
 

Ole Harmsen, næstformand og kasserer, medlem af banekomité. 

Lars Honoré, honorær sekretær, medlem af banekomité. 

Christian Dubin, bestyrelsesmedlem, medlem af introkomité. 

 

Denne mail er sendt til at alle medlemmer af Københavns Golf Klub registreret med en mailadresse i 

sekretariatet. 

 

 

Kære medlem, 

 

Vi skriver til dig for at opfordre dig til at deltage i den kommende ekstraordinære generalforsamling, hvor 

vigtige forhold om klubbens fremtidige ledelse og mål skal afgøres. 

 

Klubbens formand, Jan B. Hansen, valgte på bestyrelsesmødet den 13. august 2015, til vores forundring, at 

træde tilbage, opløse bestyrelsen og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

I dette brev redegør vi for forløbet og den foreliggende situation samt, hvordan vi som klub kommer videre 

herfra.  

 

Baggrund 

 

Den 19. august 2015 sendte klubbens nu afgåede formand en mail til medlemmerne, hvor han orienterede 

om hans beslutning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Forinden havde Jan B. Hansen meddelt på bestyrelsesmødet den 13. august 2015, at han ønskede at træde 

tilbage som formand, at han og Birgit Peitersen ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 

henblik på at opløse den nuværende bestyrelse og opstille den tidligere formand Hans Ole Voigt som 

kandidat til formandsposten. 

 

Jan B. Hansen og Birgit Peitersen meddelte desuden, at de ikke ønskede at overtegnede skulle fortsætte i 

en ny bestyrelse. Ina Agerbæk og Lars Obel blev orienteret om, at de var velkomne til at fortsætte i en ny 

bestyrelse, hvis de ønskede det. 

 

Formandens udmelding kom uden varsel og var begrundet i uenighed om vigtige forhold i bestyrelsen. 

  

Hvad er der uenighed om? 

 

Overtegnede samt Hans Ole Voigt og Birgit Peitersen blev valgt til bestyrelsen i 2011. Et af vores vigtigste 

mål var, at KGK i 2016 skulle have en bane, der var blandt top 20 i Danmark. Dette mål bekræftede vi 

sammen med generalforsamlingen i 2012. 

 



Banen er rygraden i KGK. Den er vores vigtigste aktiv. Vi føler os forpligtigede til at sikre, at en runde i 

Dyrehaven - på alle ugens dage - er en ubetinget fantastisk oplevelse for medlemmer og gæster, for lav- og 

højhandicap spillere.  

 

Herudover har KGK en enestående arv at forvalte i dansk og europæisk golf, som i sig selv forpligter os til at 

gøre vores ypperste for banen. 

    

En internationalt anerkendt bane gør det tillige attraktivt at være medlem af KGK, tiltrækker potentielle 

medlemmer til ventelisten og vedligeholder greenfeeindtægterne. 

 

Det er vores opfattelse, at ovenstående mål aftalt med klubbens medlemmer endnu ikke er opfyldt. Der er 

fortsat plads til væsentlige forbedringer til trods for et stort fokus på forbedringer. 

 

Vi forbedrede mulighederne for at måle og reagere på banens stand betydeligt ved at indføre ’værktøjet’ 

Golfspilleren i Centrum. Resultaterne af de undersøgelser, der laves via Golfspilleren i Centrum, synliggør 

en udvikling, som ikke peger i den rigtige retning og ikke står mål med målsætningen om en top 20-bane. 

 

Med afsæt i den viden, har vi i bestyrelsen igennem længere tid drøftet hvilke tiltag, der er nødvendige for 

at opfylde målet. Herom er der uenighed. 

 

Vi havde gerne set, at bestyrelsen, og ikke mindst formanden, havde arbejdet sig igennem denne uenighed, 

skabt resultater og løst opgaven på vegne af medlemmerne. 

 

Sådan skulle det desværre ikke være og nu står vi i en ny situation. 

 

Hvordan skal KGK nu ledes? 

 

Efter Jan B. Hansens og Birgit Peitersens overraskende udmelding foreslog overtegnede på mødet, at hele 

bestyrelsen trak sig. 

 

Desuden, at Hans Ole Voigt ikke blev genopstillet som formandskandidat, således at klubbens medlemmer 

på den ekstraordinære generalforsamling fik mulighed for at vælge et nyt hold til bestyrelsen (en formand 

og seks bestyrelsesmedlemmer). Et nyt hold, som ikke har aktier i tidligere bestyrelsesuenigheder og kan se 

på verden og klubben med friske øjne.  

 

Dette forslag blev afvist. 

 

Bestyrelsessammensætningen foreslået af Jan B. Hansen og Birgit Peitersen, er efter vores opfattelse 

problematisk: 

 

- Opfyldelsen af målet om en top 20-bane forudsætter en række tiltag, som vi vurderer, ikke vil blive 

prioriteret under den foreslåede bestyrelse 



- Den foreslåede formand trak sig i utide og det er generelt ikke hensigtsmæssigt at gå tilbage til en 

formand, der tidligere har ’delt vandene’ 

- Årsagen til, at Hans Ole Voigt trak sig, var, at han kom i mindretal angående ansættelsen af 

klubbens nuværende direktør, hvis ansættelse han ikke ønskede at støtte 

- Alene af denne grund er opstilling af Hans Ole Voigt ubetænksomt i forhold til den nuværende 

velfungerende daglige ledelse af klubben med Christian Tage Hansen i spidsen 

   

På denne baggrund, mener vi ikke, at løsningen, foreslået af Jan B. Hansen, Birgit Peitersen og Hans Ole 

Voigt, er hensigtsmæssig og rigtig for KGK. 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange medlemmer, der efter modtagelsen af skrivelsen fra 

Jan B. Hansen, har henvendt sig til os og udtrykt deres støtte og opbakning til det arbejde, vi har lagt i 

klubbens udvikling siden 2011. Det har betydet meget for os. 

 

Vores højeste ønske er, at der skabes arbejdsro om bestyrelsen. At KGK får en formand og en bestyrelse, 

som evner at sætte rammerne for, at klubben i det daglige ledes af den ansatte direktør og ikke af skiftende 

formænd og bestyrelser. Opfyldelse af KGKs mål forudsætter en effektiv ledelsesstruktur. 

 

Vi opfordrer derfor Hans Ole Voigt, Jan B. Hansen og Birgit Peitersen til at trække sig som kandidater til hhv. 

formandsposten og bestyrelsen. Lad klubben få en frisk og ren bestyrelse, der i samarbejde med direktøren 

kan arbejde videre med at opfylde vores mål. 

 

Vel mødt på generalforsamlingen! 

 

Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i generalforsamlingen og være med til at vælge en langsigtet og 

holdbar løsning for KGK og dens medarbejdere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Harmsen, næstformand og kasserer 

Lars Honoré, honorær sekretær 

Christian Soldbro Dubin, bestyrelsesmedlem. 


