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Indkaldelse med dagsorden 

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i 
Københavns Golf Klub 

søndag den 7. april 2019 kl. 14.00 
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 2020 som følger: 

Full-time:   8.200 DKK 
Ugedag:   5.825 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  5.100 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.600 DKK (inkl. obligatorisk træning) 
Ovenstående er indeholdt på side 18 i Årsregnskab for 2018 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Indkomne forslag: 
Forslag 1 fra medlem 1282, Mogens Røstbjerg: ”Forslag til generalforsamlingen skal udsendes senest 
2 uger for generalforsamlingen for bedre tid til stillingtagen”. Se bilag 1. 
 
Da forslaget ikke er fremsat af bestyrelsen, skal det vedtages med 2/3 flertal. 
 
Forslag 2 fra medlem 538, Jørgen Thor Jensen & medlem 1615 Jens Tarp: ”Lad os vende tilbage til 
det originale, logiske hulforløb.”. Se bilag 2. 
 
Forslag 3 fra medlem 2655 Kenneth Kromann og 1994 Peter Hoverby: ”Gør det muligt at blive 
medlem uden indskud, mod et højere årskontingent”. Se bilag 3. 
 

7. Valg af formand 
Hans Ole Voigt genopstiller ikke som formand. Bestyrelsen indstiller næstformand, Birgitte 
Henrichsen, som ny formand i KGK. Der er ingen modkandidater. 
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Jan Becker Hansen, Jens Peter Sørensen og Lillan Nielsen. Jan og Jens Peter genopstiller. 
Lillan Nielsen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller derfor Helen Vang Siegumfeldt og 
Christian Rosenstand til bestyrelsen, som erstatning for Hans Ole Voigt og Lillan Nielsen. Der er ingen 
modkandidater.  

 
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 2018 

Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling april 2018 er: 

1127  Niels Erik Lorenzen 
217    Michael Friis 
721 Jan Dornonville De La Cour 
202 Erik Peitersen 
942 Peter Knop 
1721 Vibeke Thamdrup Rosdahl 
121 Kirsten Johansen 
649 Johan Skovsted 
804 Mogens Kall Christensen 
 
Vi ærer deres minde. 

 

Bestyrelsens arbejde 2018 

Hvad er det særlige ved Københavns Golf Klub, og hvad skal det skal være? Det er et af de emner, som 
bestyrelsen har arbejdet med i 2018. Resultatet blev KGKs Grundfortælling: 

  

Københavns Golf Klub giver vores medlemmer og gæster en unik oplevelse, der er båret af: - Natur og 
omgivelser - Geografiske placering tæt på storbyen - Sportslige bredde - Tilknytning og Relationer - Historie 
og stemning  

Vi lægger vægt på, at vores medlemmer sætter pris på en golfbane, der er i harmoni med naturen og 
Dyrehavens gæster. En bane, der netop på grund af dens beliggenhed og historie er en test for den bedste 
og er en oplevelse for alle. Vi ønsker, vores medlemmer har valgt Københavns Golf Klub, fordi de sætter pris 
vores særpræg og på at være medlemmer netop her. Vi tilstræber, at de føler en tilknytning til klubben, der 
styrkes gennem relationer til andre medlemmer.  

Beliggenheden i Dyrehaven er unik i mere end én forstand. Landskabet, vidderne og kronhjortene bidrager 
med en naturoplevelse, der lægger en ekstra dimension til golf spillet. Tæt på storbyen bliver oplevelsen så 
meget større, når man passerer den røde låge, og går den korte tur op til det hyggelige klubhus. Placeringen 
er en udfordrende ramme for en moderne golfklub. Her må man være tro, mod det, man er og det, der er 
muligt på et areal, der er under UNESCOs beskyttelse, samtidig med man konstant udvikler banen, klubben 
og dens tilbud til medlemmerne.   

Det kræver et særligt engagement af klubbens medlemmer og medarbejdere, at vi alle vil klubben med 
hjertet og at vi evner at skabe og fastholde de sociale relationer, der øger værdien af medlemskabet for hver 
enkelt. Her skal mange interesserer mødes og brydes, og vi er alle ansvarlige for at skabe det miljø, der gør 
det muligt.   

Vi rummer en bred medlemsskare, og er stolte af de sportslige resultater på alle niveauer, der er et resultat 
af den enkeltes flid, motivation og opbakningen fra vores trænere og frivillige. Ikke mindst er vi stolte af, at 
så mange unge golfspillere finder et fællesskab og indgår i en positiv udvikling i mødet med golfspillet. Det 
er dem, der skal føre KGK videre.  

Med til den særlige stemning i KGK er, at der god plads til medlemmerne.  Med boldrenden opnår vi, at der 
som regel er en ledig tid og vi holder åbent med spil til greens hele året, når vejret tillader det.  

Vi er med andre ord stolte af vores klub, dens historie og dens bane og det deler vi gerne ved at byde gæster 
såvel som nye medlemmer velkomne. 
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Det er meningen, at grundfortællingen skal danne grundlag for arbejdet i komiteerne og at der med 
udgangspunkt i grundfortællingen, skal udarbejdes kernebudskaber som skal benyttes i den interne og 
eksterne kommunikation. 

Udvikling i medlemstallet 
Ved udgangen af 2017 havde KGK modtaget ca. 75 udmeldelser. Selvom der stadig stod 185 på ventelisten, 
fik vi kun et begrænset antal nye medlemmer herfra. Samlet optog vi 53 nye medlemmer i 2018. Det 
betyder, at vi stadig havde ledige pladser ved årets udgang. Den 31. oktober 2018 havde vi modtaget ca. 75 
udmeldelser, hvilket indebærer, at vi må forvente at medlemstallet i 2019 heller ikke kommer op på 1175, 
som er det, af generalforsamlingen, fastsatte maksimum.  

Bestyrelsen har i budgettet for 2019 forudsat, at der optages 45 nye medlemmer. På nuværende tidspunkt 
er der optaget 13, hvorfor vi igen i år vil gennemføre en række initiativer med henblik på at hverve nye 
medlemmer. Ved udgangen af 2019 er det vores mål, at medlemstallet vil være tæt på 1125 inklusive 
juniorer. 

Det let faldende medlemstal har fået bestyrelsen til at foreslå, at kontingenterne i 2020 hæves med 4%. Det 
er lidt over den forventede inflation, og skal være med til at fastholde en sund økonomi i klubben. KGK vil 
på trods af denne stigning fortsat være placeret med et meget konkurrencedygtigt og rimeligt 
medlemskontingent sammenlignet med de omkringliggende klubber i Nordsjælland. 

En af udfordringerne omkring optag af nye medlemmer er, at der skal betales DKK 15.000 i indskud i KGK. 
Flere af vores omkringliggende klubber tilbyder nu muligheden for medlemskab uden indskud med forhøjet 
kontingent, hvilket har betydet for dem, at de oplever en høj årlig udmeldelsesgrad og større udskiftning i 
medlemsskaren. Bestyrelsen ønsker bl.a. derfor at fastholde indskuddet i KGK, men vil gerne udvise 
fleksibilitet ift. betalingen. Derfor har vi indført muligheden for at betale indskuddet over en periode på 
henholdsvis 3 eller 5 år, hvor der betales henholdsvis DKK 5.500 per år og DKK 3.500 per år. 

Der er fremsat et forslag til generalforsamlingen om at gøre det muligt at slippe for at betale indskud mod i 
stedet at betale et højere kontingent. Forslaget behandles senere i beretningen. 

 

Træningsfaciliteter 
På baggrund af det input vi løbende får bl.a. via medlemsundersøgelsen, Golfspilleren i Centrum, er det 
klart, at der er behov for løbende at opgradere vores træningsfaciliteter. I 2018 indviede vi en ny større 
putting green bag træningsbanen. Udvidelsen er blevet vel modtaget, og understreger, at der fortsat er 
behov for at få forbedret faciliteterne til træning af det korte spil. Der er derfor igangsat en undersøgelse 
af, om vi kan få lov til at etablere en ny indspilsgreen tæt på træningsbanen. Under forudsætning af, at vi 
kan opnå den nødvendige medlemstilgang og de nødvendige tilladelser, er det planen at gennemføre 
projektet i efteråret 2019. 
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Vandingssystem 
Sommeren 2018 var usædvanlig varm og tør i hele Danmark, og specielt i vores område. I forbindelse med 
besøget af Alistair Becks fra STRI i maj 2018 blev greens generelt set rost, men det blev også påpeget, at 
vores vandingssystem har brug for en opgradering specielt rettet mod greenomgivelserne, hvis vi ønsker at 
komme videre med at hæve kvaliteten af banen. 

I starten af september fik vi et alvorligt nedbrud af hovedpumpen i vandingssystemet. Nedbruddet betød, 
at vi måtte udskifte pumpen, selv om den ikke havde nået sin forventede levetid. Det pludselige nedbrud 
satte gang i en undersøgelse af, hvorvidt den eksisterende boring kunne levere tilstrækkeligt vand. 
Undersøgelsen viste, at med den alder og dimensionering vores nuværende boring har, er der behov for at 
få etableret en ny boring. Dette arbejde har bestyrelsen besluttet at påbegynde, da det, at kunne vande i 
tørre perioder, er et absolut krav for at kunne vedligeholde banen.  

I efteråret indkaldte vi Adrian Mortram fra UK som er ekspert i vandingssystemer, for at få en vurdering af 
vores nuværende vandingsanlægs tilstand, og behovene fremadrettet med vores ambitioner for at øge 
kvaliteten af greens og greenomgivelser. Adrian Mortram har udarbejdet en rapport, som viser, at der i 
løbet af nogle år er behov for at gennemføre en betydelig investering i vandingssystemet, for at KGK kan få 
et fremtidssikret og tilstrækkeligt driftssikkert anlæg. I 2019 er det planen at få lavet en mere detaljeret 
plan for, hvordan vandingsanlægget kan udbygges. 

 

Fairways   
Indsatsen for at forbedre kvaliteten af vores fairways blev fortsat i 2018 med topdressing i foråret som 
planlagt, men den tørre sommer gjorde stor skade på vores fairways. Store områder manglede fuldstændig 
græs, derfor blev fairways i efteråret eftersået 2 gange. Den fortsatte tørke gjorde desværre, at 
resultaterne blev begrænsede. Vi har forhåbning om at frøene stadig er i jorden, og de kan sikre, at vi 
hurtigere får græs på fairways, når vækstsæsonen starter igen.  

 

Regnskab 2018 

Indtægter 
De samlede indtægter for klubben blev på tDKK 11.723 mod et budget på tDKK 11.675. Indtægterne var 
positivt påvirket af større offentlige tilskud inkl. momsrefusion på tDKK 175, men også negativt påvirket af 
lavere indskud tDKK 90 og greenfee indtægter tDKK 67.  

Restauranten gav et underskud på tDKK 285 hvilket var tDKK 126 mere end budgetteret, men tDKK 330 
bedre end resultatet i 2017. Bestyrelsen forventer at de tiltag, der er igangsat fra starten af 2019 vil betyde, 
at resultatet for 2019 vil nedbringe resultatet til et budgetteret underskud på tDKK 53. Blandt tiltagene kan 
nævnes, at der har været nogen lukkedage i vinterperioden. Med henblik på at sikre en bedre og mere 
konsistent kvalitet af maden i den kommende sæson har klubben ansat en ny kok, og opstillet en række 
klare mål for ledelsen i restauranten. 

Resultatet i KGK-butikken blev tDKK 107 lavere end budgetteret, bl.a. drevet af et lavere salg af bolde og et 
større behov for udsalg af tøj fra lager. 

De samlede indtægter inklusive restaurant og KGK-shop blev tDKK 11.697, hvilket var tDKK 185 under 
budgettet. 

 

Udgifter 
De samlede driftsudgifter blev på tDKK 10.260 hvilket er tDKK 83 over budgettet. Merforbruget skyldes især 

udgifter på banen herunder ekstraordinære udgifter til ny pumpe for ca. tDKK 80. Tilknytning af 

vandingsanlægskonsulent Adrian Mortram for tDKK 30, øget forbrug af frø og gødning på fairways, og øget 

forbrug af vand ca. tDKK 25. 
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Driftsresultater før renter og afskrivninger blev på tDKK 1.436 hvilket er tDKK 269 lavere end budgetteret. 

Afskrivningerne var som forventet, medens renteudgifterne var lidt lavere end forventet, hvilket gør at 

nettoresultatet bliver et underskud på tDKK 251. 

Bestyrelsen finder ikke resultatet er tilfredsstillende, uagtet at årsagen udover det lavere salg i 

restauranten, skyldes de ekstraordinære udgifter til udskiftning af pumpen i vandingsanlægget samt øget 

indkøb af frø til fairways. 

 

Udvikling i klubbens gæld.  

I 2018 blev der investeret i maskiner og udstyr for tDKK 665, og i klubhuset i forbindelse med etableringen 

af det nye loungeområde tDKK 575. Det giver en samlet investering på tDKK 1.230. Pengestrøm fra 

klubbens drift udgjorde tDKK 1.076. Derfor steg klubbens gæld i løbet af 2018 med tDKK 155. Udviklingen 

svarer til den budgetterede udvikling. 

 

Opfølgning på mål for 2018 
 
Banen - målopfølgning: 

Målsætningen for banen i 2018 var at greens skulle performe som følger: 
 

Målepunkt Kvantitativt mål Målsætning 
Hastighed >9,5 fod (289,5 cm) 80 % af målingerne 
Ensartethed Max 1 fod (30,4 cm) i difference  80 % af målingerne 
Trueness Minimum 8 ud af 10 80 % af målingerne 
Fugtighed 15-20 %   
Fasthed Vil blive defineret i sommeren 18 Vil blive defineret i sommeren 18 
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Målsætningen på alle parametre blev opnået, undtagen for fasthed. Det lykkedes ikke at opnå et statistisk 
sikkert sammenligningsgrundlag imellem de målinger STRI udfører og dem klubben udfører pga. forskellige 
måleredskaber. Vi har henover de sidste 2 år kunnet konstatere, at de data vi får fra vores nuværende udstyr, 
ikke er præcise nok og giver os ikke et vurderingsgrundlag. Vi vil derfor i 2019 anskaffe os det rette udstyr til 
at kunne foretage sammenlignelige målinger ift. STRI’s datagrundlag for sikring at rette hårdhed på greens.   
 
Det var målet at opnå en positiv udvikling i Golfspilleren i Centrum medlemsmålingerne for greens og 
fairways, samt fastholde niveauet for teesteder og bunkers (alle de målepunkter som vores greenkeepere 
direkte kan influere).  
  

279 besvarelser i 2018 2015 2016 2017  2018 2018 BM 
Hovedstad 

Greens jævne 75 74 78 82 80 

Greens har passende hastighed 76 75 79 83 80 

Greens er ensartede 70 69 72 75 74 

Teesteder er gode 78 78 84 84 77 

Fairways er gode 70 73 77 73 74 

Bunkers er godt vedligeholdt 71 74 77 76 73 

 
Som ovenstående viser har der været en stigning i udviklingen på greens, medens scoren på teesteder og 
bunkers stadig ligger over BM trods ingen eller svagt negativ udvikling. På fairways har den tørre sommer 
betydet en nedgang i scoren såvel som BM. 

 

Klubben - målopfølgning: 

Fokuspunkter for klubben i 2018 var følgende: 

• Fastholde nuværende medlemmer og rekruttere nye medlemmer, bl.a. via højt serviceniveau og 
medlemspleje. 

• Fortsat succes for vores introgolf så alle nye medlemmer får en god start i KGK. 

• Færdiggørelse af ombygning til lounge og matchlokale 
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• Succes for Robert, Tobias og resten af teamet i restauranten 

Målsætningen for 2018 var følgende: 

• Optag af medlemmer i 2018 skal overstige budgettet for indskud 

• Greenfee indtægter skal fastholdes ift. 2017 

• Fastholde niveauet på +5 ift. BM for Klubliv i GSiC 

• Fastholde ambassadørscore over 50 

Vores optag af medlemmer endte en anelse under det budgetterede antal, hvorfor vi ikke nåede det 
forventede niveau. Vores optag via medlemmer i 2017 var relativt stort (ca. 70 direkte fra medlemmer), 
hvorfor der ikke var samme effekt i 2018. Vi havde budgetteret med mindre, men åbenbart lidt for mange. 

Greenfeeindtægter skulle fastholdes på samme niveau i 2017. Det lykkedes ikke til fulde da vi omsatte for ca. 
20.000 kr. mindre i end 2017, hvilket bl.a. skyldes en meget varm sommer hvor der endte om med at komme 
skader på fairways og alle de steder der ikke er vandingsanlæg. Meldingen var den samme fra andre 
golfklubber: ”Når andre baner ikke står bedre end vores egen, ser vi ikke i ligeså høj grad grund til at besøge 
andre baner”. 

Vores score for klubliv hos medlemmer i Golfspilleren i centrum skulle holdes +5 ift. BM for Hovedstaden, 
hvilket vi ikke nåede. Vi slutter +2 ift. BM og så desværre et fald i scoren om ”at vores turneringudbud dækker 
behovet” samt ”at antallet af klubber i klubben er passende”. Faldet i scoren melder dog desværre ikke noget 
om der ønsker færre eller flere klubturnering eller klubber i klubben. Vi så dog en pæn stigning i scoren for 
det sociale miljø i klubben, hvilket var et af vores fokuspunkter.  

Vores ambassadørscore for 2018 fastholdes over 50. Det blev den for 3 år i træk og vi ligger et godt stykke 
over BM for Hovedstaden, hvilket glæder os. Det er dejligt, at medlemmer vil anbefale vores klub til andre.  

 

Sport / Proer - målopfølgning:  

Målsætningen for 2018 var følgende for vores proer: 

• Fastholde niveauet for antal aktiviteter 

• Forbedre handicapudvikling for juniorer 

• Bygge videre på Gå-til-golf træningskonceptet for herrer og damer 

• God integration af ny juniortræner, Brian. 

Klas og Marc lykkedes med de aktiviteter de arrangerede og udbød i april til juni. Fra sommeren om frem var 
der ikke samme tilslutning til aktiviteter. Marc opsagde sin stilling ultimo august gældende pr 1.1.2019, 
hvorfor det er naturligt at træner såvel som medlemmer ikke investerer i fremtiden og initiativer ikke er de 
samme som tidligere. Juniorernes handicap er gået i den rigtige retning og mange der ikke havde 
banetilladelse ved året start har fået banetilladelse og er kommet godt i gang med deres golfliv i KGK. Gå-til-
golfkonceptet for herrer og damer blev ikke den succes vi håbede på. Nogle hold var meget populære og 
andre endte op med ene-undervisning. Deltagerne var tilfredse, men det var ikke optimalt for vores trænere. 
Vores nye juniortræner, Brian, var fin aflastning for Marc og gav mere overskud til at være sammen med flere 
juniorer. Det medførte desværre en yderligere forringet økonomi på trænernes samlede bidrag til klubbens 
økonomi, hvorfor samarbejdet stoppede efter sommerferien. 

 
Restauranten - målopfølgning:  

Målsætningen for restauranten i 2018 var:  

• Fastholde nuværende kunder og ramme vores kunder behov med gode danske klassikere og 
ukompliceret mad 
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• Større fokus på indkøb til rette priser og mindre spild, så køkkenprocenten holdes på maden og 
drikkevarer. 

• Fokus på fastholdelse af teamet, så lønomkostninger ikke løbet løbsk. 

• Opfølgning på økonomi og lager oftere. 

Mange af de ovenstående mål lykkedes for vores restaurant i 2018. Vi opnåede den rette køkkenprocent 
og havde en bedre opfølgning på økonomien. Fastholdelse lykkedes også delvist, da vi i sæsonen havde 
samme personale på alle pladser. Især tilføjelsen af Henrik og Louise som tjenere, har været meget 
populært. Medlemmers feedback på maden har ikke været ligeså god som året før, da oplevelsen var at 
kvaliteten af maden svingede. Derfor har vi det som et indsatsområde i at fastholde en god og ensartet 
kvalitet. Som et led i denne forbedring har vi ansat en ny kok, Jakob S. Hermansen, til at supplere Tobias 
i køkkenet, der fremadrettet skal sikre vores målopfyldelse på maden i 2019. 

 
 
Medlemsforhold pr. 19. marts 2019 

Betalende aktive medlemmer i alt 1.048 (inden optag af nye juniorer) 

Aktive, kontingentfrie og passive medlemmer i alt 1.463 

De fordeler sig på klubbens medlemskategorier som følger: 
 

 Senior Ungsenior Junior 

Fuldtid 802 (-34) 43 (+2) 61 (-18) 

Ugedag 120 (0) 
  

Juniorprøvemedlemmer   22 

Kontingentfri Veteraner + 
ansatte + æresmedlemmer 

74 (-17)   

Passive  341 (+16)   

Træningsmedlem Senior 6 (0)   

Udviklingen ift. 21.3.2018 er vist i parentes. 
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Venteliste forhold pr. 19. marts 2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/2019 

Den ordinære venteliste 191 200 158 40 31 12 

Familieventelisten 35 39 49 10 6 2 

Venteliste på hold (ved ikke 

hvornår de ønsker medlemskab i KGK) 
- - - 118 81 50 

I alt 226 239 207 168 118 64 

 

Handicapoversigt 19. marts 2019 

HCP 
Kvinder Mænd I alt 

Under 4,5 4 30 34 

4,5 – 11,4 12 134 146 

11,5 – 18,4 41 156 197 

18,5 – 26,4 81 172 253 

26,5 – 36 170  122 292 

Over 36 77 39 116 

Intet HCP 17  14  31 

 
Greenfee for 2019 er fastsat til: 

                     normal  med medlem / venskabsklubber: 
Mandag - fredag  kr. 500  kr. 300 / 350 
Weekend og helligdage    kr. 600  kr. 300 / 350 
Juniorer alle dage     kr. 125   kr. 100 
 
For komplet liste over vores venskabsklubber med greenfeeaftale, se nedenfor.  

Vinter-greenfee      
   normal / venskabsklubber med medlem 

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

Vores medlemmers greenfee priser hos venskabsklubberne i 2019 er: 
 
Furesø: -25% ift. normalpris på dagen 
Rungsted: 425 kr. alle dage 
Hornbæk: 325 kr. alle dage 
Gilleleje: 325 kr. alle dage.  
Ljunghusen GK (SEK):  
Dato  1/1-31/3   1/4-30/4      1/5 - 31/5       1/6 - 31/8      1/9-30/9          1/10 - 31/10          1/11-31/12 
KGK’er 250            350/400       350/450         500                  450/500          350/450                  250 
Falsterbo GK (SEK): 
Dato 1/1-31/3      1/4-30/4      1/5-25/6    26/6-13/8    14/8-31/8     1/9-30/9    1/10-31/10   1/11-31/12 
KGK 300               400/500       600/700     900               700                600/700      400/500  300 

 
Bokskogen GK: 350 SEK for senior. 200 SEK for juniorer i 2019. 
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Göteborg GK: 350 SEK for alle dage. 
Stockholms GK: 350 SEK for alle dage. 
Helsinki GK: 40€ for alle dage.  
Gullane GC (UK): -50% ift. normal pris. Booking skal ske via cth@kgkgolf.dk for at opnå rabatten. 

 
Klubbens forsøgsordning med DGU´s gensidige gratis greenfee aftale for juniorer vil fortsætte i 2019, 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 2018 
Der blev i 2018 afholdt 3 firmaarrangementer med fuld gunstart (+54 personer) og 12 mindre 
firmaarrangementer (+20 personer), hvoraf de fleste var med løbende start. Det er 1 færre af de større 
arrangementer end i 2017, men 2 flere af de mindre arrangementer.  
Vi synes, at det er værd at bemærke, at Åben Herredag 31.8. v. Conavec og Classic Golf havde 109 deltagere, 
Åbningsturneringen v. Rotunden Meny Foodmarket d.7.4.2018 havde 96 tilmeldte spillere og Åben Damedag 
v. House Copenhagen havde 92 tilmeldte. En flot udvikling på Åben Herredag og Damedag ift. tidligere år. 

 
Årets golfarrangementer 2019 
Det forventes i 2019 at det samlede antal af arrangementer med gunstart vil være en anelse højere, da 
niveauet var lavere i 2018 end normalt. Klubben har som vanligt haft stor efterspørgsel på arrangementer i 
maj og juni, medens roughen er fornuftig, hvor sekretariatet har fokus at holde antallet af arrangementer på 
niveau med tidligere år. 
Vi afholder som noget nyt i 2019 en medlemsdag lørdag d. 25. maj, hvor klubbens medlemmer mod en 
beskeden pris vil kunne opleve fantastisk forplejning, en toptunet bane samt fantastiske præmier fra House 
Copenhagen i Hellerup. 
DGU-Junior Distrikt 4 har bedt os om at afholde Junior Distrikts Tour d. 7. april med løbende start fra kl. 12:00.   

 

Banekomitéen 

Banekomiteen har i 2018 været sammensat af følgende medlemmer: Peter Hoverby (ny formand), Hans Ole 
Voigt, Ina Agerbæk, Karin Jürgensen og Martin Nilsson (tilknyttet som chefgreenkeeper). 
 
Sæsonen 2018 kommer til at stå som en af de tørreste og varmeste i nyere tid. Marts blev en ægte 
vintermåned, men derefter stod det på sol og tørke resten af sæsonen. Kun august var våd grundet 3-4 store 
regnskyl. Sæsonen gav masser af rul på fairways og en tør og åben rough, med lavere handicaps til følge.  
 
På golfbanen blev forskellen imellem arealer med vanding og ikke-vanding tydelig. Alle de arealer, der har 
dækning med vores vandingsanlæg, klarede sæsonen fint, selvom der var perioder med pres på eller korte 
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nedbrud grundet fejl på enkelte sprinklere. De arealer, der ikke var dækket af vand, blev gradvist svagere og 
svagere til de nåede et visnepunkt og eventuelt så til sidst forsvandt. Specielt vores fairways blev hårdt ramt. 
 
I september stod vores vandingsanlægs pumpe af og det krævede en udskiftning. Heldigvis skete nedbruddet 
ikke midt i tørken. Sammen med et øget vandforbrug påvirkede pumpenedbruddet banens budget negativt. 
 
Greens er centrale for golfspillet og vi fortsatte igennem sæsonen med at holde fokus på dem. Som tidligere 
år måler vi bl.a. hastigheden på greens fra 1. april til 30. oktober. Tallene ser ud som følger: 
 

 5 8 12 15 17 18 Put Gns. I fod 

2013 283 276 284   256  274,75 8,11 

2014 288 286 292  276 270 280 282 9,3 

2015 292 287 301 285 284 283 287 288,4 9,5 

2016 297 290 297 288 292 287 287 291,1 9,6 

2017 307 300 304 300 311 299 300 303 9,11 

2018 295 292 295 292 294 289 298 293 9,65 

Tabel: Udvikling i greens rullehastighed (cm) 

Hastigheden på greens er for måleperioden faldet en lille smule i 2018. Faldet er ikke udtryk for en 

forringelse af spilleoverfladen, men skal ses som en moderation og hensynsfuld pleje igennem en meget 

lang tørkeperiode.  

Vi har ingen dedikerede sprinklere til vores store greensomgivelser og forgreens, så de blev i 2018 dækket af 
greenssprinklerne. Det er ikke en ideel løsning idet greens så måske modtager for meget vand. Og midt på 
sæsonen blev det meget tydeligt hvor langt sprinklerne kunne ”kaste” vandet på omgivelserne. Også her 
opstod der tørkestress og der blev brugt mange timer på håndvanding. 

 
Bunkers og fairways blev hårdest ramt af tørken. Igennem hele efteråret er blevet renoveret flere bunkers 
end der plejer grundet de ødelagte kanter. Ødelæggelserne kom sig af, at de udtørrede kanter ikke kunne 
modstå hjortenes almindelige hærgen. Til udførelsen af arbejdet har det været nødvendigt at indkøbe 
rullegræs idet klubbens egne reparationsarealer ikke kunne levere tilstrækkelige mængder rullegræs.  
 
Fairways blev ramt af tørke henover sommeren og der forestår et stort arbejde med at gøre dem mere 
modstandsdygtige overfor fremtidige tørkeperioder. Greenkeeperne eftersåede fairways 2 gange i efteråret 
med begrænset resultat selvom fairways i nogen grad er kommet tilbage bedre end forventet. Også denne 
indsats måtte der indkøbes græsfrø til udenfor budget. 
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Ovre i greenkeepernes maskinhal blev vores klippere renoveret for et større beløb. Det er almindeligt praksis 
at skifte greens- og fairwayklippere hvert 5-7 år, men vi har passet godt på vores maskinpark, bl.a. takket 
være bedre værkstedsforhold, der har givet vores mekaniker Janus Nielsen bedre vilkår til at holde dem 
ordentligt vedlige. Klipperne har modtaget en tilbundsgående renovering af specielt klippeled og det er nu 
vores forventning, at vi kan udskyde en reinvestering 4-5 år.    
 
Der er altid anlægsopgaver planlagt i sæsonen. Banekomiteen har et støt fokus på at forbedre vores 
træningsforhold. I 2017 åbnede et nyrenoveret træningsteested på drivingrange og i 2018 åbnede vores 
nyrenoverede og stærkt udvidede puttinggreen. Den blev en øjeblikkelig succes og holdt en høj standard 
igennem sin første sæson. 
 
En ny ting på banen i 2018 var at vi fik en vandhane sat op. Denne er placeret bag på en bænk, der er placeret 
ved 10. teested. Det er et ønske, der har været efterspurgt af medlemmer og gæster i mange år som nu er 
lykkedes. 
 
Roughen var en overkommelig udfordring i 2018, men det er den ellers normalt. I en årrække har vi ved hjælp 
af kommunens dispensationer forsøgt os, uden held, med at afbrænde roughområder. Parallelt med denne 
metode, ville vi forsøge os med, at skære mindre områder ned med le. Forsøg i januar 2018 med landets 
fremmeste le-ekspert viste at det godt kunne lade sig gøre, men ved en betragtelig indsats. Vores le-ekspert 
forsvandt dog og vi var ikke i stand til at få etableret kontakt med ham igen. 

 
Om der i fremtiden bliver anvendt le, lille fingerklipper eller andet på udvalgte områder af roughen ved vi 
ikke med sikkerhed ud fra de tests vi har lavet. Dog har vi i 2018 forsøgt at identificere de roughområder, 
hvor flest medlemmer opholder sig i, vha. DGU’s app, ”Golfsporet”, der følger golfspilleren rundt på 
golfbanen. Det eneste golfspilleren skal foretage sig er at installere app’en, aktivere den ved rundens start 
og deaktivere den ved rundens afslutning. Bedst er det hvis mobiltelefonen er i lommen under runden, men 
er det en upraktisk placering, så er golfbag’en også fin nok. Initiativet blev markedsført i starten af sæsonen 
og der var mange medlemmer, der gerne ville hjælpe til. Tilslutningen aftog efterhånden, da indsatsen ikke 
blev understøttet tilstrækkeligt fra klubbens og greenkeepernes side, f.ek.s. ved gentagne påmindelser, 
periodiske påmindelser i Golfbox, m.v. Det skal følges op på i 2019 således, at banekomiteen får et validt 
grundlag til at udpege indsatsområder. 
 

Hus og Restaurationskomitéen 

Huskomitéens primære opgave er at vedligeholde og renovere bygninger og arealer indenfor hegnet.  
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Huskomitén færdiggjorde i 2018 projekt lounge. 

Ombygningen og indretningen har i stor 

udstrækning kunne gennemføres ved hjælp af 

de beløb, mange medlemmer har indbetalt som 

gave til KGK de seneste år, og som har udløst 

pæne beløb i momsrefusion. Resultatet er 

blevet rigtigt godt – vi har fået et dejligt og 

hyggeligt lokale, som bruges til mange formål. 

Der vil i 2019 gjort tiltag for at gøre lokalet 

endnu mere attraktivt at bruge, så man kan 

hygge sig i loungen med andre aktiviteter end 

golf i fjernsynet. 

 

Robert havde igen i 2018 ansvaret i 

restauranten og sammen med vores unge 

hjælpere, er vi blevet serviceret både indenfor 

og ude på vores dejlige terrasse. Sommeren var 

den bedste i mange år og det gav liv på 

terrassen, hvor de store parasoller og 

markiserne gav skygge i heden efter en varm runde golf. Mange golfere valgte dog at tage hjem efter spil, 

hvorfor aftenserveringerne ikke var så udbredte som tidligere år. 

 

Vi har ikke foretaget de store ændringer i huset – dog har vi skilt os af med den gamle buffet i restauranten. 

Den har skrantet længe og stod ikke til at redde indenfor rimelige økonomiske rammer og den var desuden 

en kæmpe strømsluger. Der er blevet tilført sidetallerkner og andre lignende tiltag til smørrebrødsbuffeten 

på udvalgte dage.  

Huskomitéen består af Lillan Nielsen, Anne Hjorth og Søren Juhl Hansen. Tilknyttede til komitéen er 

Christian Tage Hansen, Martin Nilsson og Robert Medrek. 

 
Turneringskomitéen 2018 

Matcher og Turneringer og Handicap udvalg 

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

Antallet af klubturneringer er 15 hvoraf 3 er åbne for gæster. Det er dog muligt i enkelte af vores turneringer 
at invitere en gæst eller to – her vil det fremgå 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 7 hold. Det bliver til 8 hold i 2019. 
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. Den starter sidste tirsdag i april frem til den første tirsdag i september, og der er 
mulighed for at stille op i en A-B-C række. Fra i år 2019 vil Turneringskomiteen også være vært ved ”Fyraftens 
Golf” som er en 9 hullers turnering der spilles tirsdage fra kl. 17:00- 17:30. fra den første tirsdag i maj til sidste 
tirsdag i august. Den vil være et tilbud til dig, der ikke kan nå 18 huller men gerne vil være en del af klublivet 
i KGK tirsdag aften. 
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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 for den enkelte turnering, så spørgsmål kan rettes til rette 
vedkommende, i tilfælde af afbud eller andet, alle henvendelser er velkomne. 

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

I sæsonen 2018 deltog vi i Abacus Synoptik Cup - en landsdækkende 
turnering under DGU.  Udvalgte runder af Ugeturneringen er 
tællende til denne turnering, hvilket fremgår af opslag i klubben. 
Den samlede stilling i denne turnering er at finde på i Golfbox, så 
man løbende kan følge ens egen placering.  Abacus Synoptik Cup 
afsluttes med en regionsfinale samt en landsfinale. Ugeturneringen 
er valgt, idet den er det bredeste tilbud til vores medlemmer. 
Abacus Synoptik Cup spilles ikke i sæsonen 2019 – da det ikke har 
været muligt for DGU at finde en ny hovedsponsor. 

Da hovedstadsmatchen i 2016 blev vundet af Stockholm, der 
dermed fik pokalen til ejendom, var det deres tur til at være værter 
igen i 2017 her blev KGK blev nr. 2. I sæsonen 2018 var  KGK vært 
ved denne traditionsrige match stiftet og spillet siden 1938 som en 
golf match mellem de 4 nordiske hovedstæder, KGK vandt efter flot 
spil i en dejlig solskins juli weekend og den fine pokal der hedder 
H.K.H Kronprinsesse Victorias Pokal, overvintrer i KGK inden den 
skal til Oslo i 2019.  

 

Handicap 

Årsrevision 2018 opsummeret: der er 416 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. 

Fra sæsonen 2020 kommer der helt nyt handicap system, derfor opfordrer DGU og handicapkomiteen i KGK 
alle medlemmer til at indlevere så mange scorekort som muligt. Det vil sikre et mere retvisende handicap når 
sæsonen 2020 starter. Det nye handicap beregnes på baggrund af de runder der er findes i Golfbox. 

Bemærk: Spillere med handicap 11,5 – 54,0 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 velkomne til at rette henvendelse til handicapkomitéen, hvis man pga. sygdom 
eller lign. ikke har kunnet aflevere de nødvendige scorekort i sæsonen. 
 

HUSK, at de nye golfregler er trådt i kraft pr. 1.1.2019. Povl Bayer Knudsen er klubbens regelambassadør. 
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Vi glæder os til den nye sæson – klubbens åbningsturnering er i 2019 planlagt til lørdag d. 6. april. Vel mødt! 
Turneringskomiteen 

 

Introduktionskomitéen 

Formål: Introgolf er et tilbud til nybegyndere og nye medlemmer i Københavns Golfklub, men også andre 
medlemmer, der har mistet kontakten til klubben og derfor mangler nogen at spille med eller har mistet det 
sociale tilhørsforhold kan gøre brug af introgolf. 

Tilbageblik: I 2018 fik KGK en del nye medlemmer. Der var nybegyndere, hvor fokus var at hjælpe dem i gang 
med spillet, erhverve banetilladelse og få et hcp. på 54, så de kunne deltage i forskellige tilbud i klubben, 
f.eks. matcher o. lign. 

Sæsonen for nye medlemmer startes allerede året før, hvor alle på venteliste inviteres til at spille på banen i 
oktober samt inviteres til en snak over en kop kaffe med Klas, Marc eller Christian om KGK og medlemskab i 
KGK. 

I marts/april afholdes informationsmøder for nye medlemmer. Her fortæller introkomitéens medlemmer om 
klubben og de forskellige aktiviteter i KGK, Klubber i Klubben og muligheder afhængig af niveau og 
ønsker/behov.  

Primo maj afholdes en intromatch, 
hvor nye medlemmer spiller en 
holdmatch med andre af klubbens 
medlemmer. Arrangementet 
afsluttes med fælles frokost og 
præmieuddeling. Desværre blev den 
aflyst i 2018 pga. manglende 
tilslutning. Vi håber på bedre held i 
2019.  

Sæsonen med fast introgolf om 
mandagen startede den 9. april og 
sluttede den 24. september. Efter 
sæsonafslutning var der dog stadig mulighed for f.eks. spillere uden banetilladelse at gå ud og spille 9 huller 
med en mentor efter aftale.  

Introgolf har fast spilledag mandag eftermiddag kl. 16.30 – 18.30. Tiden er blokeret således at kun 
introgolfere kan booke tider. Derudover er der til introgolferne blokeret starttider om eftermiddagen på 
udvalgte weekend dage. 
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For nybegyndere starter sæsonen med at spille efter et koncept efter amerikansk inspiration, som blev 
introduceret i 2017.  Det er baseret på, at spilleren hurtigt kommer ud på banen med opnåelige mål.  
Nybegyndere uden banetilladelse har mulighed for at gå ud på banen med en mentor og spille banen fra 
fremskudte plader (100-120, 120-140, 140-160) og spille med 3 ekstra slag pr. hul. Når spilleren har opnået 
18 points fra en position og bestået en regelopgave, rykkes til næste position, indtil pågældende er igennem 
alle 3 trin. Spilleren får så banetilladelse og 54 i hcp. og kan deltage i turneringer og spille på banen, når den 
pågældende har tid og lyst svarende til ens medlemskab. (se i hele planen for en nybegynder på hjemmesiden 
under Introgolf). 

Introkomitéen finder mentorer, der går med ud om mandagen med nybegyndere, men også med andre 
tilknyttet introgolf, der har behov for en mentor for at komme i gang eller komme ind i KGK’s sociale miljø. 

I 2018 arrangerede Introkomitéen udflugt til Ljunghusen i Sverige, hvor vi mødtes til fællesspisning og 
derefter spillede en holdmatch med gunstart over 9 huller, afsluttet med præmieoverrækkelse. 

Desuden har der hver måned været afholdt en holdmatch med gunstart, fællesspisning og 
præmieoverrækkelse. Disse matcher har været meget populære med deltagerantal omkring 30. 
Nybegyndere uden banetilladelse deltager, og 
der sikres mindst en erfaren golfspiller pr. 
hold. (Billede indsættes.) 

I 2018 fik Introkomitéens medlemmer samt 
mentorer vindjakker og poloshirts udleveret, 
så vi var let genkendelige for vores 
introgolfere.  

Vores cheftræner Klas Olsson kom ud på banen 
og fulgte spillerne over sæsonen, hvilket var til 
stor glæde. 

Endelig kontakter repræsentanter for Introgolf 
de nye medlemmer et par gange de første år 
mhp. evaluering af starten i KGK, 
medlemskabet, behov og fremtiden i KGK. 

 

Planer for 2019. 

Vi fortsætter med konceptet for golfspillere, der skal opnå banetilladelse. 

Vi har i år fået et samarbejde i gang med Ugeturneringen om tirsdagen. Det er en turnering på 9 huller fra 
tee 45, gældende for spillere med handicap fra 11,5 til 54,0, der starter klokken 17.30 og kaldes 
”Fyraftensgolf”. Der spilles om ét klubglas hver tirsdag, samt point til en gennemgående turnering (Order of 
Merit), dvs. de tre bedste scores bliver noteret.  Alle scores afleveres i ugeturneringens brevkasse, og 
indtastes hver gang så ens handicap bliver reguleret. Der er mulighed for at spise middag i restauranten og 
møde de andre spillere efter spil. Restauranten er åben om tirsdagen til kl. 22. Der kommer opslag op om 
Ugeturnering og Fyraftensgolf på tavlerne i KGK’s forhal. 

Vores meget dygtige mentorer har allerede været på kursus i de nye regler, så de er forberedte til at komme 
i gang med den nye sæson 2019. 

Medlemmer af introkomitéen: Birgit Peitersen, Kirsten Bagge-Nielsen, Ulla Allerup, Dorrit Ollendorf, Tommy 
G. Petersen, Jens Jørgen L. Petersen, Jan Becker Hansen, Klas Olson, cheftræner og Lise Gulmann (formand). 

 

Sponsorkomitéen 
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Sponsorarbejdet i 2018 har drejet sig om succesfuld fastholdelse af de eksisterende sponsorer samt at finde 
få nye turneringssponsorer og medlemmer til KGK Erhvervsklubben. Begge dele er lykkedes, især KGK 
Erhvervsklub netværket har igennem 2018 vækstet og denne ser ud til at fortsætte i 2019. Derudover fik vi 
videreudviklet vores KGK Erhvervsklub koncept, så der blev skabt yderligere værdi for deltagerne samt for 
klubben. Feedbacken har været positiv fra deltagerne, hvorfor vi fortsætter i samme stil for 2019 bare på et 
nyt højt niveau ift. tidligere år. Vi tilstræber at aktiviteterne er attraktive qua høj faglighed, godt indhold i 
programmet for dagene samt fornøjelige. 

 

Til 2019 har vi fået ny sponsor i juniorafdelingen, Lokalbolig Charlottenlund, Hellerup og Gentofte. De vil 
fremadrettet være synliggjort på vores junioropslagstavle, hvor det også vil fremgå at for hvert boligsalg der 
formidles af Lokalbolig via et KGK medlem, vil der være en kick-back direkte til juniorafdeling. Så hvis du går 
med salgstanker, bør du kontakte de dygtige ejendomsmæglere hos Lokalbolig Charlottenlund, Hellerup og 
Gentofte.  

 

Vinggaard, Kanstrup-Clausen, Falk Nielsen & Mollyhus 
 

Hvis du ønsker at bidrage til sponsorarbejdet eller ønsker mere information om dit firmas muligheder i KGK 
så kontakt Christian Tage Hansen på cth@kgkgolf.dk.   

 

Klubbens sponsorer / samarbejdspartnere pr. 20. marts 2019 er: 

• Royal Unibrew 

• Nykredit A/S 

• Bech-Bruun  

• Buus Jensen 

• Prima Superbest, Jægersborg Allé  

• Kop & Kande, Jægersborg Allé 

• Rotunden – Hellerup Foodmarket 

• Anni Backhausen 

• Tiedemann Independent A/S  

• Anderson Bridge Co. ApS 

• Profil Rejser A/S 

• Hans Just A/S 

• Admiral Film v. Gentofte Kino 

• Acubiz A/S 

• Conavec 

• Rosé, Vin & Bobler v. H. Sølver 
 

mailto:cth@kgkgolf.dk
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KGK Erhvervsklub består af: 
 

Atrium Partners JCSJ- Holding ApS  Othania 
Calculo Capital IC Gruppen Premier-Cru A/S 
Copack ISG Profil Rejser 
Ehrenborg A/S Itera Rotunden 
Ensure Mas+Con Simgolf A/S 
FischerDevices Mirit Glas TGP EVENT & TOURS APS 
Gilfelt Revision ApS Mont Fort Advisory ApS Thomtex Interieur ApS 
Group Security MS Branding Thomas Cook 
House Copenhagen Nordea Private Banking Wuja Consulting 
House of Excellence Nykredit A/S X3M Golf 
HUPFELD & HOVE Advokataktieselskab Nykredit Lyngby  
   

 

 
Elitekomiteen 
Sæsonen 2018 har været endnu et skridt på vejen til at styrke rammerne omkring elitearbejdet. Der er opnået 
en fornuftig sammenhæng i overgangen fra junior til ungsenior til senior for elitespillerne, og de etablerede 
træningsforløb med teknisk og fysisk vintertræning, suppleres af træning fokuseret på spil på banen i den 
turneringsaktive del af sæsonen. 
  
Dette har ført til mange flotte præstationer med mange gode resultater både for vores divisionshold og 
individuelt. 
  
Vores division hold har for damehold, samt 2. og 3. Hold herrer været en god udvikling og de har etableret 
sig på deres niveauer, medens det for herrernes 1.hold desværre blev en nedrykning til 3. Division, efter en 
del meget tætte matcher.  
Det er en faktor på vores divisionshold, at spillerne skal tilpasse deres tilværelse efter golf, uddannelse, 
arbejde og familie, og det er udfordringer der selv med god og langsigtet planlægning, resulterer i, at KGK 
ikke altid stiller med stærkeste hold. På sigt ser det ud til, at vi langsomt får opbygget en bredere spillertrup, 
som kan gøre vores indsatser mere konstante. 
Det er samtidig interessant, at KGK har evnet at tiltrække en spiller som Morten Toft Hansen, der kommer til 
at være en markant styrkelse af vores 1.hold. Morten er på amatørverdensrangliste i marts 2019, placeret 
som næstbedste dansker efter John Axelsen.   
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Individuelt er der opnået mange flotte resultater i årets løb. Det er værd at fremhæve et DM i Golfsixes ved 
2x Becker brødrene, Sejr til Jörg Paulus i Portuguese Mid-age Amateur, mange flotte resultater en god 
placering på ranglisten til Magnus Lomholt, fine placeringer til Katrine Roepstorff og dobbelt klubmesterskab 
til Ludvig Westenholz, der for alvor fik sit gennembrud i 2018. 

  
De modne divisionshold er en større positiv oplevelse, idet vores Superveteraner præsterede at veksle sølvet 
fra 2017 til at vinde DM guld i 2018, medens de resterende hold klarede sig pænt.  
I disse grupper er der også en positiv udvikling og øget tilslutning, hvilket resulterer i endnu et 
seniordivisionshold i 2019. 
  
En stor tak skal gå til de medlemmer der stiller op som holdkaptajner for disse hold, da de alle er meget 
engageret i at stille hold og få de enkelte kampe til at forløbe så let som muligt både ude og hjemme. 
Det er komiteens hensigt at forbedre informationen omkring disse hold, med det håb at det bliver lettere for 
alle at spille med. 
  
Tillykke til alle der har været ude at vise klubbens farver. 
 
Mvh 
Elitekomitéen v. Lars Obel (formand), Ina Agerbæk, Kenneth Kromann, Klas Olsson (tilknyttet) og Marc Molin 
(tilknyttet til og med 2018) 

 
Juniorkomitéen 
 

Året der gik 

Vi begyndte året med vores intro-dag, hvor vi havde 20 nye juniorer på besøg. Senere på året kom der en 

yderligere række af nye juniorer ind i kubben. Vi har også måtte sige farvel til række juniorer, som er blevet 

ungseniorer, da vi havde en stor årgang 18-årige i 2017. Langt flere af juniorerne der bliver ungseniorer er 

dog blevet i klubben, hvilket viser at vores tiltag fra generalforsamlingen i 2017 har en positiv indvirkning. 

Vi har dog fortsat en udfordring med at fastholde de nye medlemmer samt at rekruttere nye medlemmer, 

hvilket bliver en af indsatsområderne for 2019. Mange af de nye juniorer i 2018 har allerede opnået 

banetilladelse i løbet af 2018, men der mangler stadig ca. 20 personer. 

 

Vores ugentlige match om torsdagen blev ændret for at få mere samling på juniorerne i de forskellige 

rækker og på tværs af alder og niveau. Derfor spillede vi for det meste blot 9 huller om torsdagen og 

forskellige matchformer i løbet af sæsonen. Dette har givet en bedre samling på juniorerne, da alle spiste 
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sammen efter spil og blev blandet med spillere de normalt ikke spiller med. Vi fortsætter med dette i den 

kommende sæson. 

Vores assistenttræner Marc Molin stoppede ved udgangen af 2018 efter han var blevet tilbudt job som 

headpro i Ishøj. Vi afholdte en Bingo aften med deltagelse af 70 juniorer og forældre for at sige farvel til 

Marc - vi har været rigtig glade for Marc og for den udvikling der har været i juniorernes golf i de næsten 4 

år Marc har været i juniorafdelingen. 

 

Vi har fået en ny juniortræner i Oskar Almlund, som kommer fra 

Falsterbo Golf Klub, hvor han været juniortræner. Oskar er 

uddannet PGA-Træner, specialist i short-game og har gennemført 

en masse spændende tiltag i Falsterbo. Vi forventer, at Oskar kan 

fortsætte den positive udvikling sammen med vores cheftræner 

Klas. 

 

Vi har igen afholdt vores forskellige camps i 2018. Påskecampen 

var med deltagelse af 10-15 juniorer - vejret var dog meget koldt. 

Vores Sommercamp med 40 juniorer blev dog afholdt i meget fint 

vejr, hvor der blev spillet meget fin golf, med en del 

handicapreduktioner til følge.  Efterårscampen havde deltagelse 

af 10-15 juniorer - her havde vi fokus på det sociale da vi udover 

golf spillede minigolf og bowlede.  

 

Der har været en markant forbedring af juniorernes handicap i løbet af året, og der har været lang række 

fine sportslige resultater i løbet af 2018. 

Vi havde bl.a. et U16 hold med Dagmar, Oskar, Aksel 

og Villum, som vandt DM i deres række på 

Søhøjlandets Golf Klub. Frederik Kærgaard og 

Magnus Becker Frederiksen kvalificerede sig DGU 

distrikts 4 hold som vandt over de øvrige DGU 

distrikts hold.  Vi havde tilføjet en ekstra række ved 

vores klubmesterskaber for juniorer, så vi udover det 

sædvanlige klubmesterskab, havde indført en B-

række for juniorer med handicap over 18. Denne 

række blev indført for at få flere juniorer med til at 

spille klubmesterskabet og dermed gøre det til et 

bredere event. Årets juniormestre blev Ludvig 

Westenholz og Elisabeth Sørensen med Kasper 

Wervers og Dagmar Sørensen som runner-up i den 

åbne drenge- og pigerække. Mads Breum blev 

klubmester i B-rækken. En række af vores spillere er 

kommet langt nok ned i handicap til at stille op 

ranglisteturneringer, og vi har således fået en række 

juniorer på DGUs drenge- og pigerangliste.  

 

I 2019 vil vi fortsat fokusere på udviklingen hos 

juniorerne samt fastholdelse af vores juniorerne, 

hvor handicappet forbedres. Samtidig skal vores nye 
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træner Oskar integreres i junior afdelingen - en del af juniorerne har allerede fået træning af Oskar i 

forbindelse med vintertræningen.  

Vi kommer til at have fokus på at få flere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende medlemmer. Det 

skal være sjovt at spille golf og vi skal sørge for, at vi har et godt socialt miljø, hvor juniorerne føler sig 

velkomne. Invitér-en-ven dage virker som en mulighed for at få nye juniorer til klubben, da der ikke findes 

bedre ambassadører end de i forvejen tilfredse piger og drenge. 

 

Målet for de bedste er naturligvis juniorer er at komme højere op på ranglisterne samt oprykning for 2. 

holdet i kvalifikationsrækken. Samtidig ser vi juniorerne som fødekæden ind i eliteafdelingen, så vi i 2019 

får flere juniorer med på 1.holdet hos både herrer og damer. 

 

Vi har lavet en række nye træningstilbud til juniorerne i 2019, hvor det er tilpasset efter de ønsker 

juniorerne har med deres golf udvikling. Samtidig har vi de yngste kombineret dette med et træningstilbud 

for forældrene. 

 

Juniorkomiteen består af : Liselotte Becker Frederiksen, Yvette Roepstorff, Lisbeth Brunnich, Kenneth 

Kromann, Jens Peter Sørensen og tilknyttet er vores nye træner Oskar Almlund sammen med head Pro Klas 

Olsson. 

 

 

Ordens og Etikettekomitéen 
Ordens- og etiketteudvalget har haft uændret 

sammensætning gennem hele året, hvor Tuula Undall og 

Jakob Arrevad har udgjort udvalget. 

Udvalget bistår bestyrelsen i særlige situationer ved at 

indhente supplerende oplysninger til beskrivelse af et 

hændelsesforløb, og på baggrund heraf udarbejder udvalget 

en indstilling til bestyrelsen.  

På trods af, at der løbende er forsyndes mod at lukke 

hurtigere bolde igennem, har der ikke været sager til 

behandling i 2018. 

På komitéens vegne 

Jakob Arrevad 

Kommunikationskomitéen 

Klubben har genetableret sin Kommunikationskomite. 

Komiteens opgave er at iværksætte og understøtte klubbens 

strategiske kommunikation både internt og eksternt, samt yde rådgivning til klubbens administration og 

Bestyrelse angående kommunikationsaktiviteter.  

Komiteen er desuden ansvarlig for udgivelsen af Årbogen, der udkommer i forbindelse med 

Generalforsamlingen i 2019. Årbogen dækker med et journalistisk udgangspunkt årets vigtige begivenheder 

og indsatsområder indenfor bane- og træning, klubliv og sport og giver et indblik i det kommende års 

prioriteter.  
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Komiteen har med udgangspunkt i Grundfortællingen, der er vedtaget af Bestyrelsen, gennemført 

idemøder med komiteer og klubber i klubben for at formulere de kernebudskaber, der skal være styrende 

for vores eksterne kommunikation og skabe inspiration for vores interne kommunikation.  

Komiteen har desuden rådgivet administration og Bestyrelse i en strategisk anvendelse af ”Golfspilleren i 

Centrum” så der skabes større fokus på hvilke værdier, KGK har for de enkelte medlemsgrupper samt 

gæster. 

Vores Facebook side og Instagram side får fortsat flere følgere, hvilket øger værdien af den information, der 
udsendes. Klubbens direktør og medarbejdere opdaterer løbende på vores sociale medier, dog mest aktivt 
medens sæsonen er i gang, hvor banen og omgivelserne præsenterer sig pænest. 

De primære kommunikationskanaler til klubbens medlemmer er dog fortsat nyhedsbrevene og 
hjemmesiden. 

Kommunikationskomitéen består af: Birgitte Henrichsen (formand), Annette Suhr, Mari Anne Woll, Jens 
Jørgen L. Petersen, Hans Victor og tilknyttet Christian Tage Hansen.  

 

Golfspilleren i Centrum 

Medlemmerne og gæster har gennem 2018 svaret på et 
spørgeskema. Der er kommet 214 besvarelser fra gæster og 339 
fra medlemmerne (31%). Det er et fald i besvarelser fra gæster 
samt medlemmer. I dagens Danmark hvor man bliver bombarderet 
med spørgeskemaer er det forståeligt at der sker et fald, dog vil vi 
alligevel opfordre især vores medlemmer til at besvare.  

 
Bestyrelsen takker for besvarelserne, og opfordrer alle til at 
bidrage igen i 2019. 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 2018 end i 2017, nemlig 55%. En score på over 50 anses som et godt resultat 
iflg. DGU og viser at klubbens medlemmer er loyale og positive over for Københavns Golf Klub. Benchmarking 
for hovedstaden er 41 på ambassadørscoren, hvorfor vi ligger pænt foran gennemsnittet. 

 

Vurdering af serviceområder for medlemmer i KGK: 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 Benchmarking 
2018 for 

Hovedstaden 

Banen 71 72 73 75 77 77 
Klubliv 79 79 83 82 82 80 

Restaurant 82 81 82 80 78 78 
Klubhus 85 85 88 87 89 85 
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Træningsfaciliteter 73 74 75 73 77 79 
Proshop 79 79 83 83 84 81 
Træning (undervisning) 90 90 89 87 89 89 

Ledelse og information 87 86 88 87 86 81 
Priser og produkter 85 84 83 82 84 81 

 

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

Som det ses af skemaet, har der været udvikling på den samlede score for de fleste områder sammenlignet 
med scores fra tidligere år. I forhold til benchmarking (Hovedstaden) halter vi lidt efter på 
træningsfaciliteterne, hvorimod vi på alle andre områder er lig eller bedre end benchmarking for hele 
Hovedstadsområdet. 

Vi har i ultimo 2018 læst og svaret tilbage på alle kommentarer vi har modtaget fra medlemmer i løbet af 
året. Vi imødekommer konstruktiv feedback, hvorfor jeres kommentarer er værdifulde. Hvis I svarer anonymt 
i jeres kommentarer er det dog ikke muligt for at kontakte jer og dermed have en dialog omkring emnet. 
Vores dør på kontoret er dog altid åben for forslag til forbedringer.  

 
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 2018, 
hvorfor vi er meget glade og tilfredse med samarbejdet. 
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Bilag 1 – Forslag fra Mogens Røstbjerg – mindst 2 ugers varsel for forslag 
 

Jeg vil gerne bede om, at følgende ændringsforslag bliver taget op til vedtagelse på den kommende 

generalforsamling i Københavns Golf Klub: 

 

“Bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne med mindst 2 

ugers varsel”. 

 

Det kunne også inkludere medlemmernes eventuelle forslag og være: 

 

“Bestyrelsens og medlemmernes forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal meddeles 

medlemmerne med mindst 2 ugers varsel”. 

 

Argumentet er meget enkelt. 8 dage er simpelthen uhørt kort tid. 

 

Hvorvidt reglen også skal gælde selve indkaldelsen, er op til bestyrelsen. 

 

Jeg fokuserer i denne forbindelse på forslagene. 

 

De bedste hilsner 

Mogens 

1282 

 

Bestyrelsens svar til forslag 1 - Materiale til generalforsamlingen udsendes minimum 14 dage før 

generalforsamlingen: 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at KGK’s loves nuværende tidsfrist på en uge fungerer tilfredsstillende, og 
mener at en uge er tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i materialet, der samtidig sikres mest mulig aktualitet. 
Bestyrelsen vil imidlertid som de tidligere år bestræbe sig på at udsende materialet i god tid før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen kan derfor ikke støtte forslaget. 

Forslaget er en ændring af klubbens love og skal derfor vedtages med 2/3 dels flertal. 
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Bilag 2 – Forslag fra Jørgen Thor Jensen og Jens Tarp: Ændring af banen 

til det originale hulforløb 
 

Lad os vende tilbage til det originale, logiske hulforløb. 

I alt for mange år har hulforløbet på vores bane været forskelligt fra det oprindelige, naturlige og 

logiske design. Vi er ikke bekendt med tankerne bag beslutningen om at forlade det originale 

hulforløb, men da vi ikke umiddelbart kan se fordele - nærmest kun det modsatte - ved det 

nuværende forløb, mener vi, at det må være på tide at vende tilbage til det oprindelige forløb. 

En oversigt over de to forskellige hulforløb er vedlagt, og selv om det er noget klippe-/klisteragtigt, 

fremgår det tydeligt, hvor meget enklere og mere logisk det originale forløb er. 

De umiddelbare fordele ved det oprindelige hulforløb er: 

- Hurtigere spil 

- Færre forstyrrelser fra spillere på andre huller 

- Mindre risiko for frustrationer over spillere, der ikke spiller 18 huller og derfor bryder ind foran 

- En bedre balance mellem for-ni og bag-ni 

- Lettere at finde rundt for green-fee spillere 

Hurtigere spil. 

Det nuværende hulforløb forsinker spillet ved unødigt at forlænge afstanden mellem hullerne. 

Mest markant er dette mellem det nuværende 14. hul og 15 hul, hvor afstanden mellem green og 

teested 57 er ca. 270 skridt (små 3 minutters gang). 

Også mellem nuværende 4. green og 5. tee er afstanden væsentligt forøget i forhold til det 

naturlige. Alt i alt er afstanden mellem hullerne (bane 57) ca.180 meter kortere på den oprindelige 

bane. 

Klubbens bestyrelse har, så vidt vi er orienteret, meldt sig ind i kampen mod langsomt spil, så her 

er da en mulighed for at gøre noget ved det. 

Færre forstyrrelser fra spillere på andre huller 

Vi er privilegerede ved at have en bane, der i sit originale design helt er fritaget for huller, hvor 

man oplever forstyrrende trafik af spillere på vej fra et hul til et andet. Det privilegium har vi kastet 

overbord med det nuværende hulforløb. 

Også her er problemet værst mellem nuværende 14. hul og 15. tee, hvor man risikerer at skulle 

vente/forstyrre andre spillere på 5. tee, 9. tee og 8. green, men generelt er området ved 9.tee-

sted og de omkringliggende greens og tee-steder problematisk.  

Mindre risiko for frustrationer over spillere der ikke spiller 18 huller og bryder ind foran 
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Problemstillingen med spillere der bryder ind, fordi de ikke kan/vil spille 18 huller, er velkendt. De 

fleste er, må det formodes, bekendt med etiketten, men situationen skaber alligevel ofte 

frustrationer. Det klassiske problem på vores bane er 15. hul, hvor de, der bryder ind, ikke (med 

mindre de gør sig umage - og hvorfor dog gøre det, når det er lettere bare at tage chancen) kan se 

hvor langt der er til spillerne fra 14. hul. 

Dette problem er stort set ikke eksisterende med det originale hulforløb, hvor de, der ønsker at 

bryde ind, kan se helt tilbage til 14. huls (altså det oprindelige) teested, og derfor uden videre er 

klar over, om de kan bryde ind på 15. hul. At de der spiller 14. hul (altså det oprindelige) også kan 

se hvad/hvem der bryder ind foran dem, gør jo også tingene enklere. 

Måske skulle bestyrelsen også igen/igen præcisere reglerne for "indbrud" og så stramme dem, så 

fourballs udelukkes. Men det er jo en helt anden sag. 

En mere harmonisk bane 

Med det nuværende hulforløb ligger tre af banens 4 par-3 huller på bag-ni, hvortil kommer at de 

fleste finder bag-ni noget lettere end for-ni. Det originale forløb har en lige fordeling af par 3 

hullerne og en mere lige fordeling af sværhedsgraden - måske med bag-ni som de sværeste, 

hvilket også forekommer at være det rigtige. 

Og så et lille sidespring - men alligevel.  

Det nuværende 6. hul er ikke bare et langt og svært par 4-hul, men måske også et mindre godt et 

af slagsen. Langt de flest andet-slag bliver slået, uden at spilleren kan se green - vi der kender 

hullet, accepterer at sådan er det, men ud fra en traditionel, nutidig huldesign filosofi vil det 

næppe betragtes som rimeligt. I gamle dage var hullet i perioder et par 5-hul, og vi er faldet over 

en plantegning af vores tidligere banearkitekt Rolf Henning-Jensen, hvor han lægger op til at 

forlænge hullet til et 457 meter langt par 5 igen ved at rykke teestedet bagud (og en smule væk fra 

nuværende 5. green). Vi er opmærksomme på, at der skal flyttes noget jord for at løfte et 

eventuelt nyt backtee (for at undgå et blindt drive), og at operationen kræver tilladelse af skoven 

og detailplaner fra vores banearkitekt, men vi synes, at ideen er så sympatisk, at den er værd at 

forfølge. Hvis denne ændring gennemføres, får vi med det gamle hulforløb en par 72 bane - med 

par 36 både ud og hjem. At det nye 12. hul (altså nuværende 6.) bliver et relativt kort par 5-hul i 

blandt en række relativt svære par-4 huller, vil formentlig være positivt for langt de fleste - og 

måske oven i købet en trøst for dem, der mener, at nuværende 5. og 6. hul bare er noget, der skal 

overstås. 

Lettere at finde rundt for gæster 

Spillere, der kommer på vores bane for første gang, kommer ofte i tvivl om det videre forløb efter 

4. hul og igen på vejen videre fra 14. - en problemstilling der understreges af de mange, vanskeligt 

overskuelige streger på det nye scorekort (og af den finurlige røde streg på det gamle). Det 

originale forløb efterlader ikke megen tvivl om, hvor man skal finde næste hul/tee-sted. 

   --ooo-- 

Vi er opmærksomme på, at en tilbagevenden til det originale hulforløb, vil betyde ændrede vilkår 

for de spillere der kun vil spille 9 huller. De får den ekstra fornøjelse at spille 10. hul inden de går 
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hjem, og så får de ca. 120 meter længere hjem til klubhuset. Da fordelene for det flertal af spillere, 

der spiller en fuld runde, imidlertid er væsentligt større, mener vi ikke at hensynet til 9-hullers 

spillerne bør tillægges af gørende betydning.    
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Bestyrelsens svar til forslag 2 - ændring af baneforløb: 

Bestyrelsen har foretaget en grundig vurdering af forslaget idet det foreslåede baneforløb senest i 

2008-2010 er blevet ændret fra det foreslåede til det nuværende baneforløb. Der er således tale 

om et forløb, der tidligere har været grundigt evalueret og der er taget højde for både plusser og 

minusser ved begge gennem mange års praktisk erfaring. 

På den baggrund finder Bestyrelsen ikke, at der er tungtvejende argumenter for at ændre 

baneforløbet igen, idet vi lægger vægt på følgende argumenter: 

Flow og udnyttelse af banen: 

• Ved nuværende hulforløb ligger 9. og 10. hul tæt på skoven og tættest muligt på klubhuset, 

for en mere naturlig af- og tilgang til banen. Ved dobbeltstarter (1. og 10. hul) er dette 

hulforløb mest fornuftigt for god afvikling af starter, der generer de andre spillere på banen 

mindst muligt. Vores Tirsdagsklub benytter dobbeltstart på 1. og 10. hul adskillige tirsdage 

om året, og ved Royal Trophy i oktober, er dobbeltstart på 1. og 10. hul kun muligt ved det 

nuværende hulforløb.  

• Nuværende 9. hul er et kort par4 hul der kan nås i teeslaget af flere og flere spillere. Ved 

tidligere hulforløb viste erfaringer, at der ofte opstod prop på daværende 5. teested, 

hvilket gav kø bagud på de 4 første huller på banen. Ved nuværende forløb er der kommet 

bedre flow i runden, når det nuværende 9. huls teested nås. 

• Ved mange bookinger om morgenen giver det kontoret mulighed for at sende spillere, der 

kun ønsker at spille 9 huller, ud og starte på 10. tee. Dette sikrer en maksimal udnyttelse af 

tee offs. 

• KGK har behov for at imødekomme medlemsbehov i forhold til f.eks. nye golfspillere og 

ældre, der ønsker en smidig adgang til 9 huller uden forstyrrelse af spillet for dem, der 

spiller 18 huller. 

• Der er mange par 4 huller i træk på banen, og ved den foreslåede omlægning vil der være 7 

par 4 huller i træk mod 6 i dag. Ydermere vil de første 9 huller blive meget lettere end de 

sidste 9, fordi 2.,3. 9. og 10. alle er korte par 4 huller (fra klubtee), og de vil med et ændret 

forløb alle ligge på de første 9 huller, hvilket vil ændre balancen i længden mellem de to 

"sløjfer” væsentligt. Desuden vil de udfordrende huller 5., 6., og 7. ligge sent på runden, 

hvor spillere kan være trætte, hvilket næppe vil øge spilletempoet. 

Omkostninger: 

• Omkostning til trykning af nye scorekort vil være på ca. 20.000 kr., idet lageret af scorekort 

dækker til og med år 2020.  

• Optagning af, samt ændring af tal på bronze tee markeringer ved bronzesmed. Estimeres til 

ca. 15-20.000 kr.  

• Omkostning til omtrykning af baneguides: 2000 stk. a’ ca. 3,5€ = 7.000€. Skal igangsættes i 

2019. 

• Alle kampesten med hulnumre, der påvirkes af ændringerne, skal laves om. Stenene skal 

også flyttes. Estimeres til ca. 15 mandetimer.  

Service og arbejdstilrettelæggelse: 
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• Vandhanens placering ved 10. tee er optimal for en naturlig pause på banen i dag.   

• Ved større banearbejder giver den nuværende placering af 10. tee mulighed for at lukke 

enten for-9 eller bag-9, med relativt nem tilgang til hullerne. 

Bestyrelsen finder således ud fra et helhedssyn og med hensyntagen til alle argumenter, at det 

baneforløb, der i dag er gældende, er det mest hensigtsmæssige uagtet, at der som 

forslagsstillerne nævner, også er ulemper forbundet hermed. Med udgangspunkt i ovenstående 

argumenter anbefaler Bestyrelsen af forslaget ikke godkendes.  

NB! Slutteligt vil Bestyrelsen kraftigt henstille til at medlemmerne fortrinsvist ved afkortning af 

deres runde, spiller hullerne i rækkefølge 1-9 eller 10-18. Medlemmer, der afkorter runden efter 4. 

hul for at spille fra 15. hul, skal være ekstra opmærksomme på spillere der kommer fra 14. og 

uden tøven gå til side, hvis spillere der har spillet banen i rækkefølge, når op til dem på et hvilket 

som helst af de efterfølgende huller. På baggrund af henvendelser om hændelser som dette har 

Bestyrelsen i øvrigt sat et arbejde i gang for at synliggøre vores gældende lokale regler såvel som 

etikette regler. 
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Bilag 3 – forslag fra Peter Hoverby og Kenneth Kromann: medlemskab uden 
indskud 
 

Jeg/vi vil gerne stille som forslag, at man kan blive medlem af KGK uden indskud, dog med højere 

årligt kontingent, hvis man er på venteliste kommer man ind efter dem i køen der betaler indskud. 

Forslaget er stillet af: 

Medlem 1-1994 Peter Hoverby og 

Medlem 1-2655 Kenneth Kromann 

Dbh. Kenneth og Peter 

Bestyrelsens svar til forslag 3 – medlemskab uden indskud: 

Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Det er bestyrelsens opfattelse, at indskuddet medvirker til at 

sikre medlemmer, der aktivt tilvælger KGK, og ser medlemskabet som en langsigtet investering. 

Dette tilknytningsforhold har betydning for klublivet og de relationer der opbygges, hvilket øger 

værdien af medlemskabet for mange. 

Hvis der ikke skal betales et indskud, viser erfaringen fra andre klubber, at selvom det på den korte 

bane kan give flere medlemmer, så øger det samtidig antallet af medlemmer der ”shopper” rundt 

mellem klubberne, hvorfor det årlige frafald stiger tilsvarende tilgangen. 

Bestyrelsen vil imidlertid gerne, ud over de allerede iværksatte tiltag, imødekomme en mere 

fleksibel optagelse af medlemmer. For at sikre at potentielle medlemmer, der er i tvivl om KGK er 

noget for dem, får mulighed for at lære klubben at kende, før de binder sig, foreslår bestyrelsen, at 

op til 10 nye medlemmer kan få en spilleret i deres første år i klubben ved at betale DKK 2.000 

oveni det normale kontingent. Efter det første år skal medlemmet tage stilling til om de 

ønsker fortsat medlemskab med indskud eller udmeldelse.  

Skulle generalforsamlingen beslutte, at man kan blive medlem uden at betale indskud, vil 

bestyrelsen foreslå at kontingentet for medlemmer uden indskud fastsættes til DKK 2.000 over det 

til enhver tid fastsatte fulltime kontingent. 


