Formanden og Bestyrelsens beretning for 2019.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der ikke er den store forskel på beretningen i
2019 og beretningerne over de seneste år. Årets gang og arrangementer er rent faktisk
tæt på en gentagelse fra de seneste år.
Vi har taget hul på et nyt årti – min og bestyrelsens arbejde ligner også til forveksling året i
forvejen.
Vi holder fokus på medlemstallet, da GCD gerne skulle have sin berigtigelse mange år
endnu. Tilbud som ugedagsturneringer og øvrige arrangementer henvender sig til alle
medlemmer og skal ligeledes have interesse for nye medlemmer.
Arbejdet med at skaffe nye medlemmer er stadig i fokus, så det er med beklagelse at
projektet med at skaffe medlemmer gennem ejerforeningen 21-5, hvor tanken om et
”Husmedlemskab” indtil nu, ikke har givet pote. Positivt set har vi opnået omtale og fået
spredt vores budskab, at der findes en dansk golfklub i Sydfrankrig, der meget gerne
modtager nye medlemmer.
I flere år har de skiftende bestyrelser frygtet nedgang af medlemmer, det er dog ikke gået
så slemt som frygtet, men fri for bekymring er vi ikke, især når vi ved opstart på 2020 kan
konstatere en væsentlig nedgang i medlemstallet.
Medlemstal over de seneste år ses her:
2017 – 166 fuldtidsmedlemmer – 4 passive pr. 31/12
2018 - 171 - 4–
2019 - 178 - 5–
2020 - 157 - 4- 01/02 (opstart på året)
Man kan vælge at være optimist eller pessimist, men vi foretrækker at være optimist og
håber på tilgang af nye medlemmer i 2020.
En mere overskuelig og tidssvarende hjemmeside blev sat i værk – og ja, der var
opstartsproblemer og man skulle lære at navigere rundt på den. Noget nyt er aldrig som
det gamle – heldigvis, vi tror dog, at der er tilfredshed med resultatet.
I 2019 har alle medlemmer løbende modtaget Nyhedsbreve fra bestyrelsen, i
nyhedsbrevet oplyses om nyheder, arrangementer og andre aktuelle emner. Skulle der
være medlemmerne som ønsker at få et indslag i Nyhedsbrevet, skal man ikke betænke
sig, men kontakte Mads Barslund.
Turneringslederne og bestyrelsen forsøger at gøre ugedagsturneringerne og øvrige
arrangementer interessante. Det er derfor glædeligt, at vi i 2019 har haft fremgang i antal
spillede runder. Runderne er selvfølgelig påvirket af vejrforhold, som aflysning af
turneringerne samt banelukningerne.

.

2017 blev der spillet 2373 runder
2018
2257 –
2019
2275 Som de forrige år har vi haft et væld af enkeltstående turneringer.
Kønnenes kamp, Parturnering, Provence open, Afslutning på forårssæsonen, Welcome
back, Efterårstur til Spanien, Efterårstur til Taulane, Mesterskaber A og B, Nordic Cup,
Nykredit Open.
Kønnenes kamp: I år vandt damerne over herrerne, slaget stod på Le Grande Bastide.
Parturneringen blev vundet af Gitte Torp og Jos Hansen, Runner up, Lisbet Sindberg og
Leo Rasmussen.
Klub mesterskabet: I år blev det afviklet både som et A- og B mesterskab. Turneringen
blev afviklet på Saint Donat.
A-rækken spillede som altid slagspil fra scrats.
Damer:
Vinder med 95 slag – Anette Jørgensen
Runner up, 99 Lonnie Westrin-Byford
Herrer:
Vinder med 85 slag Flemming Lademann
Runner up, 88 Jos Hansen
B-rækken spillede slagspil med fuld hcp.
Damer:
Vinder med 80 slag Jette Anita Nielsen
Runner up, 83 Lis Thonbo
Herrer:
Vinder med 77 slag Mads Barslund
Runner up, 80 - Preben Nielsen
Tillykke til vinderne og tak til alle som deltog i mesterskaberne.
Nordic Cup – Vi kunne desværre ikke gentage sidste års bedrift og måtte aflevere pokalen
til vores svenske venner, aben er igen i vores varetægt.
Der blev afholdt 3 Sommer golf arrangementer i Danmark, 2-dags arrangement på Fyn,
samt turnering på Fredensborg og på Kokkedal golfbaner. Alle turneringer havde fin
tilslutning.
Sommergolf i Frankrig havde fin tilslutning på både 18 – og 9 huls turneringerne.
Turen til Italien med 2 dages golf på Villa Carolina er stadig et tilløbs stykke.
Per Møller, der siden 2011 stået for 18 hullers Sommergolf, overlader fra 2020 ansvaret til
Inger Rask. Stor tak til Per, som fortsætter med at arrangere turen til Carolina.

GCD er privilegeret med fantastiske og meget velvillige sponsorer. Kæmpe stor tak til:
Nykredit i Cannes og Danmark, Birger Rask, BIL i Luxembourg og Danmark, Danske Bank
i Luxembourg og Bruun Rasmussens Kunst Aktioner v/ Peter Koch. Bruun Rasmussen
sponserer præmier til TirsdagsGolfen. GCD er meget taknemlig for disse sponsorater.
Også tak til præmie sponsorer på Sommergolfen Fyn:
Pettinaroli Middelfart, advokat Mette Bender Dragør, Hotel Sixtus Middelfart, Visit
Middelfart, Jyske Bank Middelfart, Nykredit København V og Golfklubben Lillebælt.
Bestyrelsen vil også gerne takke vores revisor Sven Carlsen.
Bestyrelsen må tilstå, at efterårs programmet 2019 var presset. Der var mange
arrangementer, som skulle afvikles over kort tid. Det er bestyrelsens opgave at undgå
dette fremover.
Tusind tak til alle turneringsledere - uden jeres indsats ville det ikke være muligt at tilbyde
så mange turneringer og arrangementer. Turneringslederne og bestyrelsen arbejder med
glæde og i håbet om, at vi kan have en fungerende klub mange år endnu.
Lad os i fællesskab styrke sammenholdet og nyde at, vi kan spille golf hele året rundt.
Tak til alle jer som støtter op om GCD og tak til min medbestyrelse for godt samarbejde.
På bestyrelsens vegne
Myrna Hald
formand

