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Kære medlemmer, sponsorer og andre venner af Gilleleje Golfklub
2018 blev et år, vi vil huske i Gilleleje Golfklub. Først og fremmest for en fantastisk sommer, hvis
lige kun få har oplevet. Sol, sol og atter sol på varme sommerdage, med masser af folk på banen.
Og med en ny restauratør, som bravt har kæmpet sig ind i klubben og i dag er en fast bestanddel
af vores dejlige klub.
Undervejs tog det gode vejr så meget overhånd, at græsset ikke længere ville gro, og vi blev nødt til
at udsætte indvielsen af det nye træningsanlæg til næste år. Det kan vi så til gengæld glæde os til!
Værre var det, at tørken medførte store sætningsskader især på hul 12 og 13. Lige nu ser det dog
ud til, at greenkeepernes tiltag har afbødet virkningen så meget, at vi undgår de blå pæle i 2019.
Mere generelt har golfsporten ikke fremgang i disse år, og flere klubber har været eller er i direkte
vanskeligheder på grund af manglende indtægter og nok også manglende økonomisk styring.
Gilleleje Golfklub er ifølge DGUs opgørelse per september en af bare fem klubber i Danmark med
stigende medlemstal. Som bekendt kan tal gøres op på mange måder; men helt skidt går det ikke
hos os. Det ændrer dog ikke ved, at også vi bliver nødt til at hæve medlemskontingenterne med
pristallet for at kunne få budgettet 2019 til at hænge sammen.
En af forklaringerne på, at vi ikke er så klemte som mange andre er uden tvivl det fælles projekt,
vi startede sammen med Asserbo, Fredensborg og Hornbæk: KONGEGOLF. Det blev så populært
blandt medlemmerne, at alle fire klubber allerede her i år ét har tjent på tiltaget. Vi plejer at have
ca. 400 greenfee besøg fra de tre andre klubber, i år havde vi 1.600. Og det mens andre klubber i
Nordsjælland er gået voldsomt tilbage på greenfee. KONGEGOLF samarbejdet fortsætter og udvides i 2019, herom mere, når sæsonen nærmer sig.
Det store banerenoveringsprojekt fortsatte i år. Stadig større områder gøres spilbare, det nye
træningsområde er klar til indvielse i foråret, og her sidst på sæsonen fik vi lagt grunden til et stort,
sammenhængende stisystem, som på sigt kommer til at dække hele banen. Et stort sponsorat fra
SCT lægger bunden (i form af grus) til, at vi som den første foreningsejede golfklub i Danmark
kommer til at åbne for, at folk kan køre rundt i buggies og på scootere hele året! Et godt initiativ,
når man tænker på, at også golfspillere bliver ældre. Bestyrelsen arbejder på at finde de ekstra
midler til dette ret så store anlægsprojekt. Mere herom på generalforsamlingen til april 2019.

Uden vore mange frivillige gik det ikke. Vi opfordrede sidst på sommeren til, at medlemmerne
danner frivilliggrupper. Det er blevet særdeles godt modtaget og vil blive udbygget og synliggjort
i næste sæson. Tusind tak til de mange ildsjæle, nye, som gamle, som holder det hele i gang.
Og tak til medarbejderne i sekretariatet, til greenkeeperne og til Winnie. I har alle gjort en indsats
for, at 2018 blev et godt år for Gilleleje Golfklub.

Glædelig jul, tak for i år og godt nytår

På hele bestyrelsens vegne
Niels Freiesleben
formand

