
Formanden og Bestyrelsens beretning for 2020.

Normalt er arbejdet med den årlige beretning hyggeligt. For 2020 er hyggen og begejstring
til at få øje på. Året blev på ingen måde en gentagelse af tidligere år, desværre. 

Starten af 2020, tegnede ellers lovende, tørt og solrigt vejr, perfekt golfvejr og med rimelig 
deltagerantal til ugedags turneringerne.

Situationen blev dog hurtig en anden, for i starten af marts fik vi en kedelig modspiller – 
Coronaen
Mange af vores medlemmer valgte at returnere til Danmark, andre gik i frivillig isolation her
i Frankrig.

Corona restriktioner tog over -  satte vores dagligdag og sociale liv i nyt perspektiv. Først i 
slutningen af maj lukkede golfbanerne op igen. Rigtig mange glædede sig over, at det igen
blev muligt at komme på græs,at  slå til den lille drilske bold og mødes med golfvennerne.
Der var dog en del medlemmer, som var savnet da mange ikke kom retur, da det igen blev
muligt at rejse igen.

I december 2020 modtog GCD meddelelse om, at vi ikke længere kunne være en klub 
under DGU. Der er afholdt møde med DGU og Golfbox. Mødet resulterede i, at vi 
udtræder af DGU og der arbejdes pt. På, at GCD bliver en dansk klub i Frankrig. På den 
måde kan vi stadig bruge  Golfbox.
Udfordringerne er mange, også med det nye WHS system, som fra 2021 afløser det 
kendte HCP-system. Bestyrelsen håber, at vi i løbet af 2021 har en brugbar løsning.

I flere år har de skiftende bestyrelser frygtet nedgang af medlemmer. Vi kan konstatere er 
medlemsnedgangen er nu en realitet.

Medlemstal over de seneste år ses her:
2017 – 166 fuldtidsmedlemmer – 4 passive pr. 31/12
2018 -  171 -                              -  4 –           -
2019 -  178 -                              -  5 –           -
2020 -  163 -                              -  4 -            - 
2021 -  122 -            -  5 -           pr. 12. feb. 2021

Årsagen til den store nedgang er, at rigtig mange er flyttet til Danmark, andre har valgt at 
afvente normale tilstande efter Corona.

Bestyrelsen gør sig store overvejelser om, hvordan GCD skal se ud i fremtiden. Vi skal 
nok ikke forvente den store tilgang af medlemmer i det kommende år.
Er 3 ugedags turneringer for 122 medlemmer realistisk? – jeg tror det ikke. Medlemmerne 
skal i så fald bevise, at behovet er til stede.
Jeg tror, at vi i fremtiden skal tænke i sammenhold for de medlemmer, som stadig ønsker 
at værne og støtte op om vores klub. 
Det kræver dog, at medlemmerne støtter op om de planlagte arrangementer.

Herunder ses hvor mange runder golf, der er spillet over de seneste år:



 
2017 blev der spillet 2373 runder 
2018                         2257 -
2019                         2275 -
2020              1161 -  (Grundet lukkede bane - Covid-19)

Som de forrige år havde vi i 2020 planlagt et væld af enkeltstående turneringer, men 
grundet Corona måtte mange aflyses:

Kønnenes kamp – Parturnering - Provence Open - Forårssæsonens afslutning - Tur til 
Carolina i Italien - Sommergolf i Jylland - Spanienturen  - blev alle aflyst. 

Tur til Taulane blev holdt som en 1 dags tur.

Welcome back,   Nordic Cup, Nykredit Open blev gennemført i perioden hvor golfbaner og 
restauranter var åbne. Tak til sponsorer, Nykredit Cannes og BIL Luxembourg.

Mesterskaber A og B, blev aflyst grundet for få tilmeldte. Usikkert, om det vil blive 
gennemført i fremtiden.

Nordic Cup – ”aben” er stadig i vores varetægt, da vi også i 2020 tabte til vores Svenske 
venner. 
Der blev afholdt 2 Sommer golf arrangementer i Danmark, på Fredensborg og på 
Kokkedal golfbaner. Begge turneringer havde fin tilslutning.

Sommergolf i Frankrig havde fin tilslutning på både 18 – og 9 huls turneringerne.

GCD er privilegeret med fantastiske og meget velvillige sponsorer. Kæmpe stor tak til:
Nykredit i Cannes, Birger Rask, BIL i Luxembourg , 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.

De sponsorer som ikke kom i spil i 2020, har  til stor glæde meddelt, at de er til rådighed 
2021.

Bestyrelsen vil også gerne takke vores revisor Sven Carlsen for de år han har stået til 
rådighed for GCD.

Tusind tak til  turneringsledere – beklageligt, at så mange arrangementer måtte aflyses 
efter jeres planlægning og aftaler var på plads. Turneringslederne og bestyrelsen arbejder 
og håber på, at der vil blive afholdt turneringer i 2021, uden for mange restriktioner, men i 
skrivende stund ser 2021 ud til at få en svær start.

Lad os i fællesskab styrke sammenholdet.
Tak til alle jer, som støtter op om GCD og tak til min medbestyrelse, sponsorer og 
turnerings lederer for godt samarbejde.



Til slut vil jeg takke jer alle for den tillid, som er blevet vist mig. Jeg tiltrådte i 2012 arbejdet 
som en del af bestyrelsen, et arbejde som jeg har haft glæde af, men nu er tiden kommet 
til et skift. Nye kræfter skal til. Jeg ønsker den kommende bestyrelse/GCD alt det bedste i 
fremtiden.

Myrna Hald
formand


