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NYHEDSBREV  

 
Thagårdvej 16, Humlum, 7600 Struer 

www.struer-golfklub.dk Tlf.: 97 86 17 20 

 

SÆSONEN ER NU FOR MANGE NÅET TIL SIN AFSLUTNING 

Det har igen i 2019 været en sæson med fart over feltet.  
 

 

Uddrag af formandens beretning på 
generalforsamlingen d. 25.11.2019 

Overordnet set synes jeg vi har haft en rigtig fin sæson, hvor der er 
sket rigtig meget på og udenfor banen og økonomisk set er vi også 
landet ”indenfor skiven”. 

Så egentlig burde man være godt tilfreds, men ser man lidt fremad 
er der truende skyer i horisonten som vi er nødt til at tage alvorligt, 
og jeg vil starte min beretning med at adressere dette. 

Medlemstal:  

Den største udfordring vi umiddelbart står over for, er det konstant 
faldende medlemstal, ikke bare i år men også forventeligt i de 
kommende år. 
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Det er jo ikke et enestående fænomen for Struer 
Golfklub, men et problem over hele landet og skeler man 
lidt til udlandet ser udviklingen endnu værre ud end i 
Danmark. 

Vi er nødt til at tage kampen op og gøre hvervningen af 
nye medlemmer til et hovedfokuspunkt. Alternativerne ser 
ikke særligt positive ud.   

Fortsætter den kedelige tendens betyder det enten en 
forringelse af det nuværende serviceniveau eller højere 
kontingenter.  

I klubben har vi allerede taget de første skridt ved 
etablering af et såkaldt ”hverveudvalg” der har til 
opgave at komme med initiativer til at tiltrække nye. 

En stor hjælp kunne det være hvis vi alle påtager os lidt af ansvaret for at løse denne opgave. Prøv 
at få venner og bekendte med en tur på banen. Der går sikkert en del som bare lige skal have et 
lille skub for at komme i gang og der skal ikke mere end 50 nye medlemmer til (netto), så er 
sæsonen reddet. 

 
Golfring VEST: 

I sæsonen 18/19 fik vi et nyt medlem i golfringen, idet 
Morsø Golfklub trådte ind. 

Det var åbenbart populært, idet antallet af solgte kort 
steg markant. De største modtagere er er NVJ og Sydthy. 

For NVJ-vedkommende er det meget naturligt, idet de 
jo leverer over 300 medlemmer. 

Sydthy derimod leverer kun 69 medlemmer men 
modtager det største beløb, på grund af mange 
spillede runder på deres bane.  

For den kommende sæson kommer yderligere en klub til 
– nemlig Skive og det hilser vi naturligvis velkommen. 

Prisen bliver fortsat kr. 600,- for nu 6 klubber. 
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Banen: 

Alle er vist enige i, at banen har stået helt fantastisk i år. 

En god kombination af sol og regn og greenkeeperindsats har virkelige fået banen til at spille. 

Greens bliver nu regelmæssigt luftet og topdresset og det giver selvfølgelig resultater. 

Kun ærgerligt at vi her sidst på sæsonen har været nødsaget til lukke banen ned i en længere 
periode på grund de af helt uhørte mængder vand vi har fået.  Iflg. greenkeeperne er der faldet 
hele 446 mm fra august til 18. nov. 

I 2020 skal vi i gang med at se på vore bunkers. Det har vi lovet og så bliver det selvfølgelig også 
sådan. 

I den forbindelse havde vi besøg af en banearkitekt fra DGU, dels for at fortælle om en korrekt 
opbygning af bunkers, men også for at gennemgå hele banen. 

Rent personalemæssigt forholder det sig således, at Anders har forladt os. Vi er i gang med 
ansættelse af en ny sæsonansat og forventer 

uændret 4 medarbejdere i højsæsonen. 

 
Projekter: 

Den største er færdiggørelsen af søen på Hul 10. Jeg synes resultatet er blevet rigtig godt og at 
hullet er blevet noget mere spændende. 

Det ser også ud til at fungere rigtig godt med at bruge vandet herfra til vanding og dermed kan vi 
imødese en stor besparelse på vandingsafgiften. 

Vi har i flere år set en stadig større udgift til el i klubben og derfor er der i år opsat solceller på vor 
sydvendte tagryg.  Beregninger viser en besparelse på omkring 60% på elregningen og derfor har 
anlægget en kort tilbagebetalingstid på 5-6 år. 

På hul 17 har vi fået bygget Vestjyllands flotteste lynskjul. Oprindeligt havde vi ikke troet på at vi 
kunne få lov til at placere huset netop her, da det ligger indenfor 300 meters afstand til kystlinjen, 
men da vi har åbnet op for at huset må benyttes af offentligheden, lykkedes det. 
Huset er opført af Niels Poulsen og hans faste medhjælpere og der skal herfra selvfølgelig lyde en 
stor tak for indsatsen. 

Og når vi nu er ved at sige tak, så skylder vi jo naturligvis også en kæmpe tak til Struer Kommune og 
borgmester Niels Viggo Lynghøj for den flotte parkeringsplads der er blevet anlagt. Der mangler 
stadig lidt finish, så den officielle åbning bliver derfor først til foråret. 
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Elitespillerne: 

Sæsonen 18/19 var en sæson hvor der ikke var stillet alt for store forventninger og det drejede sig 
vel først og fremmest om at fastholde vore positioner.  Det lykkedes. 

- Damerne i 3.div blev nr. 3 i puljen og forbliver i 3. Div. 
- Herrerne i 3 div. blev ligeledes nr. 3 i puljen og bliver også der. 
- Herrerne i kval. Rækken vandt deres pulje, men må desværre fortsætte i kvalrækken da 

oprykningsspillet glippede med kun 3 slag. 

Jeg synes faktisk at spillerne gør det rigtig godt. Vi har stadig et forholdsvist lille materiale at 
rekruttere fra og det ville være ønskeligt om der kom en 4-6 spillere mere, der har lyst og evne til at 
spille på dette niveau og vil ofre den tid det tager med både træning og matcher. 

 
Uge 28: 

Igen i år har vi afholdt 50kr. uge i uge 28 og igen må vi sige, at det har været en bragende succes. 

 
Vi synes det oplagt at vi også i 2020 afholder dette arrangement og håber naturligvis igen på 
medlemmernes forståelse for, at vi (stort set) blokerer banen for jer i denne uge. 

Ud over økonomien er det en rigtig god reklame for banen, men kun på betingelse af at vi gør 
noget ud af det og at banen står godt. 

Det har vi klaret før og ved hjælp af mange frivillige, klarer vi det selvfølgelig også i 2020. 
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Sponsorer: 
 
Mange af jer tænker måske på, hvordan vi både kan få råd til en lang række investeringer i løbet 
af året og så samtidig ende ud med et lille overskud. 

En af forklaringerne er helt klart den store opbakning vi har blandt sponsorer. 

 
Der skal herfra lyde en kæmpestor tak til sponsorerne for deres støtte. 

Uden jer tvivler jeg på at der var noget der hed Struer Golfklub – i hvert fald ikke en klub på det 
nuværende niveau. Tusind tak. 

Til jer medlemmer vil jeg gentage mig selv fra mange andre lejligheder. Støt vore sponsorer hvor i 
har mulighed for det. Det fortjener de. Del deres reklamer på facebook – ikke like, men del, så de 
får så meget ud af deres sponsorat som muligt. 
 

Frivillige: 
 
En anden og ligeså vigtig årsag til at vi har en klub på det niveau vi kender, er de utallige frivillige 
der hver dag hjælper til med at få tingene til at fungere i klubben. 

Uanset om det er Greenteam om tirsdagen eller alle dem der knokler i klubber i klubben og i 
forskellige udvalg, så er de en uundværlig brik i det puslespil, der hedder Struer Golfklub. 

Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig hvorledes tingene skulle fungere uden jer, og vi skylder jer 
en meget stor TAK for jeres indsats. 
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PRO 

Jeg er glad for at vi har forlænget vor aftale med Michael og i lighed med præsidentvalget i USA 
blev til:  4 år mere. 

Michael har i år udvidet sortimentet til også at omfatte beklædning og at dømme efter aktiviteten i 
shoppen, så har det været en succes. Det ligner efterhånden en rigtig shop. 
 

CAFE 

For at lette ekspeditionen indførte cafeen sidste år et kreditkort, hvorpå du kunne indbetale et 
beløb og så bruge kortet hen ad vejen til dine indkøb. 

Det har øjensynligt ikke fungeret helt rigtigt men nu skulle der være kommet  nye kort og systemet 
fungerer. En opfordring herfra til at bruge systemet, da det jo også er medvirkende til at styrke Irenes 
likviditet hen over den lidt ”døde” periode. 

Det er også rart at se, at der afholdes rigtig mange private fester i vor SparNord Lounge. Det viser jo 
at Irenes køkken er efterspurgt og det er godt med liv i klubben. -  og så falder der jo også af og til 
lidt ekstra lækre rester af til formanden 

Irene har 2 år tilbage af vores kontrakt, men jeg håber inderligt, at hun fortsætter rigtig mange år 
endnu. 

 
Afslutning: 

Jeg tror jeg har været omkring det meste og vil afslutte min beretning med at rette en tak til vore 
samarbejdspartnere, medarbejdere, frivillige, sponsorer og bestyrelse for en godt samarbejde i 
sæsonen 2019.  

Jeg håber – og forventer – at vi fortsætter de gode takter igen til næste år. 

Tak for i år. 
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INFORMATION OMKRING CLUB 37 
 
Club 37 har haft sin afslutning for sæsonen 2019 - Dog bliver det ikke 
den sidste sæson. 
 
Udvalget for 2019 har trukket sig fra posten efter afslutningen, hvorfor 
Michael Pro, i samarbejde med begynderudvalget, tager over. Det 
gør de indtil et nyt udvalg/løsning bliver fundet. 
 
Afviklingen af Club 37 i 2020 vil være den samme, da det i 2019 har 
fungeret rigtigt godt. 
 
Har du interesse i at være en del af et 3-mandsudvalg fremover, så 
kontakt Michael Pro eller Thomas Nati. 
 
Club 37 er bl.a.: 

• En klub-i-klubben der spiller 9 huller torsdag aften. 
• Er for spillere fra hcp. 54 - 32. 
• Ligger vægt på det sociale. 
• En klub, hvor man med et “højt handicap”, kan spille med 

medlemmer på samme niveau.  
 

Læs mere på hjemmesiden: 
https://www.struer-golfklub.dk/faciliteter/klubber-i-klubben/club-
37 

 

ÆNDRING AF MEDLEMSKAB 
 
Ifølge klubbens vedtægter skal udmeldelse, eller overgang til passivt 
medlemskab, ske skriftligt til sekretariatet inden d. 1. december, for 
ændring af medlems-status det efterfølgende år.  
Ønsker du at udmelde dig, eller være passiv medlem fra 1. januar 
2020, skal sekretariatet have din skriftlige anmodning senest d. 30. 
november 2019. 
 
Ved henvendelse efter denne dato, kan udmeldelse/overgang til passivt medlemskab først ske pr. 1. 
januar 2021. Udmeldelse/overgang til passivt medlemskab kan meddeles skriftligt på mail: 
info@struer-golfklub.dk . 
 
Vær´opmærksom på, at du skal modtage en bekræftelse på dit ønske om ændring af 
medlemsstatus. – Modtager du ikke en bekræftelse, skal du tage kontakt til sekretariatet (Jette på 
tlf.nr. 9786 1720). 

 

 

 

 

 

Åbningstider Sekretariatet 
 
1.10. 2019 - 
Mandag – Torsdag      
Kl. 08:00 – 12:00 
 
Ferielukket 
 
Sekretariatet er ferielukket 9. 
december 2019 – 10. januar 
2020 (begge dage inkl.) 
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HUSK – Et udmeldt eller passivt medlem har IKKE medlemskab af Dansk Golf Union og dermed ingen 
adgang til spil på golfbaner – heller ikke mod betaling af greenfee. Udmeldte/passive medlemmer 
kan alene spille Pay & Play baner – mod betaling. 
 
Klubbens vedtægter kan ses på Struer Golfklubs hjemmeside: www.struer-golfklub.dk  
 

CAFE HUMLUM 
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JUNIORERNE HAR GENNEM SÆSONEN 2020 OPLEVET FØLGENDE: 
  
• Stabilt medlemstal til træninger - Omkring 20 pr. gang. 
• Deltagelse i By-match turneringen, med flere præmier til følge. 
• Deltagelse i Kreds-turneringer, med flere præmier til følge. 
• Fælles hygge/overnatning i klubben med stor tilslutning. 
• Har haft et godt samarbejde med Karin Gorm fra turneringsudvalget i brugen af Golfbox. 
• Mikkel Krøll har leveret gode resultater i større udenbys turneringer. 
• En helt fantastisk tilslutning til Sommerlejr (som gav flot Juniorgolf TV-tid på Midt/Vest) 
• Projekt Junior Udvikling har for de 7 deltagere givet et samlet ryk på 30,8% ned i hcp. 
• En stærk og meget engageret træner, som ungerne alle er vilde med. 
• Tak til Irene for et godt samarbejde i 2019 

 

BANESTATUS 

Efter lidt justeringer, fik vi taget søvandet i brug på hul 10 i foråret. Vi vandede ekstra meget i 
sommerperioden, da vi igen i år havde en meget tør periode midt på sæsonen. Vi endte også 
med, at måtte pumpe vand op fra boringen i et mindre omfang. 

Til foråret vil der blive lidt reparation/eftersåning omkring søen og på driving-range. 
 
Efteråret 

Som de fleste nok har bemærket, har efteråret været ekstrem våd. Det har også givet lidt 
udfordringer i forhold til de forskellige plejeopgaver på banen. Men vi er nu nået i mål. V håber nu 
på tørvejr og frost, så vi henover vinteren kan få høstet vores rough mm. 

Dette ekstrem våde vejr har gjort, at vi har været nødt til at lukke banen helt eller delvist i perioder. 
Derfor har vi også valgt at gå over til vintertee og vintergreens før tid. Dette for at undgå for 
mange ødelæggelser.  
Ved at begrænse færdsel på de meget våde arealer, hjælper det græsset til at bliver mindre 
stresset og derved kan man begrænse udviklingen af svampesygdomme. 
Det er specielt greens der ofte bliver angrebet af svampesygdomme.  

Kommende projekter. 

• Til foråret vil vi få lavet de sidste reparationer på teestedet på hul 2., med henblik på at udvide 
den en smule. 

• Der vil blive oprensning af søer 
• Oprydning/fældning af træer hul 1 (skovhullerne) 
• Påbegyndelse af renovering af bunkers 
• Opsætning af klokker på nogle af vores blinde huller 
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Bemanding 

Vi har i år taget afsked med Anders, så til den kommende sæson skal vi derfor have fundet en ny 
mand/kvinde. Hvilket vi håber kan falde på plads inden årsskiftet. 
 

MICHAEL PEDERSEN PROGOLF ANNO 2020: 

Først og fremmest tak for den opbakning jeg i sæsonen 2019 indtil nu har fået. Sæsonen har været 
spændende, og jeg ser allerede nu frem til 2020-sæsonen. Eller rettere sagt, VI ser frem til 2020-
sæsonen. I vil nemlig i den kommende sæson, kunne møde min 
kone Helle i et størrer omfang i shoppen.  
Produkt-sortimentet vil hen over vinteren ændre sig en smugle, hvor 
bl.a. Adidas sko afløser Footjoy – Glæd jer.  

Jeg vil i 2020 tilbyde udstyr fra Titleist, Wilson, TaylorMade og 
Cleveland/Srixon. Her har jeg valgt at lægge et ekstra tryk på 
TaylorMade og Wilson, hvor jeg vil have masser af demoudstyr, samt 
forskellige skafter m.m. hjemme. Det kombineret med min erfaring 
samt Trackman, så bliver en fitting af dit nye golfsæt/driver ikke 
bedre. 

  UNDERVISNING! 

Min undervisning er i løbet af 2019 steget i niveau, ikke mindst pga. 
min investering i en Trackman, som følger mig ved næsten alle mine 
lektioner. Det er selvfølgelig noget jeg arbejder videre på, og vil i 
2020 sæsonen ligeledes have en Trackman med mig.  
En gentagende succes er mine ”Gå til golf hold”, hvor der igen i år 
har været udsolgt med 4 hold. Det kommer selvfølgelig på 
programmet igen i 2020, hvor muligheden for tilmelding vil starte i 
januar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iNFO 

GOLFRING VEST får et ny 
medlem – Skive Golfklub vil i 
2020 blive en del af 
golfringen. Det betyder frit 
spil på yderlig 5 baner for 
600,- 

 

PROSHOP ÅBNINGSTIDER I 
JULEN: 

Lør d. 30/11 kl. 10.00 - 13.00  

Tors d. 5/12 kl. 15.00 - 19.00  

Søn d. 8/12 kl. 10.00 - 13.00  

Lør d. 14/12 kl. 10.00 - 13.00  

Tors d. 19/12 15.00 - 19.00 

Kom og se de mange tilbud 
over en kop kaffe. 
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PRISER FOR SÆSONEN 2020: 

 

Vi ses i shoppen eller på træningsbanen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 9 huller spil, hvor jeg er vejleder/caddie, efterfulgt af 
ca. 30min træning. NB: Hvis man f.eks. er 3 personer, vil 
det være 300,- pr. pers. 
 
** 90 min. instruktion efterfulgt af 9 hullers spil på par-
3 banen. Incl. udstyr, bolde, baneleje og præmier til 
vinderen. 
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Velkommen til nye medlemmer 
Hjertelig velkommen til: 
 
487 Inger-Lisse Rysgaard 
508 Pelle Nielsen 
614 Annie Gørts Olesen 
657  Poul B. Jakobsen 
1537  Andreas Nielsen 
2460  Lene Dahl Hansen  
2461 Martin Hald 
2462 Bjarne Morell 
2463 Jan Madsen 
2464 Bent Hansen 
2465 Mogens Kramer       
2466 Else Morell  
2467 Kirsten Hansen 
2468 Per Dybdahl  
2469 Anders Dybdahl 
2470 Lene Dybdahl 
2471 Else Sørensen 
2472 Jens Sørensen 
2473 Sigurd Staunstrup 
2474 Peter Madsen 
2475 Joan Larsen 
2476 Martin Jeppesen 
2477 Torben Nielsen 
2478 Lisbeth Laurbær 
2479  Niels Frederik Christensen 
2480 Casper Kvist Kølbæk 
 
Vi håber i må falde godt til i klubben. 

 
DGI – Støtte 

Med støtte fra DIF og DGI's 
foreningspulje har Struer Golfklub i år 
haft mulighed for at sætte gang i et 
projekt om en særlig indsats for at rekruttere nye voksne medlemmer. 

Struer Golfklub har fået 30.000 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen har Struer 
Golfklub haft mulighed for at udbrede kendskabet til golfsporten, ved bl.a. at invitere andre 
idrætsforeninger indenfor, hvor deres aktivitet er målrettet i vinterhalvåret. Idrætsforeningerne har 
fået en forsmag på hvad golf er og hvad golf betyder for mennesker rent sportsligt, 
sundhedsmæssigt og ikke mindst socialt. 
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STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS! 

 

………. Og  der er kommet til pr. 1.11.2019 
 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle vores sponsorer – Uden den støtte fra jer var Struer Golfklub ikke 
der, hvor den befinder sig i dag. 
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Kort om satser for 2020 
Senior    5.300,-  

Senior 100 km+   2.400,-    

Flexmedlem   1.800,-  

Yngling (19-25 år)   2.500,-  

Studiekontingent   2.500,-  

Junior I (0-9 år)      1.050,-        

Junior II (10–13 år)     1.250,-  

Junior III (14-18 år)   1.500,-  

Kids Golf uden DGU-kort            0,- 

Passiv         400,- 

Bagskab 60 cm       550,- 

Bagskab 80 cm      650,-  

El i bagskab          200,-  

Scooter p-plads m/el                      850,- 
 
El-bil i carport m/el     950,- 
 
Benzin-bil i carport      700,- 
 
Greenfee 18 huls banen      350,- 
 
Gæst m. et fuldgyldigt medlem      200,- 
 
Greenfee Pay & Play banen            125,- 
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