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Indkaldelse med dagsorden 

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i 
Københavns Golf Klub 

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 
Trongårdsskolen, Skoletorvet 

Trongårdsvej 50, 2800 Kongens Lyngby 
 

Dagsorden ifølge klubbens love  
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Leschly, da Jakob Arrevad ikke har mulighed for at deltage 

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 2017 som følger: 

Full-time:   7.600 DKK 
Ugedag:   5.400 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  4.700 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.400 DKK (inkl. 500 DKK for obligatorisk træning) 
Ovenstående er indeholdt på side 17 i Årsregnskab for 2015 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Forslag fra medlem 1136, Otto Langhorn  
”Vedr. § 9 i KGK’s love: Kontingentfrie medlemmer har ikke stemmeret” 
 
Da forslaget ikke er fremsat af bestyrelsen, skal det vedtages med 2/3 flertal. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Ina Agerbæk, Lars Obel og Birgit Peitersen som alle genopstiller. 
Endvidere opstiller Mikhail Hansen  

 
8. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer. 

 
9. Eventuelt 
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Bestyrelsens skriftlige beretning for klubbens virksomhed i 2015  

Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling 8. april 2015 

1777 Bjarne Nielsen                                                              
1766 Sven Lindholm Hansen                                        
1762 Søren Øvlisen                                                            
1784 Jette Schmidt Boje                                                                 
545 Elen Hertz                                                             
131 Bent Poulsen                                                           
578 Carsten Malby                                                           
2098 Oscar Kviesgaard   
1729 Mikkel Schaldemose 
185 Kai Nielsen            
891 Klaus Honoré 
45 Dorrit Hertz           
                       
Vi ærer deres minde. 

 

Bestyrelsens arbejde 2015 

Bestyrelsens arbejde i 2015 var præget af, at der i perioden efter den ordinære generalforsamling d. 8. april 
2015 opstod en dyb og vedvarende uenighed i bestyrelsen. Denne uenighed resulterede i at Jan Becker 
Hansen ikke ønskede at fortsætte som formand. Jan Becker Hansen indsamlede underskrifter således at der 
kunne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 10. september 2015. På den ekstraordinære 
generalforsamling blev der valgt en bestyrelse bestående af Jan Becker Hansen, Ina Agerbæk, Lars Obel og 
Birgit Peitersen fra den tidligere bestyrelse og som nye medlemmer Lillan Nielsen og Christopher Burton. 
Hans Ole Voigt blev valgt som formand. Der henvises i øvrigt til det tidligere udsendte referat som også kan 
findes på Klubbens hjemmeside. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Lars Obel som næstformand, Jan Becker Hansen som 
kasserer og Birgit Peitersen som sekretær. 

Bestyrelsens arbejde har efterfølgende koncentreret sig om at sikre at den daglige drift og de 
igangværende projekter kunne fortsættes. Specielt har der været fokus på at gennemføre den planlagte 
ombygning af materielgården.  

Klubbens direktør Christian Tage Hansen har nu været i klubben i et år, og baseret på de tilbagemeldinger vi 
har modtaget fra medlemmerne har det været en stor succes. Det er også lykkedes for Christian at få 
etableret et godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen og de øvrige medarbejdere i KGK.  

Som Direktør har Christian Tage Hansen ansvaret for den daglige drift. I det arbejde støttes han af 
områdelederne Martin Nilsson chefgreenkeper, Klas Olsson cheftræner og Richard Medrek restaurant chef. 
Ledergruppen har med udgangspunkt i klubbens vision og målsætninger, og i dialog med bestyrelsen, 
udarbejdet en handlingsplan for de kommende år. Handlingsplanen, der beskriver de initiativer der vil blive 
gennemført i kommende år, kan findes på klubbens medlemsside. Hovedpunkterne i planen og de konkrete 
mål for 2016 vil endvidere blive gennemgået på generalforsamlingen. 

Mange af klubbens medlemmer ydede også i 2015 en stor frivillig indsats. Uden det frivillige arbejde kunne 
de mange aktiviteter, der er i vores forskellige komiteer og Klubber i klubben ikke gennemføres. 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle.  
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Greenkeepergård: 

Efter medlemmernes godkendelse på generalforsamlingen i 
april 2015, blev den planlagte ombygning af materielgården 
efter langt tilløb igangsat. Ombygningen startede 3 uger senere 
end planlagt grundet længere behandlingstid hos kommunen 
på byggetilladelsen.  Undervejs har der løbende været 
byggemøder med projektleder Mikkel Westergaard fra 
entreprenøren HPH. Møderne har været præget af positiv 
kommunikation, og de problemstillinger der har været 
undervejs har Michael Nyboe fra Momentum, vores Martin 
Nilsson, Hans Ole Voigt, Jan Becker Hansen og Christian Tage 
Hansen løst i samarbejde med entreprenøren. Der har været 
uforudsete udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og facadebeklædning, ingeniøromkostninger i 

forbindelse med kortlægning og prøveudtagning på forurenet 
jord samt etablering af regnvandsafledning til skovbund i 
stedet for til ny faskine da den gamle ikke var dimensioneret 
til den nye tagflade (en besparelse på ca. 60.000 DKK ift. ny 
faskine). Samlet set har de uforudsete udgifter ved byggeriet 
udgjort ca. DKK 280.000, hvilket er mindre end 8,5% af 
entreprisesummen, der af bestyrelsen betragtes som 
godkendt. Arbejdet forventes afsluttet lige efter påsken, da 
der er planlagt afleveringsforretning med entreprenøren d. 
30.3. Vores greenkeepere glæder sig til at tage de nye 
faciliteter i brug, og vi vil i samme omgang takke Skoven for 
deres velvilje i forbindelse med byggeriet.  

 
Økonomi - målopfølgning: 
Målsætningen omkring økonomien var følgende for 2015: 
 
•Rentebærende gæld max. DKK 15 mio. ved investering i materielgård og/eller klubhus.  
•Overskud margin af primær drift > 20%  
•Positivt nettoresultat  
•Cash flow større end DKK 2 millioner  
•Investering i materielgård gennemføres i 2015/2016  
 
Målsætningen for rentebærende gæld, positivt nettoresultat, cash flow >2 mio. samt investering i 
materielgård blev indfriet i 2015. Vores overskudsmargin på primær drift blev ca. 14,4% (uden restaurant 
og shop), hvilket ikke indfrier målsætningen eller budgettet på 17%. I 2016 budgetterer vi med en 
overskudsmargin på ca. 17%.  
Med investeringen i greenkeepergård forventer bestyrelsen ikke, at der er behov for større investeringer i 
de kommende år. Der skal fokuseres på at fastholde en sund drift således at klubbens gæld bliver nedbragt. 

 
Banen - målopfølgning: 

Målsætningen for banen i 2015 var at ratings i Golfspilleren i Centrum skulle være bedre end 
landsgennemsnit for 10 ud af 15 områder. Vi opnåede dette i 4 ud af 15 scores, men vi opnåede en 
forbedring eller fastholdelse af scoren ift. 2014 på 10 ud af de 15 målepunkter.  
Et af indsatsområderne for 2015 var greens, hvori vi opnåede en forbedring på alle tre målepunkter, hvilket 
anses som tilfredsstillende og en positiv trend vi skal fortsætte: 
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 2014 2015 2015 
BM for DK 

Greens jævne 73 75 76 

Greens har passende hastighed 75 76 77 

Greens er ensartede 64 70 72 

 
Det målepunkt hvor vi gik mest tilbage i 2015 var fairways. Årsagen til det dårlige resultat var en våd vinter 
med mange skader pga. trafik fra hjortene. Det medførte en maj måling på 57, der trak årsgennemsnittet 
ned på 70. Til at imødegå dette for de kommende år startede vi i 2015 på gødning og topdressing af 
fairways, der gav positive resultater, og derfor bliver intensiveret i de kommende år.  

 

Klubben - målopfølgning: 

Målsætningen for administrationen i 2015 var at øge ventelisten til 240 inden udgangen af 2015. Vi nåede 
op på 219 personer inden medlemsoptaget forud for 2016 blev udført. Ydermere har ca. 30 af dem der stod 
på ventelisten primo 2015 ønsket at blive slettet fra den i årets løb, da de er blevet etablerede medlemmer 
i andre golfklubber, medens de har ventet på medlemskab i KGK. Strategien i 2016 er at gøre KGK endnu 
mere attraktiv som klub for potentielt nye medlemmer, ved fortsat at forøge serviceniveauet, holde fokus 
på gode sociale arrangementer, forbedre klubberne i klubben samt sørge for god plads og flow på banen til 
vores medlemmer. Ovenstående faktorer giver loyale og glade medlemmer ifølge GSiC. Målsætningen for 
2016 er derfor, at vores optag på ventelisten i 2016 skal kunne dække medlemsbehovet forud for 2017 
sæsonen, så potentielt nye medlemmer ikke går i dvale på ventelisten.  

Det var en målsætning, at greenfee-indtægterne skulle øges fra ca. DKK 1.156.000 i 2014 til DKK 1.300.000 i 
2015. Det er delvist lykkedes, da indtægten steg til 1.275.000 DKK i 2015. Det betragtes som godkendt. 

På generalforsamlingen i april 2015 blev der fremsat forslag om forbedring af akustikken i restauranten. 
Dette blev godkendt og et projekt blev gennemført til 40.000 DKK inkl. moms sammen med Peter Bottos. 
Resultatet har været yderst tilfredsstillende for alle brugere henover vinteren, som skrevet i beretningen 
fra huskomitéen.  

Sport - målopfølgning:  

Målsætningen for 2015 var at trænerne skulle gå 
fra svingfiksere til at være dem der sikrer gode 
oplevelser for medlemmerne, et godt socialt miljø 
samt en hyggelig atmosfære.  

Med et tilbageblik på de aktiviteter der har været 
planlagt og udført i 2015, anser vi året for yderst 
tilfredsstillende. Især har implementeringen af 
Marc Molin i KGK været succesfuld takket være 
vores imødekommende medlemmer samt Klas. 
Samarbejdet mellem vores trænere er fuldt ud 
tilfredsstillende og lover meget positivt for de 
kommende år. 

  
Andre områder - målopfølgning:  

Målsætningen for restauranten i 2015 var at øge ambassadørscoren fra 7% til 25%. I 2015 steg scoren kun 
til 8%. Det er ikke tilfredsstillende og det har medført at vi i 2016 har planlagt forbedringer af menukortet 
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med nye tilføjelser samt forbedring af kvaliteten på flere af de faste retter. Derudover er restauranten 
blevet malet, fået opsat akustikplader, opdateret noget af inventaret samt fået nye billeder på væggen over 
klaveret. Før påsken opsættes ny markise; alt sammen for at forbedre oplevelsen af vores dejlige 
restaurant. 

Målsætningen for KGK shoppen var at opnå samme eller bedre indtjening i 2014. Dette er i den grad 
lykkedes. Højere omsætning og bedre bundlinje. 2015 året beviser, at med de rette varer og god service, 
ønsker KGK’ere og gæster at besøge og benytte vores shop.  

 

Regnskab 2015 

Det reviderede regnskab viser samlede indtægter på DKK 11.642.849, hvilket er tDKK 19 mindre end 
budgetteret. Det dækker dog over, at indtægter fra kontingenter, indskud, skabe, m.v. var tDKK 162 større 
end budgettet, medens greenfee-indtægterne steg tDKK 119 i forhold til 2014, hvilket stadig var tDKK 25 
mindre end budgetteret. Sponsorindtægterne blev tDKK102 mindre end budgetteret og det samlede 
resultat for restauranten blev tDKK 78 mindre end forventet. KGK butikken leverede et resultat tDKK 13 
bedre end budgetteret, herunder en vækst på 30% i omsætningen sammenlignet med 2014. 

De samlede driftsudgifter androg DKK 10.030.327, som er tDKK 297 større end i budgetteret. Det skyldes 
hovedsagligt, at vi havde dobbelt assistenttræner lønninger fra april til og med september. Derudover 
havde vi højere udgifter til vedligehold maskiner, grundet defekt greens tromle (ny indkøbes i 2016) og ca. 
tDKK 108 højere udgifter til vedligehold af klubhus grundet uforudsete udgifter samt udgift til 
akustikløsningen.  

Det resulterede i at driftsresultatet før renter og afskrivninger blev DKK 1.612.522 mod budget på tDKK 
1.928. 

Afskrivninger og renter blev samlet tDKK 1.229 mod budgettet på tDKK 1.257. 

Nettoresultatet blev således DKK 383.023, som blev tDKK 288 mindre end budgetteret, men tDKK 144 
bedre end i 2014. 

På denne baggrund anser bestyrelsen resultatet som tilfredsstillende. 

 
Medlemsforhold pr. 1. marts 2016 

Betalende aktive medlemmer i alt 1.144 (inden optag af nye juniorer) 

Aktive og passive medlemmer i alt 1.544 

De fordeler sig på klubbens medlemskategorier som følger: 
 

 Senior Ungsenior Junior 

Fuldtid 876 45 76 

Ugedag 120   

Junior Prøve   27 

Kontingentfri 75   

Passive  312   

Træning Senior/junior 13   
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Venteliste forhold pr. 1. marts 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Den ordinære venteliste 175 261 191 200 158 40 

Familie ventelisten 57 67 35 39 49 10 

Venteliste på hold (ved ikke 

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

I alt 232 377 226 239 207 168 

 
 

Handicapoversigt 1. marts 2016 

HCP 
Kvinder Mænd I alt 

Under 4,5 3 32 35 

4,5 – 11,4 13 148 161 

11,5 – 18,4 43 155 198 

18,5 – 26,4 84 185 269 

26,5 – 36 175 131 306 

Over 36 91 43 134 

Intet HCP 16 25 41 

 
 
Greenfee for 2016 er fastsat til: 

                     normal med medlem:  
Mandag - fredag  kr. 450 kr. 300 
Weekend og helligdage    kr. 550 kr. 300 
Juniores alle dage     kr. 125  kr. 125 

Vinter-greenfee      
   normal med medlem 

Alle ugens dage  kr. 300            kr. 250 
Juniores   kr. 100            kr. 100 
 

Klubbens forsøgsordning med DGU´s gensidige gratis greenfee aftale for juniorer vil fortsætte i 2016, 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 2015 
Der blev i 2015 afholdt 3 firmaarrangementer med fuld gunstart (+54 personer) og 12 mindre 
firmaarrangementer (+20 personer), hvoraf de fleste var med løbende start.  
Der blev også afholdt oprykningsspil for DGU d. 6.9, hvor vi havde +100 personer rundt på vores bane 
denne dag.  
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Årets golfarrangementer 2016 
Det forventes i 2016 at det samlede antallet af arrangementer med gunstart vil ligge på niveau med 2015. 
Klubben har haft stor efterspørgsel på arrangementer i starten af 2016, hvor det i sekretariatet er fokus at 
holde det på niveau med 2015. 
DGU-Junior Distrikt 4 har bedt os om at afholde Junior Distrikts Tour d. 21. maj fra kl. 08:00-12:00. 

 

Banekomitéen 
Med den ekstraordinære generalforsamling i september og den efterfølgende konstituering af bestyrelse er 
banekomiteens sammensætning ændret. Komiteens sammensætning er nu Jens Tarp (formand), Hans Ole 
Voigt, Ina Agerbæk, Mogens Nielsen og Martin Nilsson tilknyttet (Chefgreenkeeper). 

Komiteens arbejde har i 2015 fokuseret på, at fastholde og øge kvaliteten på greens via målinger og 
individuel pleje, samt forbedre den almene præsentation af banen og vores score i Golfspilleren i Centrum 
for medlemmer og gæster. 

Vores målinger på greens har i 2015 vist yderligere fremgang på den gennemsnitlige greens hastighed (289 
cm el. 9,5 fod) samt en forbedring af ensartetheden i hastigheden på tværs af de 7 greens vi måler på. 
Truenessmålingerne har svigtet i år, idet målemetoden er meget følsom overfor vind. Men der har ikke 
været en indikation af, at greens skulle have adskilt sig fra de målinger vi havde i 2014 hvor resultatet var 
tilfredsstillende. Konklusionen for 2015 er, at plejestrategien giver de rigtige resultater og at vores 
individuelle pleje og finjusteringsredskaber virker, men vil stadig yderligere forbedres. Vi må dog erkende, 
at pesticidfri pleje og hjortenes stadige påvirkning af spilleoverfladen gør forholdene i Dyrehaven meget 
dynamiske. 

En mild vinter gav os en meget fin opstart af banen på nær på fairways. Disse var meget optrådte og 
ødelagte af hjortene og var først tilbage i acceptabel stand i starten af juni. Dette er ikke en farbar vej, så 
komiteen har i 2015 forberedt en markant øget plejeindsats af fairways i 2016 og årene fremad for at give 
os mere modstandsdygtige fairways. 

De meget dårlige fairways i starten af sæsonen slog også igennem i årets første målinger i GiC hos 
medlemmer og gæster.  Ved senere målinger var resultatet mærkbart forbedret og vi har haft acceptable 
tal fra medlemmer og gæster i den resterende del af sæsonen. 

Alle bunkers blev renoveret i 2008/09. Greenkeeperne har i de sidste 
par år renoveret 6-8 fairwaybunkers  om året og nu også en række 
greensbunkers i 2015, men et flertal af greensbunkers presser sig nu 
på. Der er lagt en rullende 5-års plan for renovering af alle bunkers. 
Denne påbegyndes i 2016.  

Af budgetmæssige grunde blev det årlige besøg af vores eksterne 
agronom Alistair Beggs aflyst. I stedet for besøgte DGU’s 
banekonsulent klubben. Væsentligste pointer fra dennes rapport er, at 
KGK’s bane adskiller sig fra landets øvrige baner ved, at vi plejer et 
gennemsnitligt mindre areal, men at vi er mandskabskrævende 
grundet pasning af bunkers og den pesticidfri pleje, specielt 
ukrudtsbekæmpelse. DGU rapporten samt tidligere års rapporter kan 
ses på klubbens medlemsside under fanebladet ”Banen”. 

Vores golfbanearkitekt Tom Mackenzie kiggede forbi i juni for, at evaluere hvilken betydning det vil have 
for 18. hul når ”Farmors hat” forsvinder. Konklusionen var, at hullet ikke vil miste afgørende værdi. 

Grundstammen i greenkeeperteamet har været uændret i 2015. 
Der er ikke anvendt pesticider på banen i 2015. Dette er den 4 sæson i træk uden brug af pesticider. 
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Vores vedholdende bæredygtige strategi for banen og resultaterne heraf betyder, at Københavns Golf Klub 
mærker en øget international bevågenhed. I sommer var en fransk delegation forbi på ”fact-finding”- 
mission om pesticidfri pleje og i oktober afholdtes en konference med deltagelse fra 12 lande om ”Low-
input Management”.  

 
Hus og Restaurationskomitéen 

2015 bød på flere forandringer i og omkring restauranten. En længe ønsket udvidelse og omlægning af 
terrassen, blev gennemført i det tidlige forår og allerede ved åbningsturneringen kunne de mange 
fremmødte spillere glæde sig over det flotte resultat. Martin Hjort fra vores greenkeeperstab var en stor 
hjælp i dette projekt. I forbindelse med omlægningen, blev flisegangen fra starterpladsen op til terrassen 
udvidet og der er opsat nye skraldespande rundt om på arealet ”indenfor hegnet”. 

I restauranten måtte vi sige farvel til Melissa, som efter en sygedomsperiode, valgte at søge nye 
udfordringer. Efter et par ikke så vellykkede forsøg, på at finde en ny daglig leder af restauranten, dukkede 
Richards bror Robert op – og hurra for det! Det har været en stor fornøjelse, at have Robert hos os. Han er 
hurtigt faldet ind i de daglige rutiner og er tydeligvis også blevet meget populær, både blandt medlemmer 
og gæster i restauranten. 

Vi har i flere år ønsket at forbedre akustikken i 
restauranten. Mange muligheder har været undersøgt, dog  
uden at finde en tilfredsstillende løsning. I sensommeren 
lykkedes det Christian Tage Hansen og den nedsatte 
Akustikudvalg bestående af Annette Suhr, Lillan Nielsen, 
Peter Michael Bjerglund, Hans Henning Jensen og Jørgen 
Knudsen, at finde frem til en løsning, som vi kunne 
acceptere, både økonomisk og æstetisk. Det endelige 
resultat bestod sin prøve til UG ved Fødselsdagsturneringen 
i starten af december.  
 
I ugen efter jul, hvor restauranten traditionen tro holder ”juleferie”, rykkede Louis og greenkeeperne ind 
bevæbnet med stiger, afdækningspapir i lange baner, malerruller og fremfor alt, spandevis af maling. Både 
loftet (kæmpearbejde) og alle vægge er blevet malet i en ny, lidt lysere farve, alle gardiner er blevet vasket 
og gulvet har fået den årlige oliebehandling. Hele lokalet fremstår nu rigtig flot – parat til en ny dejlig 
golfsæson. 

Huskomiteens mangeårige formand, Jørgen Knudsen, valgte i løbet af 2015 at trække sig – desværre af 
helbredsmæssige årsager. Vi takker Jørgen for det store arbejde, han igennem mange år har lagt i klubben, 
og ønsker ham alt godt i det behandlingsforløb han er midt i. 

I 2016 forstærkes komiteen af Chefgreenkeeper Martin Nilsson + af min. 1 nyt medlem. 

 

Turneringskomitéen 2016. 
Matcher og Turneringer og handicapudvalg 
Turneringskomitéens ansvar er at lave et godt og afvekslende turneringsprogram med turneringer og 
hulspils - matcher af forskellig art.   

Antallet af turneringer som turneringskomiteen afvikler i den kommende sæson er 15, hvor af 4 er åbne 
turneringer, der er godt besøgt af medlemmer fra vores naboklubber, vi har i nogle enkelte øvrige 
turneringer gjort det muligt at man kan invitere en gæst eller to med, det vil tydeligt fremgå af opslag i 
klubben og under turneringsbetingelserne i Golfbox, i hvilke turneringer det vil være muligt.  
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Hertil kommer fem hulspils - matcher, hvor der ikke fastsat spilledatoer, men der vil af opslag med 
spilleorden være dato interval for de enkelte runder og det forventes at dette overholdes, når der aftales 
spilletidspunkt indbyrdes for den enkelte match mellem spillerne, finaledagen for Sir Alan og Ladies Cup, 
som jo spilles over 36 huller samme dag aftales også indbyrdes. 
 
Der skal stadig være minimum otte tilmeldte til klubbens turneringer for at de gennemføres, og i 
rækkemesterskaberne skal der være tilmeldt fire i hver række, for at rækken spilles. 
Ved eventuelle afbud til turneringer på dagen er det muligt at benytte det direkte telefonnummer til 
turneringslokalet, hvor komitéen er at træffe fra ca. en time før turneringens første start. Samtidig fremgår 
det altid af turneringsopslag og i Golfbox, hvem der er turneringsleder på de enkelte turneringer, med både 
mailadresse og telefonnummer. 

Turneringslederen svarer gerne på eventuelle spørgsmål vedrørende turneringen. 
 
I sæsonen 2015 deltog vi i 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 Synoptik Cup og stillingen i denne turneringen er også at finde på opslagstavlen og via Golfbox så man 
løbende kan følge ens egen placering, Ugeturneringen er valgt, idet den har det bredeste tilbud til vores 
medlemmer. Vi har igen til sæsonen 2016 tilmeldt os Synoptik Cup. 
 
I sæsonen 2015 var 4 af vores dygtige medlemmer udtaget til 
hovedstadsmatchen som i 2015 blev spillet i Helsingfors og 
vores dygtige hold bragte pokalen til København hvor den 
overvintre. Dette en match mellem de fire nordiske 
hovedstæder denne match har været spillet siden 1938 hvor 
Sveriges Kronprins Gustav Adolf som var en meget aktiv 
golfspiller i Stockholms Golfklub. Som så hvert fjerde år skal 
afvikles i KGK altid omkring start juli måned. I 2016 vil det 
være Stockholm som er vært for denne prestigefyldte match. 

I starten af august 2015 havde vi en hel ny match på 
programmet – ”pigerne mod drengene” det blev en stor 
succes med overtegning / venteliste vinder af matchen 2015 blev pigerne og matchen gentages igen i 2016. 
 
En ranglisteturnering er tilbage i KGK. For andet år, afviklede vi The Royal Trophy med fuldt felt, en rangliste 
under DGU som tæller til Order of Merit og hvor den absolut, bedste danske, golfelite deltager 
 
Sæsonens endelige afslutning er én af de første søndage i december med en fødselsdags-/ 
andespilsturnering, hvor vi fejrer klubbens fødselsdag med en 9 hullers stableford turnering, andespil og 
dejlig julemiddag. 
 
Som altid lagde vi i 2015 også bane til afviklingen af Danmarksturneringen.  
I denne turnering har vi sæsonen 2016 to herrehold, et damehold og et seniorhold og et veteranhold. 
 
I 2015 besøgte vi vores venner i Falsterbo GK – og vi havde besøg af vores venner fra Lunds Akademiska GK. 
Som afslutning skal det siges at vi jo er den klub i Danmark hvor der i mange af vores turneringer spilles om 
de ældste evigt vandrende pokaler indenfor golfsporten i Danmark.   
Samtidig kunne Turneringskomiteen glæde sig over en god sæson med god deltagelse i vores turneringer 
og hulspilsmatcher og vi ser frem mod sæsonen 2016. 
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Handicap 
Året 2015 var den tredje sæson hvor medlemmernes EGA -handicap blev reguleret efter en årsrevision som 
er det der afgør om vi skal tildeles flere slag eller fratages slag eller om vores EGA- handicap er retvisende. 
Dette beregnes på de scores som vi selv registrerer ved EDS runder og indberetninger efter turneringer i 
golfbox igennem sæsonen.  

Kort opsummering EGA handicap er minimum 4 indleverede kort enten EDS eller turnering eller flere i løbet 
af en sæson vær opmærksom på at No Return ikke er tællende til revisionen. 

Der kan også spilles EDS - runder på udenlandske baner. 

Har man mistet sit EGA – handicap så er det muligt at erhverve det igen ved at indlevere 3 scorekort 
indenfor en periode på 6 uger, så har man igen et EGA – handicap, herefter er det vigtigt at man inden årets 
udgang også får indleveret et fjerde kort idet minimum 4 kort om året er nok til at bevare sit EGA – 
handicap til næste sæson. Spillere med EGA - handicap 11,4 – 54  kan spille disse runder på kun 9 huller. 

Klubbens medlemmer er altid velkomne til at rette henvendelser til handicapkomiteen. 

 

Ugeturneringen 
Ugeturneringen afvikles tirsdag eftermiddag sæsonen igennem fra sidste tirsdag i april til og med første 
tirsdag i september, og i den periode spiller 50-110 medlemmer med i turneringen om tirsdagen. Det er et 
tilbud til vore seniormedlemmer, som giver mulighed for at spille en tællende runde og dyste om et 
klubglas i en de tre rækker. Desuden spilles en gennemgående eclectic.  
Ved sæsonens afslutning er der en vandrepokal til den spiller, der har flest placeringer sæsonen igennem i 
de enkelte rækker. Dette fejres på behørig vis ved ugeturneringens afslutningsturnering med efterfølgende 
middag, præmieoverrækkelse. Ugeturneringen blev spillet første gang i 1976 så det betyder at 
ugeturneringen i år kan fejre 40 års jubilæum. 
Ud over det sportslige grundlag har ugeturneringen meget stor betydning for det sociale liv i klubben. 
Mange spillere mødes her, og efter spillet spises der en god middag i restauranten. Turneringen giver rigtig 
god mulighed for at lære andre spillere at kende. 
 

Introduktionskomitéen 

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.  

Lørdag d 8. maj afholdtes den årlige 
intromatch med gunstart kl 14.00. Det er 
en match, der er åben for alle klubbens 
medlemmer og hvor vi ved opsætning af 
startlisten forsøger at blande nye og 
gamle medlemmer sammen mhp. det 
sociale samvær og skabelse af nye 
relationer i klubben. I år blev 
arrangementet afsluttet med en 
vinsmagning hvor Melissa gennemgik de 
vine, der var til smagning og dette blev 
ledsaget af passende lækkerier fra 
Richards køkken.  
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Sæsonens ”Mandagsgolf” blev igen afholdt planmæssigt hver mandag fra kl 16.00- 17.30 og her har vi i 
sæsonen haft kontakt med ca. 70 forskellige medlemmer. Nogle er kun mødt en eller 2 gange mens andre 
har haft et fremmøde på ca. 75-80%. En vigtig årsag til at så mange kommer er, at det er muligt at spille 3, 6 
eller 9 huller, og at der er plads til både helt nye golfspillere (hvis de har fået banetilladelse) og for mere 
erfarne spillere, der ønsker at gå nogle huller sidst på dagen og møde andre medlemmer for derigennem at 
skabe socialt samvær.  

Der var arrangeret en udflugt til Furesø Golfklub en mandag i maj. Hvor der på vores bane var Company 
dag. Men denne udflugt blev desværre aflyst pga. manglende deltagelse.  

Til gengæld var udflugten til Ljunghusen Golfklub i Sydsverige d 15. juni velbesøgt. Vi kørte samlet i bus 
dertil, spillede 9 huller og afsluttede med spisning som dog måtte afkortes, da buschaufføren skulle være 
hjemme og slutte senest kl. 21.00.  

Golfsæsonen sluttede med match og fællesspisning samt præmieuddeling mandag d 28. september, et 
meget hyggeligt og velbesøgt arrangement.   

Introkomiteen har også været aktiv i forbindelse med reetablering af en bridgeklub i KGK, men den er i 
2015 fortsat eget regi som en ”klub i klubben”.      

Introkomiteen har udarbejdet en handlingsplan for 2016 og fremefter, hvor vi vil have mere fokus på 
opfølgning af, hvordan nye medlemmer trives i KGK og hvordan vi kan gøre indsatsen endnu bedre.   

                                  

Sponsorkomitéen  

Sponsorarbejdet i 2015 har været præget af fastholdelse af de eksisterende samt at finde nye 
turneringssponsorer.  Dette arbejde fortsætter i 2016, støttet af den nyetablerede sponsorkomité, 
bestående af Bo Gjetting, Lars Obel, Hans Ole Voigt, Klas Olsson og Christian Tage Hansen. 

KGK Erhvervsklub har haft et fint 2015. Vi har afholdt 7 
arrangementer, hvor vores medlemmer af erhvervsklubben 
mulighed for at netværke, skabe nye kontakter og forhåbentlig 
mere forretning eller en reduktion i deres omkostninger. Det er 
hver gang centreret omkring golf, da der er rigeligt med andre 
erhvervsnetværk der er dygtigere til det almindelige networking 
end vi er. Vores mainevent 5. juni var meget spektakulært. Først 
fik vi Audi Gladsaxe til at stille 4 flotte Audier til rådighed der 
transporterede alle deltagere til Falsterbo i Sverige. Efter 
trackman undervisning v. Marc Molin og morgenmad på rangen, 
stod  den på 18 hullers hold og individuel konkurrence. Efter runden (der bød på forplejning undervejs) var 
der gaver til alle, dejlig frokost samt præmieoverrækkelse. Titleist, Aromacoffee, Copack, Nestlé, Memira, 
Paperworld og Audi stillede flotte præmier og gaver til rådighed. KGK Erhvervsnetværk skal fremadrettet 
udvikles yderligere så det kan blive mødested for ligesindede erhvervsdrivende i KGK. Året bød også på to 
Ryder Cup matcher mod Furesøens sponsorer, samt et afslutningsarrangement i Simgolf. Til 2016 er der 
planlagt et tilsvarende antal aktiviteter med større fokus på kvaliteten i netværket samt mere kontakt med 
et bredere netværk. Alle KGK erhvervsmedlemmer får value for money. 

 

Royal Copenhagen Invitational  
Royal Copenhagen Invitational blev ikke afviklet i 2015, grundet manglende ressourcer til at rekvirere hold 
til turneringen. 
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Klubbens sponsorer / samarbejdspartnere pr. 1. marts 2016 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 

 Anni Backhausen 

 Tiedemann Independent A/S  
 Memira 

 Nybolig Martin Frost 

 La Maison Sevino 

 KGK Restaurant v. Richard Medrek 

 
Elitekomiteen 
Sæsonen 2015 stillede KGK i divisionerne med to herrehold og et damehold. Dameholdet bevarede med 
flot indsats og fightervilje sin plads i 1. division.  
Vores 1 hold herrer bliver i 2. division, efter hård og spændende sæson med godt spil og tæt på en plads i 
oprykningsspillet.  
Vores 2 hold herrer må se sig slået og rykkede ned i 
kvalifikationsrækken. 
I den kommende sæson vil der være et Damehold og to 
herrehold, og målsætningen for damerne at bevare vores plads 
i 1 division og 1 hold herrer har den målsætning at de skal spille 
om oprykning til 1 division, målsætningen for vores 2 hold 
herrer i 4. division er en topplacering – og gerne en plads i 
oprykningsspillet.  
Dette bliver en spændende og hård sæson da alle de enkelte 
hold har gennemgået et generationsskifte. 
Dameholdet har igen i år haft Bech-Bruun som sponsor, hvilket 
vi er meget taknemmelige for. Det styrker budgettet og giver ro til at lave langvarige forbedrende tiltag. 
Træningen er blevet intensiveret 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.   
I oktober måned afholdes The Royal Trophy, en eliteturnering med deltagere fra den bedste danske elite. 
Denne turnering er blevet rigtig godt modtaget af alle de deltagende spillere, og er en turnering der er 
vigtig for at holde KGK på landkortet som en klub med en aktiv elite. 

 
Juniorkomitéen 
2015 har været endnu et aktivt år for juniorerne. Flotte resultater er blevet opnået og vi begynder at se 
belønningen af juniorernes ihærdige indsats. 
 
Vi har i året der gik fået ny juniortræner, Marc Molin, der mere end har udfyldt rollen med en stor indsigt i 
det nye træningskoncept der er implementeret, samt inspirerende træning for alle juniorer. Vi er glade for 
den gode modtagelse juniorer, forældre og medlemmer har givet Marc. 
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Introduktionen af den nye opbygning af træningen, er forløbet over al forventning. Der har været lagt vægt 
på at aktivere juniorerne i længere tid ved træningen og det er lykkedes idet juniorerne har været aktive og 
er kommet i stort antal for at være med. Træningen giver gode resultater, da de fleste juniorer har igen i år 
fået banetilladelse. Samtidig er juniorernes scores ved shortgame tests generelt blevet bedre, 
sammenlignet med de foregående år. 
I den kommende sæson vil trænerne rulle et større program ud der sigter på at give juniorerne der vil mere 
end at spille familiegolf, mulighed for at træne mere.  Dette program er tænkt til at kunne støtte de 
juniorer der gerne vil være elitespillere eller bedre. 
 
En stor indsats er givet fra utallige forældre der stiller glade op og hjælper med at afvikle træning, 
holdturneringer og lejre. Junior komitéen påskønner denne indsats, takker mange gange og håber på ligeså 
stort fremmøde i denne sæson. 
 
Igen i år optog vi juniorer/puslinge prøvemedlemmer ved en ”prøve-golf-dag”. Vi ser at denne 
optagelsesmetode 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.  
 
Der blev afholdt 19 torsdagsmatcher med i gennemsnit på 41 tilmeldte og ydermere deltog 42 juniorer på 
forskellige hold i DGU’s holdturneringer. Vi havde tilmeldt 4 hold i JHT og 4 hold til distriktets Mini-Touren. 
Individuelt deltog vi med spillere i distriktets kredsstævner, Junior distrikts touren og utallige gange i 
Juniorranglisteturneringer. Der blev endvidere afviklet Short Game test et par gange. 
 
I juli måned blev der afholdt Royal Copenhagen Junior Cup med deltagelse af juniorer fra hele landet.  
 
Under juniorernes årlige højdepunkt, sommerferien, blev der igen afholdt Sommerlejr, i år for ca. 60 
juniorer. Der blev som forrige år trænet, leget, konkurreret, taget på udflugt til Sverige (Vasatorp), spillet en  
masse golf og endnu en gang afsluttet med et stort 
grillparty. 
 
Udenfor golfbanen var den årlige tur til Tivoli med 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 
juniorklubmesterskaberne blev afviklet. Alle vores 
arrangementer sker i samarbejde med Nordea Private 
Banking, der igennem flere sæsoner har været 
samarbejdspartner for vores juniorer. Vi takker for 
samarbejdet.  
 
Endnu en gang tak for stor og velvillig hjælp fra forældre igennem hele sæsonen og vi glæder os til denne 
sæson. 
 
På vegne af juniorkomitéen,   
Lars Obel 

 

Ordens og Etikettekomitéen 
Ordens- og etiketteudvalget har haft uændret sammensætning gennem hele året. Til 2016 har Povl Bayer 
Knudsen ønsket at træde ud af denne komité, hvorfor bestyrelsen er i gang med at finde et medlem der kan 
supplere Jakob Arrevad. 
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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 2015 
ikke været nogen sager, der har krævet at give en indstilling videre til bestyrelsen. 
 
På komitéens vegne 
Jakob Arrevad 

 

Kommunikationskomitéen 

2015 var året hvor KGK’s kommunikationsplatforme blev udvidet 
betydeligt. Der er blevet tilføjet en Facebook side samt en 
Instagram side, der på nuværende tidspunkt følges af hhv. 141 og 
86 følgere. Tallet stiger støt i takt med at aktiviteten på siderne 
vedligeholdes. Facebook som medie blev valgt som platform,  da 
72% af alle danskere over 13 år er på Facebook. Instagram bliver 
benyttet, da det har fokus på det visuelle og det billedlige, hvor 
billeder af KGK’s omgivelser kan være med til at tiltrække gæster 
fra hele kloden. 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, medlemssiden, opslagstavlerne i 
klubben samt Eremitagen. Nyhedsbrevet fik fra årets start en 
grafisk opdatering og blev i løbet af 2015 udsendt 33 gange til stor glæde for mange medlemmer. 
Eremitagen udkom 2 gange i 2015, der i begge omgange kom til at have fokus på de afholdte 
Generalforsamlinger. 

I 2016 forventes det at kommunikationskomitéens rolle kommer til at udvides, således at den også kommer 
til at fungere som strategisk sparring for klubbens ledelse i valg af kommunikationsstrategi. Direktør 
Christian Tage Hansen ser dette som en vigtig opgave i bestræbelsen på at fastholde KGK blandt 
kongerigets mest attraktive golfklubber at være medlem af. 

 

Golfspilleren i Centrum 

Medlemmerne og gæster har gennem 2015 velvilligt svaret på et spørgeskema. Der er kommet 435 
besvarelser fra gæster og 347 fra medlemmerne. Det er en stigning i antal besparelser fra gæster samt et 
fald i antal besvarelser fra medlemmer. 

Bestyrelsen takker for besvarelserne, og opfordre alle til at bidrage i 2016. 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 stadig meget flot i 2015, nemlig 48% hvilket er et lille fald ift. tidligere år. 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. 
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Vurdering af serviceområder for medlemmer i KGK: 

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

 2014 2015 Benchmark 
Hovedstaden 

Banen 71 72 74 
Klubliv 79 79 77 

Restaurant 82 81 73 

Klubhus 85 85 82 

Træningsfaciliteter 73 74 77 
Proshop 79 79 78 

Træning (undervisning) 90 90 87 

Ledelse og information 87 86 82 
Priser og produkter 85 84 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 2015 lagt stor vægt på kommentarerne til jeres besvarelser, da de giver god mulighed for 
uddybelse. På restauranten har vi planlagt flere forbedringer til menuen i 2016, og på banen er planlagt 
forbedringer af fairways, hvor begge dele kan knyttes til GSiC målingerne. På træningsfaciliteterne er vi 
overbevist om, at den nuværende plejeplan samt etablering af areal til lange indspil, vil medføre en positiv 
udvikling i resultater for 2016.  

 

Forholdet til Statsskoven 
Vi har i forbindelse med arbejdet på banen og etableringen af den nye materielgård haft en god og 
konstruktiv dialog med Naturstyrelsen. Vi er meget glade og tilfredse med samarbejdet. 

 


