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Historien om:
Karup Å Golfklub og Karup Å
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2017 – 2018
Billeder af Ole Nielsen, Bruno Andersen og
Ole Johnsen

Tekst af Ole Johnsen

Generalforsamlingen den 18. januar 2017
På denne generalforsamling, skete der ikke noget ualmindelig, Jan Søgaard Madsen er stadig formand.
Ole Johnsen træder ud af bestyrelsen og i stedet vælges klubbens WEB mand Henrik Brændgaard som
bestyrelsesmedlem. Henrik Christensen og Allan Troldahl fortsætter i bestyrelsen for endnu 2 år.
Lars Wedel afløses af Per Lauesen som suppleant og Ole Johnsen indgår som suppleant, samtidig med
han fortsætter som Baneudvalgsformand nu på 6. år.
Positive fakta omkring vores bane og klub.
 Vi har nu fået lavet 18 nye græs Tee steder.
 Vi har fået et toilet ved Hul 3.
 Vi har nu fået lavet 2 nye søer, så vi har 3 af slagsen.
Vi har Greenkeeper team, Caretakere, frivillige hjælpere og et BU der fungerer, og får det hele til at virke.
DGU Rating team har været på banen. De roste vores bane, syntes vi gjorde et flot stykke arbejde
med at vedligeholde den. Opmålingen gav ikke nogen særlige ændringer, vi kan beholde HCP
nøglen som den er, men vi kan også ændre Hul 2 med Hul 9, og vi kan ændre Hul 4 med Hul 8, hvis
vi ville.
Vores klubhusudvalg ordner flot alle faciliteter omkring klubhuset. Der er ønsker om at opsætte lydisolering
på lofter og ønsker om at få lavet en udestue/arealoverdækning ud fra stuen med det flade tag. Til tider har
vi ikke plads nok at være på.
I vores garage, er der ønsker om at lave et bagrum, og i 10 af dem gerne med strøm, til de medlemmer der
har el-vogne. Tiden må vise hvad vi kan formå.

Hul 10 som er vores gamle klubhus er nu lavet om til toilet. Der er desværre ingen håndvask men toilettet
har træk og slip. Der er afspritningsvæske til hænderne. Udenfor ses vores vandtank og under den er der
en septiktank.
Baneudvalget havde en kamp med at få græsset til at gro på alle de nye teesteder, og det skønt at der nu
var etableret vandingsanlæg ved dem alle, så flere af dem blev rettet lidt op og der blev sået mere græs.
I november måned lavede baneudvalget en ekstra arbejdsdag på golfbanen. Der var 14 mand der fik
plantet ca. 40 større og mindre egetræer. Træer der var blevet forstukket rundt om, i slutningen af august
måned. Det var derfor vort håb de fleste ville komme godt i gang til foråret i 2018.

Her ses nogle af de træer der blev plantet.

Her se vores nye problem ”Dollarsvamp”

Dollarsvamp siges at være indført fra USA, hvordan vides ikke. Svampen danner store ringe i vore greens
og i kanterne går græsset ud. At bekæmpe dette kræver hårdt arbejde, vi skal prikle, vertikalskære, tilføre
sand og nye græsfrø, og måske tilføre fint muldjord med græsfrø, der skal tromles ned i greenen. Klubben
håber meget på at der findes et middel der kan bekæmpe svampen.
Klubhuset
Opgaven lød på: Opsætning af nye lofter i klublokalerne.
Akustikken i klublokalerne var meget dårlig, velvidende, at det ofte skyldes, at nogen taler meget højt for at
bortforklare deres fiasko på golfbanen! Vi forventede, at det nye loft - et såkaldt ”Akustikloft” ville hjælpe på
problemet. Loftet havde ét af vore medlemmer (Jens B.) fået i overskud og havde venligt foræret det til
klubben, tak for det. Vi delte os op i to arbejdshold – et til hver rum. Stemningen var høj, og der var, som
altid, en del gensidig mobning. (I det andet rum, blev resultatet dog også rimelig godt, arbejdsholdet taget i
betragtning!) (silikone løser mange fejl). Arbejdet gik over alt forventning og kl. godt 1300 var vi færdig, der
var gjort rent og alle møblerne var på plads igen.

Først skulle lamper og andre forhindringer pilles ned før arbejdet kunne gå i gang

Og sådan ser de nye lofter ud, dejligt lyst og nu med bedre akustisk.

Herover ses ørkenen ved fairway nr. 1, der nu står flot som en sø. Flot arbejde er der lavet.

Herover ses ørkenen mellem hul 5 og hul 6, der nu står flot som en sø. Flot arbejde der er lavet.

Generalforsamling den 17. januar 2018
På denne generalforsamling måtte klubben til at ansætte nye folk i bestyrelsen, da Allan Troldahl og Henrik
Christensen uden varsel, men af personlige årsager trak sig fra alt arbejde i klubben og meldte sig ud lige
efter sommerferien 2017, et ½ år efter de var valgt for 2 år mere. I stedet indgik suppleanterne.
Ved denne generalforsamling blev formand Jan Søgaard Madsen valg for 2 år. Kasserer Morten Lie villig til
genvalg. Niels Søe Borup og Ole Johnsen blev valgt for et år, Michael Weltz blev valgt for 2 år.
Da Bruno Andersen ønskede at stoppe, indvilligede han i at fortsætte som suppleant, sammen med Per
Langkilde Lauesen. Per overtog nu også jobbet som Baneudvalgsformand efter Ole Johnsen, der efter
indvalg i bestyrelsen trak sig fra Baneudvalgsformandsposten efter 6 år.
Vores super WEB-master Henrik Brændgaard, er stadig i bestyrelsen og klare klubbens hjemmeside til UG.

Her er billedet taget ved Hul 6.
De fleste at teestederne er atter blevet renoveret (rettet op) og tilsået med nyt græs, og er nu godt i gang
med at gro, klubben håber de kan benyttes i 2019. Lynskjulet er blevet malet og der er opstillet
skraldespande ved alle teesteder.

Teestedet ved hul 9 er nu ved at være tilgroet med græs ligesom alle de andre.

NYE FAIRWAYS PÅ KARUP Å GOLFBANE
Torsdag den 27. september havde Karup Å Golfcenter A/S og Karup Å Golfklub et samarbejdsmøde, hvor
A/S havde nogle nye tiltag de gerne ville drøfte med Golfklubben.
Et af de tiltag var at forbedre alle fairways på golfbanen, da de var meget ødelagte af sommerens varme i
flere måneder. Ja mange steder var der faktisk kun dødt græs, men ukrudtet var i god vækst. Da så
sensommeren kom med lidt regn var det mosset der først spirede frem, men selvfølgelig også lidt græs.
Da oktober stadig er med en del varme, skulle dette arbejde sættes i værk i uge 41 eller 42. A/S kunne
skaffe maskiner, brændstof og græsfrø, og anmodede klubben om hjælp med mandskab til arbejdet.
Da A/S fattes penge, blev det besluttet fra klubbens side at søge hjælp ved klubbens medlemmer, hvorfor
alle medlemmer fik en mail med anmodning om at donere et lille beløb til hjælp til ”Nye Fairways”. Og
kæmpe HURRA for det, for på under en uge var der doneret ca. 25.000 kr.
Fra klubbens side var der rigtig mange der ønskede at hjælpe, men da arbejdet først kom i gang onsdag
den 10. oktober fra tidlig morgen, var det nok med 3- 5 mand på skift deltog i arbejdet. Herunder lidt
forklaring på hvad arbejdet bestod i med billeder.

Her ses Steen Henriksen bagfra
siddende på maskinen der laver en
vertikalskæring af fairways, og samtidig
med sår græs ned i rillerne der netop er
skåret og samtidig med det spredes der
græsfrø ud i mellem rillerne. Dette
afstedkommer at der kommer en del
dødt græs, mos og ukrudt op og lægger
sig bag maskinen.
Disse mængder af affald var umuligt at
fjerne med håndkraft, hvorfor det bliver
liggende og tørrer, hvorefter vores
fairway klipper skærer det i småstykker.
Så håber vi på at vinden vil blæse det
ud i et tyndt lag, eller helt væk.

Herover en forklaring på arbejdsforløbet.
Arbejdet som vi forventede var meget mandsskabskrævende, blev klaret af få men meget arbejdsvillige
folk. Der skal derfor lyde en KÆMPE TAK til Arne og Steen Henriksen og Svend Ajstrup, der sammen med
Jørgen Hansen var de store foregangsmænd for arbejdet.
Der er udlagt ca. 300 kg Rødsvingel-Turf græs på vores fairways, og der er formodentlig brugt ca. 45 liter
brændstof.
Der var selvfølgelig frivillige der mødte frem den 10. oktober, men da de ikke kunne hjælpe alligevel,
ordnede de forskellige andre opgaver på golfbanen, som rive bunkers, samle bolde op med videre.
Torsdag den 11. oktober var vi 12 golfspillere ude at spille, på de nye fairways, og dette var intet problem,
men det er aftalt at vi SKAL LÆGGE OP, således at vi skåner fairways og ikke slå for dybt.

Arne ved at fylde frø i maskinen.

Svend kører stille med maskinen, Arne klar til at hjælpe.

Fairway på Hul 3, set fra Rød teested.

Svend Ajstrup er meget koncentreret.

Så er Steen Henriksen på Fairway klipperen, klar til at findele det overliggende lag af græs, mos og
ukrudt. Det er torsdag eftermiddag den 11. oktober, gutterne er næste færdig med arbejdet.

1000 TAK til alle der har hjulpet og doneret penge til dette arbejde.

ARBEJDSDAG PÅ GOLFBANEN I OKTOBER
Lørdag den 20. oktober havde baneudvalgsformand Per L. Lauesen indkaldt til arbejdsdag på golfbanen.
Der var flere ting BU gerne ville havde lavet, og igen, igen var det 10 af Tordenskjolds Soldater, der meldte
sig frivillig til opgaven.
Jens Brun havde via aftale med Årestrup Planteskole fået sponseret 25 stk. egetræer i størrelsen mellem
80 og 100 cm. Disse træer skulle så plantes på anviste steder og dertil havde vi fået anskaffet god
plantejord. Vores største bekymring var dog om rådyrene ville spise topskuddene af de små planter. Derfor
må vi lige se om ikke vi får skaffet nogle pvc rør eller noget hønsetråd, der kan sikre de nye træer for
harebid eller rådyrenes spise af topskuddet, når der kommer sne og frost.

Herover ses nogle af de nye træer mellem hul 3 og hul 8.
Samtidig var der et ønske om at genplante/genoprette det store beplantningsareal på Hul 5, hvor ret mange
af de planter der blev sat i 2016 var gået ud eller spist af rådyrene. Dags dato var der 2 ud af 15 birketræer
der havde overlevet.
Men vi fandt masser af små og større fyrtræer ved hul 2 som blev opgravet og plantet i dette areal.

Herover ses det ny tilplantede område på hul 5.

Klubben lyn/regnskjul var tidligere i år blevet malet udvendig, men på denne arbejdsdag var det besluttet at
den også skulle males indvendig i lyse farver, og heldigvis havde Malermester Per Mikkelsen sponseret
maling til dette arbejde.
I venstre side, ses vores nye boldvasker der venligst er doneret af Knud Jacobsen. Det er dejligt at så
mange ønsker at støtte vores lille golfklub med både sponsering, donationer og det manuelle arbejde det
kræver, at have en god golfbane.

Her et dejligt stemnings billede fra vores tidligere store mose, som nu er en lille sø.
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Generalforsamling den 23. januar 2019
På denne generalforsamling måtte klubben igen til
at ansætte nye folk da Formand Jan Søgaard af
personlige grunde ikke mere kunne varetage
formandsposten. Heldigvis sprang vores tidligere
formand Lars Wedel Petersen til og ønskede at
hjælpe, klubben med et år. Niels Søe Borup, Henrik
Brændgaard og Ole Johnsen blev valgt for 2 år.
Per Lauesen trak sig som suppleant og i stedet
valgtes Jens Brun for et år. Og Bruno Andersen
blev genvalgt for 2 år. Kassereren er stadig Morten
Lie, og bestyrelsesmedlem Michael Weltz
Jan Søgaard Madsen

Lars Wedel Petersen

Golfbanen I 2019
Hvad skal der så til at ske med vores Golfbaneudvalg og Golfbane i 2019? Jo for det første så skete der
det, at efter et år på posten som Baneudvalgsformand ønskede Per Lauesen at stoppe pga. manglende tid.
Heldigvis sprang Steen Henriksen til og overtog jobbet, og han virkede til at have et vældigt gåpåmod.
Ret hurtigt fik Steen sat skik på hvem der slog græs, hvor og hvornår og der blev hurtigt
planlagt en arbejdsdag på banen, så den blev klar til sæsonstart.
Fakta omkring vores bane og den tilstand: Inden sæson start 2019 blev der afholdt
arbejdsdag, hvor indgangs-/opholdes område blev mere brugsvenlig, nye hulskilte på
udslagssteder og der blev sat hvidepæle langs hul 7 og 9, nye afstandstønder (mål) på
driving range, samt læhegnet langs vejen blev ubeskåret. Banen er i rimeligt stand,
men banen bliv ikke sprøjte i år, og det er ikke godt. Fairway er hårdt belastet med
bredbladet ukrudt især mælkebøtte, som skaber store hule i fairwayen og derfor SKAL
banen sprøjtes i 2020. Fairway er blevet klippet efter behov og altid før match. Det vil
også være godt for fairway hvis spillerne vil lægge sin turf på plads, det er alt for mange
gange det ikke sker, og det er klubbens egne spiller der bl.a. ikke gør det.
Steen Henriksen

Nye Teested skilte

En af de første opgaver for den nye Baneudvalgsformand var også at lave lidt om på vores indgangsparti til
banen. Så hele den store opslagstavle blev flyttet nærmere indgangen og indhegningen til at holde hvil i,
blev ligeledes flyttet lidt.

Efter at vores nye græs teesteder blev indviet, fik vi også lavet og
opsat nye skilte med afmærkning fra teested til midten af green.
I alt 18 nye skilte, så nu er vores golfbane ved at ligne alle mulige
andre baner.

Hvad skete der på bestyrelsens side.
Som sædvanlig prøvede bestyrelsen på at holde skik med de forskellige udvalg. Begynderudvalget
sørgede for at få nye medlemmer, desværre blev det ikke til ret mange. Men flere af klubbens medlemmer
købte sig til en god gang træning ved vores PRO Knud Storgaard.
Turneringsudvalget fik lavet en masse arrangementer (matcher) de fleste var sponsoreret, hvilket gav et
pænt overskud til klubben.
Klubhusudvalget fik som sædvanlig skik på hvem der gør rent i huset, og på en arbejdsdag fik de også
klaret haven og området omkring klubhuset.
Web-masteren styre hjemmesiden og sammen med næstformand Niels Søe og kasserer Morten Lie, har
de nu lavet en gruppe på Facebook, hvor de kan lægger forskellige oplysninger op til medlemmerne.
Vi havde et håb om at kunne skaffe midler til et bagrum og til en varmepumpe til køkken og ”slyngelstue”.
Formand Lars Wedel søgte DIF/DGI om midler til bagrum og evt. nogle begyndersæt, og heldigvis sidst på
året, fik klubben tildelt 40.000 kr. til formålet. Bagrummet sættes i værk i 2020.
Sekretær Ole Johnsen søgte gennem Viborg Idrætsråd, at få midler til energibesparende projekter ved at
anskaffe en varmepumpe. Efter tilbud fra Midtjysk El, det var en del af ansøgningen, har klubben fået tildelt
73 % af anskaffelses summen, hvilket svare ca. til 10.500 kr. Varmepumpen opsættes i januar 2020.
Bestyrelsen har også anskaffet nye scorekort, da vi nu har fået taget vore græsudslagssteder taget i brug.
Efter indberetning af alle scorekort i klubben, er det konstateret at banen er readied lidt forkert, hvorfor der
på de nye scoret er lavet om på HCP nøglerne. Scorekortene er sponseret, men fra 2020 regner vi med
selv at kunne trykke kortene.

Lars Wedel

Generalforsamling den 30. januar 2020
Dette var så den første generalforsamling i klubbens
historie der blev afholdt i eget klubhus, og der var ca.
40 medlemmer mødt frem.
På denne generalforsamling måtte klubben igen til at
ansætte nye folk, da Formand Lars Wedel Petersen
efter aftale med bestyrelsen kun kunne tage et år
som formand for klubben.
Niels Søe Borup blev valgt som formand. Ny mand i
bestyrelsen blev Klaus Stobberup, (næstformand),
Morten Lie (kasserer) og Michael Weltz blev genvalgt
for 2 år. Stadig i bestyrelsen Henrik Brændgaard
(WEB) og Ole Johnsen (sekretær). Som suppleanter
Bruno Andersen og Jens Brun.

Niels Søe Borup

NIELS SØE BORUP
Som ny formand blev valgt Niels Søe Borup. Niels bor sammen med sin kone og 2 små piger på Vesterled i
Karup. Niels er uddannet flymekaniker, 29 år og sergent i flyvevåbnet og tjenestegørende i Helikopter Wing
Karup.
Som ny formand udtrykte Niels et stort håb om forsat godt samarbejde med Karup Golfcenter A/S, alle i
bestyrelsen, i alle udvalg og med alle medlemmer i klubben, og han er meget lydhør for nye ideer. Sidst
men ikke mindst ønskede Niels på større medlemsfremgang, og håbede derved på medlemmernes vilje til
at reklamere for Karup Å Golfklub.
HVAD SKER DER SÅ I VORES KLUB I 2020
Vores nye formand og bestyrelse har mange ting de gerne vil opnå i dette år. Derfor er vi også meget OBS
på at skaffe nye medlemmer. Vi reklamerer vidt og bredt i biografen, i blade, i opslag til forskellige
borgerforeninger, til FSNKAR medarbejdere.
Vi håber på igen at få vores bane til at stå flot og indbydende til sæsonstart omkring 1. april, for med den
atter meget grønne vinter, og med ekstra meget regn, har mosset igen fat i bane.

Her i januar måned er det lykkedes at få den omtalte varmepumpe opsat i ”Slyngelstuen”.

Varmepumpen set udefra

Varmepumpen inde i Slyngelstuen

Her pr. 1. marts har vi fået kontoret
indrettet med computer, lille og stor
kopimaskine. Bag skærmen står en
papirskære maskine, så nu er vi klar til
at lave vores egne scorekort, plakater
og mange andre ting.
Alt sammen noget der kan gøre vore
udgifter mindre.

VORES NABO TIL KLUBHUSET
Vores Nabo udlejer Jørgen Hansen Hessellund Søcamping har revet den gamle 100 årige lade ned, og i
stedet opfører han en ny hal. KÅG har mulighed for at låne/leje denne hal til forskellige arrangementer.
Gårdspladsen bliver renoveret, så der igen kan holde op til 6 køretøjer.

CORONA eller COVID-19 rammer Danmark, ja hele verden.
1. marts 2020 – 01. xxx 202X
COVID-19, er en influenza lignende sygdom der rammer bredt i hele verdenssamfundet, Sygdommen
rammer luftvejene og ens lunger får svært ved at trække vejret, mange bliver så alvorligt ramt at de dør af
det. Pt er der ikke fundet nogen vaccine i mod det. Men alle landes medicinal firmaer arbejder hårdt på det.
Som sagt har sygdommen spredt til hele verdenssamfundet, og i Danmark har regeringen kørt et stort
beredskab op, da der 19/3 er smittet over 1000 personer, 153 er indlagt på hospitalet, 30 på intensiv, nogle
i respirator og pt. er 6 personer døde. Sygdommer har en stor smitte effekt, så der gælder om at holde
afstand til de nærmeste, vaske hænder, brug håndsprit, host/nys ind i eget ærme. Pt. må vi ikke samles
over 10 personer på nogen måde. På nær arbejdspladser.
Regeringen har næsten lukket hele det danske samfund, skoler, forretninger, børnehaver, alle institutioner
af en hver slags. Cafeer, restauranter, kroer, hotellet, biografer, fitness centre m.m. er lukket. De danske
grænser til alle sider er lukket, alt ud og indflyvning til Danmark er aflyst. Kun særlige forsynings transporter
tillades at krydse vore grænser. Det er ikke tilladt at samles over 10 personer.
Al sport i Danmark er sat på vågeblus, ingen sports begivenheder hver ude eller inde er tilladt. Alle stævner
og arrangementer er aflyst, EM i fodbold, OL i Japan, Tour de France og meget mere.
Danmarks Idrætsforbund (DIF) melder klart ud at al sport skal stoppes. Alle organisationer under DIF skal
rette sig derefter og herunder også Dansk Golf Union (DGU), og herunder Karup Å Golfklub.
Karup Å Golfklubs bestyrelse lystre og Klubhus og Golfbane er lukket pr. dags dato. Flagene på greens må
ikke taget op, bolde på DR er fjernet, og skilteanvisninger er opsat.
Hvor er der ærgerligt, for lige pt. er vores bane ved at stå rigtig flot, baneudvalget, græsklippere og
caretakere, har gjort sit til, at vi er ved at være klar til sæsonstart.
Den 2. april gav DGU lov til at åbne banerne lidt op, men kun for klubbens egne medlemmer og man må
kun gå to af gangen, og ”Hold afstand”. Ny udmelding forventes efter Påske. 14. APR kom lidt større
lempelse, nu spiller vi 4 af gangen, håber der efter 10. maj der gives flere lempelser.
Omkring 1. juli var der næste normale forhold igen DOG med Corona regler, afstand og hygiejne.
Begynderkursus
Endelig havde vi 11 nye spillere der gerne ville have et Golf tilladelse (DGU-kort), men til at starte med må
vi aflyse teorikurset pga. af ovennævnte.
Bestyrelsen håber vi kan komme i gang i løbet af maj måned, men vi må se.
Her i april/maj/juni måned er det lykkedes at få lavet vores ”bagrum” i garagen.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Jens Brun, Carl Chr. Nexø og Per Thagaard, der fik næsten
fri hånd til at lave dette arbejde, men også de tildelte midler til at gøre det med.

Garagen inden ombygning til ”Bagrum”.
Alt herinde skal fjernes, træ til brændeovn
gives væk, da brændeovn fjernes i huset.

22. APR Så sker der noget. Loft isoleret, støbt
gulv til skabsopsætning. Der kommer en stor dør
I indgangen, der opsættes lysarmaturer.

Omkring 1. juni var vores bagrum færdig, inde i rummet var der opsat 10 bagskabe, og der var mulighed for
flere. Med det samme var de 8 af skabene udlejet. Der var indkøbt ny kompressor, vandhane og luft var
opsat udenfor. Kanon TAK til Jens Brun, Per Thagaard og Carl Chr. Nexø for arbejdet.

Denne brændeovn forventer vi skal fjernes og i stedet opsættes et smalt bord med stole eller bænke, så
der kan sætte flere mennesker i Slyngelstuen. Og det skete så her i JUL måned.

Karup Å Golfcenter A/S forventes at skulle nedlægges.
KÅGC A/S afholder ekstraordinær generalforsamling i vores klubhus mandag den 8. JUN 2020, med det
eneste for øje at nedlægge A/S og sælge alle aktieposter til jordbesidderen Chr. Nors. Her Ole’s referat:
Aktieselskabet består af Medlemsaktier (M aktier) og Investor aktier (I aktier). I alt er der 329 aktier fordelt
på M og I aktier.
Der er M aktier for 275.000 kr. og der er I aktier for 1.375.000 kr. Hver aktie har en værdi af 5.000,- kr.
Der var 23 fremmødte til XGF og A/S havde 78 fuldmagter med til mødet. For at beslutningen kunne
gennemføres skal over 50 % stemme for forslaget.
Da afstemningen var gennemført var der 49,8 % for. derfor blev der ringet rundt til forskellige aktiehavere,
og det blev således flertal for forslaget.
MEN, MEN indkaldelse til mødet var forkert, idet alle med I aktier skulle have en særskilt indbydelse til XGF
for at høre om de vil sælge deres aktier.
Derfor går A/S nu videre til advokat for at høre hvordan vi kommer videre. Lynge Østergaard der var
ordstyrer og godt inde i love og paragrafer, mente ikke der vil komme flere møder. A/S vil meddele KÅG
bestyrelse når beslutning er endelig - og evt. en overtagelsesdato. Derefter kan vi afholde en XGF som vi
har snakket om i KÅG.

Jørgen Hansen gav en god info til alle - ca. det samme som vi fik papir på da vi havde fællesmødet. Dog
med den ene positive tilgang at Nors nu har sagt 5 år i stedet for 3 år, Jørgen har det sort på hvidt. Så de
næste 5 år skal vi betale 105.000 kr. i leje af golfbanen, og så får vi 25.000 kr. i sponsorstøtte af Nors.
Jørgen omtalte også at der skal 2 fra A/S ind i bestyrelsen, og det må vi jo bøje os for. Jørgen og Johnny vil
gerne, kunne jeg forstå. Og de vil gerne bidrage med råd og vejledning og lidt arbejde på banen, men ellers
intet andet. 30. JUN, efter bestyrelsesmøde i KÅG, har vi købt maskinparken af A/S for 24.000 kr. Jf.
forhandling med/om ny lejekontrakt med A/S og Chr. Nors og KÅG, forventes overtagelse først omkring 1.
OKT eller 1. NOV. Nu venter vi bare på næste udspil fra A/S.

Arbejde på golfbanen den 19. og 20. OKT 2020.
9 af klubbens medlemmer mødte frem på førstedagen for at hjælpe baneudvalget med nye gode tiltag til
vores greens. (Klaus, Arne, Steen, Per, Jørn W, Kurt H.C, Preben, Tommy og Ole). Alle greens skulle
proppes, dvs. der var lejet en maskine der kunne dette (maskinfører Kim), og den kørte så over alle greens,
medens en gruppe fjernede alle propperne ud til siderne så maskinen kunne køre hele tiden. En anden
gruppe sørgede så for at sprede nye græsfrø, udspredning af topdressing og rive alle greens af med en
stor gummimåtte så alle huller blev fyldt op igen med dette materiale. Se billederne:

Propning foretages maskinelt

Så er der proppet greens, over 320.000 propper,

Alle propperne skubbes sammen i store dynger
Per, Klaus, og Tommy skubber med sneskrabere.

Kurt H.C. spreder nye græsfrø ud på greens.

Det primært med at proppe greens er at græsset får luft, filtlaget fjernes, og nyt græs får magten.
Derudover vil vi få mere jævne og hurtigere greens med tiden. Det kan være vi skal igennem samme
procedure næste år, men der er også mulighed for at prikle og vertikalskære, og disse maskiner har vi.
I ugen op til den dag hvor vi propper, har Klaus også spredt en mængde gødning ud på greens.

Steen køre topdressing ud på greens efter Kurt har spredt græs.

Her ses green nr. 5 efter at der er kørt topdressing ud på greens og efter at Preben har slæbt greens over
med en stor gummimåtte. Et job Preben gjorde igen i dag den 20. OKT, for at fylde huller op igen.

Her på 2’ dagen skulle alle propperne så fjerne bag ved greens, et arbejde med håndskovl gummiged og
Ole’s trailer, der blev fyld flere gange og kørt til Hul 5. 6 mand i 3 timer så var vi færdige, super arbejde. Og
i eftermiddag slæber Preben greens over igen med de store gummimåtter.
Hvad gjorde vi så med alle propperne, jo dem samlede vi sammen og lagde ud i bunkeren ved Hul 5, der
pt. at spæret af med blå pæle med sort top.
Det er baneudvalgets håb at vi kan lave en græsbunker på dette sted, så arealet igen kan se pænt og
vedligeholdt ud.
Herunder er det Arne der køre med den lille gummiged, og Jens Jørgen der retter ud, pt. dog hvilende på
skovlen.

CORONA eller COVID-19 rammer Danmark, ja hele verden.
01. juli 2020 – XX. XXX 2021
Som tidligere beskrevet for perioden 1. marts til 1. juli er COVID-19, en influenza lignende sygdom der
rammer bredt i hele verdenssamfundet, Sygdommen rammer luftvejene og ens lunger får svært ved at
trække vejret, mange bliver så alvorligt ramt at de dør af det. Her i dagene 2 uger før Jul 2020, er England
startet op på at vaccinere befolkningen, og i dagene efter Jul er Danmark begyndt at vaccinere
befolkningen. Sundhedsmyndigheder i DK forventer alle vaccineret ca. 1. juli 2021.
Som sagt har sygdommen spredt til hele verdenssamfundet, og i Danmark har regeringen kørt et stort
beredskab op grundet 2’ bølge. Den 1. JAN 2021 er der smittet over 167.000 personer, 940 er indlagt på
hospitalet, 136 på intensiv, og 84 i respirator og pt. er 1345 døde (1. marts 2300 døde). På verdensplan er
over 2.000.000 mennesker døde af sygdommen.( den 1. marts over 2.500.000 døde på verdensplan).
For vores lille golfklub betyder dette, at vi ikke må være samme i klubhuset. Forsamlingsforbuddet er 5
personer, og de skal helst være i samme ”boble”, så vi har lukket klubhuset.
Klubbens generalforsamling er flyttet til juni/juli 2021 eller senere, da forsamlingsforbuddet pt. er opretholdt
til efter maj 2021. Altså, klubhuset er lukket på nær toilet og indskrivning og betaling af greenfee.
Endelig den 8. FEB 2021. På et vituelt ekstraordinær generalforsamling blev A/S nedlagt og lavet om
til et Anpartsselskab A/P. Direktør for dette er Chr. Nors.
A/S bestyrelse har herefter lagt følgende op på Klubbens hjemmeside:
Som bekendt har langt de fleste aktionærer i Karup å Golfcenter accepteret at sælge deres aktier for 1
krone pr. styk. Da aktierne i sin tid er solgt for enten 5000 kroner eller 1000 kroner pr. styk vil alle have tab
på aktierne, og man har ret til et skattefradrag på 27 % af tabet.
Det tabte beløb skal angives på selvangivelsen/årsopgørelsen for 2020 i rubrik 67.
Den afgående bestyrelse har ikke mulighed for at beregne beløbet for hver enkelt, da vi ikke nødvendigvis
kender anskaffelsessummen, desuden mangler vi kontakt oplysninger på de fleste aktionærer da ikke en
eneste har indberettet videresalg af aktier, ændringer i e-mail adresser, tlf. numre og ændringer i
folkeregister adresser, siden aktierne i sin tid blev udstedt, derfor denne info via golfklubben hjemmeside.
Husk nu det er selve tabet der skal anføres F.eks. 1 aktie købt for 5000 kr. og 1 købt for 1000 kr. begge
solgt for 1 kr. pr stk. = tab 4998 kroner
Der skal ikke vedlægges dokumentation for tabet, men SKAT kan senere bede om dokumentation, der evt.
kan findes i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling fra juni 2020 som ligeledes kan findes her
på hjemmesiden. Ifølge selskabets afgående revisor vil det sandsynligvis være dokumentation nok. Skulle I
kende Aktionærer som ikke nødvendigvis ”besøger denne hjemmeside, så fortæl dette videre.
Med venlig hilsen: Den afgående bestyrelse i A/S

ARBEJDSDAG PÅ GOLFBANEN FORÅR 2021
Baneudvalget har været ude og arbejde på banen flere gange i FEB og MAR og den 20. MAR var der
indkaldt til stor arbejdsdag. En kold og lettere fugtig dag på banen er slut. Et flot fremmøde til vores første
arbejdsdag i 2021, hele 26 mand og 1 kvinde var mødt op for at hjælpe med at få udført baneklargøring til
foråret. Der blev gået til den i alle grupper og banen står nu med flotte bunkere, hvor kanterne er skåret og
sandet fordelt efter alle kunstens regler. Der blev sat net og plastikrør omkring vores små̊ træer, de små̊
grantræer har faet en lille studsning. Græsbunker er lavet ved Hul 5. Der er lagt fliser ved opslagstavlen.
Der er sat to ”læ værn” op ved teestederne på hul 4 og 5, dette for at sikre at dem der står ved de to
teesteder ikke bliver ramt, når der slås ud fra hul 3 og 4. Der blev kørt en del rundt på banen med
materialer til diverse opretninger og efterfyldning af bunkers. På alle græs teesteder har vi startet en
opretning, og flere af fliserne under måtter har været taget op, sandet tilrettet og fliserne lagt igen. Nyt: Der
er nemlig lavet en trænings bunker bag dueslaget, denne er fyldt med den nye type sand, hvilket vi gerne
vil have i alle vores bunkere. Prøv den, den nye type sand gør helt sikkert en forskel.
Bruno fik afprøvet et nyt slæbe-net der er blevet indkøbt, og efter lidt justering, ser det ud som om de
penge er givet godt ud. Til slut blev der renset turfhuller, og efterfølgende fyldt jord, iblandet lidt græsfrø i
alle hullerne. Vi nåede dog kun to huller 1 og 9 men det er en opgave der kan indkaldes til senere. Faktisk
et hyggeligt job og ikke så krævende, som mange af de andre opgaver der var derude i dag. Men fra
baneudvalget skal der lyde en stor tak til alle jer frivillige for en super dag på banen, vi var imponeret over
den gejst og det gå-på-mod der blev vist. Vi er helt sikker på at vores indsats bliver rigtig godt modtaget af
alle klubbens medlemmer.

Herunder flere billeder fra arbejdsdagene.

Terrænpleje ved Hul 2. Lyng og mange træer fliset og senere fjernet,

Fliser lagt foran opslagstavlen

Græsbunker lavet ved Hul 5

Ny sandbunkers lavet bagved opholdsstedet.

Træer stammet op i ørken, Dropzone skilt opsat.

Flere billeder fra arbejdsdagen den 20 MAR 2021

Læ skærme ved Hul 4 og Hul 5

Alle bunkers rettes op og revet, nyt sand er tilført.

Ny Fejemåtte pakkes sammen. Måtten været brugt til alle greens, det har hjulpet en del.

Gamle vinter teesteder er fjernet

Omkring april lykkedes det klubbens medlemmer at opsætte 20 stærekasser.
Nu håber vi bare på stærene kommer og spiser alle gåsebiller m.m.

Den 29. juni 2021 havde klubben 7 super seje pensionister der syntes at vores adgang til Golfbanen
skulle se meget bedre ud. Så TAK til Jens B, Per Tha, Jørn W, Jens Jørgen, Arne H, Knud og
Tommy.

Altid dejlig med før og efter billeder.

NYT POSITIVT pr. 1. juli 2021
Klubbens bestyrelse har været aktiv og søgt forskellige fonde. Dette har gjort at klubben via Velux
Fonden har fået 15.000 kr. til Bagrummet i Klubhuset, så der kan komme 6 skabe mere.
Via DIF og DGI’s fond har klubben søgt om 60.000 kr. til en ny semirough klipper, men har fået
30.000 kr. til formålet, så nu leder baneudvalget efter en klipper, evt. må klubben selv lægge noget
til.
Via Viborg Idrætsråd søgte klubben om 7.000 kr. til et nyt køle/svaleskab til klubhuset, men
desværre afslog Idrætsrådet denne ansøgning, da de ikke støtte køb af hårde hvidevarer.

Lille ny bænk blev det også til
August 2021. Så er der opsat 6 nye Bag skabe.
Generalforsamling 27. september 2021
Formanden er stadig Niels Søe Borup, der bød velkommen til Generalforsamling der blev afholdt i
Klubhuset. Generalforsamlingen (GF) skulle egentlig have været afholdt i januar 2021, men grundet
Corona og forsamlingsforbuddet valgte klubbens bestyrelse at udskyde GF til senere på året, og
bestyrelsesmedlemmerne fulgte selvfølgelig med, skønt nogle var på valg.
Det meget primære ved denne GF var at ændre klubbens vedtægter, idet Karup Å Golfcenter A/S nu ikke
mere var klubbens nærkontakt og dem der havde forbindelse til ejeren af golfbanen, nemlig Chr. Nors.
Allerede i foråret blev denne forbindelse afbrudt da A/S nedlagde sig selv, og med klubben interessenter og
aktionærer valgte ”næsten” alle at sælge deres aktier til Chr. Nors for 1 kr. pr. stk. Derved blev det klubben
der nu driver golfbanen, med alt hvad der skal til, og der er indgået en kontrakt med Chr. Nors for en 5 årig
lejekontrakt, med option for en forlængelse.
Bestyrelsen skulle vælge Campingpladsejer Jørgen Hansen ind i bestyrelsen (det var Chr. Nors
betingelse), derved måtte Ole Johnsen forlade bestyrelsen, skønt han var villig til at fortsætte.
Bestyrelsessuppleant Bruno Andersen havde valgt at stoppe, derved var der nu 2 af klubben stiftere der
ikke mere var med i inderkredsen i klubben. Bestyrelsen valgte også på denne GF at hæve kontingentet fra
2022, så der var flere midler til at drive banen og klubben.
Bestyrelsen består nu af: Niels Søe Borup, Klaus Stobberup, Morten Lie, Henrik Brændgaard, Jørgen
Hansen og Michael Wells Jacobsen, Suppleanter: Jens Brun og Johnny Jensen.
Næste GF bliver afholdt primo januar 2022, hvis Corona pandemien ikke blusser op igen.

Arbejdsdag på Golfbanen den 28. SEP 2021
Vores Baneudvalg havde igen i år valgt at alle greens skulle proppes, akkurat som i OKT 2020. Talrige
medlemmer af Tordenskjolds soldater (torsdagsherrer) stillede atter op og hjalp med at ordne alle greens.
Resultatet blev igen godt, og baneudvalget og alle medlemmer håber atter på nogle super greens her til
foråret når det nye græs får fat.

Folk i gang med at fjerne propper

Ny brugt maskine med tromle, ser ud til at virke.

