Optimistisk medlemsmøte i Vestfold GK
Rundt 40 medlemmer kom til Vestfold Golfklubbs medlemsmøte tirsdag 28.
november. Møtet bar i stor grad preg av optimisme – både over gjennomføringen
av 2017-sesongen, økonomi, sportslige resultater og utsiktene til neste års sesong.
Alle sa seg fornøyd med en bane av særlig høy standard, godt vedlikehold og at
økonomien er under full kontroll.
Det var styreleder Bjarne Kihle som ønsket de fremmøtte velkommen.
Headgreenkeeper Oddbjørn Tidemann sa at status for banen er god. Det er å
håpe at værgudene er snill mot anlegget over vinteren. Etter sesongslutt har
banemannskapene hugget en del dårlige trær og frigjort edeltrær. Alt for å
hindre skygge på greenene. Det er også ryddet mye underskog og skudd, og det
er drenert en rekke steder på banen. I løpet av 2017 har Bane investert i ny
fairwayklipper, clubcar/arbeidsbil, nye pumper til vanningsanlegget og ny
utleiebil.
For 2018-sesongen planlegger Bane å investere i ny teeklipper, ny rulle til
greenene og et børstesett til greenklipper.
Rekordinntekter.
Styreleder kunne fortelle at klubben har slått alle rekorder med greenfeeintekter
i 2017. Klubben kan notere inntekter på til sammen NOK 1 677 413 fra greenfee.
Det er få baner – om noen i det hele tatt – som kan fremvise slike inntekter fra
gjestespillere. Styrets strategi med å gi ensartet rabatt og pris til alle som vil
spille på banen vår, synes å ha gitt det resultatet vi alle ønsket oss. Klubben
kommer til å nå de samlede, budsjetterte inntektene på vel NOK 9,6 millioner.
Statistikken viser at vi hadde flest gjester fra Sandefjord GK med 584, Nøtterøy
GK 254, Borre GK 55, Larvik GK 50, Norsjø GK 11, Tjøme GK 50, Oslo GK 102 og
156 gjestespillere kom fra Haga GK. Banen har hatt et belegg på 62,5%. Belegget
gjelder bekreftede starttider.
Høy score på tilfredshet.
Kristin Carlsen gikk gjennom årets medlemsundersøkelse fra Golfbox. 1026
medlemmer ble invitert til undersøkelsen og 348 sendte inn svar. Jevnt over er
alle svært tilfreds med bane, sosialt miljø, café, klubbhus og proshop. Scoren er
godt over gjennomsnitt score for landets baner.
En tilsvarende undersøkelse er gjort blant våre gjestespillere. Scoren var her
faktisk enda høyere for deler av spørsmålene. Høyest kom pris og produkter,
bane og proshop. For pris og produkt var scoren faktisk 89 prosent – som er
usedvanlig høyt regnet mot gjennomsnitt for alle andre baner på 71 prosent.
Sportslig suksess.
Det er morsomt og gøy å lese og høre om de gode resultatene våre profesjonelle
og amatører har oppnådd. De setter Vestfold GK på kartet. Vi har tradisjoner på

å få frem gode spillere, særlig blant de unge. Dette er et arbeid vi vil fortsette
med. Vestfold GK har sammen med Morten Hagen fra NGF forsøkt å få til et
samarbeid med de andre klubbene i fylket med ekstra satsing på barn og unge.
Dette har vist seg vanskelig – og spesielt på grunn av økonomien i de andre
klubbene vi ønsker å samarbeide med, sa styreleder Bjarne Kihle.
Samarbeidet med Sandefjord GK og ”Gullkortet” har vært en suksess for begge
klubbene. Kihle tilla også at klubben har inngått en 2-årig samarbeidsavtale med
Brunstad/OCC med rett til fornyelse. Det er håp om å kunne utvide samarbeidet
med OCC.
Klubben satte bort driften av caféen før årets sesong. Driftsselskapet har gitt
beskjed om at driften fortsetter også i 2018-sesongen.
Ønske om treningsdager.
Det var usedvanlig få spørsmål til styret under medlemsmøtet. Men et spørsmål
fra Grete Mathisen om hvorfor det ikke blir arrangert ukentlige
treningssamlinger for alle medlemmene som ikke er konkurransespillere eller
går på begynnerkurs, skapte bred debatt.
– Vi er jo et idrettslag og det er mange av oss som ville sette pris på en ukentlig
treningsøkt. Det ville være bra både for det sosiale miljøet og vårt eget spill.
Dette kan komme i tillegg til eventuelle protimer med George, sa hun.
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