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Indkaldelse med dagsorden 
Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i  

 
Københavns Golf Klub 

Søndag den 30. August 2020 kl. 15.00 
Københavns Golf Klub, Restauranten 
Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby 

 

Dagsorden ifølge klubbens love  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jakob Arrevad 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge 
 

4. Bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår 
 

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

Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser for 2021 som følger: 
Full-time:   8.450 DKK 
Ugedag:   6.000 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  5.250 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.650 DKK (inkl. ugentlig træning i sæsonen. Kan ikke fravælges.) 
Passive:  1.100 DKK 
Ovenstående er indeholdt på side 18 i Årsregnskab for 2019 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Forslag 1 fra medlem 32, Hans Henrik Leschly: ”Forslag om 9-hullers greenfee i KGK”. Se bilag 1. 
 
Forslag 2 fra Bestyrelsen: ”Tilbud om greenfee-medlemskab til passive”. Se bilag 2. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Ina Agerbæk og Lars Obel. Ina ønsker genvalg (blev valgt ind i 2014), medens Lars ikke 
ønsker genvalg. Derudover er Helen Vang Siegumfeldt udtrådt af bestyrelsen i løbet af 2019. 
Bestyrelsen indstiller derfor Bent Allan Hansen og Peter Lauritzen til bestyrelsen, som erstatning for 
Lars Obel og Helen Vang Siegumfeldt. Der er ingen modkandidater.  

 
8. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer for regnskabsåret 2020. 

 
9. Eventuelt 
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Bestyrelsens skriftlige beretning for klubbens virksomhed i 2019 

Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling april 2019 er: 

529 Patrick Stack 

2062 Vivian Nygaard 

2169 Lauge Schäffer 

263 Georg Amsinck 

642 Poul Erik Pedersen 

Vi ærer deres minde. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har i 2020 taget initiativ til, at der i alle komiteer og klubbens aktiviteter er arbejdet ud fra både 
et langsigtet og et kortsigtet perspektiv. Dermed er de første skridt også taget til at formulere en opdateret 
handlingsplan, idet den nuværende dækker perioden 2016 til 2020. 

Mens forrige sommer gav os ekstrem tørke fra maj til oktober, blev efteråret 2019 det vådeste og vinteren 
den mildeste med samlet så megen regn, at vi måtte lukke banen. Det viser, hvor hurtigt 
klimaforandringerne kan påvirke os. Dertil kommer golfsportens til- og afgang, nye eller andre forventninger 
til værdien af medlemskabet og udviklingen i økonomi og finansielle forhold. Derfor har vi hvert år på 
dagsordenen at beslutte: Har vi den rigtige strategi? Har vi taget de rigtige initiativer? Hvad skal vi ændre og 
hvad skal vi bevare? 

Men vi skal ikke forandre for forandringens skyld, derfor er det lige så vigtigt at være enige om vores ståsted. 
Som opfølgning på klubbens grundfortælling fra 2018, har vi sammen med komiteerne formuleret klubbens 
kernebudskaber, der kort fortæller, hvad vi er og gerne vil være.  

BANEN 

For golfspillere er banen designet til det brede handicapniveau, hvor det spillestrategiske er vægtet med 
samme betydning som det æstetiske. 

Banen vil udfordre dig på det niveau dit golfspil befinder sig, og samtidig give en fantastisk naturoplevelse på 
de fire årstider; fordi vi er så privilegeret at være Skandinaviens første golfklub med banen placeret på den 
unikke og historiske Eremitage slette i Dyrehaven. 

INTROKOMITE 

For nye medlemmer skaber Københavns Golf Klub (KGK) glæde og netværk. Du lærer nye mennesker at kende 
i KGK. Fredfyldt og afstressende. Det kan du gøre fordi Introkomiteen skaber dit netværk. Du føler dig 
velkommen fra Dag 1, og indgår i Introkomiteens netværksaktiviteter. Omgivet af venlighed og glade 
mennesker, får du mulighed for at spille golf hele året tæt på dyrene, og dermed holder du dig i form og 
oplever større golfglæde. 

MØDET MED GOLFSPILLET 

For nye golfspillere, kan mødet med golfspillet blive en livslang kærlighed. Golfspillet vil blive en balsam for 
sjælen, være med til at skabe et godt helbred, og udvide dit sociale netværk da alle kan spille mod alle. Golf 
kan spilles hele livet – fra du er 4 år og til helbredet ikke kan mere, og vil dermed give dig livslange minder og 
oplevelser. Der er behagelig stemning i klubben, og der bliver skabt venskaber, når du efter spil og træning 
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hygger på 19. huls terrasse. Det er sjovt at starte, og med den hjælpsomhed man modtager fra medlemmer, 
trænere og sekretariat, er man hurtigt godt i gang. 

PLACERING I DYREHAVEN 

For medlemmer og gæster er banen en oplevelse for alle. Den vil skabe større golfglæde og holde dig i bedre 
form, fordi banen er placeret i Dyrehaven. Her kan man spille hele året, og naturoplevelserne er fri for støj i 
dette fredede område. Nyd udsigten fra terrassen ud over Eremitagen, og oplev golfhistorien i Skandinaviens 
første golfklub, sammen med familie og venner. 

 

Klubben har med den nuværende af- og tilgang af medlemmer og moderate kontingentstigninger en sund 
økonomi. Vi afvikler hurtigt vores gæld, og vi har i år udnyttet de lave renter ved en omlægning af vores lån 
med en pæn fremtidig besparelse som resultat. Samtidig giver momsrefusionen mulighed for at gennemføre 
projekter på ønskelisten. Vi forventer derfor i de kommende år at kunne sikre, at vi kan investere i banen og 
materiel, såsom vandboringer og vandingsanlæg, etablere træningsanlæg og løbende modernisere og 
vedligeholde klubhus med omgivelser. 

Vores drift er gennem en længere periode og også i 2019 forbedret på en række områder såsom brug af 
trænere, sponsorindtægter og shoppen. Men vi skal blive endnu bedre. Det gælder banen, hvor Banekomite 
og chefgreenkeeper er gået i dybden med måling af kvalitet og krav til banen med henblik på klare 
forbedringer ikke mindst af fairways og greenområder. Og det gælder restauranten, hvor vi i 2019 kan glæde 
os over større tilfredshed hos kunderne – men fortsat mangler at se forbedringer i forhold til budget. Vi har 
tillid til, at vores nye restaurantchef kan løfte den opgave. 

Det har været en klar prioritet i 2019, at vi har en tilstrækkelig tilgang af nye medlemmer, og at de bliver 
tilfredse med deres medlemskab. Både på seniorsiden gennem prøvemedlemsskaber og introforløb, og på 
juniorsiden med udvikling i træning og miljø, har vi intensiveret vores indsats, og det vil være et fokusområde 
også i de kommende år. Indsatsen på juniorsiden giver desuden plads til stærke sportslige resultater. 

Vi fastholder indskuddet, der understreger tilhørsforholdet til klubben allerede ved indmeldelse, og de tre- 
og femårige afdragsordninger for indskud er blevet vel modtaget. Bestyrelsens forslag om at give passive 
medlemmer begrænset adgang til banen skal ligeledes ses som et initiativ, der knytter også disse 
medlemmer til netop vores klub og på sigt motiverer til at blive aktive igen. 
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Ændringer i medlemmernes ønsker og behov afspejler sig i vores turneringsprogram for 2020, hvor matcher 
er skåret væk – og nye, men færre, er kommet til. Vores tilbud til damerne, Tirsdagsklubben, er så populært, 
at der desværre er venteliste. Samtidig er der andre medlemmer, der synes de faste klubdage for forskellige 
medlemsgrupper fylder for meget. Vi prøver med Ugematchen/Fyraftensgolf tirsdag aften og en ny match 
for nye og ”gamle” medlemmer mandag aften at give et tilbud om klubgolf for alle m/k – og for dem, der 
bare gerne vil spille med vennerne, er onsdag fortsat Members Day. Vi fastholder et mix af tidsbestilling og 
boldrende for at sikre behovet både hos dem, der helst vil planlægge deres golf 14 dage forud – og hos dem, 
der gerne vil være mere fleksible. 

 

Udvikling i medlemstallet 

Ved udgangen af 2018 havde KGK modtaget ca. 70 udmeldelser, hvilket var et fald ift. året før, men flere end 
budgetteret. Samlet optog vi ca. 40 nye senior medlemmer i 2019, 15 ungseniorer og 40 juniorer. Det var 
færre seniormedlemmer end forventet, men flere af de yngre. Det betyder, at vi igen i år har plads til nye 
medlemmer. Den 31. oktober 2019 havde vi modtaget 58 udmeldelser, altså igen færre end året før, hvorfor 
vi er inde i god udvikling for fastholdelse af medlemmer.  

Bestyrelsen har i budgettet for 2020 forudsat, at der optages 50 nye medlemmer. På nuværende tidspunkt 
er der optaget 23 (mod 13 året før), og igen i år vil vi gennemføre en række initiativer med henblik på at 
hverve nye medlemmer. Vi forventer, at prøvemedlemskab fører til 15-20 nye medlemmer, vi er derfor 
fortrøstningsfulde ift. at nå målet. Ved udgangen af 2020 er det vores mål, at medlemstallet vil være tæt på 
1145 inklusive juniorer, hvilket er en stigning på 20 medlemmer ift. sidste år. 

KGK har et af de laveste årskontingenter blandt de omkringliggende klubber i Nordsjælland. Det vil vi fortsat 
at have, selvom bestyrelsen foreslår, at kontingenterne for 2021 hæves med 3%. Det er mere end P/L 
udviklingen, men en mindre stigning end til 2020. 
Det er vigtigt at sikre eventuelle kommende 
investeringer, hvorfor vi i budgetterer med 
tilsvarende stigninger for de kommende år. 

Tilbuddet om at betale indskud over tre eller fem år 
er blevet vel modtaget. De fleste vælger dog stadig 
at betale det hele ved indmeldelse, og indskuddet 
virker ikke til at afholde folk fra at vælge KGK, 
tværtimod giver nye medlemmer udtryk for, at 
værdien af medlemskab i netop KGK overstiger 
værdien af indskuddet. Dertil kommer det relativt 
lave årskontingent, så samlet er klubben attraktiv i 
forhold til at vælge en anden omkringliggende klub. 
Vi ser indskuddet som en klar faktor for at nye 
medlemmer har en længere tidshorisont ved 
indmeldelse, og dermed er bedre til at opbygge 
langvarige golfrelationer i KGK til glæde for klublivet.  

 

Regnskab 2019 

Indtægter 

De samlede indtægter for klubben blev på tDKK 11.633 mod et budget på tDKK 11.658. Indtægterne var 
positivt påvirket af større offentlige tilskud, herunder momsrefusionen samt øgede indtægter fra greenfee, 
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sponsorer og prøvemedlemskaberne. Vi blev negativt påvirket af færre indskud samt kontingenter pga. færre 
medlemmer end forventet. 

Restauranten gav et underskud på tDKK 264, hvilket var tDKK 210 mere end budgetteret, men tDKK 21 bedre 
end resultatet i 2018. Vores tiltag vi igangsatte omkring simplificeret menukort og fokus på ensartet og høj 
kvalitet, gav positiv feedback i golfspilleren i centrum med en stigning på +3 ift. 2018. Vi formåede dog ikke 
at holde vores lønudgifter nede og brugte dermed for mange timer på at yde en god service for vores 
medlemmer. Vi solgte også færre drikkevarer end i 2018 pga. det dårligere vejr, hvilket påvirker marginen 
negativt. Som tiltag til 2020 har vi ansat en ny restauratør, Peter Frejlev, der er uddannet tjener og kok, samt 
sommelier. Peter vil primært fungere som vært bag baren, men vil i vintermånederne og ved spidsbelastning 
kunne dække både køkken og bar. Det giver os en større fleksibilitet end i 2019 med lavere omkostninger til 
følge. Ydermere vil Peter sammen med det eksisterende team (Jakob i køkkenet, Henrik Knudsen i baren 
samt de unge weekendhjælpere) tilbyde flere arrangementer til klubbens medlemmer, der vil vise jer hvad vi 
kan tilbyde udover alacarte menuen i dagligdagen. Ydermere har vi allerede nu mange bookinger på 
arrangementer til 2020, hvilket giver os en forventning til et bedre resultatet end i de foregående år. Vi er 
dog opmærksomme på at restauranten primært er til rådighed for medlemmerne. 

Resultatet i KGK-butikken blev tDKK 23 bedre end budgetteret via en højere omsætning, et mere strømlinet 
sortiment med nyere varer og stor kundeloyalitet, der vokser for år til år. 

De samlede indtægter inklusive restaurant og KGK-shop blev tDKK 11.675, hvilket var tDKK 230 under det 
budgetterede. 

 

Udgifter 

De samlede driftsudgifter blev på tDKK 10.244 hvilket er tDKK 122 bedre end budgetteret. Vi har brugt færre 
penge på banedrift, eliten, juniorerne og driving rangen, men brugt lidt mere på rep. Og vedligehold hus 
samt turneringer. 

Driftsresultater før renter og afskrivninger blev på tDKK 1.431 hvilket er tDKK 108 lavere end budgetteret, 
men en forbedring i afvigelsen på tDKK 161 ift. 2018 driftsresultatet. 

Afskrivningerne var højere end forventet i 2019, grundet en øget investering i maskiner ultimo 2018 og i 
2019, der har den korteste afskrivningsperiode i vores anlægskartotek. Slutteligt omlagde vi vores ene lån i 
2019, der gav en ekstraordinær engangsomkostning på ca. 300.000 kr. pga. udgiftsførelse af amortiserede 
omkostninger og kurstab. Omlægningen giver os fremadrettet en besparelse i renter og afdrag på ca. 50.000 
kr. årligt hvilket er positivt, men omlægningen forlænger også afdragsperioden med nogle år. 

Bestyrelsen finder driftsresultatet som godkendt, men finder ikke nettoresultatet tilfredsstillende, uagtet at 
årsagen skal findes i forhøjede afskrivninger og ekstraordinære omkostninger til låneomlægning, der ikke har 
nogen likviditetsindvirkning.  

 

Udvikling i klubbens gæld 

I 2019 blev der investeret i maskiner og udstyr for tDKK 498. Pengestrøm fra klubbens drift udgjorde tDKK 
723. Derfor faldt klubbens gæld i løbet af 2019 med tDKK 225. Udviklingen er bedre end den budgetterede 
udvikling, da vi ikke fik godkendelse til etablering af brøndboring i 2019. 
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Opfølgning på mål for 2019 

Banen – Målopfølgning: 

Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen via Golfspilleren i Centrum var der for 2019 opstillet følgende 
målsætninger: 

304 besvarelser i 2019 2016 2017  2018 Mål 2019 Resultat 2019  

Teesteder er gode 78 84 84 Fastholdes 82 

Bunkers er godt vedligeholdt 74 77 76 Forbedres 73 

Greens jævne 74 78 82 Fastholdes 77 

Greens har en passende hastighed 75 79 83 Fastholdes 80 

Greens er ensartede 69 72 75 Forbedres 73 

Fairways er gode 73 77 73 Forbedres 71 

Træningsfaciliteter 74 77 77 Positiv udvikling 79 

Banens score for året er på en række områder under de mål der blev sat for 2019. Det er først og fremmest 

de første måneder af sæsonen, der spiller ind på årets resultat. Hvis man ser 

på resultaterne fra medlemsundersøgelserne fra opgørelsen frem til maj 

2019, er der fald i scores på hhv. 10, 12 og 10 point for henholdsvis fairways, 

bunkers og greens. Ligeledes var vinterens renovering af bunkerne udsat for 

en dårlig periode hvor den nylagte græstørv havde svært ved at etablere sig 

og hvor hjortene samtidig ødelagde flere af disse. Resultatet blev forbedret 

hen over sommeren, hvorfor årsresultatet henter lidt ind og kun ligger lige 

under målsætningen.  

De knap så gode resultater kan bl.a. forklares med den tørre sommer 2018, 

hvor tydelige tørkeskader på fairways først fra midten af juni 2019 begyndte 

en normalisering. Ved Danmarksmesterskabet i august opnåede banen den 

ønskede stand. Flere medlemmer kommenterer i GSiC, at de ønsker banen 

skal være som ved DM i længere perioder af året. Det prøver vi at 

Magnus Lomholt - bronzevinder v. 
DM og greenkeeper om sommeren 
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imødekomme ved i 2020 at gå fra seks til fem helårsansatte, for til gengæld at tilføje flere sæsonansatte i de 

travleste måneder.  

 

Klubben – målopfølgning 

Fokuspunkter: 

• Forbedret kommunikation og iværksætte nye initiativer for at fastholde nuværende medlemmer og 
rekruttere nye medlemmer. 

• Udarbejde plan for projekter og investeringer i banen og træningsfaciliteter, samt forbedre eller 
fastholde udviklingen på banen 

• Øge omsætningen i restauranten, via bedre og mere ensartet kvalitet samt nye tiltag. 

• Fastholde højt serviceniveau hos alle medarbejdergrupper  

 

Målene for klubben i 2019 var følgende: 

• Optage 45 nye senior medlemmer  

• Greenfee indtægter over 2017-niveau 

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

• Fastholde serviceniveau og sikre fortsat godt samarbejde mellem medlemmer, komitéer og ansatte 

Vores optag af senior medlemmer endte en anelse under det forventede antal, men vi steg på juniorer og 
ungseniorer. Derfor fik vi færre indskud end forventet, ligesom vi så mange indmeldelser efter 1. juli, hvor der 
gives reduceret kontingent det første år. Vi havde succes med at rekruttere helt nye golfspillere til klubben via 
vores prøvemedlemsskab i maj og september 2019, hvor vi fik hhv. 13 og fire nye medlemmer på de to 
forskellige holdopstarter. Vi tilbød nye medlemmer at kunne spille gratis fra oktober og året ud ved 
indmeldelse gældende per 2020, hvilket viste sig at være en succes. Derfor er vi længere fremme på antal nye 
medlemmer ved indgangen til 2020 end vi var i 2019. Derudover ser vores to hold med prøvemedlemskaber i 
maj 2020 ud til at blive udsolgt. Vi håber og forventer, at vores cheftræner og introkomité fortsat vil give de 
nye medlemmer den velkomst, der gør at de bliver medlemmer i KGK. 

Greenfee indtægter skulle holdes over niveauet for 2017, da sammenligning med 2018 ikke var ambitiøs nok. 
Vi nåede dette mål i 2019, da vi for første gang i de sidste fem år rundede 1,3 mio. i greenfee indtægter. Det 
skyldes primært en vækst i mindre gruppearrangementer, der kombineres med spisning i restauranten 
før/efter runden. Vi er dog opmærksomme på at restauranten primært er til rådighed for medlemmerne. 

Vores score for klubliv hos medlemmer i Golfspilleren i centrum skulle holdes +5 ift. BM for Hovedstaden, 
hvilket vi ikke nåede. Vi slutter lig BM og så desværre et fald i scores vedr. klubber i klubben (KiK), da flere 
medlemmer synes det er svært at komme med i KiK. Vores tirsdagsklub for damer, er den eneste KiK med 
venteliste, hvorfor vi i 2020 vil gøre en indsats via vores hjemmeside, for at hvem man skal kontakte for at 
blive en del af KiK. Dog er det positivt at se vores ambassadørscore for 2019 igen steg og dermed fastholdes 
over 50. Det blev den for fjerde år i træk og vi ligger et godt stykke over BM for Hovedstaden og vores 
omkringliggende klubber, hvilket glæder os. Det er dejligt, at medlemmer vil anbefale vores klub til andre.  

Vores serviceniveau i klubben scorer højt i vores medlemmer øjne. Sekretariatet ligger på 93 og restauranten 
87 ud af 100, hvilket er betydeligt over BM for hovedstaden og vores omkringliggende klubber. Dette hænger 
naturligvis sammen med at vi har et medlems- og serviceorienteret personale, der arbejder ud fra det ønske 
at vores medlemmer og gæster skal have en god oplevelse, HVER gang de besøger KGK.  
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Sport / Trænere - målopfølgning:  

Målsætningen for 2019 var følgende for vores proer: 

• Sikre at Oskar Almlund bliver en succes: tilfredse kunder & efterspørgsel på træningslektioner. 

• Fastholdelse af medlemmer ved at give dem værktøjerne til at blive dygtigere til golf = mere golfglæde 

• Understrege juniorer og elitens betydning ved at kommunikere om aktiviteter og resultater 

• Udvikle træningskoncepter der øger omsætningen i KGK 

• Være med til at rekruttere medlemmer via prøvemedlemskab og lignende initiativer. 

Vores trænere har haft et godt år i 2019. Oskar har fået en varm velkomst af vores medlemmer, der har taget 
godt imod hans positive og metodiske tilgang til golfundervisning. Flere medlemmer har efter en lektion med 
Oskar forklaret, at de har fået en dybere og klarere indsigt i golfsvinget og hvad de skal gøre for at opnå bedre 
resultater. De er tilmed gået derfra med lektier og et smil. Oskar er glad for at arbejde i KGK og glæder sig 
utroligt meget til 2020, hvor han kommer med et spiludviklingskoncept til juniorer, og senere hen voksne, der 
giver klare mål for hvordan du kan udvikle dig som golfspiller. Samarbejdet mellem Klas og Oskar har fungeret 
upåklageligt, hvorfor vi ser frem til 2020 og alle de nye tiltag som I kan glæde jer til. 

Vi har set et fald i antallet af udmeldte medlemmer i 2019 ift. tidligere år, ligesom vi også får positiv feedback 
fra de medlemmer der deltager i holdundervisning samt individuelle lektioner. Vi kan tydeligt se, at de 
medlemmer der deltager i undervisning og dermed investerer i deres golfspil, også bliver gladere for deres 
medlemskab. Sikkert også fordi de får skabt sociale relationer før, medens og efter hver holdundervisning, 
hvor vi samtidigt ser at deltagerne har taget godt imod vores nye segmentering af holdundervisningen. Vi 
medlemmer ønsker, helt naturligt, så vidt muligt at træne med ligesindede hvilket vores trænere har 
efterkommet.  

Vores juniorer og elite har haft et fint resultatmæssigt år, som I også kan læse i beretningerne nedenfor. Vi har 
forsøgt at moderere informationen herom, så den blev tilpasset efter præstationens størrelse og det generelle 
nyhedsflow i klubben. 

Vores prøvemedlemskab i maj og september, har som skrevet tidligere, været en stor succes ift. rekruttering 
af nye medlemmer i 2019. Dejligt.  
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Restauranten - målopfølgning:  

Målsætningen for restauranten i 2019 var:  

• Øge omsætningen i restauranten, via bedre og mere 
ensartet kvalitet samt nye tiltag. 

• Større fokus på indkøb til rette priser og mindre spild, så 
køkkenprocenten holdes på maden og drikkevarer. 

Vi formåede i 2019 at forøge vores omsætning marginalt ved at 
simplificere vores menukort så kvaliteten kunne holdes mere 
ensartet – også i travle perioder. Resultatet blev forbedret en 
anelse, men stadig langt fra det ønskede niveau. Vi brugte for mange penge på lønkroner og havde et lidt for 
stort spild på drikkevarer. Vores tiltag til 2020 for at forbedre dette er bl.a. ansættelse af ny restaurationschef, 
Peter Frejlev. Peter skal være ny vært i restauranten, men han man med sin kokkeuddannede baggrund, også 
træde til i køkkenet, når sæsonen går på hæld – især på de dage hvor der ikke er nok forretning til at have to 
mand (eller flere) på arbejdet. Peter kommer til at indgå i tæt samarbejde med vores kok Jakob Hermansen 
omkring initiativer og arrangementer til 2020, samt sparre med Henrik Knudsen og det andet personale, 
omkring service og ønsker. Peters fokus vil være på at holde et højt serviceniveau, god kvalitet for pengene 
samt konsolidering af økonomien.  

 

Medlemsforhold pr. 3. marts 2020 

Betalende aktive medlemmer i alt 1.070 (+22 ift. marts 2019) 

Aktive, kontingentfrie og passive medlemmer i alt 1.468 (+5). 

De fordeler sig på klubbens medlemskategorier som følger: 

 

 Senior Ungsenior Junior 

Fuldtid 800 (-2) 50 (+7) 65 (+4) 

Ugedag 121 (+1) 
  

Juniorprøvemedlemmer   34 (+12) 

Kontingentfri Veteraner + 
ansatte + æresmedlemmer 

68 (-6)   

Passive  330 (-11)   

Træningsmedlem Senior 0 (-6)   

Udviklingen ift. 19.3.2019 er vist i parentes. 
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Venteliste forhold pr. 3. marts 2020 

 2015 2016 2017 2018/2019 2019/2020 

Den ordinære venteliste 158 40 31 12 24 

Familieventelisten 49 10 6 2 0 

Venteliste på hold (ved ikke 

hvornår de ønsker medlemskab i KGK) 
- 118 81 50 0 

I alt 207 168 118 64 24 

 

Handicapoversigt 3. marts 2020 

HCP 
Kvinder Mænd I alt 

Under 4,5 4 33 37 (+3) 

4,5 – 11,4 15 139 154 (+8) 

11,5 – 18,4 35 160 195 (-2) 

18,5 – 26,4 78 168 246 (-7) 

26,5 – 36 172 119 291 (-1) 

Over 36 73 44 117 (+1) 

Intet HCP 15 13 28 (-3) 

 

Greenfee for 2020 er fastsat til: 

                     normal  med medlem / venskabsklubber: 
Mandag - fredag  kr. 525  kr. 300 / 375 
Weekend og helligdage   kr. 625  kr. 300 / 375 
Juniorer alle dage     kr. 150   kr. 100 
 
For komplet liste over vores venskabsklubber med greenfeeaftale, se nedenfor.  

Vinter-greenfee  normal / venskabsklubber med medlem 
Alle ugens dage  kr. 350              kr. 250 
Juniorer   kr. 125              kr. 100 
 

Vores medlemmers greenfee priser hos venskabsklubberne i 2020 er endnu ikke afklaret, men forventes at 
være lig eller tæt på 2019-niveauet der var: 
 
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       400/500         550                  500/550          400/500                250 
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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: Gamla Bana: 450 SEK Kungsbanan: 350 SEK for senior.  
Göteborg GK: 350 SEK for alle dage. 
Stockholms GK: 400   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 2020, hvor der minimum skal være én betalende voksen 
op til max. tre gratis juniorer. Ordningen gælder kun gensidigt overfor de 
klubber der er tilmeldt ordningen i DGU. 

 

Årets golfarrangementer 2019 

Der blev i 2019 afholdt fire firmaarrangementer med fuld gunstart (+54 personer) og 19 mindre 
firmaarrangementer (+20 personer), hvoraf de fleste var med løbende start. Det er et større arrangement 
mere end i 2018, men syv flere af de mindre arrangementer. Vi er gode til at afvikle mindre arrangementer 
om eftermiddagen, hvorfor mange firmaer kommer igen år efter år.  

Vi synes, at det er værd at bemærke, at Åben Herredag 30.8. v. Conavec og Profil Rejser havde 104 deltagere, 
Åben Damedag v. Thomtex havde 101 tilmeldte og Åbningsturneringen v. Rotunden Meny Foodmarket i start 
april havde 83 tilmeldte spillere. Derudover afviklede vi som bekendt DM i slagspil med stor succes i start 
august, hvor Danmarks bedste amatører besøgte klubben og kvitterede med mange rosende ord til banen, 
afviklingen ved turneringskomitéen og alle de frivillige og sidst men ikke mindst, klubbens særegenhed med 
vores unikke placering, lækre range og dejlige putting green. Rigtig mange af spillerne blev ”hængende” i 
klubben efter runden, fordi de værdsatte vores gode faciliteter.  

 

Årets golfarrangementer 2020 

Det forventes i 2020 at det samlede antal af arrangementer med gunstart vil være på niveau med 2019, da 
niveauet var højere end tidligere år i 2019. 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 2020 en KGK Pro-Am dag med fantastiske præmier fra House Copenhagen i 
Hellerup. Tre medlemmer samler deres eget hold af gode golfvenner og parres op med en af klubbens dygtige 
elitespillere. 

Vores Erhvervsklub kommer i 2020 til at være vært for en fire klubbers landskamp mellem Furesø, Ljunghusen, 
Bokskogen og KGK. Den kommer til at gå på tur, hvorfor den først kommer tilbage i 2024 igen. Det er et nyt 
initiativ for at styrke bredden og rækkevidden i vores sponsornetværk.  

Ydermere har vi reduceret antallet af klubturneringer i 2020, for at lægge mere energi i de turneringer vi holder 
fast i, med bedre sponsorater samt indhold. 

DGU-Junior Distrikt har bedt os om at afholde en D-Tour d. 25. april. Omfanget af deltagere er endnu ukendt. 
Vi skal også afholde en landsfinale i Regionsgolf d. 6. september for ABCD-rækken.    

Gullane Nov. 2019 

mailto:cth@kgkgolf.dk
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Banekomiteen 

Komitéen har i 2019 bl.a. arbejdet med at definere mål og status for banens elementer såsom green, 
greenomgivelser, fairways etc. Ud fra dette arbejde er der identificeret områder, hvor plejeindsatsen skal 
fremmes. Efter vores gennemgang står det klart, at den højeste prioritet for en øget plejeindsats er en 
øgning af græssets tæthed og opbygning af en god tørv for at sikre en mere spilbar bane forår, sommer og 
efterår med fokus i prioriteret rækkefølge: 1) fairways, 2) greenomgivelser, 3) greens. 

Komiteen vil i 2020 tage udgangspunkt i dette arbejde når mål og kvalitetssikring skal udarbejdes for at 
etablere et fremtidigt redskab til kvalitetssikring af arbejdet på banen og gøre udviklingen målbar. 

De resterende dele af banen vil som minimum bibeholde plejeniveauet. Der vil dog her forsøges med enkelt 
ændret pleje, hvor den eksisterende indsats ikke har båret frugt, - her kan bl.a. nævnes pleje af 18 green 
med suppleret eftersåning af anden græssort.  

Projektet med afbrænding af rough fortsætter ikke i 2020, da eksperter på området vurderer, at vores rough 
ikke egner sig til effektiv afbrænding. Desuden har datagrundlaget fra brugen af Golfsporet i 2018 og 2019 
ikke givet os et tilstrækkeligt grundlag for at identificere, hvor spillere oftest besøger banens rough.    

Der er udarbejdet en opdateret plan for maskininvesteringer for de næste fem år, der vil indgå i klubbens 
strategi- og handlingsplan 2021 til 2025. 

Tørken i 2018 gjorde det til et centralt anliggende, at vandforsyningen til banen er sikret, og 
vandingsanlæggets tilstand er af afgørende betydning. Det var planlagt, at vi i 2019 skulle etablere en ny 
brønd til erstatning for vores gamle brønd fra 1960, men vi har afventet myndighedernes behandling. Det er 
vores forventning, at en ny brønd etableres i 2020, nær den eksisterende boring. Den vil efter planen blive 
boret dybere end den nuværende, og vi forventer at kunne beholde vores gamle brønd som 
reserveforsyning. 

Arbejdet med at erstatte vores eksisterende snart 30-årige vandingsanlæg er også indledt. Klubben har 
tilknyttet vandingsanlægskonsulent Adrian Mottram til at designe et nyt vandingsanlæg. I 2019 er der blevet 
lavet en komplet opmåling af det eksisterende anlæg.  

Greenmålinger: 
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Vores program for målinger på greens (5., 8., 12., 15., 17., 18. og puttinggreen) følges ugentligt i perioden 1. 
april til 30. oktober når vejret tillader det. Datagrundlaget er mindre i 2019 end tidligere år, og 
greenmålinger viser et gennemsnit på rullehastighed på 296cm, når greens er klippet og tromlet, svarende til 
9,8 fod hvor målsætningen var 9,5.  

Generelt set performer vores greens på samme niveau som ved tidligere år og meget ens igennem sæsonen, 
også i forhold til greens indbyrdes. 1. og 18. green er stadig svage, og slår også ud i vores målinger hvor 18. 
green i perioder er ca. en fod langsommere end de andre seks greens vi måler på.  

Træningsfaciliteter 

I 2020 er det planen at etablere flere faskiner på driving range til at håndtere regnvand. Driving rangen er 
modsat resten af banen dårlig til at håndtere stor mængder vand, hvilket betyder en senere åbning, en tidlig 
lukning og generelt svære betingelser for opsamling af bolde. Faskinerne skal hjælpe os med at løfte 
kvaliteten af driving rangen. Derudover etableres der target-greens på rangen, svarende til at græsset 
klippes kortere rundt om de flag, der placeres på rangen. Vores nye puttinggreen, der havde et godt første 
driftsår i 2018, har haft problemer i 2019 med de store mængder vand. Problemerne er forsøgt afhjulpet i 
slutningen af 2019 med et omfangsdræn, og hvis der stadig opstår problemer i 2020, vil det søges afhjulpet 
ved at nedlægge dræn under selve greenen.      

Ønsket om at etablere et nyt shortgame område på par-3 banen tæt ved driving rangen eksisterer fortsat og 
planen vil blive udarbejdet i løbet af året i samarbejde med klubbens trænere. Det forventes, at projektet 
kan sættes i værk i efteråret 2020 under forudsætning af, at finansieringen er på plads. 

Banekomiteen har i 2019 været sammensat af følgende medlemmer: Peter Hoverby (formand), Ina 

Agerbæk, Karin Jürgensen, Christian Rosenstand (ny), Kim Levin (ny) og Martin Nilsson (tilknyttet som 

chefgreenkeeper). 

 

Hus og Restaurationskomitéen 

Huskomitéens opgaver er at tage initiativ til og gennemføre vedligeholdelse og renovering af bygninger og 
arealer indenfor hegnet samt rådgive i forhold til restaurantens menu og service. 
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Huskomiteen har i 2019 haft mindre projekter og generelt 
vedligehold igennem sæsonen. I efteråret 2019 fik 
komitéen ny formand ved Nina Kai Nielsen. I et tæt 
samarbejde med Kommunikationskomitéen gennemføres 
en opdatering af hall’en, så modtagelse, information og 
fortællingen om klubben bliver sammenhængende og 
tydelig. Projektet sættes i gang i marts 2020 og 
færdiggøres i vinteren 2020/2021. I 2020 udarbejdes en 
flerårig vedligeholdelsesplan, så større fremtidige udgifter 
til driften af bygninger og anlæg bliver sat i klare rammer. 
Herudover vil komitéen have et fokus på at sikre, at 
klubbens nye restaurationschef og vært Peter Frejlev får 
en god start i KGK sammen med Jakob Hermansen i køkkenet og Henrik Knudsen, og de unge timelønnede i 
restauranten. Huskomiteen vil også rådgive ved klubbens ansættelse af en ny kok efter Tobias Lindström 
fratrådte i 2019.  

Huskomitéen består af Nina Kai Nielsen, Anne Hjorth og Søren Juhl Hansen. Tilknyttede til komitéen er Martin 
Nilsson og Christian Tage Nyvang Hansen. 

 

Turneringskomitéen 2019 

Matcher og Turneringer 

Turneringskomitéens opgave er tilrettelægge og gennemføre et godt og afvekslende turneringsprogram.  

Antallet af klubturneringer er 15 igennem året, hvoraf tre er åbne for gæster. Det er dog muligt i enkelte af 
vores turneringer at invitere en gæst eller to, det vil fremgå af turneringsbetingelserne.  

Der afvikles også fem hulspilmatcher på selvvalgte 
datoer, dog indenfor en angiven spilleperiode, med 
præmieoverrækkelse ved klubbens afslutningsturnering 
i oktober.  

I begyndelsen af august 2019 var vi så heldige at være 
værtsklub for DM i slagspil for den allerbedste danske 
Elite. Det var 30 år siden, KGK sidst afviklede et DM i 
slagspil. 

Hovedstadsmatchen blev i 2019 spillet i Oslo og i 2020 
vil det være Helsingfors der er vært for denne 
traditionsrige turnering spillet siden 1938. 

Turneringskomiteen er ansvarlig for afviklingen af 
Danmarksturneringen, hvor klubben er repræsenteret 
med otte hold. Komiteen afvikler klubmesterskaberne 
samt den store eliteturnering, The Royal Trophy, og er værter ved vores venskabsmatcher mod Lund og 
Falsterbo. 

Desuden gennemfører komiteen den populære sportslige Ugeturnering, som spilles fra sidste tirsdag i april 
til den første tirsdag i september, og der er mulighed for at stille op i en A-B-C række. I 2019 var 
Turneringskomiteen også være vært ved ”Fyraftens Golf” som er en 9-hullers turnering som spilles tirsdage 
fra kl. 17:00- 17:30. fra første tirsdag i maj til sidste tirsdag i august. Dette er et tilbud til medlemmer, der 
ikke kan eller vil 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. 

Turneringskomiteen lægger vægt på at give meget information i Golfbox. Her findes turneringsbetingelserne 
og oplysning om, hvem der er turneringsansvarlig for den enkelte turnering. Alle henvendelser er velkomne, 
og spørgsmål kan rettes til 
rette vedkommende i 
tilfælde af afbud eller andet. 

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

 

Handicap 

Årsrevision for 2019 viser, at der er 399 medlemmer i klubben uden EGA handicap. Det vil sige medlemmer, 
der har indleveret tre eller færre kort i sæsonen. 

For at generhverve sit aktive handicap skal man indlevere tre scorekort inden for seks uger. 

I 2019 og i 2020 er det muligt at spille et ubegrænset antal EDS-runder. Dette er indført på grund af det nye 
handicapsystem, der kræver minimum 20 indleverede scores for at golfspillere i 2021 kan starte næste års 
sæson med et retvisende handicap. 
Dette gælder også for handicap gruppe et, handicap 4.5 eller derunder. Denne medlemsgruppe kan som alle 
andre indlevere EDS runder – her vil der dog ikke løbende ske nogen regulering af handicappet, før det nye 
handicap-system træder i kraft. 

 

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, har mistet det 
sociale tilhørsforhold, kun sjældent kommer ud at spille eller har et vedvarende højt handicap, kan gøre brug 
af introgolf. 

I 2019 var der i alt 75-80 medlemmer, der hen over sæsonen deltog i introgolfs aktiviteter primært på 
mandage samt yderligere et antal som kun deltog få gange.  

I 2019 introducerede vi et prøvemedlemsskab, som strakte sig over to måneder. Det indeholdt regelmæssig 
træning hos vores cheftræner Klas Olsson, fri adgang til træningsfaciliteterne samt deltagelse i introgolf. Det 
betød, at vi om mandagen havde en del nybegyndere, hvor fokus var at hjælpe dem i gang med spillet, opnå 
banetilladelse og få et hcp. på 54, så de kunne deltage i forskellige tilbud i klubben, f.eks. matcher o. lign. 
Desuden var der en del medlemmer gennem et eller flere år, som ikke rigtig var kommet i gang med spillet 
eller blevet en del af klubbens sociale miljø. Vi har haft i alt 23 prøvemedlemmer tilknyttet Introgolf og af 
disse har i alt 17 fået banetilladelse og de er næsten alle blevet medlemmer i KGK.  

Sæsonen i Introgolf indledes med informationsmøder i marts/april, hvor de nye nye medlemmer bydes 
velkommen. Her fortæller Introkomitéen og andre relevante personer om klubben og de forskellige 
aktiviteter i KGK, Klubber i Klubben og øvrige muligheder afhængigt af niveau og ønsker/behov.  
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Sæsonen med fast introgolf om mandagen starter i 2020 den 20. april og slutter den 21. september. Efter 
sæsonafslutning er 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. 16.00 – 18.00. Tiden er blokeret således at kun introgolfere 
kan booke tider. Derudover er der til introgolferne blokeret starttider om eftermiddagen på udvalgte weekend 
dage. 

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 tre 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 tre 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 

Introkomitéen har tilknyttet en række frivillige som mentorer. De 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.  

Hvert år arrangerer Introkomitéen udflugt til Ljunghusen i Sverige på en mandag, hvor KGK’s bane er lukket 
pga. company day. Vi mødes til fællesspisning og derefter spilles en holdmatch med gunstart over ni huller, 
afsluttet med præmieoverrækkelse. Der afholdes også hver måned 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.) 

Siden 2018 har Introkomitéens medlemmer 
samt mentorer fået udleveret vindjakker 
med specielt logo, så vi var let genkendelige 
for vores introgolfere.  

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 2020. 
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Vi fortsætter med konceptet for golfspillere, der skal opnå banetilladelse, prøvemedlemmer samt andre, der 
har behov for introgolfs aktiviteter. 

Vi forsøger desuden et nyt tiltag hvor vi hver mandag har en løbende stableford turnering, hvor man kan samle 
points og der er præmieuddeling ved den månedlige holdturnering (se ovenfor)  

Medlemmer af introkomitéen: Dorrit Ollendorf, Tommy G. Petersen, Jannie Becker Steffens, Betty Holm, 
Kristin Strøm, Jan Becker Hansen og Birgit Peitersen (formand). Tilknyttet Klas Olsson (cheftræner). 

 

Sponsorer 

Sponsorarbejdet i 2019 har haft fokus på at levere høj værdi, så sponsorerne fastholdes og anbefaler KGK til 
andre. Især i Erhvervsklubben har præmissen om at glade medlemmer, hverver nye medlemmer, været 
gældende. Tre har forladt netværket efter 2019 og otte er kommet til – alle på anbefaling af eksisterende 
netværksmedlemmer. Vi tilstræber at aktiviteterne i Erhvervsklubben er attraktive qua høj faglighed, 
strukturerede arrangementer med godt indhold samt at netværkets deltagere har udbytte og fornøjelse ved 
samværet med hinanden.  

 

 

Til 2019 fik vi ny sponsor til juniorafdelingen, Lokalbolig 
Charlottenlund, Hellerup og Gentofte. Vi fik en fin start på 
vores samarbejde, da Lokalbolig fik solgt to af vores 
medlemmers bolig og juniorafdelingen fik en kick-back på 
10.000 kr. i efteråret. Men vigtigst af alt, de medlemmer der benyttede Lokalbolig, meldte tilbage om en 
professionel og hurtig eksekvering af deres salg. Tak, og derfor fortsætter samarbejdet. 

 

Klubbens sponsorer pr. 3. marts 2020:  

Alle vores sponsorer kan ses på vores hjemmeside: https://www.kgkgolf.dk/om-klubben/#sponsorer. 
Her vises Hovedsponsorer, Andre sponsorer samt Erhvervsklubben. 

Vores sponsorer køber alt fra company days, netværksdeltagelse, 
skiltesponsorat, erhvervsspilleret til greenfees, logobolde, etc. Vi 
understøtter vores sponsorer i alle golfrelaterede aktiviteter som vært 
og samarbejdspartner, fra forslag til nytænkende præmier til en 
skarpere pris på logobolde. Desuden takker vi vores sponsorer for at 
understøtte alle vores arrangementer for medlemmer, elite, juniorer samt 
Erhvervsklub, så klublivet forbedres og arrangementer styrker 
sammenholdet. 

Vi ser frem til et godt samarbejde igen i 2020, hvor vi får fornøjelsen af at 
afvikle Formueplejes company for første gang, og der kommer 9000 nye 
range bolde på driving rangen med BMW Jan Nygaard logo på. 

Medlemmer eller andre, der ønsker at bidrage til sponsorarbejdet eller ønsker mere information om 
mulighederne i KGK, kan kontakte Christian Tage Hansen på cth@kgkgolf.dk.   

https://www.kgkgolf.dk/om-klubben/#sponsorer
mailto:cth@kgkgolf.dk
https://www.buusjensen.dk/
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Elitekomiteen 

Elitekomiteen har i 2019 udarbejdet ”Roller, opgaver, modydelser og ansvar”, der angiver de forhold der er 
gældende for formanden af Elitekomiteen, Elitekomiteen, spillere, holdkaptajner samt trænere. Der er ikke 
sket væsentlige ændringer i forhold til, hvad der altid har været gældende, det er blot blevet mere og bedre 
beskrevet. 

Elitekomiteen har i sæsonen holdt fælles møder med Juniorkomiteen, for at sikre, at der sker en 
koordinering af begge komiteers arbejder de steder, hvor der er overlap. Her er fokus navnlig lagt på de 
juniorer, der står klar til at blive, eller er blevet en del af Divisionsholdene for herre- og dameholdet. 
Koordineringen skal sikre en positiv oplevelse for de unge, når de skal spille golf på KGK’s voksne hold, samt 
sikre en glidende overgang mellem at være junior og ungsenior. 

Der er sket en skarpere opdeling mellem at være elitespiller og divisionsspiller. Kravene til vores elitespillere 
er intensiveret og tilbuddene, de modtager, er tilsvarende forøget. Det er meningen med den klare opdeling 
at give dem, der vil mere og giver sig 100% til deres sport, endnu bedre forhold i KGK. Tilbuddene til 
divisionsspillerne er stor set som tidligere, men antallet af divisionspillere er øget, som følge af at antallet af 
elitespillerne er blevet færre. 

Elitekomiteen har som i de tidligere år, sammen 
med klubbens to trænere, sikret de bedst mulige 
vilkår for vores bedste spillere ved 
indendørstræning og fitness over vinteren, samt 
teknisk træning og course management i 
spillesæsonen. 

Bedste resultat for vores divisionshold blev 
leveret af Superveteranerne der kom hjem med 
sølv om halsen i 1. division, og af vores 
damehold, der sikrede sig oprykning til 1. 
division. 

For vores bedste herrehold var det lige ved, at 
der var oprykning til 2. division, men den sidste 
skarphed manglede i årets sidste kamp. 
Ærgerligt, men de er klar til give den gas igen i 
2020 med oprykning som det klare mål. 

”Boblerne” (andetholdet for herrer) vandt deres 
kvalrække og rykkede op i 5. division, og 
tilsvarende vandt tredjeholdet for herrer også deres gruppe. Da man kun kan rykke et hold op af gangen, 
besluttede komitéen at belønne juniorholdet for deres indsats, hvorfor tredjeholdet må tage en tur mere i 
kvalrækken. 

Individuelt har vores spillere også leveret fra øverste hylde: 
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Morten Toft Hansen blev vinder af vores egen turnering Royal Trophy. 
Desuden blev til en anden plads i Ecco Tour Great Northern, sjette plads 
DIAC (Danish International Amateur Championships), 9. plads Ecco Tour 
Esbjerg samt en delt 16. plads  i British Amateur. Han blev naturligvis også 
klubmester for herrer, efter en drabelig dyst mod Nikolai Becker Steffen 
hvor sejren først kom på 20. hul.  

Magnus Lomholts bedste resultat blev bronzemedalje i DM i Slagspil. 
Herudover var Magnus bedste mand i Solvogns Pokalen og opnåede en 
anden plads i Mølleåen Open og også en 12. plads Belgian International 
Championship. Magnus har efter sin ankomst til USA fortsat det høje niveau 
med mange lave runder og er lige nu første single på holdet, der er 
sammensat af flere internationale spillere.  

Katrine Roepstorff fik en fortjent sejr i Solvogn Pokalen og en tredje plads i Asserbo. 

Samlet set er vi meget tilfredse med de resultater som vores spillere på hold og individuelt har opnået, men 
der er forsat meget arbejde at gøre i komiteen, idet vi har lagt et ambitiøst men realistisk mål for de 
kommende sæsoner, og vi dermed kommer nærmere til en stærk elite i KGK.  

Klubbens to bedste hold har som mål at opnå: 
Førstehold herrer: oprykning til 2. div i 2020 og oprykning til 1. division i senest 2024. 
Damehold: forblive i 1. division frem til 2024. Skulle der undervejs ske en nedrykning, er målsætningen at 
komme op året efter. 

Elitekomitéen v. Ina Agerbæk, Kenneth Kromann, Jan Fabricius-Bjerre, Nikolai Becker Steffen, Klas Olsson 
(tilknyttet) og Oskar Almlund (tilknyttet) 

 

Juniorkomitéen 

Der er ved udgangen af 2019 knap 100 juniorer i KGK. Vi har i løbet af 2019 fået en række nye 
juniormddlemmer og i modsætning til tidligere, hvor der primært var optagelse i begyndelsen af sæsonen,  
oplever vi flere og flere juniorer kommer til i løbet af sæsonen.  
 
Den positive udvikling vi har set igennem de senere år er blevet styrket med Oskar Almlund, vores 
juniortræner. Oskar vil i 2020 introducere et udviklingsprogram for juniorerne, som viser en klar vej for at 
udvikle golfspillet. Der er blevet trykt en folder, som giver en beskrivelse af dette udviklingsforløb, der også 
kan bruges af seniorer. 
 
Vi har fastholdt konceptet med at spille 9-huller om torsdagen. Vi har dog introduceret en ”elite-match” for 
dem, som ønsker at spille 18 huller. Dette gælder specielt for de juniorer, som har handicap under 11.5, og 
som indtil nu ikke har kunnet blivet reguleret på ni huller. Vi fortsætter med dette i den kommende sæson, 
og åbner op for at også voksne på KGKs divisionshold kan spille med om torsdagen i denne match, således de 
kan få registreret så mange scores som muligt i forbindelse med overgangen til det handicap system i 2021. 
 
Vi har afholdt flere camps også i 2019. Påskecampen var med deltagelse af 10-15 juniorer og meget kedeligt 
vejr, der lagde en dæmper på aktiviteterne. Vores Sommercamp med 40 juniorer blev dog afholdt i meget 
fint vejr og en del handicapreduktioner til følge.  Efterårscampen havde deltagelse af 10-15 juniorer med fin 
stemning og masser af varm kakao. 
 
Der har atter været en markant forbedring af juniorernes handicap i løbet af året, og der har været lang 
række fine sportslige resultater i løbet af 2019. Først og fremmest er to af vores juniorer – Magnus Becker 
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Frederiksen og Kasper Verwers kommet med i DGU’s udviklingstrup, som rangerer lige under 
landsholdstrupperne. Kasper er dog taget til USA med sine forældre i starten af 2020, hvor han kommer til at 
fortsætte sin golfmæssige udvikling på High School. Spændende og stort held og lykke. Vi har i andet halvår 
af 2019 også haft Elisabeth Sørensen på high school i Florida, som deltager på skoleholdet, der blandt andet 
kvalificerede sig til State Championchips i Florida. 
 
KGKs andethold med Claus Bloch Walløe Thomsen som holdleder, rykkede op fra kvalifikationsrækken til 5. 
division i DGU’s danmarksturnering. Vi havde atter et hold i DGU’s juniorholdturnering i U16-rækkerne som 
gik helt til DM-finalen, men som dog måtte nøjes med en anden plads. Holdet bestod af Benedikte, 
Christoffer, Aksel og Hector. Vi havde yderligere to hold, som kom med til Sjællandsmesterskaberne, men 
måtte nøjes med en tredje plads. Vi havde fem spillere som havde kvalificeret sig DGU distrikt fires hold i 
DGU’s supercup mod de øvrige distrikter under DGU.  Årets juniormestre blev Kasper Verwers og Julia 
Talvela med Frederik Kjærgaard Rasmussen og Benedicte Brent-Buchholz som runner-ups. Der har samtidig 
været en række fine resultater i indivduelle turneringer i løbet 2019, blandt andet blev Oskar Becker 
Frederiksen vinder i DM i short game i U16B-rækken for drenge. Vi fik også to anden pladser hos pigerne. Vi 
fik derudover en anden og fjerde plads hos pigerne i årgangsmesterskaberne, som blev spillet i Viborg. 

 
I 2020 vil vi fortsat fokusere på udviklingen hos juniorerne og fastholdelse af juniorer, hvor handicappet 
forbedres. DGU har indført en række tiltag i 2020 for at styrke bredden i dansk junior golf. Dette giver sig 
bl.a. afsæt i et nyt turneringskoncept, hvor langt flere kan spille turneringer i 2020. Her kommer vi til at 
afholde træf-stævner for de yngeste juniorer. 
  
Ligeledes arbejder vi målrettet på at få flere nye medlemmer og at fastholde de eksisterende. Det skal være 
sjovt at spille golf og vi skal sørge for, at vi har et godt socialt miljø, hvor juniorerne føler sig velkomne. Der 
har løbende igennem året kommet en række nye juniorer i KGK. De bliver igennem træningen og 
torsdagsmatcher integreret i junior-afdelingen. Vi har blandt andet ændret på tilmeldingen til træningen, 
således at træningen blev et tilvalg, og hvor man kunne melde til sammen med sine kammerater for at sikre 
at børnene ønsker at deltage. Dette er blevet vel modtaget og vi fortsætter med dette i 2020, således at man 
melder sig til træning, samt hvem man gerne vil gå til træning med. Dette forventer vi kommer til at øge 
deltagelsen til træningen. 
 
Vores mål for 2019 var at få juniorerne højere op på ranglisterne samt oprykning for andetholdet i 
kvalifikationsrækken. Samtidig ville vi have flere juniorer med på førsteholdet hos både herrer og damer. Vi 
har stort set opnået alle disse mål. Vores målsætning for 2020 er naturligvis fortsat oprykning for 
andetholdet i Danmarksturneringen, samt at juniorer der rykker op på førsteholdet hos både damer og 
herrer forbliver på holdet. Samtidig ønsker vi at se en fortsat udvikling i de sportslige resultater. 
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Juniorkomiteen består af : Liselotte Becker Frederiksen, Yvette Roepstorff, Henriette Brent-Petersen, Lisbeth 
Brunnich, Kenneth Kromann, Jens Peter Sørensen og tilknyttet er vores træner Oskar Almlund sammen med 
head Pro Klas Olsson. 

 
 

Ordens og Etiketteudvalget 

Ordens- og etiketteudvalget har haft uændret sammensætning gennem hele året med Tuula Undall og Jakob 
Arrevad. 

Udvalget bistår Bestyrelsen i ordens- og etikettespørgsmål ved i konkrete sager at indhente oplysninger til 
beskrivelse af et hændelsesforløb. På baggrund heraf udarbejder udvalget en indstilling til bestyrelsen, der 
træffer afgørelser i ordens og etikettespørgsmål. 

Også i 2019 har der været begrænset aktivitet i udvalget, hvilket må betegnes som positivt. Et behandlet 
sagskompleks har ført til, at klubben har indskærpet ”luk-igennem-regler”: 

Som spiller skal man KUN se bagud. Kommer der spiller bagfra, som er hurtigere, SKAL de lukkes igennem, og 
det er UANSET om der er spiller foran. Disse regler gælder både i private runder og i klubbens turneringer. 
Gamle regler med ”tomt hul foran” og lignende er ikke gældende, og udvalget ser frem til, at spillet glider. 

På komitéens vegne 

Tuula Undall og Jakob Arrevad 

 

Kommunikationskomitéen 

Kommunikationskomiteens opgave er at sikre og understøtte klubbens strategiske kommunikation både 
internt og eksternt. Vi yder også rådgivning til klubbens administration og Bestyrelse om 
kommunikationsaktiviteter. 
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Komiteen er ansvarlig for udgivelsen af Årbogen, der 
udkommer i forbindelse med Generalforsamlingen, 
også i 2020. 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.  

Komiteen har sat gang i en fornyelse af klubbens 
hjemmeside. Vi har indhentet erfaringer fra andre 
klubber og inddraget komitemedlemmer og andre 
interessenter. Det er baggrunden for de ændringer af 
opbygningen af klubbens hjemmeside, der lanceres i 
foråret 2020. Hjemmesiden bliver bygget op omkring 
brugerne - nemlig de tre målgrupper, der også er 
defineret i “Golfspilleren i Centrum”. Det er formålet, 
at det skal være lettere for medlemmer, gæster og nye 
medlemmer at finde relevante oplysninger.  

Komiteen rådgiver administration og Bestyrelse i en 
målrettet anvendelse af ”Golfspilleren i Centrum”. Det 
er fortsat et relativt lille antal af KGKs medlemmer, der 
svarer på spørgsmålene i “Golfspilleren i Centrum, 
ærgerligt, da svarene har stor betydning som rettesnor 
for Bestyrelsens arbejde såvel som den måde, vores 
medarbejdere løser opgaverne på i klubben. Komiteen 
takker de medlemmer, der vælger at bruge tiden til at 
svare - også ofte med udtømmende kommentarer.  

Facebook og Instagram er væsentlige kommunikationskanaler, der skaber større opmærksomhed om den 
information, klubben udsender. Senest anvendes også LinkedIn som et socialt medie målrettet 
medlemsrekruttering.  

De primære kommunikationskanaler til klubbens medlemmer er generalforsamlingen, nyhedsbrevene, 
Årbogen og hjemmesiden, og derudover har Bestyrelsen i 2019 udsendt to nyhedsbreve. 

Klubhusets Hall står overfor en fornyelse, som Kommunikationskomiteen udfører sammen med Huskomiteen. 
Kommunikationskomiteen har bidraget med en tydeligere “fortælling” om klubben, og en struktur for 
opbygningen af hall’ens kommunikation - fra historien og placeringen i Dyrehaven til de aktuelle starttider og 
vejrudsigten. 

Kommunikationskomitéen består af: Birgitte Henrichsen (formand), Annette Suhr, Mari Anne Woll og tilknyttet 
er Christian Tage Hansen. Hans Victor er udtrådt af komiteen, men bidrager fortsat ad hoc. Desuden trækker 
komiteen på andre medlemmer med en kommunikationsfaglig baggrund til specifikke opgaver. 

Golfspilleren i Centrum 

Medlemmerne og gæster har gennem 2019 svaret på Golfspilleren i centrum-undersøgelsen. Der er kommet 
193 besvarelser fra gæster og 304 fra medlemmerne (28%). 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 da vi bruger jeres kommentarer 
og besvarelser til at vurdere hvilke initiativer vi skal igangsætte først.  

Bestyrelsen takker for besvarelserne, og opfordrer alle til at bidrage igen i 2020. Besvarelserne bliver studeret 
grundigt, og de er et vigtigt grundlag for bestyrelsens og ledelsens målsætninger og bidrager til at prioritere 
arbejdet med klubbens drift. 
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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 2019 end i 2018, nemlig 57%. 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 
på ambassadørscoren for hovedstaden er 41, og for Rungsted, Furesø og Søllerød er den 42, hvorfor vi ligger 
pænt foran gennemsnittet for vores område. En score vi er meget stolte af i KGKs ledelse.  

 

Vurdering af serviceområder for medlemmer i KGK: 

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

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Benchmark 2019 
Hovedstaden 

Benchmark Furesø, 
Rungsted, Søllerød 

Banen 72 73 75 77 76 78 78 

Klubliv 79 83 82 82 81 81 78 

Restaurant 81 82 80 78 81 78 80 

Klubhus 85 88 87 89 88 85 86 

Træningsfaciliteter 74 75 73 77 79 80 76 

Proshop 79 83 83 84 84 79 84 

Træning (undervisning) 90 89 87 89 89 89 91 

Ledelse og information 86 88 87 86 87 82 81 

Priser og produkter 84 83 82 84 86 81 78 
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Tallene i skemaet angiver den samlede rating, som hvert enkelt område har fået i undersøgelsen. Skalaen der 
i undersøgelsen var et til 10, er i ovenstående konverteret til et 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 i Hovedstaden halter vi lidt efter på banen, hvorimod vi 
på alle andre områder er lig eller bedre end benchmark. Ift. vores omkringliggende klubber er vi lidt efter på 
banen og træning, men lig eller klart bedre på alle andre serviceparametre, hvilket naturligvis hænger sammen 
med vores medlemmers tilfredshed og lyst til at anbefale KGK. 

Vi har i ultimo 2019 læst og svaret tilbage på alle kommentarer vi har modtaget fra ikke-anonyme medlemmer 
i løbet af året. Vi imødekommer konstruktiv feedback og dialog, 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 om 
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 2019, 
hvorfor vi er tilfredse med samarbejdet. Vi håber at kunne styrke det yderligere i 2020 med henblik på de 
kommende projekter på banen. 
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Bilag 1 – Forslag fra Hans Henrik Leschly – 9 hullers greenfee 

 

Da forslaget ikke er fremsat eller støttes af bestyrelsen, skal det vedtages med 2/3 flertal. 
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Bestyrelsen kan desværre ikke støtte forslaget da: 

- Vi har kun starttider på 1. hul, hvorfor det optager en plads uanset om man spiller 9 eller 18 huller. På 
andre klubber hvor denne ordning fungerer, kan det lade sig gøre, da de har 2 eller 3 sløjfer med start 
tæt på klubhuset. Vi er bekymrede for, om eventuelle merindtægter opvejer eventuelt indtægtstab. 

- Vi forstår og anerkender behovet, samt at golf i dag er 9 huller for mange. Vi har hævet prisen på alm. 
greenfee i 2020 til hhv. 525 kr. og 625 kr. for hverdage og weekender, men fastholdt prisen på 300 kr. 
for gæst til medlem, hvorfor der allerede gives en god rabat.  
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Bilag 2 – Forslag fra Bestyrelsen – Greenfee medlemskab til passive 
medlemmer 

I Københavns Golf Klub har vi over 300 passive medlemmer, der alle er tidligere aktive medlemmer i klubben 
der har betalt indskud. De er alle potentielle til at blive fuldtid igen, og vi ønsker at fastholde dem som 
interesserede. En rundspørge blandt vores passive medlemmer viser klart et behov for et fleksibelt 
medlemskab, der giver de nuværende passive ret til få runder om året. Dermed bevarer de et mere aktivt 
tilhørsforhold til KGK i en periode af deres liv, hvor de har begrænset tid til golf. Derfor foreslår Bestyrelsen 
at tilbyde vores passive medlemmer: 

 

Bliv 5GF-flex medlem i Københavns Golf Klub og få: 

- Fem 18 hullers runder om året i Københavns Golf Klub.  

- Frie træningsbolde hele året 

- Fri adgang til træningsområdet 

- Ubegrænset adgang til par3 banen 

- Ekstra runder kan tilkøbes til gæste-greenfee. 

 

Pris: 3.000 kr. pr. sæson 

 

Betingelser 

Tilbuddet kan benyttes af alle passive medlemmer af Københavns Golf Klub, med et handicap på max. 54,0. 
Du skal være tidligere aktiv og minimum have været passiv i to sæsoner og der tilbydes i alt 20 pladser. 
Tiltaget er en forsøgsordning i 2020 & 2021. 5GF-flex medlemskabet gælder for 1.1. til 31.12. i det 
pågældende år for indmeldelse, lig klubbens andre medlemskabstyper.  

 

Hvis de 20 pladser optages i 2020 og 2021, foreslås det at tilføje 5GF medlemskabet til §3 pkt. 4.   

 


