Årsberetning ved generalforsamlingen den 15. november 2018 kl. 19.30 i klubhuset.
Det er en stor fornøjelse for mig, at jeg endnu engang kan få lov til at aflægge beretning om Åskov
Golfklubs virke i det forløbne år. Jeg er glad for at kunne sige, at dette års beretning i vid udstrækning vil
ligne tidligere års beretninger. Det må alt andet lige betyde en stabil drift og udvikling i vor klub.
2018 har på rigtig mange områder været et godt år for Åskov Golfklub – lad mig nævne et par områder:
 Vi har ikke tidligere haft så mange greenfee- og firkløvergæster.
 Der har aldrig tidligere været spillet så mange runder på vor bane.
 Vi har opretholdt vore sponsorindtægter – endda med en lille øgning.
 Renoveringsarbejdet på Sandetvej 4 er afsluttet i 2018.
 Økonomien udvikler sig acceptabelt.
 Vi har fortsat en meget stor grad af frivillighed og hjælpsomhed i klubben.
 Sportsligt glæder det, at herrerne i kvalifikationsrækken vandt rækken og oprykningsspillet, og i
2019 spiller i 5 division.
 På banen har vi fortsat nogle udviklings- og forbedringsplaner – kortsigtet hovedsageligt
kvalitetsudvikling.
 Vore fuldgyldige medlemmer har i 2018 haft mulighed for at tilkøbe et firkløver, som giver
spilleret i Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling og Kellers Park foruden vor
hjemmebane i Åskov Golfklub. Et tilbud som gentages i 2019 til en uændret pris på kr. 800,00.
Medlemsudviklingen viser på landsplan en tilbagegang på 2.199 aktive golfspillere, således der pr.
30.9.2018 er 149.044 aktive golfspillere i 190 klubber i Danmark. Der er desuden 10.771 passive
medlemmer registreret i klubberne, og det er en tilbagegang på 2.147.
Det er desværre en statistik, som vi også bidrager til, idet vores medlemsantal, iflg. opgørelsen pr.
30.9.2018 fra Dansk Golf Union, på 602 medlemmer indeholder en tilbagegang på 18 medlemmer.
Medlemsantallet i Åskov Golfklub fordeler sig med 448 fuldgyldige voksne medlemmer inkl. ungseniorer
og studerende (-9), 38 juniorer (-6), 18 longdistancemedlemmer (+2), 50 fleks-medlemmer (-5), 40
passive medlemmer (+5) og endelig 8 prøvemedlemmer, som ikke nåede at få banetilladelse i 2018 (-5).
Der har været rigtig god aktivitet på banen. I perioden 1.10.2017 – 30.9.2018 har vi haft besøg af 6.753
gæster (greenfee spillere og firkløver spillere), og i samme periode har vore egne medlemmer bekræftet
i alt 7.077 tider i GolfBox. Der ud over kommer alle deltagere i de forskellige turneringer i årets løb.
I lighed med de seneste år arrangerede vi ”spil billig uge” i uge 30, hvor greenfee prisen var reduceret til
kr. 50,00. Som alle nok husker, var uge 30 en meget varm uge, og vi modtog desværre en del
frameldinger af de bestilte tider, så antallet af gæster var lavere i 2018 end tidligere år.
Men det ændrer ikke ved, at vi vil gentage ”spil billig uge” i 2019.
Den store grad af frivillighed afspejler sig i, at 90 – 100 medlemmer på forskellig vis udfører et
fortræffeligt arbejde for Åskov Golfklub i forskellige udvalg og/eller med praktisk arbejde.
En stor tak til Jer alle, det er af afgørende betydning for klubbens drift, at så mange giver en hånd med.
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Sidste vinter arbejdede vi med at udvikle et nyt logo for Åskov Golfklub, idet vi gerne ville have
lokationen (Sdr. Felding) integreret i logoet på en bedre måde.
Det lykkedes egentlig også, og vi var ganske godt tilfredse med det nye logo, men der var lige en detalje
omkring formatet, når dette skulle anvendes på de sociale medier, var det ikke så anvendeligt.
Det har derfor været nødvendigt at se på dette igen, og med anvendelse af de samme effekter, er det
lykkedes finde et godt format, som kan anvendes i alle henseender, og logoet fremgår af dette
brevhoved, ligesom vore hovedpartnere nu er markeret i golfbolde på brevpapiret.
I foråret trådte en ny lov i kraft – nemlig persondataforordningen. Det afstedkom noget arbejde, idet
klubben nu skal have beskrevet en privatlivspolitik, således alle kan se, hvordan og til hvad vi registrerer
og bruger personfølsomme oplysninger. Åskov Golfklubs privatlivspolitik kan læses på vor hjemmeside.
Ved afslutningen af regnskabsåret foretog vi en personalemæssig ændring, som trådte i kraft pr. 1.
oktober 2018.
Baggrunden var en henvendelse om et muligt samarbejde omkring træning fra Holmsland Klit Golfklub.
Det kunne vi godt se en ide i, idet vi dermed kunne ansætte Michael Nielsen i en deltidsstilling, som
hjælpetræner, og vi kunne samtidig imødekomme et ønske fra Hanne Slot om en reduceret arbejdstid.
Alt i alt betyder denne nye personalemæssige sammensætning, at vi i Åskov Golfkub opnår en øget
fleksibilitet og samtidig reducerer vore personaleudgifter.
Faktuelt betyder det, at kontoret fremover vil være uden bemanding hver tirsdag.
Andreas vil fortsat være hovedansvarlig for træningen i Åskov Golfklub, og han vil være til stede i
klubben hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag formiddag.
Michael Nielsen vil være til stede i Åskov Golfklub hver mandag og fredag eftermiddag, og han vil også
blive den primært ansvarlige for juniortræningen.
I den forgangne vinter fik vi etableret et større baneudvalg, som jeg selv har haft fornøjelsen at stå i
spidsen for.
Det er baneudvalgets formål at være bindeled mellem klubbens medlemmer, bestyrelsen og
greenkeeperne.
Det er også baneudvalgets opgave at træffe strategiske beslutninger omkring baneanlæggets drift og
vedligeholdelse, og dermed sikre at banen altid fremstår i en god og velplejet stand.
En af de første opgaver i udvalget var, at iværksætte en plan for udvikling af vore greens – dels sikre en
god kvalitet og dels øge hastigheden på greens. I den forbindelse har vi konsulteret en banekonsulent
fra Dansk Golf Union, og han kom med nogle forslag, hvor det tydeligste nok var, at der skulle vertikalskæres og topdresses noget hyppigere end tidligere.
Det er blevet iværksat i den forgangne sæson, og efter min opfattelse er kvaliteten og hastigheden
blevet bedre i sæsonens løb.
Men der er fortsat plads til forbedringer, og det vil også være et fokus- og udviklingsområde fremover.
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I vinterens løb blev der fjernet en del af poppeltræerne, som nu har udtjent, og der blev foretaget en
opstamning af de eksisterende træer på området på sydsiden af Sandetvej. I den kommende vinter skal
de sidste poppeltræer fjernes, og der skal foretages opstamning af træerne på nordsiden af Sandetvej.
Jeg vil i øvrigt henvise til den udviklingsplan, som baneudvalget vedtog i august, og som kan læses på vor
hjemmeside.
2018 har på mange måder været ekstrem. Den meget tørre sommer har besværliggjort meget af
arbejdet på banen, men på trods af de besværlige forhold er det lykkedes vore greenkeepere Bent
Kristensen og Niels Christian Jensen, med hjælp af Alex Rasmussen, at holde banen i en – efter
omstændighederne – god stand. En stor tak for samarbejdet til Jer.
Foruden vore medarbejdere skal der også lyde en stor tak til alle medlemmer, som har ydet en indsats i
forbindelse med forårets arbejdsdag, hvor 61 medlemmer mødte op til klargøring og oprydning på
banen.
Nu handler det om at fortsætte det gode vedligeholdelsesarbejde, således vi kan opretholde og udvikle
standarden på vor bane. Der forestår nu et arbejde med eftersåning af banen og udskiftning af sandet i
vore bunkers – jf. før omtalte udviklingsplan.
Vi er netop blevet begavet med 200 normannsgrantræer, hvoraf størstedelen er blevet plantet ud på
baneområdet. Der er tale om træer på ca. 50 cm. højde, og de er alle i potter med klump, så vi håber de
kan få en god start og blive til forskønnelse af vort baneanlæg.
Som tidligere år opretholder vi spil på sommergreens, ligesom banens længde opretholdes, således der
også er mulighed for handicapregulering i vinterens løb.
Jeg vil i den forbindelse indskærpe, at det er helt afgørende, at vi passer godt på banen, for at denne
mulighed kan opretholdes.
HUSK DERFOR ALTID AF RETTE NEDSLAGSMÆRKER OP OG LÆGGE TØRV PÅ PLADS.
Begynderudvalget, der har haft Hans Hessellund som formand, har til opgave at hjælpe nye golfspillere i
gang, og det er gået rimeligt i 2018.
Vi havde håbet på et større antal begyndere, som jo også afspejler sig i medlemsudviklingen i vor klub.
Det er også begynderudvalget, der står som arrangør af de populære ”onsdagsturneringer”, som er 9
hullers turneringer for spillere med handicap på 37 og derover. Der har hele sæsonen været flot
tilslutning til disse turneringer, og der er ingen planer om at ændre på disse arrangementer i den
kommende sæson.
Der skal på ingen måde være nogen som helst tvivl om, hvad begynderudvalgets primære opgave er.
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Det er kort og godt at tilføre Åskov Golfklub flere medlemmer, og indsluse disse i klubben, så de så
hurtigt som muligt bliver en del af livet i klubben.
Jeg vil gerne gentage tidligere opfordringer, til alle medlemmer, om at tage venner og bekendte med en
tur i Åskov Golfklub og dermed udbrede interessen for golfspillet og for Åskov Golfklub – driving range,
puttinggreen og par-3 bane må gerne benyttes til formålet.
Der er fortsat rigtig god plads på vor golfbane, og en medlemsforøgelse på blot 50 fuldgode voksne
medlemmer vil skabe et vist økonomisk råderum til fortsat udvikling af vor klub – så kære medlemmer
der er på sin vis tale om hjælp til selvhjælp.
Dansk Golf Union har netop lanceret et nyt objekt til erhvervelse af nye medlemmer. Det drejer sig om
en ”startpakke”, der dækker et prøvemedlemskab, og som kan bruges som et gaveobjekt.
Prisen er kr. 500,00, og startpakken kan købes på Dansk Golf Unions webshop, og vi får også nogle
leveret til klubben, hvor disse kan købes.
Det kunne måske være en god julegaveide til kvinden eller manden, som ønsker en livsforlængende
fritidsbeskæftigelse.
Juniorudvalget, havde i 2018 Jan Christensen som formand. Sammen med trænerne – Andreas Thune
og Michael Nielsen – har dette udvalg forestået træning af klubbens juniorspillere, og der har været fin
tilslutning til træningen fra juniorspillernes side.
Juniortræningen vil igen i 2019 blive under ledelse af Andreas Thune og Michael Nielsen. Mere om
juniortræningen m.m. fra juniorudvalget, som nu efter generalforsamlingen vil blive sammensat og
lægge planerne for sæsonen 2019.
Endelig glæder det mig, at se vore dygtige unge spillere repræsentere Åskov Golfklub på fortræffelig vis i
juniorturneringer og ranglisteturneringer. Jeg synes da lige, at der skal lyde et stort tillykke til Fie Skovdal
Pedersen, der vandt danmarksmesterskabet i short game i 2018.
Sponsorudvalget har haft Michael Nielsen som formand, og dette udvalg har, i samarbejde med
turneringsudvalget, til opgave at etablere alle sponsoraftaler, som er en både væsentlig og helt
uundværlig indtægtskilde for klubben.
Det er også sponsorudvalget der koordinerer alle kontakter til sponsoremnerne, således vi sikrer, at vi
ikke løber erhvervslivet på dørene i tide og utide.
Udvalget har igen i 2018 udført et flot salgsarbejde og bruttoindtægterne har igen i 2018 holdt et flot
højt niveau – endda realiseret en mindre øgning fra 2017 – foruden naturalier og de sponsorerede
præmier til vore turneringer.
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Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vore sponsorer for en uvurderlig støtte til vort arbejde i
Åskov Golfklub.
Sportsudvalget har Michael Nielsen som formand, og dette udvalgs opgaver har været varetagelse af de
sportslige aktiviteter i klubben. Det vil sige danmarksturneringen og regionsgolfturneringen.
I 2018 har vi deltaget i danmarksturneringen med 4 hold – 1 damehold i 3. division, 1 herrehold i 3.
division, og 2 herrehold i kvalifikationsrækken.
Som tidligere nævnt vandt det ene kvalifikationsrækkehold puljen og oprykningsspillet, og har dermed
kvalificeret sig til at spille i 5. division i 2019.
Dameholdet formåede også at vinde puljen, men det blev desværre et knebent nederlag i
oprykningsspillet, så de forbliver i 3. division i 2019.
Igen i 2019 vil Åskov Golfklub være repræsenteret med 4 hold i danmarksturneringen – damehold i 3.
division, herrehold i 3. division, herrehold i 5. division og herrehold i kvalifikationsrækken.
Dameholdet i 3. division er placeret i en pulje med Benniksgaard, Gyttegård og Varde.
Herreholdet i 3. division er placeret i pulje med Gyttegård, Herning og Silkeborg Ry.
Herreholdet i 5. division er placeret i pulje med Brande, Horsens og Vejle.
Herreholdet i kvalifikationsrækken er placeret i pulje med Brande, Dejbjerg og Silkeborg Ry (Ry banen).
Jeg vil ønske god vind for alle 4 hold i den kommende sæson.
I 2018 har vi også deltaget med 4 hold, i regionsgolfturneringen – i B-rækken og C-rækken, samt i
veteran B-række og C-række.
Holdet i B-rækken formåede at vinde puljen og deltog dermed i slutspillet, hvor ¼ finalen desværre blev
endestationen.
I veteranrækken klarede B-holdet også et vinde puljen og deltog dermed i slutspillet, hvor semifinalen
desværre blev endestationen.
Vi vil snarest lave et opslag for interesserede spillere til regionsturneringsholdene, således vi kan
tilmelde de enkelte hold – der er deadline i starten af 2019.
Turneringsudvalget har i 2018 været en opgave for Brita Heesgaard, og dette udvalg er ansvarlig for al
turneringsafvikling i klubben – lige med undtagelse af onsdagsturneringerne.
I Åskov Golfklub er der turneringstilbud til vore medlemmer ugens 4 første dage – damerne bruger
mandag aften, tirsdagene er der to tilbud, dels en 9 hullers turnering om formiddagen og dels en 18
hullers turnering om aftenen, onsdag aften en 9 hullers turnering, hvor vore begyndere introduceres i
turneringsspillet (denne turnering administreres af begynderudvalget) og seniorerne er aktive torsdag
formiddag. I vinterperioden er der tilbud om deltagelse i en turnering hver søndag formiddag.
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Desuden har der, i lighed med tidligere år, været afholdt ca. 2 klubturneringer hver måned.
Deltagerantallet har været noget svingende, og turneringsudvalget er gået i tænkeboks omkring
eventuelle ændringer – skal der eksempelvis være flere par turneringer eller andre ændringer?
Forslag modtages gerne i forslagskassen i klubhuset eller pr. mail til Brita eller klubben.
Det er vor opfattelse, at der er tale om et passende antal turneringer, således der er tale om meget få
banelukninger, og stort set aldrig banelukninger både lørdag og søndag.
Det vil derfor altid være muligt for medlemmerne at komme til at spille i weekenderne.
En undtagelse er dog klubmesterskaberne, som afvikles over to dage. Deltagerantallet i dette års
klubmesterskaber var på niveau med tidligere år, men der kan fortsat godt være plads til flere.
Vi havde i år oprettet flere rækker idet vi havde udvidet med midage damer og herrer samt super
veteran damer og herrer – til i alt 12 rækker. Men der var desværre ikke tilslutning fra et tilstrækkeligt
antal damer, i rækkerne midage, seniorer og super veteraner, til at disse kunne gennemføres.
Efter en lang weekend i slutningen af september kunne vi kåre klubmestre i 9 forskellige rækker, og der
skal herfra lyde et stort tillykke til klubmestrene 2018, som blev:
Junior piger: Dorthea Arvad Dall. Junior drenge: Aleksej Pedersen
Damer: Cecilie Ludvigsen. Herrer: Daniel Nyegaard.
Midage herrer: Erik Krog Jensen
Senior herrer: Tonny Thorsen.
Veteran damer: Inger Madsen. Veteran herrer: Preben Strand.
Super veteran herrer: Martin Pedersen
Turneringsprogrammet for 2019 vil, når de sidste aftaler er på plads, fremgå af hjemmesiden og ved
opslag i klubhuset. Der forventes et antal turneringer stort set svarende til antallet i 2018.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vore turneringssponsorer for nogle flotte præmier til vore
turneringer. Turneringsafvikling er en betydningsfuld del af klubben – både hvad angår livet i klubben,
og hvad angår økonomien.
Med hensyn til turneringsafviklingen har vi i 2018 forsøgt at udnytte tiden lidt bedre, idet ventetiden,
medens der indtastet scores, er blevet anvendt til spisning for de spillere, som har bestilt mad i
forbindelse med den enkelte turnering.
Vi har tilsyneladende været lidt uklare i beskrivelsen af dette forløb og formålet.
Formålet er alene at udnytte tiden bedre (nemlig ventetiden inden præmieoverrækkelsen), således de
spisende deltagere, og de ansvarlige for afviklingen, ikke skal vente indtil præmieoverrækkelsen er
afsluttet, inden der spises.
Alt i alt vil jeg hævde, at denne afvikling resulterer i et bedre forløb på turneringsdagen, således det ikke
tager en hel dag – med start kl. 9.00 vil det for langt de fleste være muligt at være hjemme igen ca. kl.
15.00, også efter de har spist i forbindelse med turneringen.
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For at fjerne eventuelle misforståelser, vil jeg lige understrege, at det er helt frivilligt om deltagerne
ønsker at spise i forbindelse med turneringerne – det er alene et tilbud.
Økonomi og fremtid.
Jeg vil senere gennemgå regnskabet i detaljer, men jeg vil gerne slå fast, at vi i bestyrelsen finder årets
overskud på kr. 71.371 efter afskrivninger for tilfredsstillende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vi
i årets løb har modtaget et tilskud på kr. 125.000 fra Herning Kommune til færdiggørelse af
renoveringen af Sandetvej 4.
Når vi ser nærmere på klubbens indtægter, kan det konstateres, at 64% af alle indtægter er
kontingentindtægter fra medlemmerne.
Men firkløver og greenfee indtægterne udgør også en stor del, idet denne del bidrager med 18%,
medens reklame- og sponsorindtægter udgør 9%.
Kigger vi på, hvordan pengene anvendes, udgør personaleudgifterne samlet set 51% af alle udgifter, og
renteudgifter og leasingudgifter udgør 18%, medens udgifterne til vedligeholdelse af maskiner og bane
udgør 15%.

Fordeling af indtægterne
Kontingentindtægter m.m. 64%
Firkløverindtægter 11%
Reklame og sponsorindtægter 9%
Greenfee indtægter 7%
Andre indtægter - tilskud m.m. 4%
Turneringer 3%
Klubhusdrift 2%
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Fordeling af udgifterne
Personaleudgifter 51%
Renteudgifter og leasing 18%
Vedligeholdelse af maskiner og bane 15%
Administration og markedsføring 9%
Leje af arealer 8%
Spoetsaktiviteter 2%
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Vi finder ligeledes, at den bogførte egenkapital på kr. 1.047.898 er tilfredsstillende. Det skal samtidig
bemærkes, at den samlede balance pr. 30.9.2018 er bogført med kr. 5.002.219, og vore maskiner og
inventar er nu bogført med kr. 0, vort baneanlæg er bogført med kr. 3.718.229, og Sandetvej 4 samt
klubhus og bygninger er bogført med i alt kr. 1.215.116.
Som tidligere ønsker bestyrelsen en bemyndigelse til optagelse af langfristede lån til finansiering af de
gennemførte og planlagte investeringer, således vore renteomkostninger kan holdes indenfor de
budgetmæssige rammer. Det vil være en fast årlig tilbagevendende begivenhed, for at sikre bestyrelsen
arbejdsrum til hele tiden at tilpasse finansieringen. Der er p.t. ikke nogen planer om ny låneoptagelse.
Som det har fremgået af indkaldelsen til denne generalforsamling, er det bestyrelsens indstilling, at vi
fastholder vore kontingentsatser på uændret niveau, og det er indarbejdet i budgettet for det
kommende år.
I dette budget er der afsat midler til græsfrø til eftersåning af hele banen og til sand til størstedelen af
vore bunkers, som jeg tidligere har omtalt under baneudvalget.
Til foråret 2019 udløber en større leasingaftale, men vi må se i øjnene, at der bliver brug for en ny aftale,
idet vi er nødt til at investere i en ny traktor, en ladbil og en hurtigprikker.
Det fremgik ligeledes af indkaldelsen, at bestyrelsen foreslår en organisatorisk ændring, således antallet
af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 til 5 medlemmer.
Baggrunden for denne ændring er, at vi ønsker at trimme bestyrelsesarbejdet, og samtidig sikre, at de
enkelte udvalg får adgang til alene at arbejde med lige bestemt det, der er interesseområdet for det
enkelte udvalg.
Det vil selvsagt også betyde, at det ikke nødvendigvis er alle udvalgsformænd, der er bestyrelsesmedlemmer, og derfor vil vi i bestyrelsen fordele opgaverne, således der er kontaktpersoner til de
enkelte udvalg i bestyrelsen.
Fremadrettet vil vi i bestyrelsen fordele indsatserne, således vi både ser på det foreningsmæssige og på
det forretningsmæssige. Nogle vil blive ansvarlige for at tilføre midler til klubben og andre vil blive
ansvarlige for, at vi bruger de tilgængelige midler på bedst mulig måde.
En af de første opgaver bliver udarbejdelse af Åskov Golfklubs virksomhedsplan og en forretningsorden
for bestyrelsesarbejdet, samt et årshjul så vi kommer på forkant med de forestående opgaver.
Jan Christensen vil senere lave en kort præsentation af tankerne bag ændringen af strukturen.
I forbindelse med tilpasningen af vores logo har vi arbejdet med vor markedsføring, og i den forbindelse
vil vi fremadrettet arbejde mere med faste skabeloner.
Baggrunden er dels, at vi ønsker et markedsføringsredskab, som er let at administrere, og et ønske om
at en større grad af ensartethed sikrer et mere professionelt udseende.
Det vil I bestemt komme til at se mere til i den kommende tid, og jeg gerne gentage min tidligere
opfordring til alle facebookbrugere, om at dele de opslag, som vi lægger på klubbens facebookside.
Det skulle gerne øge det generelle kendskabsniveau til Åskov Golfklub.
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Som det formentlig er Jer alle bekendt, byder 2019 på nye forenklede golfregler, og vi vil i den
forbindelse arrangere et par regelaftener her i klubhuset, hvor reglerne vil blive gennemgået.
Nærmere informationer desangående vil blive udsendt via nyhedsbrev og på hjemmesiden.
Som så meget andet har vi også set på Åskov Golfklubs værdigrundlag og formål, som vil blive en del af
klubbens virksomhedsplan, og nogle af disse tanker går i retning af, at Åskov Golfklubs formål er at:
 Fremme kendskabet til golf.
 Fremme færdighederne i golf.
 Være en breddeklub, med plads til elitegolf.
 Sikre at de nødvendige faciliteter hertil er til stede, og opretholde et tilfredsstillende
kvalitetsniveau.
 Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for klubben.
Med disse formål i tankerne og den omstændighed, at vi har en rigtig god og udfordrende golfbane, er
det fortsat vor opfattelse, at vi med medlemmernes hjælp kan realisere en pæn medlemsfremgang, og
jeg vil i den forbindelse endnu engang gerne bede om Jeres hjælp til at introducere nye medlemmer i
klubben.
En nettotilgang på blot 50 nye voksne fuldgyldige medlemmer vil forøge vores nettoresultat med ca. kr.
225.000, som ville forøge vor økonomiske handlefrihed og dermed åbne nye muligheder for den
fortsatte udvikling – uden det på nogen måde vil kollidere med klubbens formål, og der vil fortsat være
god plads på banen.
Tak.
Jeg vil afslutte dette års beretning med at bringe en stor tak til alle de medlemmer, som i årets løb på
forskellig vis har udført et stort og uegennyttigt arbejde for Åskov Golfklub – jeg tillader mig at undlade
at nævne nogle navne, så jeg ikke glemmer nogen – men tak for indsatsen, som jeg håber vi også må få
glæde af fremadrettet.
Tak til vore ansatte for veludført arbejde og et godt og konstruktivt samarbejde.
Tak til vore samarbejdspartnere, det være sig vore gode og hjælpsomme naboer og sponsorer for en
meget stor og værdifuld støtte.
Tak til pressen for en loyal dækning af vore aktiviteter.
Til slut tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne løb.

Kristian Hansen
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