
 

 

Referat Ordinær Generalforsamling i Københavns Golf Klub 27-3-2022 

 

1. Velkomst ved formanden 

Birgitte Henrichsen (BH) bød velkommen til de 49 fremmødte medlemmer 

samt 3 ansatte.  

BH gennemgik kort dagsordenen for i dag. 

 

2. Valg af dirigent. 

Jakob Arrevad blev valgt. Foreslog at gennemgå alle punkter under et, da 

beretningen indeholder årets gang, regnskab, budget. 

GF lovligt indkaldt. 

 

3. Beretningen blev gennemgået ved formand Birgitte Henrichsen. Se 

præsentationen.  

Players 1st medlemsundersøgelsen blev gennemgået. Vi takker for at I vil 

anbefale KGK til andre. 

Banen er et klart fokuspunkt. Ny målemetode og mere veldefinerede 

målsætninger for de respektive baneområder blev forklaret. 

Der blev spillet mere end nogensinde i 2020 = svær start på 2021. Tak for at 

imødekomme vores tiltag og restriktioner, for at sikre en pænere bane efter 

vinteren. 

Medlemstilgangen er god. Vi er blevet 100 medlemmer mere siden start 2020. 

Vi spiller flere runder end før, men stadig færre runder end stort set alle 

andre klubber i Nordsjælland.  

Brug gerne shoppen og restauranten. Det er jeres egen foreningslomme som I 

putter pengene ned i. Hvis I finder et godt tilbud andet sted, så spørg lige 

Shoppen om de ikke vil matche det. Det plejer de at kunne. 

Peter har fået bedre styr på restauranten, så brug den gerne – vi holder åbent 

for jeres skyld. 

 

656 – Stig Werdelin: Scootere. Flere ældre medlemmer spørger hvordan jeg 

har fået den plads? Får vi plads til flere end 5 scootere?  

Christian Tage: Vi ser ikke et så stort behov for udlejning af scootere. Ca. 5 

gange om året er alle tre scootere udlejet. Vi har attraktive priser for 

udlejning til medlemmer, således at det er billigere for medlemmer at leje end 



 

 

at have deres egen. Priserne ved køb af klippekort er 75 kr. for 9 huller og 150 

kr. for 18 huller. 

 

1864 – Henrik Lund: En kommentar: Har noteret mig at der en stor glæde ved 

blandingen af boldrendetider og tidsbestilling. Mange er klubuafhængige. Jeg 

ønsker dialog om reduktion bolderendetider, f.eks. én færre i timen. 

Eksempelvis fjerne tiden ”30” i højsæsonen. Jeg har også observeret at de 

tider som står ledige efter endt dag, oftest er boldrendetider.  

Svar BH: Det var oppe og vende på GF for nogle år siden og blev afvist. Hvis vi 

fjerner boldrender vil incitamentet for at satse på en bolderende blive mindre, 

da muligheden bliver mindre. For mig er det lidt en enten eller beslutning.  

 

Jakob A: Dirigenten erklærede beretningen for godkendt, da der ikke var 

nogen indvendinger eller yderligere kommentarer.  

 

4. Regnskab 2021 

Jens Peter Sørensen, Kasserer, gennemgik regnskabet. Få afvigelser ift. 2020 

regnskabet. Øget aktivitet gav øgede indtægter. Færre udgifter og en 

forbedring på restauranten.  

 

Jakob A: Regnskab godkendt. 

 

5. Budget 2022 

Vi er konservative med forventninger til indtægter, da vi ikke kan forvente at 

den positive udvikling fortsætter. Vi må også være realistiske omkring de 

prisstigninger der forventeligt kommer på udgifter, men stadig et overskud.  

Vores likviditet ser fornuftig ud fremadrettet til at kunne imødekomme de 

investeringer vi forventer at have.  

 

2496 – Arve Sund: Hvordan måler man produktivitet i denne virksomhed? Tag 

spørgsmålet med hjem og tag stilling til det.  

JP: Der er jo mange målepunkter, så vi vil gerne svare på det senere. 

 

Jakob A: Ingen bemærkninger til budgettet. Hermed godkendt. 

 

6. Kontingent 2023 



 

 

Der sker udgiftsstigninger i denne tid, hvorfor vi skal fortsætte den 

procentuelle kontingentstigning.  

 

Jakob A: Kommentarer? Ingen. Hermed godkendt. 

 

7. Ingen forslag. 

 

8. Bestyrelsesmedlemmer: Ina Agerbæk, Peter Lauritzen, Bent Allan Hansen. 

Ingen modkandidater og alle genvalgt.  

 

9. Evt: 

2496 – Arve Sund: Nogle dage er godt belagt. Kan man på travle dage lave et 

system for at sætte 1- og 2-bolde sammen?  

BH: Det ser administrationen på for at optimere det. Tidligere ville 

medlemmer ikke spille sammen med andre, men den tid er ovre. Alle må 

spille med alle. 

 

234 – Nils Jæger: Jubilæum 2023. Er der lagt planer for 125-års jubilæet?  

BH svarede: Der er nedsat en komité til at planlægge aktiviteterne. Vi ser på at 

lave én uge hvor vi samler aktiviteterne.  

Vi ser også på en forbedring af klubfaciliteterne bl.a. restauranten, inventar, 

baren, mv. – bedre medlemsoplevelse og bedre arbejdsmiljø for de ansatte 

bag baren.   

 

2422 – Anita Näsberg: Mulighed for at få farvede flag på greens, der indikerer 

om flaget står fremme, midt i eller bagkant af green?  

Ønsket er noteret og banekomitéen vil svare herpå. 

 

Formanden afsluttede med at takke alle for fremmødet. Det er vigtigt for 

vores forening at I ønsker at fremmøde og lytte på det vores Bestyrelse 

arbejder med. 

 

Tak for i dag, alle rejste sig og råbte tre gange hurra og K-G-K.  

 

Slut 15:03. 

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret lig den fordeling vi havde i 2021.  


