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9. juni 2021 
 
Indkaldelse til Smørum Golfklubs ordinære generalforsamling 31. marts 2021, kl. 19.00, i Ledøje-
Smørum Sportscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum, mødelokale 1 på 1. sal.  NY DATO: 9. juni 2021 
 
I henhold til §4 i Smørum Golfklubs vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
med følgende dagsorden i henhold til §5:  
 
1. Valg af dirigent. 
 1a. Valg af stemmetællere. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.  
5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
6. Forslag fra bestyrelsen. 
 Der er ingen forslag. 
7. Forslag fra medlemmer. 
 Det fremgår af vedtægterne §5, at forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen 
 senest den 15. februar. Der er indkommet to forslag. Se nedenfor: 
 
Forslag 1: 
Jeg foreslår, at klubben forbedrer tre stier på området. Det drejer sig om de to stier mellem hul 8 
og 9 på Ormehøj og Nørreskov, samt stien mellem hul 3 og 4 på Nørreskov. 
Alle tre stier er fyldt med utallige sten i belægningen og derfor mere end almindeligt trælse at 
bevæge sig på med trolley. 
 
Uden at have den store indsigt i slige sager, tænkte jeg, at en holdbar og relativt vedligeholdsfri 
løsning kunne være at lægge den samme type net, som er brugt på skrænten ned til tunnellen 
mellem Ormehøj 3 og 4 – og så fylde nettet med noget relativt finkornet grus. 
  
Om den model er helt på månen, er der med sikkerhed andre, der meget bedre kan vurdere end 
jeg. 
 
Venlig hilsen  
Tue Holmberg  
120-39673 
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Kommentar til forslaget fra bestyrelsen: 
Forbedring af stierne på de nævnte områder er indeholdt i klubbens vedligeholdelsesplan for 2021. 
Bestyrelsen anbefaler derfor at forslaget bortfalder. 
 
Forslag 2: 
Indførelse af medlemsspecifik tilladelse til at medtage hund på banen. Forslaget vil give tilladelse 
til at medtage hund på Smørum golfklubs udendørs anlæg under følgende forudsætninger: 
- følgeskab med det specifikke medlem 
- hunden er i fast og kort snor 
- hunden ikke kommer i bunkerne 
- at der samles efterladenskaber op efter den 
- at den ikke er til gene for andre golfspillere 
- at der maksimalt er en hund per bold 
- såfremt en spiller i bolden ikke ønsker hund, skal det respekteres 
 
Såfremt hunden bliver til gene, har banekontrollen ret til bede spiller og hund forlade banen, og 
ved gentagne tilfælde kan tilladelse fratages medlemmet. 
Det er ikke tilladt at medtage hunden til turneringer. 
Hundetilladelsen gives for en sæson ad gangen efter ansøgning fra medlemmet. 
mvh 
Bent Høst 
120-85891 
 
Kommentar til forslaget fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Bestyrelsen vurderer, at det kan medføre en betydelig 
administration og uønskede konfliktløsningsopgaver. Forslaget har været behandlet både i 
klubbens administration og i bestyrelsen. Med i overvejelserne har været, at vi er bekendte med at 
en del medlemmer er utrygge ved hunde, at hundes temperamenter er forskellige, hvorledes 
dyrelivet på banerne vil blive påvirket (vildt, klubbens får og lam samt okser). Administration og 
udstedelse af tilladelse til det specifikke medlem. Vurderingskriterier, ejerens egenskaber til at 
styre hunden m.m. Vi har vurderet, at vi ikke som administration og bestyrelse i en golfklub er i 
stand til at foretage de vurderinger og udstede medlemsspecifikke tilladelser.  
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg til bestyrelsen er: 

Peter Møller, næstformand, modtager genvalg 
Rikke Birketoft, modtager genvalg 
Tuulia Kofoed Svarø, modtager genvalg 

 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Møller, Rikke Birketoft og Tuulia Kofoed Svarø. 
 
Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til 
at kandidaten kommer med en to minutters præsentation til motivering af deres kandidatur. 
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9. Valg af suppleanter i bestyrelsen.   
På valg er Jesper Therkildsen, modtager genvalg.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Therkildsen. 
 
Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til 
at kandidaten kommer med en to minutters præsentation til motivering af deres kandidatur. 
 
10. Valg af revisorer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede revisorer  
 
11. Eventuelt.    

 
 

Bestyrelsen den 14. marts 2021 
Peter Borregaard 

Formand 
Vedhæftet findes: Årsrapport 1. januar – 31. december 2020 og budget 2021. 
 
 

Referat fra Generalforsamlingen den 9. juni 2021 
 
 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 9. JUNI 2021 
 
Ad. 1: Valg af dirigent: 
Ole Markussen (OM) blev valgt som dirigent.  
OM konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter klubbens vedtægter og erklærede 
herefter generalforsamlingen for lovlig. 
 
OM gennemgik de gældende GDPR-regler vedr. brug af medlemmers navne og medlemsnumre i 
referatet. Det blev aftalt at ønsker et medlem ikke sit navn og DGU nr. anført i referatet skal det 
oplyses, når man beder om ordet. Sker det ikke vil navn og medlemsnummer blive anført i 
referatet. 
 
Valg af stemmetællere:  
Det blev Bill Currier og Kim Tage Andersen 
 
Ad. 2:  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Formandens beretning: 
Corona – Corona – Corona. Hele 2020 blev et Corona’ens år. Selvom vi er godt trætte af Coronaen, 
så må vi også erkende, at den har været positiv for interessen for vores sport. 
 Søgningen til Golfklubberne var større end tidligere, der blev spillet flere runder på banerne og 
slået flere bolde på driving rangen end nogensinde før. 
Grundet den øgede aktivitet, en fortsat stram og fokuseret styring af aktiviteter og omkostninger, 
ekstraordinære corona-tilskudsordninger (vi bl.a. modtog lønkompensation til vore lærlinge, 
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momskompensation, men benyttede os ikke af hjemsendelser ol), så blev 2020 økonomisk set et 
rigtigt godt år. Det betyder at vores klub er sund, i god gænge og i stand til at gennemfører de 
forbedringer og nyskabelser som skal sikre at SGK fortsat er en god, attraktiv og sund golfklub. 
Selvom der har været forsamlingsrestriktioner, så har det været muligt for Bestyrelsen at mødes 
hver måned og Forretningsudvalget (bestående af Golfdirektør, Formand og Næstformand) mødes 
derforuden yderligere minimum 1 gang om måneden for at følge op på de igangsatte aktiviteter 
og klubbens økonomiske tilstand. 
Temaet for bestyrelsens arbejde i løbet af året er en fortsættelse af de foregående års 
hovedfokus: 

- Transparens, Struktur, Troværdighed og Soliditet 
- Medlemmerne i centrum, gode baner, tilgængelige spilletider og gode faciliteter. 

Bestyrelsen forsøger som overskrift til alle aktiviteter at indarbejde ”hvordan det øger værdien for 
mig som medlem”. 
Der er fokus på og der gøres et stort arbejde for at sikre spilletider. Den øgede fritid (eller måske 
skal man sige ”hjemmetid”) og trang til at komme ud gav et ekstraordinært pres på banerne. Der 
er indført nye retningslinjer for afholdelse af turneringer, således at disse optager mindst mulig. 
Klubturneringer samt ”klub-i-klub” så som Gosser, seniorer og smørblomsterne er vigtige for det 
sociale liv og sammenholdet i klubben, så disse skal der være plads til. Det er et kæmpe puslespil, 
som rigtig mange golfklubber arbejder med at få til at gå op i en højere enhed.  
I øvrigt har vi udarbejdet nye ”lukke igennem regler”, således at de er enkle og nemme at 
efterleve. Hvis du har tabt tid til bolden foran = luk igennem. Er du i kø så ingen pligt til at lukke 
igennem. Leder du efter bolden så vurder om ikke det er en god ide at lukke igennem. 
Klubben fortsatte den koncentrerede indsats omkring nybegyndergolf. 10 nye hold af 12 deltagere 
gennemgik begynderforløbet under uvurderlig assistance fra de mange frivillige mentorer. Ikke 
mindre end 93 af de 120 deltagere valgte efterfølgende at blive medlem af SGK. 
Vi har pt. medlemsstop, idet vi har nået det antal medlemmer, som vi har vurderet, at der er plads 
til. Vi har sat antallet til 2550 medlemmer fordelt på de forskellige medlemskategorier. Der er pt 
ventelister i alle kategorier undtagen ungdom. 
Vi har fortsat investeringerne i bane og barnepleje, herunder nye maskininvesteringer og øget 
greenkeeperstab. Målet er over de kommende år kontinuerligt at forbedre banerne, 
træningsfaciliteter og udenoms arealerne, så Smørums golfanlæg fremstår som attraktivt og 
konkurrencedygtigt. Om kort tid tages vi vores nye indspil-område i brug. Jeg vil gerne her rette en 
stor tak til vores green-keeper team som jeg synes gør en stor og dygtig indsats dagligt. 
I det hele taget har vi arbejdet med udvikling af klubben, hvilket har udmøntet sig i en ny 
handlings og strategiplan som jeg vil gennemgå overordnet om lidt. 
Driving rangen er et kapitel for sig selv. Sikken aktivitet der har været, siden vi introducerede 
TopTracer. Smørum er den eneste Range i Danmark der kan tilbyde Toptracer. 
Her har Corona nok også haft en indflydelse på det øgede aktivitetsniveau, men alligevel ser det 
ud til at det fortsætter. Vi slår mellem 20 og 30 tusinde bolde hver dag på rangen.  
Vi vurderer at rangen trænger til en opdatering og om lidt vil jeg fremlægge bestyrelsens planer 
herfor. Finansieringen af rangen er på plads. Inger og Hans Voldmester har tilbudt at finansiere 
opførelsen af en ny range, mod at klubben afvikler nuværende gæld som blev etableret i 
forbindelse med at SGK overtog fra golfcenteret. Derfor er vores overskud i 2020 og 2021 så 
vigtige. Dette kommer vi mere ind på under gennemgangen af klubbens regnskaber. Fantastisk 
håndsrækning fra Inger og Hans – tusind tak. 
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På den sportslige side tog vores Herre DM-guld for første gang. Damerne blev i elitedivisionen. 
Klubbens spillere præsterede mange gode individuelle sportslige resultater i ind og udland. Det er 
svært ikke at være stolt over Emily’s 4 sejre på LET + et par hjemlige sejre oveni, og Nannas flotte 
præstationer på LPGA. Marcus Helligkilde, Natache Høst Husted, Eloise Healy, Daniel Toft, Nicolai 
Søberg, Johanna Axelsen og Catharina Frøkov De Murashkin tog alle individuelle sejre hjem og 
repræsenterede SGK flot sammen med de mange mange øvrige som viste SGK Logoet frem med 
gode individuelle resultater. 
Breddegolfen har atter i år afholdt mange turneringer med god deltagelse. Klubber i klubben, 
Smørblomsterne, Smørgosserne og Seniorerner er kørende hele året med højt aktivitetsniveau. 
Det skaber stemning og sammenhold i klubben – dejligt. 
Josgolf gør det også godt og bidrager til at klubben hænger sammen og har et solidt 
omdrejningspunkt. Tilligemed skal man lede længe for at finde en så velassorteret golfshop som 
den JOS har bygget op. 
Og så er der restaurant Eagle som i den grad er et samlingspunkt i klubben. Vi sætter pris på at I 
holdt ud gennem Corona-2020 og ser frem til fortsat at kunne nyde jeres gode mad og kolde 
drikke i tide og utide. 
Klubben har i 2020 atter haft uvurderlig støtte fra de mange frivillige – det var ikke gået uden 
denne indsats. En KÆMPE tak.  
Og så er der jo vores nye vejviser – statuen – golfspilleren i rundkørslen. Med stor hjælp fra Egedal 
kommune lykkes det at få en aftale i stand således at Per Rubin ’s skulptur kunne komme på sin 
rette plads og vise vej til SGK. 
En tak til vores administration med Keld, Tuula og Henrik – fantastisk team og en tak til den øvrige 
bestyrelse for et ihærdigt og konstruktivt samarbejde. 
Bestyrelsens forventer at klubben også 2021 vil fremvise et positivt driftsresultat.  
Hermed over til en gennemgang af vores Strategiplan og herunder driving rangen. 
 
Klubben har pr. 1 januar 2021 et samlet medlemsantal på 2544, mod 2333 pr. 1. januar 2020. 
 
Medlemstallet fordeler sig på følgende grupper: 
Fuldtidsmedlemmer 1.618 
Heraf ungdom (under 24 år) 288 
Heraf studie (under 29 år) 108 
Fleks medlemmer 926 
Passive medlemmer 45  
Aldersgruppe excl. passive: 
Under 24 år 284 
25 – 39 år 317 
40 – 59 år 889 
Over 60 år 630) 
 
Sportslige resultater 2020 
Herrerne vinder DM 
Sun Birdie Winter Tour Lumine Hills Open – Markus Helligkilde 
Danish PGA Champion Chip – Markus Helligkilde 
Asserbo pokalen   - Natacha Høst Husted 
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Sæson finale DGU-elite Tour – Natacha Høst Husted 
2020 ECCO Tour Bravo Tours Open Rømø – Emily Pedersen 
Wibroe Pokalen Hillerød - Emily Pedersen 
Tipsport Czech Ladies Open – Emily Pedersen 
Saudi Ladies International - Emily Pedersen 
Saudi Ladies Team International – Emily Pedersen 
Andalusien Costa Del Sol Åben De España – Emily Pedersen 
Sammenlagt vinder af LET – Emily Pedersen 
Asserbo Wilson Staff Cup u/16- Daniel Toft 
Greve Masters u/16 - Daniel Toft 
Asserbo Wilson Staff Cup u/25 – Eloise Healey 
Cobra Puma Junior Cup – Johanna Axelsen 
Girls Only Adl. 1.  Catharina Frøkov De Murashkin 
Ledreborg Elite Challenge – Nikolai Søberg 
 
SLUT 
 
Klubbens strategiplan kommer på hjemmesiden 
 
Spørgsmål til beretningen: 
 
60171: Claus Jørgensen 
Hvorfor vælger man at renovere teestederne som det sidste? 
 
Peter Borregaard, formand:  
Greenkeepernes arbejder fra greens og bagud. Arbejdet med at få gode greens har haft 
førsteprioritet. Herefter arbejdes der med at gøre teestederne bedre både længere og bredere. 
 
Hvorfor ligger det så sent? 
Peter Borregaard, formand:  
Ikke topprioritet.  Frost i jorden frem til april. Manglet arbejdskraft og tid. 
 
120-2303: Henning Knudsen: 
Der er to ting i det her. 
Teestederne skal renoveres 
En anden ting. Hvem sætter teestederne? 
 
De skal ikke bare sættes, men der bør tænkes over hvor de sættes. Skal det ikke med i 
baneudvalget? 
(Efterskrift: Er et punkt på næste baneudvalgsmøde). 
 
120-89021: Svend Erik Nørklit. 
Ladestander til P-pladsen til el-biler? 
 
Peter Borregaard, formand: Vi er blevet enige om at hvis vi opfører ladepladser bliver det på den 
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nedre del af P-pladsen. 
 
120-89021: Svend Erik Nørklit: 
Berømte mennesker – ungdom som vinder præmier. Hvornår er der klubarrangementer? 
 
Keld Østergaard Christensen, golfdirektør:  
Vores elitepiger og elitedrengene har været med på klubbens sponsordage. På et senere tidspunkt 
arrangerer vi en aften med Nanna og Nicki plus vi altid i Nyhedsbrevene informerer om hvornår 
der spilles division. Der er mulighed for at tilmelde sig Smørum Golfklubs Elites FB. 
 
120-3414: Thilov Bjerregaard Rasmussen: 
Tilgængelighed til teestederne. 
På N2 til N3 ligner det allerede jordskred.  
 
120-85891: Bent Høst: 
Fedt at se jeres tiltag. Ros, ros. Har vi en masterplan for de næste 5 til 10 år? 
 
Peter Borregaard, formand:  
Vores handlingsplan indeholder rigtig mange punkter som er planlagt til gennemførelse de 
kommende år. Vi har lavet en plan for de næste 3 år – god ide at se på 5 og 10 år også. 
 
Fik ikke medlemsnummer: 
Der er rigtig meget ventetid på Intermediatebanen. Måske skal fire med hcp. 54 ikke have lov til at 
gå sammen. 
(Efterskrift: Administrationen ser på om der skal ændres på max. hcp. i en bold – umiddelbart 
handler det om spilhastighed som kan variere også med lavere hcp). 
 
120-698: Bill Currie: 
Teesteder på Intermediatebanen – hul 3. 
Hybridgræs – det er en blanding, som vi måske også kan bruge på de andre baner. 
KØC: det er forholdsvis kostbart, og kan det holde der, skal vi være sikre på, at det kan holde inden 
vi bruger andre steder. 
 
120-60171: Claus Busk: 
Ventetid på Intermediatebanen og Par-3 banen. Jeg vil hellere vente der end på den lange bane 
Det vil hjælpe med banekontrol. 
 
120-78089: Ingrid Steffensen: 
Jeg har fået at vide, at der skal være løbende start til turneringerne. Det er en skam, at vi kommer 
frem til en tom gårdsplads i stedet for at komme frem til ex. 50 andre medlemmer. 
 
Peter Borregaard, formand:  
Afvikling af turneringer er en kombination mellem gunstart og løbende starter. Årsagen er at vi 
ønsker at holde banen lukket så lidt som muligt. 
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120-2303: Henning Knudsen: 
Det her har vi diskuteret i baneudvalget: Hvorfor har I ikke græsblanding på teestedet, som man 
kan tage med på banen?  
 
Peter Borregaard, formand. Vores chefgreenkeeper ønsker det ikke, men vi vender det gerne igen. 
(Efterskrift: Bringes op på næste baneudvalgsmøde). 
 
120-47881: John Jensen: 
I weekenderne er det svært at få starttider. Har vi overvejet at have flere venskabsklubber? 
 
Peter Borregaard, formand:  
Vi har rabatordninger, men indgår ikke i nogle fritspilsordninger. Vi er ganske enkelt for mange 
medlemmer til, at andre klubber ser os som attraktive. 
 
120-81682: Steen Lübcke: 
Jeg vil gerne spørge ind til Dress Code. Hvor er den? Du ser så mange derude, og vi skal ikke have 
kontrollører, men vi skal have politibiler. 
 
Peter Borregaard, formand: 
Klubben har også en Dress Code når man spiller på de lange baner. Her skal man være iført 
ordentligt golftøj og ikke cowboybukser.  
 
Det er noget andet på vores Par-3 baner og Pitch & Putt baner, da de også fungerer som ”Pay and 
Play”.  
 
Dress Code skal håndhæves, og det skal banekontrollørerne hjælpe til med. 
 
120-81682: Steen Lübcke: 
Hvordan kan det være, at der bookes Regionalgolf en fredag, hvor der er Divisionsspil i 
weekenden. 
 
Peter Borregaard, formand:  
Det må der heller ikke være. Hvis det er gjort er det en fejl. 
 
SLUT med spørgsmål 
 
Peter Borregaard, formand: 
Informerer om den nye driving range, som man forventer vil kunne opføres på fire til fem 
måneder. 
 
Spørgsmål til den nye driving range: 
 
120-37590: Jette Platou: 
Det er ikke til at få en plads. Især i vintermånederne har det været umuligt. Jeg vil derfor høre om 
man ikke kan tage penge for brug af Toptacer fra gæster udefra, og ikke for egne medlemmer? 
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Peter Borregaard, formand:  
Vi er i gang med at finde egnede løsninger, da vi er meget opmærksomme på, at der skal være 
plads til egne medlemmer på driving rangen. Vi drøfter forskellige løsninger herunder booking 
hvor gæster betaler, båse reserveret medlemmer og meget mere.  
 
120-78089: Ingrid Steffensen: 
Kan man dele driving rangen op, så dem der kun skal slå en spand bolde inden de skal ud, har et 
særskilt område og dem der står og slår bolde i flere timer og bruger Toptracer, kan stå et andet 
sted? 
 
Peter Borregaard, formand:  
Alt kommer til at indgå i de nye planer for driving rangen. Man kan godt forestille sig at gæster 
ikke har adgang til en del af rangen. 
 
120-89014: Susan Jeppesen: 
Er pladser til venstrehåndsspiller tænkt ind i planen for design af den nye driving range. 
 
Peter Borregaard, formand:  
Ja 
 
120-90039: Carsten Bjørneboe: 
Superpositivt med en ny driving range i to etager. 
Jeg vil gerne høre mere om tilgængelighed. Hvordan kommer man på 1. sal med en trolley? 
 
Keld Østergaard Christensen, golfdirektør:  
Der kommer en elevator. 
 
120-81682: Steen Lübcke: 
I har lukket simulatoren, og det medfører, at der bliver brugt endnu mere tid på Toptracer på 
driving rangen. Var der en mulighed for at indgå en aftale med Lars Jørgensen fra Ballerup Go-
Cart? Han har ikke mange gæster om formiddagen? 
 
Keld Østergaard Christensen, golfdirektør:  
Det er allerede sket. I får det til samme pris, som hvis I havde spillet i Smørum (Ballerup Go-Cart). 
 
 
Kl. 20.12:  
5 minutters pause 
 
Ad. 3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
 
HB: 
Resultatopgørelse: 
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Vi har i 2020 opnået et rigtig godt resultat. 
 
Vi har haft stigende indtægter fra DR og greenfee især på Par-3 banen, som har fået en 
renæssance under pandemien. 
 
Driving Range har givet flere indtægter i 2020 end i 2019. De øgede indtægter skyldes dels mere 
tid til at spille golf blandt medlemmer og gæster, som følge af nedlukninger og restriktioner. Hertil 
kommer at Toptracer også har givet højere aktivitet fra medlemmer. 
 
Kontingentforhøjelsen i 2019 medførte en medlemsafgang, som har resulteret i lavere 
kontingentindtægter i 2020 i forhold til 2019.  
 
Driftsomkostningerne er faldet. Det skyldes hovedsageligt, at vi i 2019 har investeret i 
boldmaskiner og lys på driving rangen – udgifter som ikke er kommet igen i 2020. 
 
Udvalgsomkostningerne er faldet som følge af generelt lavere aktivitet forårsaget af nedlukning og 
restriktioner. Administrationsomkostninger er i deres natur faste, og de ligger derfor på samme 
niveau som tidligere. 
 
Personaleomkostninger er på niveau med tidligere år, og består af en stigning i løntilskud fra det 
offentlige kombineret med overenskomstmæssige stigninger, som stort set udligner hinanden.  
 
De finansielle omkostninger er faldet som følge af lavere udgifter til bankfinansiering og 
gældsbreve samt højere udgift til leasingfinansiering. 
 
Vi arbejder konstant på at optimere økonomien i klubben ved at øge indtjeningen og sørge for at 
omkostningerne bliver disponeret fornuftigt. 
 
Årets resultat bliver på 1.9 mio. kr. – det bedste i klubbens historien. 
 
Aktiver: 
Baneanlæg er faldet med 150.000 kr., hvilket dækker en afskrivning på 475.000,- kr. på 
eksisterende anlæg samt aktivering af nyt indspilsområde på 325.000,- kr. 
 
Vi har i 2020 købt nye maskiner til greenkeeperne til 1.4 mio. kr. Indretning af lejede lokaler er 
faldet med de faste årlige afskrivninger. 
 
De likvide beholdninger er steget fra 2,9 mio. kr. til 6,4 mio. kr. Stigningen skyldes dels årets 
resultat og dels kompensationsordninger fra det offentlige i form af udskydelse af skat og moms. 
 
Vi er i en finansielt god position, som giver os råderum og handlefrihed i forhold til udvikling af 
klubben. 
 
Med årets resultat på 1,9 mio. kr. kommer egenkapitalen op på i alt 2,6 mio. kr. 
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Passiver: 
På passivsiden falder gældsbrevene idet vi afdrager på gælden, og ikke optager nye lån. Vi har 
ingen bankfinansiering. Leasingposten stiger som følge af de nye maskiner på greenkeeper-
området. 
 
For at undgå at skulle betale negative renter til banken har vi indbetalt ekstra til SKAT, hvor 
pengene kan stå til 0%. Vi kan til en hver tid trække pengene ud igen, såfremt vi skal bruge dem. 
 
120-81682: Steen Lübcke: 
Mange penge. Hvad med momsrefusionen. Vil vi stadig søge? 
 
Henrik Bjerring, økonomichef: 
Vi modtager ca. 350.000 om året, og vi søger igen i år. 
 
Det tages ikke med i budgettet, da vi ikke ved med sikkerhed, om vi fortsat vil kunne få del i 
ordningen. 
 
Lønninger og gager: 
Omkostningsudvikling – det dækker over, at vi i 2020 har fået ekstra løntilskud til lærlinge. Ca. 
400.000 kr. ekstra, som vi har modtaget. 
 
Vi skal udvikle klubben, og vi skal ikke ødsle pengene bort. Pengene skal bruges bedst muligt. 
 
Medlemskontingenter: 
De falder på grund af medlemsafgang i 2019. 
 
Greenfee stiger hovedsageligt på grund af mere spil på Par-3 banen. 
 
Driving Rangen stiger på grund af flere slåede bolde. Medlemmer får til en lavere pris end gæster. 
 
Sponsorater: Er faldet lidt – aktiviteterne er faldet på grund af COVID-19. 
 
Udvalgsomkostninger: 
Samlede billede er, at udvalgsomkostningerne er faldende - lavere aktivitet på grund af COVID-19. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
Det er hermed godkendt. 
 
120-60171: Claus Jørgen Busk: 
Hvor meget sparer i her? 
 
120-2303: Henning Knudsen: 
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Som ansvarlig for eliten kan jeg oplyse, at aktiviteterne 2020 har været lavere end tidligere år 
blandt andet som følge af manglende deltagelse i EM og DM.  
 
Peter Borregaard, formand,  
Alle udvalg har udvist et stort ansvar. 
 
Ad. 4: Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år. 
 
Henrik Bjerring, økonomichef: 
Vi mener at der er tale om et fornuftigt budget. 
Flere medlemmer i 2020 resulterer i højere kontingentindtægter i 2021. 
Arrangementer og sponsorater er budgetteret på det vi kalder normalniveau – d.v.s. uden 
forventning om nedlukning og restriktioner. 
Vi regner med at få momskompensation, men budgetterer ikke med det. 
 
Bygninger: 
Udgifterne til bygninger stiger, som følge af aktiviteter i nærområdet såsom ny vaskeplads. 
 
Driftsomkostninger: 
Stiger til normalniveau blandt andet som følge af projekt med plantning af træer m.m.. 
 
Afskrivninger: 
Der er budgetteret et fald ud fra ønsket om straksafskrivning af diverse aktiver. Da dette ikke sket 
vil afskrivningerne ende på normalt niveau. 
 
Udvalgsomkostninger. 
Stiger til et normalt niveau. 
  
120-698: Bill Currie: 
Hvad koster 4.000 træer? 
Der er afsat 70.000 kr. plus hjælp fra Egedal Kommune. De bliver ca. 140 cm høje ved plantning. 
 
Budget blev hermed godkendt. (En person undlod at stemme). 
 
Peter Borregaard, formand: 
Hvordan går det så? 
Det udtrykker et normalt år. På nuværende tidspunkt pænt med indtægter fra driving rangen og 
greenfee, og vi har holdt igen på andre omkostninger.  Vi håber at kunne nå et overskud på 1,2 - 
1,5 mio. kr. i 2021. 
Vi har en robusthed til at gennemføre handlingsplanerne herunder DR. 
 
Ad. 5: Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
Blev vedtaget 
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Ad. 6: Forslag fra bestyrelsen. 
Der er ingen forslag. 
 
Ad. 7: Forslag fra medlemmer. 
Det fremgår af vedtægterne §5, at forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. 
februar. Der er indkommet to forslag. Se indkaldelse. 
 

1. forslag: forslagsstiller var Ikke til stede 
Bestyrelsen anbefaler at forslaget bortfalder:  
Ingen stemmer for forslaget  

2. forslag. Bent Husted Høst: Hunde på banen. 
 
Bent Høst begrundede sit forslag. 
 
120- 37590: Jette Platou: 
Det kniber med at rive i bunker og rette nedslagsmærker. Tror du, at man vil tage 
hundeefterladenskaberne med sig? 
 
Bent Høst:  
Man kan ex. spørge andre klubber, der tillader hunde på banen, om de har sådanne 
problemer. 
 
120-60171: Claus Jørgen Busk: 
Du siger i dit oplæg at man skal have en særskilt tilladelse til at tage sin hund med af klubben. 
Jeg er ikke tilhænger af en sådan ordning. Enten må man tage hunde med, eller så må man 
ikke. 
 
120-37590: Jette Platou: 
Min mand er allergisk overfor hunde. Vi kan risikere, at der er alt for mange på banen. Vi vil 
ikke kunne spille i en bold, hvor der er en hund med. Hvem skal forlade bolden? 
 
Peter Borregaard, formand: 
Jeg holder meget af hunde. De er dejlige. Men jeg kan ikke se, at det vil være godt, at der skal 
udstedes særskilte tilladelser til at have hunde med på banen. Og at de skal udstedes af 
administrationen – der kan opstå konflikter. 
 
Peter Borregaard, formand: 
Vi har ikke været rundt at høre andre klubber. Bent, du er velkommen til selv af afdække det 
med andre klubber.  
 
Keld Østergaard Christensen:  
Der kan være aggressive hunde, og jeg kan se, at det kan blive et problem på banerne. Jeg 
mener ikke, at vi i administrationen skal administrere hundetilladelser. 
 



14 
 

120-16256: Kim Tage Andersen: 
Kører meget baneservice. Jeg møder ofte hunde og barnevogne.  
Gæster har lov til at tage hunde og barnevogne med på områder udenfor banen. Vi oplever, at 
kan være svært at bede publikum om at forlade området. 
 

 
120-89014: Susan Jeppesen: 
Jeg har dårlige erfaringer med hundeejere. Jeg vil have svært ved at gå hen til en, der har en 
hund med, og jeg er rædselsslagen. 
 
120-87235: Michael Svarø: 
Jeg har haft mange hunde, men jeg mener ikke, at hunde hører til på en golfbane. 
Jeg gider ikke blive forstyrret af en hund, der gør eller løber fra sin ejer. Golf og hunde hører 
ikke sammen. 
 
120 87021: Svend Erik Nørklit 
I hvilken som helt anden sport vil du ikke kunne have din hund med. Jeg har selv hund. 
Forslaget er godt, men her spiller jeg golf, og jeg har ikke lyst til at møde en hund på golfbanen 
 

Forslaget gik til afstemning og blev forkastet. 
 
Ad. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg til bestyrelsen er: 

Peter Møller, næstformand, modtager genvalg 
Rikke Stormfeldt Rose, modtager genvalg (står i indkaldelsen til at hedde: Rikke 
Birketoft. Det var ikke korrekt). 
Tuulia Kofoed Svarø, modtager genvalg 

 
Ønsker at stille op: 
Trine Eiken ønsker at stille op til bestyrelsen, men ønsker ikke kampvalg. Derfor trækker hun sig. 
 
Peter Møller – blev genvalgt 
Rikke Stormfeldt Rose – blev genvalgt 
Tuulia Kofoed Svarø – blev genvalgt 
 
9. Valg af suppleanter i bestyrelsen.   
På valg er Jesper Therkildsen, modtager genvalg.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Therkildsen. 
 
Ønsker at stille op: 
Trine Eiken ønsker at stille op til bestyrelsen, men ønsker ikke kampvalg. Derfor trækker hun sig. 
 
Jesper Therkildsen blev genvalgt. 
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10. Valg af revisorer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede revisorer  
 
Revisor blev genvalgt. 
 
11. Eventuelt. Alt kan diskuteres, men intet kan besluttes. 
 
Uddeling af Schuster Pokalen: 
Peter Borregaard, formand: 
I år gives prisen til en person som gennem mange år har sørget for at synliggøre SGK’s mange dygtige 
golfspillere. Dette er sket ved utrætteligt at rejse rundt til turneringer og divisionskampe for at forevige 
gennem kameraets skarpe linse. 
Jesper Vincent har i den grad sørget for at vi alle kan få et indblik i spillets detaljer og udførelse.  
SGK er glade for den indsats Jesper har gjort gennem mange år.  
 
Vi kan ikke finde en bedre måde at vise vores taknemmelighed end ved at tildele Jesper Schuster pokalen 
for 2020. 
 
120-2303: Henning Knudsen: 
Hvordan lærer vi vores elitespillere at kende? 
Vi har en FB for eliten. Den bliver opdateret ofte. 
I er meget velkommen til at komme og se, når vores dygtige elite spiller. 
Jeg vil opfordre alle til at følge spillerne, når der afvikles divisionsweekender. Stå gerne v. N 6 og se 
de forskellige hold komme igennem. Det er det bedste sted at stå. 
I er meget velkomne til at komme med ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. 
 
120-89014: Susan Jeppesen: 
I Mølleåens Golfklub har jeg set, at de har et skilt, hvorpå der står, hvor lang tid en 4-bold må have 
brugt, når de kommer frem til hullerne. Bør vi ikke have sådan nogle skilte? 
 
120-78089: Ingrid Steffensen: 
Synliggør vores elite. 
Sæt en startliste op, når de spiller, så vi kan se, hvem det er, og hvor de spiller.  
 
120-2303: Henning Knudsen: 
Ja, god ide. 
 
120-81682: Steen Lübcke: 
Turneringsleder. Jeg vil kunne lave en liste. Og den må meget gerne komme på TV-skærmene. 
 
Keld Østergaard Christensen, golfdirektør: 
Vi arbejder på at få tid på scorekort. 
 
120-16256: Kim Tage Andersen: 
Elitematcher – henvend dig til Bill eller Carsten Flintegaard på Ormehøj 1. De hjælper med at guide 
jer ud til spillerne.  
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120-698: Bill Currie: 
Hole-In-One tavle og klubmesterskabstavle. 
 
Keld Østergaard Christensen, golfdirektør: 
Vi har fundet ud af, hvilken type det skal være, men vi skal finde ud af, hvor de skal placeres. 
Kom med forslag til administrationen. 
 
120-47881: John Jensen: 
Når det tordner, hvor kan man så gå i ly? 
 
Keld Østergaard Christensen, golfdirektør:  
Vi har planlagt to til tre nye shelters med lynafleder i 2022 
 
120-2303: Henning Knudsen: 
Jeg vil foreslå, at man på hjemmesiden har en fane med ”Hall of Fame”. Her kan der ligge lister 
med HIO og klubmestre, samt andre gode resultater fra eliten. 
 
21.24:  
Dirigenten takker for god ro og orden. 
 
Peter Borregaard, formand afslutter: 
Tak for fremmøde – selvom vi var en lille gruppe i år så er vi nået godt rundt om alle emner! 


