjemme
og er strejkeramt. Vi må forvente problemer med 3F i 2020 sæsonen, da de mener de
har retten til at tegne alle overenskomster i det grønne område.
Økonomisk kommer vi ud af 2019 med et lille overskud. Det dækker over at der på
udgiftssiden har været usædvanlig mange problemer med nedbrud af de maskiner
greenkeeperne anvender. Fra 2021 har vi betalt sidste afdrag på maskinparken og
dermed skal vi selv finansiere nyanskaffelser og reparationer. Vi må så håbe på, at 2020
bliver, i den sammenhæng, et mere ”roligt” år.
På indtægtssiden kan vi så glæde os over fortsat rigtig mange green-fee spillere, både
danske men også mange svenske og efterhånden også tyske gæster. Medlemstallet er
endvidere ret stabilt, modsat et fald i de fleste andre golf klubber i Danmark.
Vort samarbejde med øens hoteller i form af hotel-golf pakker udvikles til stadighed.
Bestyrelsen er til stadighed i dialog med de 2 andre golfklubber på øen: Nexø og Rønne.
I 2019 meldte Rønne desværre ud, at de ikke ville acceptere hidtidige aftaler om
gensidige køb af årskort, men ønskede en prisregulering. Hidtil har man f.eks. som
medlem i Rønne kunnet spille golf på Old Course (et årskort) eller New Course (et andet
årskort). Denne diskussion endte med, at vi nu tilbyder årskort til medlemmer i Nexø og
Rønne således, at man køber et samlet årskort (kr. 3.000) til både New og Old Course,
vintergolf på New Course, anvendelse af indendørscenteret, alt som en total pakke.
Medlemmer af GGK kan fortsat købe årskort i de andre klubber, blot til en højere pris
end tidligere. I 2020 må vi så evaluere dette tilbud.
Vor pro-træner Gary fik gang i mange ny initiativer i 2019. Fremover vil Gary være mere
i Rø, idet hans aftale om træning i Rønne nu ophører. Det er vi meget glade for, idet det
betyder flere muligheder for træning med Gary i Rø, hvilket vi så også skal bruge!
I bestyrelsen har vi i 2019/start 2020 etableret et sponsor udvalg. Baggrunden er, at
sponsorindtægter i dag er et helt afgørende element for at kunne drive Rø Golfbaner.
I 2019 arrangerede vi i GGK flere meget velbesøgte turneringer. Disse turneringer er så
populære at man skal være tidligt ude med tilmelding hvis man vil deltage.
Alle aktiviteter annonceres på vor hjemmeside. Her kan man også holde sig informeret
om klubmesterskaberne i august, fællestræning i Lunden i Ordrup, golfrejser m.m.
I 2020 regner vi med, at have en ny baneguide klar, som vil blive meget professionelt
udført og dække begge baner.
Vi regner også med at kunne lukke flere års diskussion om et Golfbox anlæg med
elektronisk registrering, i form at et elektronisk system som dog kræver fysisk
fremmøde i shoppen. Et system som er opkoblet på nyt kasseapparat der er koblet op
mod Golfbox. Systemet forventes implementeret ultimo 2020.
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle en god 2020 sæson.
Jens Faber
Formand
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