
 

Bestyrelsens beretning 2017-2018. 

Igen i år har vi i bestyrelsen måtte sige farvel til et medlem. Denne gang var det Ketty Ottesen, der 

stoppede i Smørum Golfklub. Vi spurgte omkring os og så en mulighed i at spørge Hans Henrik Brandt fra 

Hornbæk Golfklub, da han i forvejen var engageret i forbindelse med IT systemer sammen med Dansk Golf 

Union. Hans Henrik indvilligede i at stille op til bestyrelsen. Det betød, at vi igen var fuldtallige i bestyrelsen, 

og han skal naturligvis officielt vælges på dette års generalforsamling. 

 

 

BESTYRELSEN 

I år er der 3 siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. Det drejer sig om Anette Buun Syvertsen, Silkeborg 

Ry Golfklub, for 2 år. Emil Nutzhorn, Svendborg for 2 år, og Peter Rønne, Gilleleje Golfklub for 2 år. Alle 3 

modtager i skrivende stund genvalg.  

Bestyrelsen indstiller derudover Hans Henrik Brandt, Hornbæk Golfklub for et år og som siden maj har 

fungeret som bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen vil så herefter igen være fuldtallig. 

Der har hen over året været afholdt bestyrelsesmøder ca. en gang i kvartalet. Hvilket er passende i forhold 

til aktivitetsniveauet i GAF Danmark 

 

 

UDDANNELSE  

Vi planlagde og udbød på opfordring af GAF’s medlemmer i foråret 3 kurser i samarbejde med GolfBox. 

Kurserne havde til hensigt at give brugerne et bedre kendskab til Golfbox i hverdagen, og gav deltagerne 

mulighed for at spørge ind til specifikke problemstillinger. Kurserne blev afholdt i henholdsvis Greve med 

12 deltagerer, Fredericia med 3 tilmeldte og Ry med 8 deltager.  Vi overvejer om vi skal fortsætte med 

denne aktivitet. 

 

Flere medlemmer har spurgt til kurser, da kan lette dagligdagen i klubberne og vi har derfor startet et 

formelt samarbejde med Idrættens Udviklings Center og Dania Erhvervsakademi, som i det kommende år 

vil udbyde konkrete uddannelser. Klaus Frejo fra Idrættens Udviklings Center vil senere på dagen holde et 

indlæg omkring de muligheder der ligger i fremtiden. 

 

 

KOMMUNIKATION 

Nyhedsmails 

Vi har fortsat et samarbejde med Alex fra UniquePixels, som er leverandør af GAF hjemmeside. 

Nyhedsmails er blevet shinet op og ser lækre og indbydende ud. Vi arbejder løbende på at udsendt 

spændende og informativt indhold så vi kan øge andelen af læsere. 

 

 



 

Hjemmeside 

Vores hjemmeside er oppe at kører. Vi har dog fortsat mange tanker om forbedringer til denne, og der 

arbejdes fortsat på at få den helt op to date. Vi forventer at der nu er ro på denne front i et par år, så vi ikke 

skal til at lave ny hjemmeside igen.  

Facebook 

Igen i det forløbne år har der været god kommunikation blandt GAF medlemmer på den lukkede Facebook 

gruppe. Medlemmerne er rigtig gode til at kommentere og hjælpe hinanden med stort og småt. Men da 

alle ikke er på Facebook overvejer vi fortsat at lave en del af hjemmesiden med Vidensdeling, som skulle 

gøre det nemmere at finde og genfinde de vise sten. 

 

 

ØKONOMI 

Regnskabet for året, udviser et større overskud, som primært skyldes at vi har ændret 

betalingsbetalingstermin hos DGU så vi i dette regnskabsår har fået to gange tilskud. Vi har besluttet at 

ophøre samarbejdet med Onlinekontoret, som tidligere stod for vores bogholderi. Det har betydet en 

større oprydning og vi har renset helt ud på alle konti, kreditorer og debitorer. Det betyder bl.a. at vi har en 

større nedskrivning af debitorer i år. Regnskab og budget vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

 

 

NETVÆRKSMØDER 

Mange af GAF’s medlemmer har ytret ønske om at sætte fokus på netværk. Dette har vi forsøgt via 2 tiltag. 

Regionsmøder blev afholdt i Københavns Golfklub med 12 deltagerer, i Herning Golfklub med 16 deltager 

og i Brundtland Golfklub måtte vi desværre aflyst, da der kun var 2 tilmeldte. 

 

Som et nyt tiltag, er ”Besøg en Golfklub” kommet på programmet. Horsens Golfklub og Hornbæk Golfklub 

var de første klubber der stillede op. Desværre var der kun 2 deltagere på hver af arrangementerne så 

Horsens valgte at aflyse mens Hornbæk gennemførte arrangementet.  

Vi håber der i fremtiden vil komme opbakning til dette tiltag, da mulighederne for at videns dele og hente 

inspiration er optimale.  

Vi har i bestyrelsen diskuteret årsagen til den lille tilslutning til denne type arrangementer, og vil 

fremadrettet forsøge at planlægge netværksmøder i vintermånederne. 

 

 

GAF AMBASSADØR 

Vi prøver stadigvæk at gøres os synlige overfor de golfklubber, som ikke i dag er medlem af GAF.  Vi 

opfordrer derfor fortsat vores medlemmer til at agerer GAF Ambassadør. GAF Ambassadørens rolle bliver 

at besøge golfklubberne, på vegne af GAF. Vi vil hjælpe ambassadørerne med at aftale møder, vi har 

udarbejdet en ny beskrivelse af GAF, som man kan udlevere og selv tage som udgangspunkt. Vi ser også 

dette som en mulighed for de klubber, der ligger i hinandens nabolag til at netværke og bidrage hinanden 

med sparring i hverdagen. 

 



 

 

INTERNATIONALE RELATIONER 

Vi har i det forgangne år lagt vægt på de nære samarbejdspartnere, Sverige og det øvrige norden. Vi deltog 

på GAF Sverige´s årsmøde og der har igen været et nordisk GAF møde, et initiativ som startede sidste år 

med første møde hos os i Danmark. Vores formål med deltagelse er at blive inspireret af de andre 

organisationers arbejde for deres medlemmer og selvfølgelig at inspirere dem. Det er godt at vi specielt på 

managerniveau har et løbende samarbejde og et godt netværk. 

 

 

SPONSORER 

Vi vil som altid takke alle vores sponsorer for støtten gennem 2018, det er en vigtig del af vores økonomi. 

 

 

GAF GOLF EVENTS 2018 

15 GAF medlemmer og 6 af vores sponsorer deltog den 28. maj 2018 i GAF Golf Mesterskabet 2018  

Skjoldnæsholm Golfklub. Det var den eneste dag gennem hele sommeren hvor det var regn og torden. 

Arrangementet blev dog alligevel gennemført af de fleste på trods af en ufrivillig pause. Vinderen blev Peter 

Jespersen fra Skjoldnæsholm Golfklub, men han kender jo også banen☺ . Stort tillykke til Peter og tusind 

tak til Skjoldnæsholm Golfklub for at ville lægge bane til arrangementet. 

Vi glæder os allerede til GAF GOLF EVENT 2019 som vi forventer at afholde en lørdag eller en søndag. 

 

 

BROKAMPEN MELLEM GAF SVERIGE OG GAF DANMARK. 

Det var en tradition, men i 2018 var man nødsagat til at aflyse arrangementet. Der manglede deltagerer 

både fra Sverige og fra Danmark. Om det var tidspunktet eller en generel travlhed i golfklubberne der 

gjorde at der ikke var tilmeldinger nok, vides ikke. Vi i bestyrelsen kunne godt tænke sig at få nogle 

tilkendegivelser på årsmødet. De tidligere Brokampe har været præget at hyggeligt samvær og sparring 

med ligestillede fra Sverige, og ikke mindst kunne vi godt tænke os at vinde pokalen tilbage til Danmark 

igen, så vi er meget indstillet på at forsøget igen i 2019, hvis der er opbakning hertil fra medlemmerne. 

 

ÅRETS SEKRETÆR OG GOLFMANAGER 

Julie Jensen, Odsherred Golfklub blev kåret som årets Golf Sekretær 2017. 

Karsten Sørensen, Horsens Golfklub blev kåret som årets Golf Manager 2017. 

 

Stort tillykke til dem begge 

 

I 2018 bliver vi desværre ikke i stand til at kåre hverken årets sekretær og årets manager, da vi ikke har 

modtaget nogen indstillede kandidater. 

Vi har ikke en forventning om at fortsætte dette tiltag, da der ikke synes at være opbakning til dette blandt 

medlemmerne. 

 

 



 

GAF PLAN 2020 

Bestyrelse tager i den kommende periode plan 2020 op til revision, da mange at de tiltag der er beskrevet i 

planen, ikke synes at have opbakning blandt GAF Danmarks medlemmer. 

 

DANSK GOLF UNION 

Vi har i løbet af året samarbejdet med Dansk Golf Union og vil fortsætte dette samarbejde.  

 

Vores udvalg har vi sat i bero, efter aftale med DGU og vi afventer nu en reaktion fra DGU om aktivering af 

vores fælles IT udvalg, som fremover også vil tage sig af vores samarbejde med Golfbox og se på fælles 

statistikprogrammer. 

 

 

Bestyrelsen 

 


