
Energikrisen generer alle vegne og derved også i Odder Golfklub. 

Blot til orientering havde vi i 2020 et energiforbrug svarende til kr. 177.000. Vi forventer at komme til 

at bruge kr. 430.000 i 2022. Priserne er jo som bekendt steget vedvarende gennem 2022, og baseret 

på de dagsaktuelle priser, vil vi få en samlet omkostning på ca. kr. 560.000 i 2023. 

Der er derfor i Odder Golfklub i den seneste tid blevet arbejdet med energibesparende tiltag, og vi er 

faktisk ganske godt tilfreds med resultaterne. Bestyrelsen følger energiforbruget særdeles nøje, og 

resultatet af de første tiltag er, at vi har reduceret vores strømforbrug med ca. 20% sammenlignet 

med det tilsvarende forbrug i 2021. 

Når man kommer i klubben, har man måske allerede opdaget de ”energibesparende tiltag”, men som 

eksempler kan nævnes: 

• Gulvvarme og lokaletemperatur er generelt sænket i klubhuset og i greenkeepernes 

personalerum. 

• Der er skiftet til LED-pærer i stort set alt belysning. 

• Der er installeret en række ”følere”, der tænder og slukker lyset automatisk 

• Henriette har reduceret antallet køle- og fryseskabe til et absolut minimum 

• Den store skærm og en af de små ”touch-skærme” i forhallen er slukket 

Og så er der selvfølgelig indskærpet et ”sluk-lyset og luk-døren”-politik blandt alle ansatte i klubben. 

Der blev på et møde i uge 41 fulgt op på de allerede besluttede tiltag, og hertil blev der besluttet 

yderligere forhold. Det blev eksempelvis besluttet, at der ikke længere er varmt brugsvand i hanerne 

i herre- og dameomklædningsrummet. Der er derfor desværre ikke længere mulighed for at få et 

(varmt) bad i omklædningsrummene. 

Energiforbruget og det dertilhørende fokus på økonomistyringen har fyldt meget, når der i år har 

været afholdt bestyrelsesmøder, men der er også blevet arbejdet med andre emner: 

i. Bestyrelsen er – takket være stor hjælp fra bygningsudvalget – tæt på at være klar med et 

forslag til et projekt, som giver os mulighed for at installere et solcelleanlæg. 

ii. Der er udarbejdet et forslag til en (langsigtet) plan for arbejdet med banevedligeholdelse OG 

udviklingen af banen (mere herom senere). Det skal i denne sammenhæng nævnes, at 

bestyrelsen undersøger mulighederne for at erhverve sig mere jord, som i givet fald ville 

kunne give muligheder for enten yderligere en 9 hullers sløjfe eller måske en decideret 9-

hullers ”pay-and-play bane” (i skrivende stund arbejder bestyrelsen særdeles langsigtet og vi 

er alene ved at afklare ”mulighederne”, og derved lader vi os på nuværende tidspunkt ikke 

begrænse af økonomiske forhold). 

iii. På trods af at energikrisen reducerer vores økonomiske handlemuligheder, arbejdes der 

fortsat med planerne vedrørende klubhusrenoveringen – der er specielt blevet fokuseret på 

mulighederne for ekstern finansiering (diverse fondsansøgninger). 

iv. Vi er tæt på at blive en af de få klubber i Danmark med 2 ansatte PRO’er, idet vi er ved at være 

klar til at ansætte vores snart tidligere PRO-elev Nicolai Røgen Jensen som PRO-træner. Dette 

vil give os ekstra muligheder for at fokusere på rekruttering og fastholdelse af nye 

medlemmer, OG det giver os endvidere muligheder for i den kommende sæson at tilbyde 

GRATIS instruktion til alle vores medlemmer. 

v. Og så har vi jo i omegnen af 80 forhåbentlig nye medlemmer gennem vores begynderforløb. 

Vi afvikler den årlige turnering for nye medlemmer den 12. november, og vi håber, at rigtig 

mange af vores begyndere vælger at blive fuldgyldige medlemmer i den kommende sæson. 



 


