
Beretning for Aarhus Aadal Golf Club, 2020 
 

 DRIFT AF GOLFKLUB UNDER COVID-19: 

 

Året 2020 startede helt normal for golfklubben bl.a. med afholdelse af 

generalforsamling den 3. marts. 

Den 11. marts forlod normaliteten os, idet statsministeren på TV meddelte, at 

landet i vidt omfang skulle lukkes ned som led i en bekæmpelse af Coronavirus, 

der med rekortfart brød ud over store dele af verden. 

Der var berammet et bestyrelsesmøde til den 26. marts, men det stod klart, at 

beslutningerne ikke kunne vente på det, så dagen efter blev de mest 

presserende beslutninger truffet. Vi var pludselig i en situation vi aldrig havde 

været i før. 

Der blev afholdt et bestyrelsesmøde den 16. marts, hvor det blev besluttet at 

holde banerne åbne og følge regeringens anvisninger. Desværre sneg det sig 

ind i beslutningen, at vi også ville følge DGU’s anbefalinger. De var ikke 

offentliggjort før vort møde, På denne baggrund fik vi desværre besluttet at 

lukke banerne. Vi fik en henvendelse fra Aarhus Golf Club om vi ville være 

medunderskrive en fælles skrivelse til DGU, hvor underskriverne påpegede, at 

der ikke fra officielt hold var fremsat opfordringer til at lukke golfbanerne. 

Underskriverne af henvendelsen var udover Aarhus og os, Mollerup og 

Horsens. Mollerup meddelte senere, at de alligevel ville følge DGU’s 

anbefalinger og lukke deres bane. Vi besluttede at åbne 9-huls banen for 

medlemmer med restriktioner, herunder at der skulle spilles 1 eller 2 bolde. 

Jeg var spændt på at se, hvordan det ville gå, men kunne heldigvis konstatere, 

at medlemmerne selvfølgelig fulgte anvisningerne. Stor bane blev åbnet for 

medlemmer den 29. marts, men stadig med 1 og 2 bolde. Først den 15. april 

blev der åbnet for 4 bolde også for green fee gæster og XL- medlemmer. 

Restauranten, Driving Range, træningsarealerne og undervisning blev lukket 

ned. 

Resten af året har været ”til og fra”, hvad COVID-19’s indflydelse på klubbens 

drift angår. Aktuelt bruger vi en del kræfter på at få afviklet vores 

generalforsamling. 



Bestyrelsen var temmelig bekymrede for, hvorledes COVID – 19 ville påvirke 

vores økonomi. Det viste sig imidlertid, at driften blev bedre end forventet. Det 

skyldes både medlemstilgang og større greenfee indtægter end budgetteret. Vi 

har tilsyneladende profiteret af, at danskerne har holdt ferier herhjemme og 

nogle har i den forbindelse taget golfudstyret med. Vi tilskriver også vore 

baners høje kvalitet en stor del af succesen. Endnu engang tak til greenkeeper 

staben for særdeles veludført arbejde. Det gode vejr kan dog også have haft en 

positiv virkning.  

Vi havde i en kort periode sendt 4 medarbejdere hjem på lønkompensation og 

vi har fået kompensationen udbetalt. 

Der har under hele forløbet været fokus på anvendelse af værnemidler, såsom 

sprit, masker og hygiejne. En af de vanskelige udfordringer var at gøre brug af 

buggies coronasikker. Det lykkedes med indkøb af et aggregat, som Claus 

Jørgensen støvede op. Dorthe påtog sig at afspritte buggiene, så de var 

coronafri før hver udlejning. 

  

DRIFT AF RESTAURANT: 

Igen, igen havde vi problemer med driften af restauranten. Vi var sikre på, at vi 

havde fundet en god løsning. Det havde vi ikke! Det kan godt være, at der har 

været noget galt med forventningsafstemningen, som vi ellers havde defineret 

i Forpagtningsaftalen. Imidlertid fremgik det, at vores aftalepart ikke 

kunne/ville leve op til aftalerne. Forpagterne opsagde aftalen til udgangen af 

2020 og stoppede ”de facto” 1. november. Jeg vil gerne her pege på, at starten 

for dem var alt andet end problemfrit: I efteråret 2019, hvor de startede, var 

det regnvejr meget af tiden. Det gjorde, at kunderne ikke var der. Imidlertid 

måtte vi konstatere, at aftaler blev ignoreret

 

og en uvilje til at rette ind, så et samarbejdet kunne være muligt. Da vi kom 

hen i foråret, blev vi ramt af coronakrisen. Vi forsøgte at hjælpe ved at hjælpe 

med markedsføring af take away og udstedelse af gavebreve, der skulle hjælpe 

på likviditeten. Det var en frustrerende oplevelse, især i betragtning af, at vi 

fortsat måtte lægge øre til, at klubber i klubben ikke fik det de havde bestilt til 

de månedlige bespisninger de havde. Ophøret af kontrakten var uundgåeligt og 

vi kunne igen se frem til at skulle finde en ny forpagter. Efter nogen søgning og 

forhandlinger indgik vi en aftale med Peter Martin om driften. Peter er bl.a. 



uddannet kok. Det er planen at gøre restauranten til en golfrestaurant, der skal 

betjene golfere. Det betyder ikke, at andre arrangementer er udelukket, men 

alene, at det ikke må gå ud over betjeningen af golferne. Jeg håber, at I alle vil 

støtte vores restaurant. Det er en betydelig del af klublivet, at man har denne 

service. Inden oplukning skal der foretages ret omfattende reparationer i 

køkken/bar områderne. Der er annonceret åbningsreception den 6. marts. Det 

kan ikke lade sig gøre. En anden dato vil blive fastlagt, når det kan lade sig gøre 

at mødes. 

 

AKTIVITETER I ØVRIGT: 

- Finn Bisgård og Jan Lemming fik færdiggjort renovering af toiletter og 

etablering af LED-lys. 

- Der blev opsat gardiner i både restaurant og ved mødelokale i kælderen. 

Igen bidrog fam. Bisgård med arbejde og sponsorat for en del. 

- Underetagen og adgangen dertil blev istandsat af malermester Ole Bay, 

Finn Bisgård og Hammelsvang, der gav et bidrag til den nye 

gulvbelægning. 

- Robotten til græsslåning på Driving Range blev sat i drift. Det har været 

en succes, der nok følges op med anskaffelse af en fætter til robotten. 

Den skal samle bolde op. 

- Vi fik vores buggies sat i sving med den rabatordning vi havde 

annonceret. Den væsentligste rabat blev givet til fuldtids-og 

hverdagsmedlemmer på over 70 år. Rabatten bestod på, at man kunne 

købe et 10-turs kort for kr. 1.000. Det er vores opfattelse, at det har 

bevirket, at ældre medlemmer med småskavanker opretholder 

medlemskabet nogle ekstra år. Ordningen vil fortsætte. 

- Det skal her gentages, at buggies blev afsprittet efter brug. 

- Sidst på året gik Claus Jørgensen i krig med mus og rottet udendørs og i 

bagladerne. Det har givet gode resultater, men vi slipper aldrig helt af 

med dem med den beliggenhed vi har. 

- Der er etableret et Vedligeholdelsesudvalg, hvis hovedopgave det var at 

gøre nedgangen til 1. tee betydelig mere attraktiv end før. Udvalget fik 

også styr på beplantningen ved hovedindgangen, så det giver indtryk af 

en velordnet og -veldrevet klub. 

- I 2020 opfordrede vi igen medlemmerne til at give gaver på kr. 200 med 

henblik på at opretholde vores status som almenvelgørende forening, så 



vi kunne deltage i at få del i puljen med momsrefusion. Vi fik en refusion 

på kr. 231.000 for året 2019. Dejligt, at det hjælper. 

 

BLEV DER OGSÅ SPILLET GOLF? 

Da banerne blev åben for spil, blev det pludselig et problem at få tider, idet 
reservationerne optog de fleste tider. Det gav anledning til, at boldrenderne 
blev nedlagt, så mulighederne for at reservere blev bedre. Vi var tæt på at 
limitere antallet af reservationer, samt observere ”no show” spillerne med 
henblik på at få dem sanktioneret, når de undlod at bruge deres tider. Så vidt 
kom det ikke, men værktøjet kan hurtig hives frem. 
Der meldte sig så det problem, at spillerne i stigende grad ikke kunne finde ud 
af at rette nedslagsmærker op. Det gav problemer med kvaliteten af greens, 
der jo ellers er vores stolthed. Det er rigtig træls, men det kan blive 
nødvendigt, at indføre kontrol af, at man har pitchfork med i lommen. 
Vi havde rigtig mange green fee spillere på besøg, men har ikke indtryk af, at 
de har været dårligere til at oprette end vi selv har været. 
 
Vore medlemmer havde også i 2020 mulighed for at tegne et XL-medlemskab, 
der jo giver adgang til at spille gratis på 6 andre baner. 133 medlemmer 
benyttede sig af den mulighed, og de har spillet i alt 1.524 runder, medens 
vores bane blev spillet 2.408 runder. I alt har de 7 klubber spillet 13.615 runder 
hos hinanden.  
 
Som sædvanlig overgik begynderudvalget, hvad man måtte forvente, efter at 
begyndelsen af sæsonen blev ødelagt af COVID-19. Man nåede igen 130, der 
gik igennem programmet. Dertil kommer, at der er oprettet ventelister for 
2021 for dem man ikke nåede i 2020 Det er dejligt at se fødelinjen fungere.  
 
Turneringsudvalget havde lagt ud med at arrangere 8 matcher. Det ændrede 
COVID-19 sig til 3!  
Imidlertid gennemførtes det løbende hulspil sideløbende med turneringerne 
og med en høj deltagelse vil det nok blive udbudt også i 2021. 
Klubmesterskaberne blev afviklet som planlagt. (Klubmestrene ses i vedlagte 
bilag). 
 
Også i 2020 var vi med i RegionsGolfVest ABCD-turneringen. Puljespillet blev 
på grund af COVI-19 halveret fra 6 til 3. Der var også deltagelse i 
Senior/Veteran – turneringen. Ialt deltog Aadalen med 7 hold, som ikke gjorde 
noget væsen ud af sig. I 2021 deltager vi igen med 7 hold. 



 
Vores energiske Pro, Oli, introducerede et nyt golfformat ”Cirkusgolf” for de 
mindste. Første dag var lørdag den 15. august, hvor der var mødt ca. 50 incl. 
De voksne ledsagere. Et glimrende initiativ, der også er med til at gøre klubben 
kendt i nærområdet. Arrangementet løb af stablen over 3 lørdage. 
Der blev arrangeret ”Spil med golf”, der går ud på, at man kan komme ind fra 
gaden og få lidt undervisning, en omgang på 9-huls banen og en introduktion 
til klubben. Der var mange deltagere. 21 af dem bestemte sig til at prøve 
golfen som medlem. 
På trods af COVID-19 bøvl lykkedes det juniorudvalget at holde liv i golfen for 
de unge. Ikke mindst har man flot kunnet gennemføre den efterhånden 
traditionsrige Golf Camp for juniorerne fra en stor del af landet. 

 
KLUBBER I KLUBBEN: 
 
Det blev  også for klubberne i klubben en kamp for at gennemføre 

matchene som de plejer. Det lykkedes ikke helt, men  det lykkedes dog 

for en stor del af aktiviteternes vedkommende. Antallet af 

medlemmer i klubberne er for de fleste det samme som året før. 

Aktiviteterne med venskabsmatcher og udflugter blev for en stor del 

gennemført.  

Der skete dog det sensationelle, at bamsen skiftede til rødt tørklæde efter at 

have brugt det blå i en række år. 

 

HVORDAN GIK DET SÅ? 

Bestyrelsen havde en bunden opgave i forhold til den aftale der var med 

banken. Vi blev ærlig talt lidt forskrækket, da COVID-19 tog magten. Frygten 

blev heldigvis gjort til skamme, og vi kan præsentere det bedste regnskab i 

klubbens historie. Det har bevirket, at vi har en positiv egenkapital og en 

værdiansættelse af vores aktiver, der gør, at vi er økonomisk solide. Det er 

først og fremmest medlemmerne, der har muliggjort det, men der skal også 

lyde en tak til Handelsbanken, som har stået det igennem sammen med os. 

Den rekonstruktionsplan vi var nogle, der fremlagde i efteråret 2016, er 

gennemført. Hvad så? Vi må erkende, at de kompetencer det har krævet, ikke 

nødvendigvis er de samme som de, der skal bruges for at drive klubben videre. 

Det er derfor, og fordi nogen af os er af ældre model, vi har efterlyst nye 



kandidater til bestyrelsen, så der kan komme gang i et generationsskifte. Der er 

ikke skiftet ud i bestyrelsen de seneste 4 år. 

 

AFVIKLING AF GENERALFORSAMLING: 

Det bliver en underlig og bøvlet generalforsamling vi holder i år. Vi har bestilt 

lokaler på Fjordgade Skole til 2. marts. På grund af forsamlingsrestriktionerne 

kan det imidlertid ikke lade sig gøre. Det betyder, at den generalforsamling vi 

indkalder til ikke kan afholdes! Efter at have undersøgt hos vise folk hvad vi så 

gør, er vi nået til det resultat, at den fremsendte dagsorden med bilag, 

herunder beretning, forslag til vedtægtsændring, regnskab, budgetter og 

kontingent for 2022, bliver det, der bliver behandlet på den generalforsamling, 

der så holdes på et senere tidspunkt, hvor vi har mulighed at holde den. 

Indkaldelsen vil ske med det varsel vore vedtægter bestemmer. Vi lægger os 

altså på lur og ser efter, hvad regeringen bestemmer i henseende til 

forsamlingsreglerne. Den siddende bestyrelse bliver så en 

”forretningsbestyrelse”, der alene må træffe beslutninger om den daglige drift, 

herunder gennemføre tidligere og/eller presserende beslutninger. 

Vi har tidligere haft en opfattelse af, at vi må kunne gennemføre 

generalforsamlingen digitalt. Det kan ikke lade sig gøre uden hjemmel i 

vedtægterne, og en sådan har vi ikke. For at gardere os for en lignende 

situation har vi besluttet at ændre vedtægterne. Ændringsforslaget er vedlagt 

indkaldelsen. Den endelige indkaldelse til generalforsamling vil også i år blive 

anderledes, idet de der ønsker at deltage, skal melde sig til i god tid før 

forsamlingen for, at vi kan få et overblik over hvor mange vi skal skaffe plads 

til. Man kan altså ikke dukke op på selve dagen og få adgang. Det er ikke i 

overensstemmelse med vedtægterne, men DGI’s jurister siger god for denne 

fremgangsmåde, idet der er tale om en slags nødret, der går forud for 

vedtægterne. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER: 

 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, kontoret, medarbejderne og alle frivillige 

hjælpere for et godt samarbejde. Det har været et besværligt år, hvor vi alle 



har skullet indrette os på forhold vi aldrig har oplevet før, men jeg har stort set 

ikke oplevet, at man har været opgivende eller strittet imod de beslutninger vi 

har måttet tage. Nogle har været uenige i nogle af vore dispositioner, men 

kritikken har – med få undtagelser – været sober og saglig. 

På grund af de ekstraordinære forhold i 2020, er det besluttet, at kandidater til 

”Lederpokal” og ”Hall of Fame” ikke bliver udpeget i år. 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


