
Beretning 2017. 

 

Mundtlig beretning ved generalforsamlingen 2017 
Ifølge vedtægterne skal der aflægges beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Jeg vil holde mig til de mere overordnede ting i forbindelse med drift af Vejen Golfklub, da nyhedsbrevene 

gerne skulle holde jer orienteret om de mere dagsaktuelle ting 

 

Vi kan se tilbage på et år med høj aktivitet på mange felter, men også et år hvor vejret ikke har været en 

positiv medspiller og har været medvirkende til at sæsonen er blevet afkortet i begge ender. Det vender jeg 

tilbage til. 
Vi deltog igen i Sydjysk Open, hvor der i år var 316 deltagere. Det var 4 færre end sidste år. Der var 

desværre kun 26 med fra Vejen.  Vi havde gerne set flere, men det får os dog ikke til at overveje at 

trække os fra samarbejdet. 56 klubber var repræsenteret. Det er værd at bemærke, at Sydjysk Open 

er Danmarks største amatørturnering og har rigtig mange gengangere fra år til år. Det tager vi som 

udtryk for, at deltagerne er tilfredse med det de får. En del af årsagen til succesen hører nok også at 

turneringen fortsat er blandt de billigste turneringer i Danmark i forhold til det man får for pengene. 

Turneringen giver et pænt overskud, hvilket naturligvis er godt, men en anden gevinst er også, at  

det er med til at markedsføre klubberne. 

Igen i år er der ydet en meget stor frivillig indsats, som er afgørende vigtig for klubbens udvikling 

og eksistens. Det gælder både udvalgsarbejde og praktisk hjælp på og uden for banen. Alt det er vi 

meget taknemmelig over.  Det frivillige kommer ikke til at fylde mindre de kommende år. Der er 

dog ingen, der på forhånd skal blive nervøse over det. For det første er det frivilligt og for det andet 

vil vi hele tiden forsøge at bygge det op, så man kan se afgrænsningen af det, man melder sig til. 

Endelig er det vigtigt, at man i det frivillige arbejde også finder et fællesskab. Det skulle gerne være 

med til at gøre klubben mere værdifuld for de enkelte medlemmer. Der skal dog ikke være det 

mindste tvivl om, at når vi lægger op til mere frivilligt arbejde er det også af økonomiske årsager. 

Vi har 7,18 ansatte og 105 frivillige. I gns. i de danske klubber er der 7,5 ansatte og 66,6 frivillige, 

hvilket er et fald i ansatte på 6,3 % og en stigning i de frivillige på 6,7 %. I opgørelsen over ansatte 

er rotationsmedarbejdere ikke medregnet. Der er regnet 2 fuldtidsansatte i cafeen. 

Vi har mange frivillige i gang i udvalg, som mentorer, i klubberne i klubben. Endelig er der 3 der 

fast hjælper greenkeeperne både med klip og andet praktisk. Boldopsamling og småreparationer 

bliver også klaret med frivillig indsats.  

Vi må konstatere, at der ganske enkelt ikke er råderum til at ansætte de folk, der er nødvendige, hvis 

ikke vi gør brug af frivillig arbejdskraft. Som I kan se følger vi tendensen på landsplan. 

Cafeen helt i top. 

 
For godt et år siden startede Malene og Kjeld i cafeen. De fortjener en særlig tak for deres indsats i 

det år de har været her. I brugerundersøgelsen GIC indtager de en fornem 4. plads ud af 110 

klubber.  

Golfspilleren i centrum  



Golfspilleren i centrum har I alle stiftet bekendtskab med. Det er nu fjerde sæson vi gør brug af 

dette værdifulde analyseværktøj, hvilket giver os mulighed for dels at rette op på eventuelt 

utilsigtede hændelser og dels at være på niveau med, hvad der rører sig blandt medlemmer og 

gæster. Det er endvidere et godt værktøj til at rekruttere nye frivillige til netop det område, de måtte 

ønske, hvis vel at mærke I husker at krydse af. 

Ambassadørscore og udvikling 2016-17 

 
Vi havde igen i år et mål om at hæve ambassadørscoren med 2. Det lykkedes ikke. I den første 

undersøgelse i maj kom vi ud med en ambasadørscore på 61. I juli undersøgelsen var den på 64 og 

så dykkede den til 50 i september undersøgelsen. Der har især været nogle dyk på banens kvalitet i 

den sidste undersøglse. Det giver så en gennemsnitsscore på 58. Når vi sammenligner med andre 

klubber ligger vi over gennemsnittet undtagen på proshop og træning. Begge steder sker der 

positive ændringer næste år. 

De små tal med minus eller + indikerer om det er gået op eller ned i forhold til sidste år. BM er 

sammenligning med alle danske klubber. 

Banen har vores opmærksomhed og har helt klart 1. prioritet, når det gælder indsats i 2018. Selv om 

vi ikke kan styre vejr og utøj, vil vi stadig gøre, hvad vi kan for at forbedre banen.   

 

Medlemsudviklingen generelt  
Antallet af aktive golfspillere i DK har været stabilt på omkring 151.000 medlemmer med udsving 

på under 2.000. Det betyder dog ikke, at vi kan konstatere at tingene er status quo.  



 

Hver klub har gennemsnitligt 795 aktive og 72 passive medlemmer. Det er en stigning på 1 aktiv (0,1 %) pr. klub i 

forhold til 2016 

Medlemsudviklingen i DK er nærmest status quo, hvis vi måler det på aktive medlemmer. Ser vi på 

de enkelte medlemskategorier er det damer og juniorer der går tilbage og flex medlemmer der går 

frem.  

Flexmedlemskaber blev indført i 2011. Et aktivt medlem var ikke længere et fuldtidsmedlem på 18 

hulsbanen. 

Der er forskellige opfattelser af om flexmedlemskaber var godt eller skidt for klubberne. Vi har dog 

ingen overvejelser om ikke at tilbyde flexmedlemsskab. 

 

Medlemsprofilen-VGK 

 
Medlemsstatistik 30.09.10 30.09.11 30.09.12 30.09.13 30.09.14 30.09.15 30.09.16 30.09.2017 

Fuldtids 18 hulsb. 909 873 893 816 792 764 758 673 

Akademibanen 8 24 38 71 64 53 59 64 

Flex medlemmer   110 138 160 170 171 158 157 

Longdistance 10 11 9 10 10 10 9 6 

Prøvemedlemmer 14 7 24 10 6 24 10 10 

Aktive 
medlemmer i alt 941 1035 1102 1067 1050 1035 994 

 
910 

Passive 106 61 48 41 25 20 17 14 

Ser  vi på tallene fra VGK tyder det på at flexmedlemskaberne har været med til at fastholde en del 

medlemmer. Det første år fik vi 110 flexmedlemmer og antallet af aktive medlemmer steg med 94. 

Nedgang i de passive med 45. Vi må dog konstatere at der efter, at vi toppede i 2012 med 1102 

aktive medlemmer har der været en stabil tilbagegang. 

 

Aldersprofil. 



 
 

Medlemsprofilen i VGK adskiller sig ikke væsentligt fra Landsgennemsnittet. Det er de samme 

tendenser, der gør sig gældende. Rød kurve 2011 Blå 2017. I 2011toppede den procentvise andel 

ved 68 år. 6 år senere topper det ved 73. Det siger lidt om at det fortsat er den store tilgang i 000 

erne, der udgør den største del af medlemmerne. Tilgangen af de lidt yngre medlemmer er for lille. 

Det er naturligvis godt at så mange bliver ved på trods af høj alder, men hvis ikke vi formår at få 

øget tilgangen kommer vi til at indstille os på, at der er færre kontingentpenge at drive klub for. 

Vi har i år haft 25 prøvemedlemmer, hvilket slet ikke kan opveje afgangen.  

 

Vi har i det forgangne år haft forskellige tiltag. Vi besluttede at gå med i en annoncekampagne, så 

vi var synlige hver eneste uge i hele 2017. Der fulgte også radiospot med. Vi kan konstatere, at det 

ikke har gjort nogen markant forskel.  Vi har afholdt golfens dag med pæn tilslutning, men lille 

afkast. Vi har forsøgt at sælge ”begynderhold” til virksomheder. (3500 for 10 personer). Ingen 

afkast.Vi har haft spil med dage med pæn tilslutning, men lille afkast. Vi gør meget ud af, at hver 

gang der kommer en gruppe uøvede, som har besluttet sig for at prøve golfspillet, tilbyder vi, at de 

får tilknyttet en af vore engagerede mentorer. Vi får mange positive tilbagemeldinger, men meget 

lille afkast. Det har mildest talt været frustrerende  

I forbindelse med at VGK har 25 års jubilæum i 2018, har vi besluttet at komme med nogle 

ekstremt billige tilbud for at få nye golfspillere uddannet i håb om at de så vil holde ved. Vi har 

indtil nu kunnet glæde os over, at der blandt prøvemedlemmerne er meget lille frafald. Procentuelt 

ligger vi meget højt, når det gælder indmeldelse i klubben efterfølgende. 

Vi valgte at deltage i VIC´s jubilæumsmesse, da vi anså det for et godt sted at promovere de gode 

tilbud. Resultatet på dagen 6 prøvemedlemmer og synes vi selv rigtig mange positive snakker med 

mulige nye medlemmer. Denne kampagne fortsætter naturligvis og kunne måske være en god ide 

som julegave. 

Jeg vil godt igen minde om at I som medlemmer også udgør en vigtig del i bestræbelserne på at 

skaffe nye medlemmer. 900 medlemmer har kontakt til rigtig mange potentielle golfspillere. Gør 

bare brug af det i jeres netværk, på jeres arbejdsplads og på facebook. I gør klubben og dermed jer 

selv en god tjeneste ved at dele de opslag, der kommer vedrørende de gode tilbud.  

 

Tiltag i 2018 

VIC`s jubilæumsmesse 

Annoncering året ud med kanontilbud 

Opslag på facebook 



Golfens dag 

Tag en ven med 

Spil med dag 

Firmatilbud 

Inddrage klubberne i klubben 

Personalearrangementer 

I den forbindelse stor tak til de frivillige der altid står klar til at hjælpe ved disse arrangementer. 

 

Medlemsplejen 
Vi har meget fokus på at minimere afgangen. Vi ved at glæden ved golf er nært forbundet med at få 

bolden op at flyve, derfor har vi også i år tilbudt gratis træning for hcp. 36+. Tilslutningen har ikke 

været så stor, som vi havde håbet og troet på. Et andet tiltag for at fastholde medlemmer er drop in 

golf hele året. Det har til gengæld været en stor succes og har vist et behov for mere uforpligtende 

turneringer og golfsamvær. Det er også med til at skabe nye netværk og fællesskaber 

(spillepartnere).. 

Når 41 medlemmer angiver, at de ikke forventer at være medlem om 2 år, skal vi naturligvis have 

fokus på årsagerne og forsøge at gøre noget ved det 

I  GIC angives som grund til at man ikke forventer at være medlem om 2 år.  

 

  

 

 

 

 

 

Prisen kan naturligvis også spille ind, men vi sætter ikke kontingentet højere end absolut 

nødvendigt.  

11 Slide med kontingent 

 Landsgns. VGK Holsted Royal Oak Kolding 

Senior 5.925 5.850 5.200 7.550 6.750 

Junior 1.454 

(1.484) 

1.450 1.400 1.500 2.000 



Longdist 2.965 

(3.021) 

3.250 2.300 3.775 3.300 

 

Som I kan se ligger vi lidt under landsgennemsnittet. Vi bliver dog nødt til at give kontingentet en 

tak opad i 2018. Det kommer vi tilbage til under aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 

Sammenligner vi os med de andre 2 klubber i kommunen, mener jeg også vi kan forsvare 

kontingentniveauet. Kolding er taget med fordi de ligger tæt på. 

Udvalgsoversigt 

 

Slide med udvalg 
 Baneinspirationsudvalg 

 Begynderudvalg 

 Eliteudvalg 
 Juniorudvalg 

 Klubudvalg 

 Orden- og amatørudvalg 
 Regel- og handicapudvalg 

 Sponsorudvalg 

 Turneringsudvalg 

 

Udvalgene udgør sammen med de øvrige frivillige en livsnerve i VGK`s arbejde. Der udføres et 

solidt og målrettet arbejde i de fleste udvalg, men må dog konstatere, at det kniber lidt med at få 

suppleret op i 3 af udvalgene. Sponsorudvalget mangler fortsat tilgang. Udvalget består nu af 2 

medlemmer, der sammen med Anette dels forsøger at bevare de nuværende sponsorer og dels 

forsøger at trække nye til. Klubudvalget er skrumpet ind til meget få personer. Juniorudvalget får i 

særdeleshed brug for tilgang, så I skal ikke holde jer tilbage. 

Ordens og amatørudvalget har i år haft sin første sag i de 4 år den har eksisteret. Sagen handlede om 

manglende respekt for greenkeepernes arbejde, hvor der bliver spillet en bold på green, mens 

greenkeeperen var ved at flytte hullet. Sagen blev grundig undersøgt og endte med en alvorlig 

henstilling om at respektere gk`s arbejde. 

 

Greenfee gæster  

Vi har i år haft en tilbagegang i greenfee gæster. Greenfeeindtægten har været 625.000 mod 

744.000 foregående år.  

 

14 greenfeeaftaler 

Dejbjerg Frit spil 

E20 500 kr. 

Gl. Ribe amt klubber Gensidig rabat 

Golfclub An der Schlei 50% 

Sorø 100 kr. rabat 

Give, Toftlund 100 kr. 

Birkemose 50 kr. 
 



Aftalen med Dejbjerg fortsætter.. E20 fortsætter uændret. Fra VGK har vi arbejdet for en 

udviddelse, men det var der ikke opbakning til fra alle klubber. Vi har følere ude med andre tiltag, 

idet erfaringen andre steder fra er at der er større afkast, hvis der er 6- 7 klubber med. 

Vi fastholder de gensidige rabataftaler med de gl. Ribe amt klubber. Samarbejdet med An Der 

Schlei fortsætter. 

Vi har forsøgt at finde en fritspils klub øst for Storebælt. Vi har forhandlet med Sorø, der er en flot 

og udfordrende bane. Desværre ville de kun med til en reduktion i greenfee. Så fra næste år kan i 

spille med en rabat på 100 kr, hvis I kommer til Sorø.  

 

15 Greenfeepriser  18 huls 

 Landsgns. VGK 

Hverdage 337 300 

Weekends 370 350 

 

Prisen har været den samme i mange år, og det er vores vurdering, at den godt kan tåle en lille 

stigning. Fra næste år er greenfeen 325/375. Problemet eller udfordringen er rabatterne. Vi forsøger 

efter bedste evne at vurdere på, hvad der bedst kan betale sig.  

 

Banernes udvikling og pleje 

Priser og rabatter er en ting. Noget andet er banerne. Vi er klar over at banen er den væsentligste 

ressource, når vi driver en golfklub. Hvis ikke den er i orden, kan det andet være lidt lige meget. 

Økonomien er naturligvis med til at sætte en ramme for, hvad der er muligt, da pasning har meget at 

gøre med mandetimer. Derfor får vi brug for flere hjælpende hænder til især de ting som ikke har 

direkte noget med bane pleje at gøre. F. eks. Tømme affaldspande, betjene buskryder, holde orden 

omkring klubhuset etc., idet vi næste år ikke har rotationsmedarbejdere. De greenkeepere vi har 

kommer til at bruge stort set al deres tid på banen, og så satser vi på, at vi med frivillige kræfter kan 

få passet det, der er uden om. Det er ikke et ønskescenarie, men vi så ikke anden udvej, hvis 

budgettet skal hænge sammen, og det skal det. 

Der bliver stadig brug for bunkerholdet. Der bliver også stadig brug for boldopsamler. Vi er meget 

taknemmelige for den hjælp vi får til boldopsamling på driwing range, for renholdelse af området 

omkring klubhuset, for renhold af terrasseområdet og for hjælp til græsklipning. Det lykkedes også 

at få 5 gæve kvinder til at tage sig af rengøringen af klubhuset, foreløbigt i vinterperioden. Om vi 

også kan løse rengøringen i sommersæsonen står hen i det uvisse. Det vil med sikkerhed kræve at 

flere kommer på banen, så det ikke kommer til at føles som en for stor belastning. Hvis vi kan få så 

mange at der er 2 personer pr 1 uge og en turnus, så det bliver max hver 5. eller 6. uge, så  tror jeg 

det bliver til at have med at gøre. Det er også for mænd. 

 

Træning. 

Vi har et meget stort ønske om at forbedre golfspillet hos vore medlemmer. Det er stadig spillere 

under hcp. 10, der gør mest brug af træneren. Vi vil meget gerne have mere fat i højhandicapperne, 

da vi er ret sikre på at det vil være med til at give større glæde ved golfspillet og dermed bliver det 

også nemmere at fastholde dem som medlemmer. Vores tilbud om gratis træning til hcp. 36+ har 

som tidligere nævnt ikke været benyttet så meget som vi håbede på. Ca halvdelen af hcp. 36+ har 

benyttet træneren en enkelt gang eller mere. Vi har ikke opgivet at få flere med.  Med den nye 



træner og nye muligheder håber vi det lykkes. Vi hører gerne, hvis nogen har gode ideer til 

yderligere tiltag. 56 % af vores medlemmer har ikke brugt træneren. Årsagen angives til: 

Manglende tid, Har ikke fået det gjort, Tror ikke det hjælper, Alder for høj – de udgør tilsammen 93 

% af de der ikke benytter træneren. 

 

Golfshoppen 
Shoppen kørte som bekendt videre med et mindre sortiment end vi er vant til. Vi mente det var den 

bedste løsning ud fra de givne muligheder. I 2018 sker der forbedringer på den front, idet Kjeld og 

Malene har aftalt et samarbejde med den nye træner Torben og Kenneth, så der igen kan sælges 

udstyr. 

 

Holdninger og værdier  
Det er vigtigt, at alle medlemmer kender det holdningssæt, vi arbejder efter i Vejen Golfklub. 

Uanset om det er de mange frivillige, medarbejderne eller bestyrelsen, der agerer, skal det være 

sådan, at medlemmer, gæster, naboer og det omliggende samfund i øvrigt oplever de samme 

positive, fremadrettede og konstruktive attituder.  

Der er fortsat overfor enkelte medlemmer og spillere behov for at gøre opmærksom på, at skilte og 

anvisninger skal respekteres, men i det store og hele respekteres det.  

Det er også fortsat nødvendigt med mellemrum at minde om, at man skal huske at rette 

nedslagsmærker og lægger tørv på plads. 

Regler og etikette for golfspillet skal fortsat vægtes højt, så golfspillet også fremover kan betragtes 

som en gentleman sport.   

Vi får ikke mange klager eller kritiske henvendelser, men de henvendelser vi har fået fra 

medlemmer og gæster, handlede mest om at lukke igennem eller rettere mangel på samme, samt 

måden man kommunikerer om det. Her er der fortsat plads til forbedring hos de få. Hjælp  også 

hinanden med det. 

I weekender, hvor der er pres på banen sætter vi 1 og 2 bolde sammen. Det giver et bedre flow, men 

vi oplever desværre flere gange, at man selv splitter op igen. Det er naturligvis op til den enkelte at 

beslutte om man vil spille sammen med andre, men hvis man kun ønsker at gå i en 2 bold, skal man 

ikke vælge prime time i weekenden. 

Jeg kan kun opfordre til at i som medlemmer i samværet på banen hjælper hinanden med at 

overholde såvel skrevne som uskrevne regler.  

Pas godt på banen, pas godt på hinanden og pas godt på de ansatte. Vis lidt overskud, hvis I en dag 

møder en med lidt underskud. 

 

Information og kommunikation  

Vi bestræber os på, at informationsniveauet, såvel internt som eksternt, er højt og foregår i et sprog, 

der er til at forstå. 

Mængden af informationer har været stigende. Hjemmesiden opdateres løbende med de seneste 

nyheder. Informationsskærm på golftorvet opdateres jævnligt.  Der er udsendt 1 -2 nyhedsbreve 



hver uge. Nyhedsbrevene er korte informationer og udsendes efter behov. Nyhedsbrevene har 659 

tilmeldte. Åbningsraten er mellem 60 og 70%. Vi vil naturligvis gerne have at endnu flere tilmelder 

sig og følger med i nyhederne.  

Ud over nyhedsbrevene har vi også brugt Facebook i en lidt mere struktureret form end tidligere. Vi 

har 3 administratorer, der på skift sørger for, at der kommer en opdatering ca. en gang om ugen. 

Facebook er gratis og når vores "venner" er flinke til at like og dele, så kommer vi ud til et stort 

antal mennesker i løbet af ingen tid. Effekten af dette må ikke undervurderes. Det er svært at måle, 

men det er en nem måde at udbrede kendskabet til VGK og vores aktiviteter. 

 

Fremtiden – planerne for arbejdet i 2017/18 
Opgaver og udfordringer er der nok af. Nogle er store og andre er mindre.  Nogen finder vi løsning 

på inden næste sæson og andre er mere langsigtede. I uprioriteret rækkefølge kan nævnes 

1. Vaskeplads flyttes  

2. Udluftning i kælderen (Delvist løst)  

3. Langsigtet udviklingsplan for baneanlægget – i gang 

4. Langsigtet udviklingsplan for bygningsmassen       

5. Markedsføringsplan 2018  

6. Siloer til sand m.m.  

7. Renovering af parkeringsplads. Totalrenovering er udskudt, men hullerne skal repareres. 

8. Drivingrange. Forbedring af indspil fra græs.    

9. Opdatering lydanlæg 

10. Toilet  AKB 

11. Energibesparende foranstaltninger  

12. Fairvays vanding 12, 16, 17 og 18. 

 

VGK 25 års jubilæum i 2018 

 

 
Klubben har 25 års jubilæum i 2018. Det skal naturligvis markeres. Vi vil i løbet af vinteren og 

foråret samle stof til et jubilæumsskrift der samler historien om VGK`s tilblivelse. Leo Gilling er 

tovholder og i gang med at samle materialet sammen.  

Ud over tilbuddene vi præsenterede på Messsen, har vi planer om 14 dage i uge 28 og 29 med 

greenfee til kr. 75. Cafeen har ligeledes et mad tilbud til kr.75.  

I uge 32 holder vi den egentlige jubilæumsuge med jubilæumsarrangementer stort set hele ugen. 

BL. a. reception og jubilæumsturnering.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Forårsklargøringen er ved at være etableret som en god og praktisk måde at starte sæsonen op på. 

Vi vil altid være afhængig af vejret i forhold til de arbejdsopgaver vi kan få til side, men det er en 

meget nyttig dag, der er med til at give den helt rigtige sæsonstart. 

Bunkerdagene er også blevet en fast bestanddel. 



Specifikke områder udenfor har enkelte medlemmer indtil videre taget sig af, hvilket ses meget 

tydeligt ved indgang og terrasse, men der er plads til flere. 

 

Niels Kamp har på greenkeepersiden været suppleret med en fast hjælper hver torsdag, plus det 

løse. Dertil kommer at enkelte medlemmer har påtaget sig ansvaret for vedligehold af tekniske 

installationer, bygninger m.v.. Alt sammen er det med til at holde niveauet højt, når det gælder 

pasning og pleje af banen og området i og uden for klubhuset. 

Den frivillige organisation har fortsat stor betydning for arbejdet i Vejen Golfklub. Bestyrelsen 

bestræber sig hele tiden på at inspirere og skabe fornuftige vilkår for dette arbejde. For at styrke det 

frivillige inviterede vi igen i år til en frivillig match. Det er en tradition, der er kommet for at blive 

og en tradition vi gerne vil give endnu mere indhold. Målet er at styrke det sociale fællesskab og 

øge interessen for at yde en frivillig indsats og dermed også skabe mere ejerskab til klubben og 

naturligvis skabe en endnu bedre klub. Det er nemt at forlade en klub, men det er langt sværere at 

forlade et fællesskab. 

 
I har ganske vist valgt en bestyrelse, men det er kun til at administrere rammerne. Det er os alle der 

skal fylde rammerne ud. 

Jeg mener det er vigtigt at værne om de værdier, der gør golf til et unikt spil og som er med til at 

gæster og medlemmer føler sig godt tilpas i klubben og ved golfspillet.  

Det vil vi gerne kendes for i Vejen. 

 
Tak for indsatsen til alle de medlemmer, der har deltaget aktivt i klubbens arbejde. Uden jeres 

indsats var det ikke muligt at løse alle opgaverne. Tak til alle medarbejdere, der loyalt har løst deres 

opgaver, tak til vore sponsorer og aktionærer for opbakningen, tak til de lokale myndigheder og til 

vore naboer. 

Selv om der også fremover vil være knaster, der skal høvles af, så har vi et ønske om at Vejen 

Golfklub skal være en klub hvor medlemmer og gæster også fremover er tilfredse med at komme. 

  

Til sidst tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. 

 

 
Niels Schmidt, Formand 

 


