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Indkaldelse med dagsorden 

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i 
Københavns Golf Klub 

Søndag den 2. april 2017 kl. 15.00 
Københavns Golf Klub, Restauranten 
Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby 

 

Dagsorden ifølge klubbens love  
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jakob Arrevad 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge 
 

4. Bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår 
 

5. Bestyrelsens forslag til indskud, kontingent og skabsleje m.v. for det følgende 
regnskabsår.  

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingenter for 2018 som følger: 

Full-time:   7.750 DKK 
Ugedag:   5.500 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  4.800 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.450 DKK (inkl. 500 DKK for obligatorisk træning) 
Bagskab 60 inkl. el:  1.220 DKK (alle andre skabe er uændret) 
 
Ovenstående er indeholdt på side 18 i Årsregnskab for 2016 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Indkomne forslag: 
Fra medlemmer 2127 & 2184, Vibeke Leschly & Finn Krog: 
1. Tilføjelse af §6, stk. 3: ”Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1.” 
2. Ny §3 stk. 7: ”Passive medlemmer kan efter 1 år blive aktive, hvis der er plads.”  
Se uddybende beskrivelse samt begrundelse i bilag 1. 
 
Da forslaget ikke er fremsat af bestyrelsen, skal det vedtages med 2/3 flertal. 
 
Bestyrelsens forslag: 
1. Med bestyrelsens opbakning forslår medlem 1031, Nils Winther følgende vedtægtsændring til 

§9, stk. 8: ” Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen. Alle aktive 
medlemmer, der har adgang til generalforsamlingen, og som på dagen herfor er fyldt 18 år, har 
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stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, som er forhindret i at deltage i 
generalforsamlingen kan, såfremt de er stemmeberettiget, give fuldmagt til et andet 
stemmeberettiget medlem. Hvert medlem kan dog højst møde med én fuldmagt. Hvert medlem 
har én stemme.”. 
Se uddybende beskrivelse og begrundelse i bilag 2. 
 

2. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre medlemskategorien for ungseniorer som følger: 
 at der i fremtiden først betales indskud ved overgang til fuldtidsmedlemskab.  
 at fritage medlemmer som har været juniormedlem i minimum 2 år, og som har været 

uafbrudt medlem efterfølgende, for at betale indskud når de bliver fuldtidsmedlemmer.  
 at medlemskategorien udvides til også at inkludere SU-berettigede studerende i alderen 

25-30 år. 
 at medlemmer, der først melder sig ind efter de er fyldt 16 år, får 50% rabat på indskuddet, 

såfremt de har været medlem i minimum 5 år, når de som ungseniorer og/eller studerende 
overgår til fuldtidsmedlem. 

Se uddybende begrundelse, beskrivelse og kriterier i bilag 3. 
 

3. For bedre udnyttelse boldrendetider, foreslås antallet af boldrendetider i hver klokketime 
ændret fra 3 til 2 tider. Bestyrelsen forslag er, at tiderne 10 og 50 (f.eks. 10:10 og 10:50), 
forbliver boldrendetider som hidtil, men at boldrendetiden 30 (f.eks. 10:30) gøres til tid der kan 
forudbestilles 14 dage før for medlemmer, samt 7 dage før for greenfee gæster.  
Se uddybende begrundelse og beskrivelse i bilag 4. 
 

7. Valg af formand 
Hans Ole Voigt er på valg, og ønsker at genopstille. Der er ikke indkommet forslag om 
andre kandidater. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Lillan Nielsen, Jan Becker Hansen samt Chris Burton. Lillan Nielsen og Jan Becker Hansen 
genopstiller. Chris Burton ønsker ikke at genopstille, hvorfor Bestyrelsen indstiller Jens Peter 
Sørensen.  
Jens Peter Sørensen er 50 år, gift med Birgitte og far til Dagmar og 
Elisabeth. Hele familien er medlemmer i KGK. Jens Peter er i 2017 blevet 
formand for juniorkomitéen. Til dagligt arbejder Jens Peter som Chief 
Analyst i Danske Markets, underafdeling i Danske Bank.  

 
9. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer. 

 
10. Eventuelt 
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Bestyrelsens skriftlige beretning for klubbens virksomhed i 2016 

Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling april 2016 

530  Jørgen Knudsen 
16                      Irene Gross 
1752 Alice Riis 
1790 Britt Møller Sørensen 
247 Karen Margrethe Stausholm 
  
Vi ærer deres minde. 

 

Bestyrelsens arbejde 2016 

2016 blev året hvor klubbens restauratør gennem 20 år Richard Medrek valgte at 
opsige sin stilling i KGK. Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til Richard som i 
alle årene har ydet en fantastisk arbejdsindsats som har gjort at vi har kunnet 
tilbyde medlemmer og gæster god mad og service året rundt. Richard vil i 2017 
blive erstattet af Fredrik Sandberg og Tobias Lindström. Bestyrelsen ser frem til 
samarbejdet, og håber at der vil blive taget godt imod de nye restauratører.  

Gennem flere år har det været et ønske at få udbygget klubbens greenkeeper 
gård, så der kunne skabes bedre opbevaringsplads til maskiner og bedre arbejds- og miljøforhold generelt. 
Projektet blev gennemført hen over vinteren 2015/2016 og i maj kunne de nye faciliteter tages i brug. 
Projektet blev gennemført indenfor budgettet og betyder, at vi nu udover bedre opbevaringsforhold også 
har et velfungerende værksted med slibeanlæg.  

I september 2016 startede vi et mindre anlægsarbejde i 
samarbejde med Frank Lowell, der tidligere har hjulpet os 
på banen. Formålet med projektet var at få udjævnet 
slagarealet på driving range, så det kan anvendes overalt. 
Samtidig blev der anlagt 6 nye teesteder, som kan tages i 
brug ved sæsonstart 2017. De nye teesteder skal gøre banen 
mere spilbar for spillere, der fra de eksisterende teesteder 
har manglet længde til at komme på fairway i deres drive. Vi 
forventer at de nye teesteder vil medvirke til at øge 
spillehastigheden på banen. Arbejdet forløb planmæssigt og 

indenfor den fastsatte tidsramme og budget. Renovering af driving rangen er blevet udgiftsført i 2016, 
medens de nye teesteder er betragtet som en investering i banen.  
 
I mange år har KGK haft en venteliste, der kunne sikre at der kunne optages medlemmer svarende til den 
afgang der var. Det er ikke længere tilfældet, og ligesom til 2016 sæsonen er der ikke fyldt helt op med 
medlemmer ved indgangen til 2017 sæsonen. Det betyder, at der i 2017 skal være et øget fokus på at få 
tiltrukket nye medlemmer, så vi sikrer medlemsoptaget i 2018. 
 
Som det fremgår af beretningen fra komiteerne er der sket meget i 2016 i KGK. Bestyrelsen vil gerne 
benytte lejligheden til at takke for den store indsats, der er ydet af klubbens frivillige og de ansatte 
medarbejdere. Den frivillige indsats og dygtige dedikerede medarbejdere er en forudsætning for klubbens 
liv og udvikling.  
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Opfølgning på mål for 2016 
 
Økonomi - målopfølgning: 
Målsætningen omkring økonomien var følgende for 2016: 
 
•Overskud margin af primær drift > 15%  
•Positivt nettoresultat  
•Cash flow større end DKK 1,5 millioner  
 
Målsætningen for overskudsmargin >15% og positivt nettoresultat blev indfriet i 2016. Vores 
overskudsmargin på primær drift blev ca. 17% (uden restaurant og shop), hvilket er bedre end budgetteret 
og en stigning på mellem 2,5-3% ift. 2015. Nettoresultatet blev ca. 420.000, hvilket er bedre end 
budgetteret. Grundet investeringen i greenkeepergård blev målsætningen om cash flow >1,5 mio ikke 
indfriet i 2016.   

 
Banen - målopfølgning: 

Målsætningen for banen i 2016 var at greens igennem sæsonen skal løbe 8,5-9,5 på stimpmeteren samt 
have en variation på max. 1 fod i 90% af målingerne vi foretager minimum hver anden uge i løbet af 
sæsonen. Dette blev indfriet.  
Det var målet at opnå en positiv udvikling i Golfspilleren i Centrum for målepunkter vedr. greens, teesteder, 
fairways og bunkers (alle de målepunkter som vores greenkeepere direkte kan influere).  
  

 2014 2015 2016 2016 BM 
Hovedstad 

Greens jævne 73 75 74 78 

Greens har passende hastighed 75 76 75 78 

Greens er ensartede 64 70 69 73 

Teesteder er gode 78 78 78 77 

Fairways er gode 73 70 73 80 

Bunkers er godt vedligeholdt 72 71 74 71 

 
Som ovenstående viser har udviklingen på greens været stort set status quo fra 2015 til 2016. Vi har ikke 
formået at rykke greens yderligere, og ser det derfor stadig som et punkt til forbedring i 2017, især fordi at 
de klubber vi benchmarker os med, scorer højere end os. Scoren på teesteder, fairways og bunkers anses 
som værende tilfredsstillende. 

 

Klubben - målopfølgning: 

Målsætningen for 2016 var, at vores optag på ventelisten i 2016 skulle kunne dække medlemsbehovet 
forud for 2017 sæsonen. Dette har vist sig som en udfordring at opnå, da det samlede antal medlemmer 
der har ønsket passivt medlemskab, meldt sig ud eller overgået til kontingentfri veteran status, oversteg 
det antal der stod på venteliste som ønskede medlemsskab. Vi har dog haft fin efterspørgsel på 
medlemskab i Q4 2016 samt Q1 2017, hvorfor vi pr. 17. marts 2017 får 60 nye medlemmer i 2017, samt 5 
medlemmer der er skiftet fra passiv til aktiv i 2017 sæsonen. Samlet betyder det, at vi kan optage ca. 20 
medlemmer yderligere i forhold til det maksimale antal medlemmer på 1175. Medlemsoptaget til 2017 
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sæsonen afsluttes 30. april, når vi afholder Golfens Dag. Derefter vil alle der henvender sig vedr. 
medlemskab blive tilbudt at skrive sig op på venteliste samt blive træningsmedlem i resten af 2017.   

Greenfeeindtægter skulle fastholdes på samme niveau i 2016, som vi opnåede i 2015. Det lykkedes ikke, da 
vi omsatte for ca. 50.000 kr. mindre i 2016, hvilket bl.a. skyldes en markant dårligere juli måned end i 2015. 
Vejret i juli var simpelthen dårligere, og tiltrak derfor ikke ligeså mange greenfee gæster fra Danmark. 

Vores ambassadørscore for 2016 skulle stige med mere end 2% ift. de 48% vi opnåede i 2015. Den 
målsætning blev indfriet da vores ambassadørscore for 2016 blev 52%. Vi ser bl.a. en klar stigning i ”klubliv” 
og ”ledelse og information” som værende en overvejende faktor i denne stigning. 

At sikre tilstrækkelig kommunikation til vores medlemmer var også en vigtig målsætning for 2016, hvor 
scoren på 87 vs. 81 BM i 2015, skulle fastholdes eller forbedres. I 2016 blev scoren 90 vs. 82 BM, hvilket må 
siges at være flot.    

 

Sport / Proer - målopfølgning:  

Målsætningen for 2016 var at trænerne skulle øge 
deres aktivitetsniveau yderligere ift. året før, 
således at tilbuddene de kom med fik flere 
medlemmer aktiveret. En god måde at måle denne 
aktivitet på, er antallet af solgte lektioner / hold. 
Her har vi set en flot stigning ift. året før, hvor især 
Marcs tilbud ”the process” – for de juniorer der vil 
lidt mere med golfen – har været en succes for de 
fleste. 

En anden målsætning for 2016 var at proernes 
ambassadørscore skulle være lig eller bedre end 
benchmark for hovedstaden. Vores trænere fik en 
score på 61 vs. 62 BM, hvilket giver plads til forbedring. Dog skal det nævnes at vores proer på alle 
målepunkter (undtagen én) i GSiC, scorer bedre eller lig med benchmark for hovedstaden.  

Vi er fortrøstningsfulde forud for sæsonen 2017, hvor endnu flere nye tiltag bliver introduceret, samtidigt 
med at vores trænere kommer med massere af inspiration fra gennemført ”Golf Chef uddannelse” under 
Svensk PGA.   

  
Andre områder - målopfølgning:  

Målsætningen for restauranten i 2016 var at opnå en positiv udvikling i ambassadørscoren på 8%. I 2016 
blev scoren 5%. Vi har ingen kommentarer til dette, da vi nu kigger fremad sammen med vores nye 
restauratører, Fredrik og Tobias. Der er planlagt mange spændende tiltag og tilpasninger i restauranten for 
2017, hvilket vi håber at vores medlemmer vil tage godt imod.  

Målsætningen for KGK shoppen var at opnå samme eller bedre indtjening end året tidligere, forbedre 
scoren i GSiC, samt undgå en for stor stigning i varelager. Indtjeningen i shoppen er steget med ca. 30.000 
kr., GSiC rating er steget fra 79 til 83 og varelageret er holdt på et fornuftigt niveau, hvilket er 
tilfredsstillende. Dog har vi ikke opnået den budgetterede dækningsgrad og overskud, hvilket skyldes et par 
store ordrer til sponsorer i klubben med lav dækningsgrad, samt et godt salg i julen, hvor rabatterne er høje 
og DG lav. 
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Regnskab 2016 

Det reviderede regnskab viser samlede indtægter på DKK 11.789.420, hvilket er tDKK 400 mindre end 
budgetteret, men ca. 140.000 bedre end året før. Årsagen hertil skal findes i manglede indtægter fra 
greenfee, sponsorer, restaurant og KGK shop. Restauranten havde større lønninger og omkostninger til 
vedligehold end forventet, hvilket desværre påvirkede bundlinjen. De tre andre områder er beskrevet 
tidligere.  

De samlede driftsudgifter androg DKK 9.822.407, hvilket er ca. tDKK 379 bedre end i budgetteret. Det 
skyldes hovedsageligt, at vi har færre lønninger samt ændringer i ansættelsesforhold, der har gjort 
feriepengeforpligtelsen lavere. Derudover har vi opnået besparelser på administrationen og brugt færre 
penge på elite, turneringer og juniorer. Vi har dog også brugt mere end budgetteret på banen og driving 
range, hvilket primært skyldes følgeomkostninger i forbindelse med etableringen af ny greenkeepergård. 
Afvigelsen på driving range skyldes udjævningsarbejdet, beskrevet tidligere. 

Ovenstående giver et driftsresultatet før renter og afskrivninger i 2016 på DKK 1.967.013 mod budget på 
tDKK 1.983 i 2016 og tDKK 1.612 i 2015.  

Afskrivninger og renter blev samlet tDKK 1.547 mod budgettet på tDKK 1.698, hvilket bl.a. skyldes at vi 
optog lånet til greenkeepergården senere på året end forventet. 

Nettoresultatet blev således DKK 419.727, hvilket er ca. DKK 135.000 bedre end budgetteret. 

Til finansiering af den nye greenkeeper gård blev der i 2016 optaget et 10 årigt 0,5% fastforrentet 
obligationslån på tDKK 4.130.  Dette kombineret med en positiv pengestrøm fra klubbens drift har gjort at 
det har været muligt at reducere trækningsretten på klubbens kassekredit til tDKK 2.000 i 2017.  

På denne baggrund anser bestyrelsen årets resultat som tilfredsstillende. 

 
 

Medlemsforhold pr. 17. marts 2017 

Betalende aktive medlemmer i alt 1.130 (inden optag af nye juniorer) 

Aktive og passive medlemmer i alt 1.534 
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De fordeler sig på klubbens medlemskategorier som følger: 
 

 Senior Ungsenior Junior 

Fuldtid 862 33 107 

Ugedag 127   

Junior Prøve   1 

Kontingentfri Veteraner + 
ansatte + æresmedlemmer 

84   

Passive  317   

Træning Senior/junior 6   

 
Venteliste forhold pr. 10. marts 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Den ordinære venteliste 261 191 200 158 40 31 

Familie ventelisten 67 35 39 49 10 6 

Venteliste på hold (ved ikke 

hvornår de ønsker medlemskab i KGK) 
- - - - 118 81 

I alt 377 226 239 207 168 118 

 

Handicapoversigt 10. marts 2017 

HCP 
Kvinder Mænd I alt 

Under 4,5 4 32 36 

4,5 – 11,4 13 147 160 

11,5 – 18,4 36 155 191 

18,5 – 26,4 89 187 276 

26,5 – 36 178 135 313 

Over 36 76 41 117 

Intet HCP 26 25 51 

 
Greenfee for 2017 er fastsat til: 

                     normal  med medlem / venskabsklubber: 
Mandag - fredag  kr. 475  kr. 300 
Weekend og helligdage    kr. 575  kr. 300 
Juniorer alle dage     kr. 125   kr. 100 

Vinter-greenfee      
   normal / venskabsklubber med medlem 

Alle ugens dage  kr. 300              kr. 250 
Juniorer   kr. 100              kr. 100 
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Klubbens forsøgsordning med DGU´s gensidige gratis greenfee aftale for juniorer vil fortsætte i 2017, hvor 
der minimum skal være én betalende voksen op til max. 3 gratis juniorer. Ordningen gælder kun gensidigt 
overfor de klubber der er tilmeldt ordningen i DGU. 

 

Årets golfarrangementer 2016 
Der blev i 2016 afholdt 4 firmaarrangementer med fuld gunstart (+54 personer) og 9 mindre 
firmaarrangementer (+20 personer), hvoraf de fleste var med løbende start. Det er 1 større arrangement 
mere end i 2015, 3 færre af de mindre arrangementer.  
Vi synes, at det er værd at bemærke, at Royal Opening Tournament d.2.4.2016 havde 97 tilmeldte spillere. 
Flot. 

 
Årets golfarrangementer 2017 
Det forventes i 2017 at det samlede antal af arrangementer med gunstart vil ligge på niveau med 2016. 
Klubben har som vanligt haft stor efterspørgsel på arrangementer i starten af 2017, medens roughen er lav, 
hvor det i sekretariatet er fokus at holde det på niveau med 2016. 
Vi afholder som noget nyt i 2017 to arrangementer med US Kids Golf Tour i april måned, hvor vores egen 
Marc Molin er blevet Tournament Director.  
DGU-Junior Distrikt 4 har bedt os om at 
afholde Junior Distrikts Tour d. 3. september 
med løbende start fra kl. 12:00.  
Lørdag d.21. oktober 2017 bliver KGK endnu 
engang vært for de Åbne Danske Hickory 
Mesterskaber. Turneringen får Andreas 
Hartø som ambassadør og forventes at 
tiltrække spillere fra hele Europa. Vi har 
sammen med det Danske Golf Museum 
arrangeret at spillere uden Hickory Udstyr, 
kan leje udstyr fredag og lørdag for et 
beskedent beløb og således spille med 
selvom man ikke har tidligere erfaring med 
Hickory. 

 

Banekomitéen 
Banekomiteen har i 2016 været sammensat af følgende medlemmer: Jens Tarp (formand), Hans Ole Voigt, 
Ina Agerbæk, Mogens Nielsen og Martin Nilsson (chefgreenkeeper). I november blev Karin Jürgensen 
medlem af komiteen. 
 
2016 har været et spændende og meget aktivt år på banen. Komiteens fokus i 2016 har været at fortsætte 
kvalitetssikringen af vores greens, forbedre fairways via topdressing og gødning, samt at fortsætte vores 
kamp mod kløver på greens og greenomgivelser. Derudover skulle vores nyopførte greenkeepergård tages i 
brug, og vi skulle prøve at brænde roughen af for første gang i klubbens historie. 
I maj måned rykkede greenkeeperne endelig ind i deres nye faciliteter. En forsinkelse i den sidste del af 
projektfasen gjorde, at indflytningen blev rykket en måneds tid, men forsinkelsen var til at leve med for 
resultatet er meget vellykket. Klubben har endelig fået et moderne værksted med rigelig plads og det 
udstyr, der skal til for at kunne passe maskinerne og understøtte plejen af banen. Vores nyanskaffede 
slibeanlæg er blevet flittigt brugt og har medført, at vi har kunnet have skarpe knivcylindre hele sæsonen. 
En ny større lade sikrer, at næsten hele vores maskinpark kan være under tag hver nat og en ny vaskeplads 
gør, at klubben lever op til landets miljølovgivning. Greenkeeperne renoverede selv deres mandskabsrum, 
så samlet set har vi nu en velfungerende greenkeepergård. 
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I slutningen af marts måned 2016 forsøgte vi, for første gang nogensinde, at naturpleje vores rough ved 
afbrænding. Vi havde fået dispensation af Kommune og Skovdistrikt til at afbrænde højre side af 11. hul. 
Afbrændingen blev ikke den succes som vi havde håbet på - der er rigtigt mange faktorer, der skal være på 
plads, bl.a. skal der være nok opretstående græs. Vi har i alt tre år at prøve i, og vi fortsætter ufortrødent, 
idet vi ikke ser andre metoder end afbrænding til at tynde ud i vores tykke og svære rough.   
 
På ugentlig basis måler vores chefgreenkeeper 7 
udvalgte greens for hastighed og fugtighedsniveau. 
Denne indsamling af data er nu blevet gennemført i 3 
sæsoner og er blevet en integreret del af komiteens 
arbejde. Komiteen har nogle målepunkter, der skal 
sikre en stadig positiv udvikling af vores greens. 
Konklusionen på 2016 blev, at vi har nogle agronomisk 
rigtig gode greens, der sikrer en høj spillekvalitet i en 
meget stor del af året. Vores greens bliver stadig 
hurtigere (i gennemsnit over sæsonen viste 
målingerne 291 cm eller 9,55 fod) og stadig mere 
ensartede i hastighed (i 85 % af målingerne er 
forskellen imellem hurtigste og langsomste green 
indenfor 30 cm). Disse resultater understøttes også af 
vores skotske agronom Alistair Beggs rapport fra hans besøg i august. Denne indsamling af data vil vi 
fortsætte med - den er særlig nyttig til at basere småændringer i plejen på, ligesom de løbende drøftelser af 
greens kvalitet bliver mere meningsfulde, når de i videst muligt omfang er baseret på objektive tal. I 2017 
vil vi desuden foretage regelmæssige målinger af "trueness" (holder bolden linjen) og fasthed. 
 
Vores greenkeepere har i 2016 fortsat deres selvopfundne, alternative bekæmpelsesmetode mod kløver 
ved pletsprøjtning med stærke koncentrationer af jernsulfat. Metoden virker, men er tidskrævende. Der er 
også sæsonmæssige forskelle på effektgraden på kløveren. Erfaringen af behandlingen af kløver i 2016 er, 
at det vil være en tilbagevendende behandlingsmetode i årene der kommer og at vi også er nødsaget til at 
behandle i forsommeren på trods af en lavere effektgrad. Behandling i både forsommer og sensommer 
bliver taget med ind i plejeplanen for 2017. Vi antager, at vi nu har fundet en acceptabel metode til 
behandling af kløver på vores pesticidfri bane. 
 
Vores fairways har haft en udmærket sæson, men er helt klart et udviklingspunkt. Professionel pleje af 
fairways er i mange år blevet nedprioriteret, så der er meget der skal indhentes. 2016 blev det første år 
siden banens etablering, hvor alle 18 fairways blev topdresset. I alt blev der lagt ca. 450 tons sand ud. Rigtig 
mange medlemmer har bemærket overfor greenkeepere og kontoret, at de allerede nu kan mærke en 
forbedring af kvaliteten. Det er komiteens plan, over de næste 5-10 år, at opbygge et sandlag på ca. 5 cm 
oven på den oprindelige jord. Det vil give den fasthed og jævnhed som fairways har manglet. Derudover 
blev græsset gødet i 2016, hvilket også gav en savnet vigør og tæthed, ligesom vi arbejder med justeringer 
af vores fairwayklippere for at give en bedre klippekvalitet. Arbejdet på fairways fortsætter i 2017 og 
fremad og vil ligeså stille give den høje kvalitet som vi efterspørger.   
 
Bunkers vil altid være en udfordring på vores bane, når de er så populære, som de er, blandt Dyrehavens 
2000 hjorte. Komiteen søger til stadighed, i samarbejde med greenkeeperne, at finde små ændringer i 
bunkers pleje, der gør at vi videst muligt omfang undgår løst sand og spejlæg. I 2016 har vi forsøgt os med 
kun at rive bunkers, hvis sandet er blevet rodet op af dyr eller mennesker. Den hidtidige praksis har været, 
at gennemrive alle bunkers hver dag af æstetiske hensyn, men rivningen med maskiner gør også sandet 
løst. Vi oplever selv, at sandet er blevet fastere i bunkers. Derudover er renoveringen af bunkers fortsat 
efter planen. Slidte bunkers får renoveret siderne og græskanterne føres langt ned af siderne for at gøre 
bunkerbunden mere flad, så sandet nemmere kan komprimeres. I forbindelse med renoveringen tilføres en 
vis mængde Zeolit, et mineralsk materiale, der øger sandets evne til at holde på fugten. 
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Vi havde i sensommeren besøg af vores agronom Alistair Beggs fra STRI. Ved denne lejlighed afholdtes også 
et medlemsmøde hvor Alistair holdt et spændende foredrag om afholdelsen af British Open på sin egen 
bane Hoylake. Alistair fortalte også om vores bane, om dens kvaliteter og udfordringer og der var en god og 
konstruktiv debat efterfølgende. 
 
I september blev der etableret 6 fremskudte teesteder på 
banen. Disse har komiteen barslet med i en del år, men i år 
skulle det være. Arbejdet blev udført af vores greenkeepere 
i samarbejde med vores engelske gravemester Frank Lovell. 
Teestedernes placering er besluttet i samråd med vores 
arkitekt Tom Mackenzie. Vi har en bane, hvor det på visse 
huller kan være svært at slå bolden ud på fairway, og vi 
håber at de nye teesteder vil være med til at gøre spillet 
mere fornøjeligt og modvirke langsomt spil. 
Ved samme lejlighed gennemførte vi en større genopretning 
af udslagsområdet på driving rangen. På trods af den fine 
pleje arealet modtager til daglig, var det gamle område 
meget ujævnt. Nu råder klubben over et 1200 m2 jævnt 
udslagsområde.  
Igen i år har Erik Peitersen udført en utrættelig indsats i 
bekæmpelse af muldvarper på vores bane. Erik har i 2017 
oplært Martin i nogle af teknikkerne samt kortlægningen 
således, at Martin på sigt kan overtage den opgave eller give 
den videre til sit personale. Ved udgangen af 2016 var der 
fanget i alt 575 muldvarper på vores bane siden 21.9.2008, hvoraf det begrænsede sig til 25 stk. i 2016, 
grundet det store arbejde der er gjort de tidligere år. Den fremadrettede  indsats består i en hyppig 
inspektion af banen flere gange om ugen, og fælde-sætning, så snart der observeres nye skud. 
I løbet af et år bruges der mange timer hertil, specielt om efteråret, hvor årets yngel kommer frem. 
  
Der er ikke anvendt pesticider på banen i 2016. Dette er den 5 sæson i træk uden brug af pesticider. 
Klubbens bæredygtige strategi for banen og resultaterne heraf giver årligt internationalt genklang. I 2016 
besøgtes banen af to udenlandske delegationer med interesse for pesticidfri pleje af golfbaner. Vores 
chefgreenkeeper inviteres også i stigende omfang som indlægsholder ved konferencer. 
Mathias Crillesen er i 2016 ansat som greenkeeperlærling. Klubbens faste bemanding af greenkeepere er 
dermed på 6 personer. 
 

Hus og Restaurationskomitéen 

Huskomitéen måtte i 2016 tage afsked med Jørgen Knudsen. Jørgen var i mange år et uvurderligt og flittigt 
medlem af vores komité og var i flere år også formand for komitéen. Jørgen gik bort i foråret 2016 efter 
længere tids sygdom. 

I starten af året blev alle vægge og loftet i restauranten malet i en 
lidt lysere farve, som har givet et flot løft til lokalet. Igen var det 
vores greenkeepere der udførte et godt arbejde. Akustikpladerne 
som blev opsat i slutningen af 2015 har haft en virkning til det 
bedre – nogle havde nok håbet, at effekten havde været endnu 
bedre, men det er en svær opgave at løse, hvis vi også skal 
respektere det fine lokale. 

Efter den vellykkede omlægning af terrassen forrige år, blev det i år besluttet, at udskifte den noget slidte 
markisedug og der er blevet indkøbt et sæt loungemøbler, som er blevet brugt flittigt i løbet af sæsonen. 
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Lidt ny beplantning i de store krukker fuldender indtrykket og terrassen fremstår hyggelig og 
imødekommende. 

Ved hjælp af frivillig arbejdskraft er alt træværk på bagladen/omklædning blevet renset og malet – vi takker 
for hjælpen og vi håber at flere frivillige vil deltage i kommende projekter. 

Huskomitéen er i år blevet forstærket med 2 nye medlemmer: Anne Hjorth og Søren Juhl-Hansen. 

Som det nok er alle bekendt, har Richard efter 20 år som restauratør, opsagt sin stilling i KGK. Vi ønsker 
Richard held og lykke i fremtiden og takker for hans store engagement i alle årene. Richard bliver afløst af 
Fredrik og Tobias og vi ser frem til et givtigt samarbejde, ligesom vi glæder os til nye kulinariske oplevelser i 
restauranten.  

/Huskomitéen v. Lillan Nielsen (formand), Anne Hjorth, Søren Juhl Nielsen, Martin Nilsson (tilknyttet), og 
Christian Tage Hansen (tilknyttet) 

 

Turneringskomitéen 2016. 

Matcher og Turneringer og handicapudvalg 

Turneringskomitéens ansvar er at lave et godt og afvekslende turneringsprogram med turneringer og 
matcher af forskellig art.   

Antallet af klubturneringer er 15 hvor af 3 er åbne for gæster det er dog muligt i enkelte af vores 
turneringer at invitere en gæst eller to det fremgår altid af turneringsbetingelserne. 

Der afvikles også 5 hulspilsmatcher på selvvalgte datoer dog indenfor en angiven spilleperiode og med 
præmieoverrækkelse ved klubbens afslutningsturnering i oktober. Turneringskomiteen er også ansvarlig for 
afviklingen af Danmarksturneringen hvor i klubben er repræsenteret med 6 hold. 

Komiteen afvikler ligeledes klubmesterskaber samt den store eliteturnering The Royal Trophy og er værter 
ved vores venskabsmatcher mod Lund og Falsterbo, samt den populære sportslige Ugeturnering som spilles 
hver tirsdag i sæsonen fra den sidste tirsdag i april frem til den første tirsdag i september, i  A-B-C række.  

I 2016 kunne Ugeturneringen fejre 40 års jubilæum, den er blevet spillet uafbrudt i alle årene med ca. 100- 
120 forskellige deltagere igennem sæsonen. 

Komiteen har valgt et minimum på otte tilmeldte til klubbens turneringer, for at de gennemføres, og i 
rækkemesterskaberne skal der være tilmeldt fire i hver række, for at rækken spilles. 

Vi forsøger at være meget informative i Golfbox, hvor de gældende 
turneringsbetingelser er tilgængelige, samt viser hvem der er 
turneringsansvarlig på den enkelte turnering, således at spørgsmål 
kan rettes til rette vedkommende, i tilfælde af afbud eller andet. 

Komiteen er altid at træffe i klubben ca. en time før første start, 
hvor man skal lade sig registrere og får udleveret scorekort og 
eventuelle lokale regler etc. inden start.   

I sæsonen 2016 deltog vi i Boss Synoptik Cup - en landsdækkende 
turnering under DGU.  Udvalgte runder af Ugeturneringen er 
tællende til denne turnering, det fremgår af opslag i klubben, hvilke 
tirsdage der vil tælle til Boss Synoptik Cup og stillingen i denne 
turneringen er at finde på i Golfbox, så man løbende kan følge ens 
egen placering, denne turnering afsluttes med en regions finale 
samt en landsfinale. Ugeturneringen er valgt, idet den har det 
bredeste tilbud til vores medlemmer. Vi har igen til sæsonen 2017 
tilmeldt os Abacus Synoptik Cup. 
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Hovedstadsmatchen blev i år spillet i Stockholm og det var et meget spændende opgør hvor Stockholm 
vandt pokalen til ejendom stærkt forfulgt af KGK som blev nr. 2. Dermed vil Stockholm i 2017 igen være 
vært ved denne match, hvor de skal ny udstede den nye pokal. KGK skal være vært ved 
Hovedstadsmatchen i 2018 hvor klubben kan fejre 120 års jubilæum. 

Handicap 

Årsrevision 2016 opsummeret: der er 446 medlemmer i klubben uden EGA handicap. Det er medlemmer 
med 3 eller mindre indleverede kort i sæsonen. 

For at generhverve et aktivt handicap skal man indlevere 3 scorekort inden for 6 uger.  

For at bevare sit EGA-handicap skal man indlevere minimum fire scorekort i løbet af en sæson, enten som 
EDS eller i turneringer (No Return tæller ikke). Det skal dog understreges, at det skal være 4 runder om året 
hvert år, så hvis man f.eks. spiller 3 runder i sæsonen (for at opnå EGA handicap) men ikke spiller yderligere 
i den sæson, skal man spille min. 5 runder i året efter for at beholde sit EGA handicap til sæsonen efter. 
Opfordringen er derfor til vores medlemmer, indberet dine scores når du har været ude at spille. Bemærk: 
Der kan også spilles EDS-runder på udenlandske baner. 
Bemærk: Spillere med handicap 11,5 – 54 behøver kun at spille 9 huller for at opnå en tællende runde.  

For deltagelse i alle klubbens officielle turneringer er det kun muligt at deltage med EGA handicap, og 
klubbens medlemmer er altid velkommen til at rette henvendelse til handicapkomitéen, hvis man pga. 
sygdom eller lign. ikke har kunnet aflevere de fornødne scorekort i sæsonen. 
 

Vi glæder os til den nye sæson – klubbens åbningsturnering er i 2017 planlagt til lørdag d. 1. april. Vel mødt! 

Turneringskomiteen 
 

Introduktionskomitéen 

I 2016 mistede vi Introkomiteens mangeårige formand Jørgen Th. Knudsen. Jørgen Knudsen har gennem 
mange år med stor succes ydet et meget stort arbejde med at integrere nye medlemmer og nye golfere i 
klubben og sommeren 2016 udtrådte Ingerlise Lutzhøft Hansen af komiteen, hvor  Ingerlise gennem mange 
år har hjulpet Jørgen og nye medlemmer med at finde sig til rette i klubben og på banen. Stor tak til begge. 
Introkomiteen har derfor suppleret sig med Kirsten Bagge Nielsen (i 2015), Inge-Lise Gulmann og Ulla 
Allerup. 
Vi har desuden fået hjælp fra nogle af klubbens 
medlemmer som mentorer for nye medlemmer 
og hjælpere til afvikling af mandagsgolfen 
Året blev som de foregående år indledt med 2 
møder, hvor nye medlemmer blev budt 
velkomne og der blev givet information om 
klubben, faste arrangementer, klubber i klubben. 
Der blev også udleveret en ugeplan hvoraf det 
fremgik hvilke faste blokeringer af banen der 
findes.  
Søndag d 8. maj afholdtes den årlige intromatch 
med gunstart kl 9.00, dog kun over 12 huller pga 
vejret. Det er en match, der er åben for alle 
klubbens medlemmer og den afvikles som en 
holdmatch med nye og gamle medlemmer på 
hvert hold. Den afsluttes med et fælles socialt arrangement i 2016. 
Sæsonens ”Mandagsgolf” blev igen afholdt planmæssigt hver mandag fra kl 16.00- 18.00 med 20-25 spillere 
hver mandag og i alt har ca 80 – 85 af klubbens medlemmer deltaget nogle kun 2 gange mens andre har en 
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fremmøde procent på ca. 75-80. Der var arrangeret en udflugt til Furesø Golfklub og til Ljunghusen Golfklub 
i Sverige på mandage hvor vores bane var optaget af Company dag. Specielt turen til Ljunghusen var en stor 
succes.  
Golfsæsonen sluttede med match (Texas scramble) og fælles spisning samt præmieuddeling mandag d 26. 
september.   
Endelig har vi i slutningen af året gennemført træning for nye medlemmer på ventelisten, samt inviteret 
alle, der står på ventelisten med gyldig spilletilladelse til en 18 hullers runde gratis i begyndelsen af oktober. 
Her var Klas tilstede og hilste alle velkommen og introducerede dem til faciliteter samt andre nye 
medlemmer. Dette for at give nye medlemmer opmærksomhed samt mulighed for at prøve banen før de 
fik tilbud om medlemskab i slutningen af oktober. 
Introkomiteen har udarbejdet en temaplan for 2017 med et nyt og vigtigt tema indenfor golf hver mandag i 
sæsonen. Desuden vil vi forsøge at arrangere at flere af klubbens medlemmer går med ud på banen om 
mandagen og hjælper de nye til rette samt at holde ”mandagsgolf” 1-2 dage om måneden i week-ends kl 
15-16 for de nye medlemmer, der ikke kan komme mandag eftermiddag. 
Endelig har vi indført brug af golfbox til booking for mandagsgolf.                                                                     

 

Sponsorkomitéen  

Sponsorarbejdet i 2016 har igen været præget af fastholdelse af de eksisterende sponsorer samt at finde få 
nye turneringssponsorer.  Tendenserne fra de forrige år er fortsat, hvor engagementet hos vores 
samarbejdspartnere oftest reduceres til støtte i foreninger. Det kræver derfor et tæt samarbejde og klare 
succeskriterier. Derfor er vi meget stolte over at klubbens største samarbejdspartnere, Nordea Private 
Banking samt Bech-Bruun, fortsat støtter klubben samt får value for money. Klubbens direktør, Christian 
Tage Hansen, har forestået den primære kontakt med klubbens sponsorer i 2016, men får hjælp i 2017 af 
Hans Christian Ellingsgaard til at finde nye sponsorer, der ser værdi i samarbejdet med vores dejlige klub. 

KGK Erhvervsklub har igen i 2016 haft en flot sæson med gode arrangementer. Vi mødte som vanligt Furesø 
til de to årlige Ryder Cup Matcher, der begge gange førte til KGK sejre. Flot! Erhvervsklubben var også en 
tur til Bokskogen Golf Klubb, i Audier stillet til rådighed af Audi Amager. Et af vores andre events i 2016, 
som de fleste deltagere sent vil glemme, var da Søllerøds sponsorer desværre måtte aflyse vores kamp mod 
dem. Som et alternativ lykkedes det for Christian Tage i samarbejde med Rasmus Vejbæk-Zerr fra Rotunden 
Foodmarket at stable et fabelagtigt arrangement på benene, der bød på lækre goodiebags, Trackman 
målinger på banen, Synkronsving med forskelligfarvede bolde på 12. hul, drive med Persimmon-woods 
samt en fantastisk vinsmagning efter runden, med sommelier Vejbæk-Zerr i sit es. Richard tryllede i 
køkkenet, og pludselig gik dagen fra en fiasko til en eftermiddag og aften, hvor netværket var i højsædet og 
alle deltagere fik gode minder samt kontakter med hjem. 

Hvis du ønsker at bidrage til sponsorarbejdet eller ønsker mere information om KGK Erhvervsklub 2017, så 
kontakt Christian Tage Hansen på cth@kgkgolf.dk.   

 

Klubbens sponsorer / samarbejdspartnere pr. 1. 
marts 2017 er: 

 Royal Unibrew 

 Nykredit A/S 

 Nordea Private Banking  

 Bech-Bruun 

 Buus Jensen 

 Prima Superbest, Jægersborg Allé   

 Kop & Kande, Jægersborg Allé 

 Chat-Board 

 Rotunden – Hellerup Foodmarket 

mailto:cth@kgkgolf.dk
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 Anni Backhausen 

 Tiedemann Independent A/S  
 Copenhagen Furniture A/S 

 Catering Engros 

 PartnerService ApS 

 Profil Rejser A/S 

 House of Copenhagen 

 Acubiz A/S 

 Mirit Glas 

 Mas-Con 

 Ensure A/S 

 Itera A/S 

 Admiral Film 

 Wellcome Fitness & Spa 

 Hans Just A/S 

 
Elitekomiteen 
Sæsonen 2016 stillede KGK i divisionerne med to herrehold og et damehold.  
Vores 1. hold herrer bliver i 2. division, efter en hård og spændende sæson med godt spil, hvor de var tæt 
på en plads i oprykningsspillet. Det er et meget ungt hold der startede sæsonen, 4 juniorer, 2 ynglinge og 1 
herre. I løbet af sæsonen blev der spillet med bl.a. en junior og ynglingespiller som 1. single.  
Dameholdet har mistet to elitespillere i 2016 sæsonen, hvilket har skabt store udfordringer, men holdet 
reddede deres plads i 1. division ved, at 
Søllerød trak deres hold. Dameholdet har 
igen i år haft Bech-Bruun som sponsor, 
hvilket vi er meget taknemmelige for. 
Herre 2. hold har også været rigtig hårdt 
ramt af manglende elite spillere. Holdet 
skal fremadrettet bruges til at forbedre 
unge elitespillere frem til 1 holdet. Det vil i 
2017 udelukkende være et udviklingshold, 
ligesom vi har prøvet det tidligere, da 
meget få af de erfarne kræfter udenfor 1. 
holds truppen har ønsket at spille på 2. 
holdet i 2017. 
Vi havde også et seniorhold og veteran hold i Danmarksturneringen, hvor Seniorholdet i 2. division kom på 
en 2. plads, medens veteranholdet måtte en tur ned i 2. division i 2017. I 2017 får vi et divisionshold mere, 
da superveteranrækken (+70 år) oprettes i Danmarksturneringen, hvor vores regionshold fra 2016 har 
kvalificeret sig til.  
 
Vi har i 2016 mistet en elitespiller fra vores herre første hold. Vi har ydermere en spiller på College og en 
spiller på Junior College som i 2017 formentlig ikke kan spille første og sidste danmarksturnering, hvor de 
vil spille turneringer i USA. Men på den positive side har vi i 2017 fået tilgang af en herrespiller med +2,0 i 
hcp. (1. single på 1. hold), en dame (1. single på 1. hold) samt en dygtig junior ind i KGK’s elitetrupper. 
 
Der vil i 2017 arbejdes løbende med at forbedre vilkår og rammerne for at fastholde KGK’s egne 
elitespillere i klubben fremadrettet. 
 
Træningen fortsætter intensiveret som i det forgangne år og vi håber at denne intensiverede træning 
vinteren igennem og fremover vil skabe gode resultater både individuelt og for vores hold i KGK. 
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I 2017 er komitéen ændret således at Lars Obel og Jan Fabricius-Bjerre indtræder som hhv. formand og 
medlem, medens Jan Becker Hansen og Reno Bizzarro udtræder – vi takker dem for indsatsen.  
 
Mvh 
Elitekomitéen 2016 v. Jan Becker Hansen (formand), Ina Agerbæk, Reno Bizzarro, Klas Olsson (tilknyttet) og 
Marc Molin (tilknyttet) 

 
Juniorkomitéen 
2016 har været et år hvor juniorernes aktivitetsniveau 

fortsatte på et højt niveau. Gode resultater blev opnået og 

vi begynder at se resultaterne af juniorernes ihærdige 

indsats. 

 

Træningsaktiviteten er også stabil for breddejuniorerne, og 

igen skal det bemærkes at størstedelen af de nye juniorer 

har fået banetilladelse og de enkelte handicap grupper 

bliver større og større. 

Indførslen af stationstræning har givet de yngre juniorer 

en hurtigere introduktion til spillet og generelt ses en 

hurtigt stigning i deres niveau. Mange forældre har sagt ja 

til at hjælpe men der kan altid bruges flere til at give en 

hånd under træning. 

Årets nye tiltag var at starte et træningsforløb ”The 

Process” for de juniorer der har lyst til at udvikle deres 

golfspil yderligere. Det har fået stor opbakning med alle 

pladser optaget og en udpræget større seriøsitet omkring 

spillet og det at forbedre sig. Marc sørger for en konstant 

udvikling samt løbende evaluering af dette tiltag. 

 

Igen i år optog vi juniorer/puslinge prøvemedlemmer ved 

en ”prøv golf dag”. Vi ser at denne optagelsesmåde har 

givet flere aktive nye juniorer med lyst til golf. Som et nyt 

tiltag har vi givet enkelte juniortræningskort til de 

potentielle juniorer der ikke var plads til i år. En mulighed 

en lille håndfuld har benyttet sig af. I 2017 afholdes prøve-

golf-dag lørdag d.1. april. Se mere på facebook eller vores 

hjemmeside.  

 

Torsdagsmatcherne har igen i år været flittigt besøgt og vi 

ser frem til den kommende sæson. Et nyt tilag bliver at 

afprøve turneringen med banelængde tilpasset 

juniorernes slaglængde, så alle kan prøve at få en ”par” på 

et hul fremfor at slå mange transportslag. 

 

I juli måned blev der afholdt Royal Copenhagen Junior Cup med deltagelse af juniorer fra hele landet. 

Denne turnering vil blive gentaget i 2017. 
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I starten af sommerferien blev der igen afholdt Sommerlejr for ca. 65 juniorer. Der blev trænet, leget 

konkurreret, taget på udflugt til Sverige (Vasatorp), spillet en masse golf og endnu en gang afsluttet med et 

stort grillparty. 

 

Vintergolf blev indført på udvalgte dage i weekender, for at tilfredsstille de mange juniorer der ikke vil 

holde vinterpause. Et tiltag der i år er udvidet til et samarbejde med Furesø og Søllerød. 

 

Udenfor banen var den årlige tur til Tivoli en dag fuld af aktion og sjov, der med Grøftens velvillige 

indstilling og støtte igen blev en succes. 

 Vi afsluttede sæsonen med vores Juniorafslutning, hvor juniorklubmesterskaber blev afviklet. 

Tak for stor og velvillig hjælp fra forældre og vi glæder os til den kommende sæson, der vil blive med Jens 

Peter Sørensen som formand for Juniorkomiteen. Så stor tak fra mig for hjælp og støtte gennem årene, 

samt en stor tak fra Bestyrelsen til Lars der fortsætter i Elitekomitéen.  

 

Lars Obel, Juniorkomitéen 

 

Ordens og Etikettekomitéen 
Ordens- og etiketteudvalget har haft uændret sammensætning gennem hele året, hvor Tuula Undall trådte 
ind i stedet for Povl Bayer Knudsen, og dermed supplerede Jakob Arrevad. 

Komiteen bistår bestyrelsen i særlige situationer ved at indhente supplerende oplysninger til beskrivelse af 
et hændelsesforløb, og på baggrund heraf udarbejder komiteen en indstilling til bestyrelsen. Der har i 2016 
ikke været nogen sager, der har krævet at give en indstilling videre til bestyrelsen. 
 
På komitéens vegne 
Jakob Arrevad 

 

Kommunikationskomitéen 

 2016 lignede på mange måder 2015 ift. til kommunikation i 
KGK, dog med den store forskel af vores klubblad 
Eremitagen, udkom for sidste gang (i hvert fald med den 
siddende redaktion). Årsagerne er beskrevet flot i udgaven, 
der udkom ultimo 2016 og stadig forefindes i shoppen.  

Vores Facebook side og Instagram side, får fortsat flere 
følgere, hvilket jo øger værdien af den information der 
udsendes. Klubbens direktør og medarbejdere opdaterer 
løbende på siderne, dog med mest aktivitet når sæsonen 
går i gang. 

De primære kommunikationskanaler til klubbens 
medlemmer er dog fortsat nyhedsbrevene, og 
opslagstavlerne i klubben. Vores hjemmesidestruktur med 
en hovedside til gæster, etc. og en bagvedliggende 
medlemsside, finder vi utilstrækkelig og svær at bruge. 
Derfor bliver der i 2017 udformet en ny hjemmeside, hvor 
alle de nuværende informationer samles og nye kommer 
til. Det bliver en spændende opgave, der forventes at gøre 
nyhedsbrevene mere henvisende til hjemmeside, end 
fortællende. Vi ønsker at vores medlemmer selv skal 
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opsøge de informationer de ønsker, fremfor at skulle filtrere en masse information fra klubben. Den nye 
hjemmeside vil også give direkte adgang til tidsbestillingen, således at man ikke længere vil behøve at skulle 
forbi golf.dk for at komme til Golfbox. 

 

Golfspilleren i Centrum 

Medlemmerne og gæster har gennem 2016 velvilligt svaret på et spørgeskema. Der er kommet 324 
besvarelser fra gæster og 344 fra medlemmerne. Det er et fald i besparelser fra gæster samt status quo i 
antal besvarelser fra medlemmer. 

Bestyrelsen takker for besvarelserne, og opfordre alle til at bidrage igen i 2017. Besvarelserne bliver 
studeret grundigt, og de er et vigtigt grundlag for bestyrelsens og ledelsens målsætninger og bidrager til at 
prioritere arbejdet med klubbens drift. 

 

Ambassadørscoren/Loyalitetsscoren 

Dette spørgsmål drejer sig om hvor mange medlemmer der vil anbefale KGK til et familiemedlem, ven eller 
kollega. 

Her scorer klubben endnu bedre i 2016 end i 2015, nemlig 52%. En score på over 50 anses som et godt 
resultat ifgl. DGU og viser at klubbens medlemmer er loyale og positive over for Københavns Golf Klub. 

 

Vurdering af serviceområder for medlemmer i KGK: 

Der er spørgsmål indenfor nedenstående 9 kategorier, som har fået følgende besvarelser: 

 2014 2015 2016 Benchmark 
Hovedstaden 

Banen 71 72 73 76 
Klubliv 79 79 83 78 

Restaurant 82 81 82 76 
Klubhus 85 85 88 84 

Træningsfaciliteter 73 74 75 77 

Proshop 79 79 83 79 

Træning (undervisning) 90 90 89 88 
Ledelse og information 87 86 88 82 
Priser og produkter 85 84 83 78 

 

Tallene i skemaet angiver den samlede rating, som hver enkelt område har fået i undersøgelsen. Skalaen 
der i undersøgelsen var 1 til 10 der i ovenstående konverteret til 1 til 100, hvor 100 er højest. 

Som det ses af skemaet har der været meget udvikling på den samlede score for næsten alle områderne 
sammenlignet med scores fra 2014. I forhold til benchmark (Hovedstaden) halter vi lidt efter på banen og 
træningsfaciliteterne, hvorimod vi på alle andre områder er bedre end benchmark for hele 
Hovedstadsområdet. 

Vi har igennem 2016 lagt stor vægt på kommentarerne til jeres besvarelser, da de giver god mulighed for 
uddybelse. Vores træningsfaciliteter fik bl.a. et løft i efteråret 2016 med nyt og bedre slagfelt til 2017 
sæsonen, og ydermere er der i Q3 2017 planlagt en udvidelse af puttinggreenen ved træningsbanen, 
grundet den store trafik på den. På banen er der igen i år planlagt nye tiltag, hvor ny gødningsstrategi, 
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indkøbt arbejdskraft til ukrudtslugning af greens og greensomgivelser samt fortsat topdressing af fairways 
og greenomgivelser, er de vigtigste tiltag.  

 
Forholdet til Statsskoven 
Vi har i forbindelse med arbejdet på banen, herunder især topdressing af fairways haft en god og 
konstruktiv dialog med Naturstyrelsen. De har også været imødekommende overfor nogle af vores 
projekter i 2017, hvorfor vi er meget glade og tilfredse med samarbejdet. 

  



 

 

19 

Bilag 1 – Forslag fra Vibeke Leschly og Finn Krog 
 

Christianshavn, den 15. februar 2017 

Til bestyrelsen i Københavns Golf Klub 

 

I henhold til klubbens love ønsker vi hermed at fremsætte 2 forslag til ændringer af Love for KGK på den 

kommende generalforsamling. 

 

1: Som et nyt stk. 3 til §6 vedr. tidsfristen for ændring af medlemskategori foreslår vi at der tilføjes: 

§6, stk 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1. 

Begrundelse: Det forekommer os at være for rigidt at bestyrelsen ikke har en udtrykt mulighed for at 

dispensere fra den fastsatte tidsfrist i stk. 1., ”senest hvert års 31. oktober”. 

Det kan bemærkes at de fleste af KGKs ”nabo-klubber” opererer med en sådan praksis.  

 

2: Som et nyt stk. 7 i §3 vedr. passivt medlemskab foreslår vi at der tilføjes: 

§3, stk. 7. Passive medlemmer kan efter 1 år blive aktive, hvis der er plads. 

De tidligere stk. 7 og 8 konsekvensrettes til stk. 8 og 9. 

Begrundelse: Der er ingen regler for tidsrammen for passivt medlemskab i lovene. Derimod er der på 

klubbens hjemmeside under Medlemmer/Om KGK i afsnittet Medlemskategorier en bemærkning om 

vilkårene for passive medlemmer: /…. /Passive kan efter to år blive aktive igen, hvis der er plads. 

Denne begrænsning for passive medlemmer forekommer os at være helt unødvendig. Hvorfor tvinge 

passive medlemmer til at være passive i minimum to år, hvis de gerne vil spille efter 1? Det er vel bedre at 

have så mange aktive medlemmer som muligt fremfor passive, skulle man mene.  

 

Med venlig hilsen, 

 

Vibeke Leschly, nr. 2127 og Finn Krog, nr. 2184 
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Bilag 2 – Forslag 1 fra Nils Winther og Bestyrelsen 
 

Forslaget om at kunne give én fuldmagt til et stemmeberettiget KGK medlem, imødekommes for at give 

medbestemmelse til de KGK medlemmer, der er forhindret i at deltage ved den årlige Generalforsamling. I 

vores omkringliggende nabo-klubber er dette også praksis og en del af deres love, og i en rundspørge 

blandt deres klubchefer har ingen udtrykt dårlige erfaringer med denne ordning, hvorfor Bestyrelsen 

støtter op om forslaget.  
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Bilag 3 
Baggrund 
Vi kan konstatere at mange af de juniorer der overgår til ungseniorer melder sig ud af klubben. Det 
mener bestyrelsen er uheldigt, da vi ønsker at fastholde de unge som medlemmer i klubben. Som 
det er i dag stiger kontingentet fra DKK 2.500 som junior til DKK 4.800 som ungsenior, og 
derudover skal der betales indskud. Indskuddet i KGK er DKK 15.000, men har man været 
juniormedlem i mere end 2 år betales der 50% indskud, ergo DKK 7.500. Fra 2016 til 2017 meldte 
11 ud af 14 medlemmer sig ud ved overgangen til ungsenior, hvoraf flere af dem angav indskuddet 
som årsagen til at de ikke ville fortsætte.  
 
Det er bestyrelsens opfattelse og forventning, at en udsættelse af det tidspunkt hvor der skal 

betales indskud ved overgang til fuldtidsmedlem, vil øge sandsynligheden for at medlemskabet af 

KGK fastholdes. Samtidig vil det give unge der kommer til omkringliggende 

uddannelsesinstitutioner, mulighed for at blive medlem og først betale indskud ved overgang til 

fuldtidsmedlem. 

 

Forslag: § 4 ændres til følgende ordlyd markeret med gult 

 
1. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes for det kommende år størrelsen af: 

 indskud for de forskellige kategorier af medlemmer og grupper heraf 
 kontingent for de forskellige kategorier af medlemmer og grupper heraf 
 skabsleje og andre afgifter for brug af klubbens faciliteter 

  

2. På den ordinære generalforsamling kan dog med virkning for det indeværende regnskabsår 
fastsættes et ekstra-kontingent, såfremt forholdene nødvendiggør dette. 

3. Ved optagelse af passive medlemmer erlægges fuldt indskud. For juniorer og ungseniorer 
erlægges intet indskud. 

4. Såfremt et medlem overføres til en anden medlemskategori, skal der betales det for denne 
gældende indskud, for ungseniorer dog alene 50 % heraf såfremt de på dette tidspunkt har været 
uafbrudt aktivt medlem i mindst 5 år. Der betales ikke indskud, hvis man har været junior medlem 
i mindst 2 år og har været uafbrudt ungsenior-medlem eller studerende-medlem frem til man 
bliver fuldtidsmedlem. Såfremt et passivt medlem godtgør tidligere at have betalt indskud ved 
optagelse i klubben i den pågældende medlemskategori, skal dog ikke erlægges nyt indskud ved 
overførsel hertil. 

5. Indskud, kontingent, skabsleje og andre afgifter betales på den af bestyrelsen herfor fastsatte 
måde og på de af bestyrelsen herfor fastsatte tidspunkter. 

6. Ved medlemsoptagelse med virkning fra 1. juli eller senere erlægges – udover indskud – alene 
halvt kontingent for det pågældende år. 

7. Ethvert medlem, der er i restance med skyldige beløb til klubben og som ikke har berigtiget 
restancen efter påkrav herom, kan efter bestyrelsens beslutning herom suspenderes fra en del af 
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eller samtlige vedkommendes medlemsrettigheder, indtil restancen er berigtiget. Såfremt 
restancen ikke berigtiges efter et yderligere af bestyrelsen herom afgivet påkrav, kan bestyrelsen 
ekskludere det pågældende medlem. Fornyet optagelse som medlem kan da alene finde sted, 
såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, og når restancen med påløbne renter er berigtiget 
og mod erlæggelse af nyt indskud. 

8. Udmeldelse, udtræden, suspension eller eksklusion i løbet af et regnskabsår berettiger ikke til 
hel eller delvis fritagelse for betaling til klubben af kontingent m.v. for det pågældende år. 

9. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af greenfee samt regler for gæster. 

10. Bestyrelsen er i ekstraordinære tilfælde berettiget til at fravige bestemmelserne i stk. 6-8 inkl. 

 

Konsekvenser 
• Indskud betales først når man optages som fuldtidsmedlem. 
• Ungsenior kontingentraten udvides til, også at omfatte medlemmer mellem 25 og 30 år 

som er fuldtidsstuderende og SU-berettiget.  
• Såfremt man har været ungsenior eller studerende medlem i minimum 5 år, betales der 

50% indskud ved overgang til fuldtidsmedlem 
• Der betales ikke indskud hvis man har været junior medlem i 2 år og har været uafbrudt 

ungsenior medlem eller studerende medlem frem til man bliver fuldtidsmedlem. 
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Bilag 4 
Baggrund 
Der er perioder, specielt i weekenderne, hvor alle de tider der kan bestilles i Golfbox er optaget, men hvor 
der er boldrendetider der ikke bliver udnyttet. Flere medlemmer giver udtryk for, at det er for usikkert at 
tage ”chancen” med en boldrendetid. Det er bestyrelsens opfattelse at bestilling via Golfbox eller kontoret 
nu er så indarbejdet blandt medlemmerne, at det antal af tider der kan forudbestilles med fordel kan øges. 
 

Forslag:  
Antallet af boldrendetider i hver klokketime ændres fra 3 til 2 tider, således at tiderne 10 og 50 (f.eks. 10:10 

og 10:50), forbliver boldrendetider som hidtil, men at boldrendetiden 30 (f.eks. 10:30) gøres til tid der kan 

forudbestilles 14 dage før for medlemmer, samt 7 dage før for greenfee gæster. 

Konsekvenser: 
Det bliver muligt at bestille flere tider via Golfbox hjemmefra og planlægge sin golfrunde, og samtidig 
reduceres muligheden for spontan golf, hvor man møder op og tager næste ledige boldrendetid. 
Samlet skulle det sikre at flere medlemmer kommer til at spille på et tidspunkt der passer vedkommende. 
 
 

 


