Smørum Golfklub - referat ordinær generalforsamling
30. marts 2022
Klubbens formand, Peter Borregaard, bød velkommen.
1 Valg af dirigent:
Peter Borregaard indstillede, at generalforsamlingen valgte Ole Markussen som dirigent.
Ole Markussen blev valgt til dirigent, og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt i henhold til vedtægterne. Ole Markussen gennemgik de gældende GDPR-regler vedr. brug af
medlemmernes navne og medlemsnumre i referat. Det blev aftalt at ønsker et medlem ikke sit navn og
medlemsnummer anført i referatet skal det oplyses, når man beder om ordet. Sker det ikke vil navn og
medlemsnummer blive anført i referatet.
1 a: Valg af stemmetællere:
Bill Currie og Henning Knudsen blev valgt.
2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:
Formandens beretning 2021
2021 troede vi, at vi var færdige med Corona, og at vi nu kunne se frem til en ”normal” tilværelse.
Men Corona’en fortsatte - i 2021 dog uden nedlukninger, men selvfølgelig med begrænsninger for, hvor
mange vi kunne være samlet, og dermed en begrænsning i, hvordan vi gennemførte vores aktiviteter. Lige
nu, i 2022, står vi så med en fuldstændig meningsløs og urimelig krig, som Rusland har påført Ukraine,
Europa og resten af verden. Også et forhold, der får betydning på vores hverdag og økonomi. Mere herom
senere.
I 2020 og delvis 2021 var vi i golfsporten begunstiget af, at mange andre sportsgrene var ”nedlukket”.
Rigtigt mange mennesker søgte derfor golfsporten, som var åben. Det betød mange spillede runder, og
flere medlemmer i så godt som alle klubber i Danmark. 2021 åbnede en del sportsgrene igen, og dermed
”lettede” trykket på vores baner ligesom medlemssøgningen aftog (lidt).
Der har aldrig været så mange aktive medlemmer i de danske golfklubber, og det skal blive spændende at
se, om golfsporten kan fastholde de mange nye, eller om vi vender tilbage til en periode, hvor der skal
kæmpes hårdt for at få medlemmer (og dermed indtægter) i klubberne. VI må se hvad der sker, men en
fortsat forsigtighed og tilbageholdenhed i omkostningerne er nødvendig.
Som nævnt får den russiske aggression mod Ukraine også betydning for os i SGK. Vi har i 2021 set stigende
inflation, og det må forventes at prisstigningerne på råvarer fortsætter. For vores vedkommende vil det
give sig udtryk i stigende priser på græs, gødning, brændstof, hjælpematerialer og lønninger. Vores hus og
baneleje stiger automatisk med 2% om året. Alt sammen stigninger, som skal dækkes af vores indtægter på
kontingent, greenfee, bolde og sponsorer.
Vi skal bruge penge til den nye range, forbedringer på banerne m.m. Det lykkedes fint i 2021, hvor vi
hjulpet af momskompensation, nye medlemmer og stram styring af økonomien atter kommer ud af et år
med et fint overskud, som bidrager til at vores egenkapital styrkes.
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De mange udvalg og den store indsats, der gøres af de mange frivillige overalt i klubben, giver os en
robusthed, åbenhed og sammenhold som gør, at SGK i dag står som en veldrevet golfklub med god
økonomi, og som en klub, der er trådt væk fra tidligere tiders (lidt ringeagtede) pay and play klub, og nu i
stedet må betragtes som værende en af de førende golfklubber i Danmark.
I omverdens øjne er SGK en klub, der er fremsynet, førende på rangeteknologi, med et rigt klubliv, hvor der
altid er mennesker, godt humør, og hvor der produceres dygtige golfspillere, som kan begå sig i
konkurrencerne i ind- og udland.
Ikke mindre end 12 medlemmer af SGK vandt turneringer i Danmark i løbet af 2021. Smørum blev for andet
år i træk danmarksmestre i Herrerækken, Danmarksmestre i Junior Elite, og bevarede en plads i den
fornemste række for Damerne. Både Damer og Herrer vandt en bronzemedalje ved Europamesterskaberne
for hold.
Markus Helligkilde som vandt hele Challenge Tour, og dermed en fast plads på Europaturen, og så vores
fine ambassadører Emily og Nanna. Emily vandt flere turneringer på LET, og bliver samlet vinder for året, og
Nanna og Emily deltager og vinder med Europa ved PING Solheim Cup. Nanna og Emily blev henholdsvis
nummer 9 og 5 ved De olympiske Lege.
Vi bruger naturligvis penge på at give træning til vores juniorer og støtter med afmålte beløb til elitens
deltagelse i turneringer. Men i forhold til den goodwill og omtale, og dermed vores muligheder for at
tiltrække sponsorer til SGK, så er det penge, der er givet rigtigt godt ud. Det er også min opfattelse, at de
gode præstationer løbende er et samtaleemne, når snakken går på banen og på terrassen i restaurant
Eagle.
Bestyrelsen udarbejdede i 2020 en strategi og vision for klubben dækkende frem til 2025, som dannede
grundlag for aktiviteterne i 2021. Den kan ses på vores hjemmeside.
I 2021 har vi blandt andet gennemført:
Fortsættelse af investeringerne i bane og banepleje, og som en del af den udarbejdede strategiplan, er der
anskaffet tre nye eldrevne greenklippere.
Renovering af P-pladsens bageste del, hvor vi har fået 130 ekstra pladser (vi har nu i alt 350
parkeringspladser).
Etablering af ny vaskeplads.
Opsætning af ny online konverteringsterminal/-tabel (How many Strokes)
Færdiggjort og ibrugtaget vores nye indspilsområde med lys, så der også kan trænes om aftenen.
Etablering af nyt skur til affaldsopbevaring og -sortering (Eagle).
Etablering af nyt skur til Buggy’er bag green på Nørreskov 9.
Færdigrenovering af alle vores bunkers, så de nu står skarpt.
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Indledning på renovering af vores teesteder - i skrivende stund resterer fire (heraf 1 på Intermedium, og 1
på par 3).
Bestræbelser på at forbedre os gennem udførelse af forsøg med græstyper for STAFF international
forsøgsgreen v/ Green Keeper Gården.
Etablering af 150 nye bagskabe - som er taget i brug i februar 2022.
Indgåelse af aftale om start af Rehab Golf, så personer, som har været udsat for blodprop, større handicap
el. lignende kan få en sport og et fællesskab, der giver mål og håb.
Etablering af en vandpost v/ puttinggreen II, så det nu er muligt at fylde, når der ”turnes”.
Etablering af faste overfladebelægninger på stier i nærområdet.
Reparation af sokkel og sider på “laden”.
Og meget mere…
Vi har haft vores greenkeepere på inspirationstur til golfklubber i Nordjylland, hvor de har drøftet græs,
gødning, vedligehold, hensyn og meget mere med deres kolleger.
Overalt, hvor jeg kommer, bliver vores fremskridt bemærket, vores baner bliver som oftest rost, og der er
stor misundelse over, at vi kan spille hele året til sommergreens. En del klubber omkring os åbner først i
april. Det er ikke omkostningsfrit at holde vore baner åbne hele året, men det er det værd.
Endvidere er projektering og forundersøgelser, samt godkendelser til klubbens nye driving range så
fremskredne, at projektet kan sendes i udbud til maj. Vi forventer at arbejdet påbegyndes til efteråret.
Som tidligere år fortætter SGK den koncentrerede indsats omkring nybegyndergolf under uvurderlig
assistance fra de mange frivillige mentorer. Rigtig mange af de nybegyndere, der fuldfører, vælger
efterfølgende at melde sig ind i Klubben.
Breddegolfen har atter i år afholdt mange turneringer med god deltagelse. Klubber i klubben,
Smørblomsterne, Gosserne og Seniorerne har været aktive hele året, og bidrager til synliggørelse af
klubbens dna.
Klubben har pr. 1 januar 2022 et samlet medlemsantal på 2597, mod 2544 pr. 1. januar 2021. Vi håber at
kunne fastholde dette tal. Vi har stadig lukket for medlemstilgang, og der står 135 personer på vores
ventelister. Vi forventer, som altid, en vis afgang fra klubben, og det er derfor nødvendigt, at kunne optage
nye medlemmer. De kommer blandt andet fra vores begynderhold, hvor der typisk indmeldes mere end
90% af deltagerne.
Der er således atter et travlt år forude, hvor der igen bruges mange kræfter på at finde metoder til at flest
muligt kan komme ud at spille. Mange klubber kæmper med, at der er stor belægning på banerne, og også i
DGU og andre lande drøftes, hvordan der kan sikres flere spilletider.
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I 6 klubber i Sverige forsøger man sig netop nu med at indføre et ”klippekort”/pointsystem. Det vil sige, at
man tildeles et antal runder/point pr. år, som dækkes af kontingentet. Spiller man flere runder, må der
betales greenfee. Herved forsøger man at skabe et system, så alle medlemmer har mulighed for at spille
lige mange runder. I dag er det jo typisk 20% af klubbens medlemmer, som besætter 80% af spilletiderne.
I England er der flere klubber, som kun tilbyder 4 dages medlemskab – fredag, lørdag og søndag kan der
kun spilles via greenfee. Det vil være en fejl vej at følge i SGK, men vi holder øje med, hvad der sker i
udlandet, og om der er nogen der finder ”de vise sten”.
I første omgang vil vi opfordre til, at der spilles ”hurtigt”, at man spiller fra det tee-sted, der svarer til ens
fysiske formåen og handicap. Så må vi se om ikke det finder et fornuftigt leje.
Vi har igangsat en række projekter med studerende fra DTU:
Energi (solceller, materialer m.m.) til Rangen.
Et nyt gårdmiljø med bænke, putting green m.m.
Affaldssortering
Anvendelse af overskudsjord i forbindelse med Grønsø Å retablering (mere snoet å).
Vi arbejder videre i henhold til planen for Vision og Strategi. Den vil i løbet af 2022 bliver opdateret og
udvidet.
Jeg vil gerne sige tak til vores trænerteam – Jesper Sørensen og JOSGOLF har gjort en stor indsats i løbet af
året og leveret. Med Danmarks nok bedst assorterede golfbutik, super træningsfaciliteter, og en god og
positiv indstilling, så er samarbejdet mellem trænerteam og klub forbilledligt.
Vores restaurant fungerer godt. Der er god mad, kolde drikke og superatmosfære. Ikke noget at sige til, at
der altid er liv og glade ansigter, når man kigger ind i restauranten. Tak til Tine og Steffen for i den grad at
bidrage til klubbens positive udvikling.
Der skal også lyde en stor tak til vores daglige driftsledelse med Keld, Tuula og Henrik. I er energibundter,
og har i den grad formået at drive processerne fremad. Der er næsten så meget energi, at en af
bestyrelsens opgaver er at sikre, at der kun igangsættes de aktiviteter vi kan magte.
Henrik er nu af personlige årsager trådt tilbage (gået på pension), og vi har i stedet fået Linda, som vil sørge
for, at vores høje niveau fortsættes. Jeg vil gerne sige Henrik tak for at have bragt god orden og struktur i
vores regnskabsførelse – du har gjort en stor indsats i de seneste år. Tak.
Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Vi har afholdt bestyrelsesmøder
både fysisk og virtuelt, og der er hver måned endvidere afholdt Forretningsudvalgsmøder, og et hav af
udvalgsmøder. Viljen til at finde løsninger og fremdrift er med til at skabe de gode rammer for SGK.
Bestyrelsens forventer, at klubben også 2022 vil fremvise et positivt driftsresultat.
Slut på formandens beretning.
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87235 – Michael Svarø:
Spørgsmål til opførelse af driving rangen:
Prisstigninger og yderligere omkostninger. Kan vi stoppe, hvis det bliver for dyrt?
Peter Borregaard:
P.t. kender vi ikke priserne. Hvis priserne bliver eksorbitant dyre, kan vi få en finansiering over huslejen eller
vi kan vælge at tage fra vores egenkapital.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Klubbens revisor, Michael Markussen, fremlagde regnskabet i overordnede træk:
Klubben har et overskud på 2 mio. kr., som er klubbens bedste resultat. Overskuddet er 40.000 kr. bedre
end 2020. Begge år er positivt påvirket af øget indtægter under Coronaen.
Indtægter:
Indtægterne udgør 23.4 mio. kr. for 2021 - en stigning på 2.4 mio.kr. i forhold til 2020.
Kontingenter er steget med 900.000 kr.
650.000 kr. kommer fra driving range
900.000 kommer fra firmaarrangementer, sponsorindtægter og momskompensation.
Greenfee er faldet med 100.000 kr.
Udgifter:
Udgifterne udgør 21,4 mio. kr. for 2021 – en stigning på 2,4 mio. kr. i forhold til 2020.
Der er investeret store beløb i baner og anlæg i henhold til bestyrelsens strategi. Der er investeret i flere
greenkeepere, hvorfor lønningerne hertil er steget. Der er også investeret i blandt andet ny vaskeplads,
bagskabsrum, P-plads og drikkevand på puttinggreen, som gennemgået i formandens beretning.
Balancen:
Balancesum: 10,9 mio. kr. for 2021 mod 16,5 mio. kr. for 2020.
Egenkapital: 4,7 mio. kr. for 2021 mod 2,7 mio. kr. for 2020.
Soliditetsgrad: 43 procent for 2021 mod 16 procent for 2020.
Revisor gennemgik de enkelte aktiver og passiver. En del af overskudslikviditeten er brugt på at nedbringe
klubbens leasinggæld.
Slut på gennemgang af regnskabet.
Spørgsmål?
Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.
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4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år:
Peter Borregaard:
Lille nedgang i indtægter. Vi tør ikke disponere med momskompensation.
Der er igen ved at komme konkurrence fra andre sportsgrene (ikke længere restriktioner grundet COVID19). Derfor satser vi på nedgang af indtægter fra brug af driving range og greenfee.
Omkostninger:
På niveau med året tidligere. Lille nedgang til bane og bygninger, og lille stigning i lønninger til greenkeeper.
Udvalgsomkostninger: Status quo.
Personale - administration: Stigning skyldes overlap i administration, idet Henrik stopper og Linda kommer
til.
Finansielle omkostninger de samme som året før.
Budget: 235.000 kr. i overskud.
Forslag om en fastsættelse af den linje, som vi kender.
Spørgsmål?
Ingen spørgsmål - Budgettet godkendt.
5. fremlæggelse og godkendelse af kontingent:
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
Det blev godkendt.
6. Forslag fra bestyrelsen:
Der er ingen forslag
7. forslag fra medlemmer:
Vedhæftet indkomne forslag (en del af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling):
51638 - Rene Lorentzen:
Ønsker en reetablering af simulatorer til spil i de gamle lokaler, så de igen kan benyttes af både
medlemmer og pro’er.
Begrundede sit forslag med, at seks mænd, i seks år – hver lørdag - har anvendt simulatorrummet. (De kan
ikke spille på banerne, når der er lukket for brug af Club Car)
Er klar over, at de kan benytte Ballerup Go Cart Center, men de åbner først kl. 10 – og det er ikke det
samme i Ballerup, som det er i klubben. Når de skal til Ballerup, skal de desuden frem og tilbage med
udstyr.
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Benytter ikke Toptracer på driving rangen, da den ikke duer, hvis det sner eller solen skinner.
Skyldes nedlæggelse af simulatorrummet et spørgsmål om økonomi?
Og tilføjer: Men I gør i øvrigt et godt stykke arbejde.
Peter Borregaard:
Jeg henviser til korrespondancen vedlagt indkaldelsen.
Vi har efterfølgende undersøgt, hvad det vil koste. Selve simulatorerne og tilhørende software vil blive
317.000 eksklusive moms (396.250 kr. inklusive) pr. simulator – det vil sige kr. 792.500 + tilhørende
serviceaftaler på minimum 10.000/år, og efterfølgende aftaler om softwareopdatering.
Hertil kommer opsætning, indretning af lokaler, som nu er indrettet til bag-skabe. For ikke at tale om
omkostninger til nedtagning af bagskabe og at finde et sted, hvor de kan etableres.
Forslagsstillerne skriver at bestyrelsen/direktøren egenrådigt har truffet en beslutning om at nedlægge de
gamle simulatorer.
Bestyrelsen træffer beslutningerne omkring ændringer, forbedringer, drift mm ud fra et overordnet hensyn
til medlemmer og klubbens økonomi. Jf. evt. §8 i vedtægterne. Vi forsøger på bedste vis at få alt til at gå op
i en højere enhed i overensstemmelse med de visioner og strategier, der er udarbejdet for klubben.
Vores gamle (og de var gamle) simulatorer skulle fornyes og derfor kiggede vi på brug og økonomi.
Simulatorerne indbragte i 2021 cirka 60.000 kr. i ”greenfee”. Serviceabonnement var på 11.250 kr. (og
hertil lys og varme og rengøring tre gange om ugen).
I gennemsnit blev hver simulatorerne brugt 0,5 gange om dagen. 375 spillede runder i 2021 regnet ud som
et gennemsnit på 180 henholdsvis 140 kr. pr runde) (Simulatorerne blev stort set ikke benyttet på
hverdage). Til trods for at vi havde opdateret rummene så de var lækre, så blev simulatorerne ikke brugt. Vi
havde mange nedbrud, og var tvungne til enten at afvikle eller købe nye simulatorer.
Samtidig var der et kæmpepres fra mange medlemmer om, at vi etablerede flere bag-skabe. Vi har ikke
tilladelse til at bygge mere på vores grund, så derfor kom overvejelserne omkring nedlægning af
simulatorer og etablering af bagskabe i stedet i spil.
Da simulatorerne i sin tid blev etableret, var det en beslutning, der blev taget af bestyrelsen. Vi betragter
derfor ikke nedtagningen af simulatorer og oprettelse af bag-skabe som andet end et helt almindeligt
driftsspørgsmål. Jeg er selvsagt ked af de insinuationer, der ligger i udsagnet om, at bestyrelsen har truffet
en egenrådig beslutning, som burde have været på generalforsamlingen.
På baggrund af ovenstående økonomiske betragtninger anbefaler bestyrelsen, at generalforsamlingen
stemmer nej til, at de nyetablerede bagskabe nedtages, og at der reetableres sim-golf i de gamle lokaler.
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81682 - Steen Lübcke:
Problemer med Toptracer er, at lyset er blevet ændret til led-lamper. Det er frekvensen på led-lyset der
gør, at Toptracer ikke fungerer optimalt.
Peter Borregaard:
Det er langt billigere at anvende led-belysning, ligesom det også er meget mere miljøvenligt.
Når vi opfører den nye driving range lader vi Toptracer sætte lyset, så det kommer til at fungere optimalt.
51638 - Rene Lorentzen:
Trækker herefter forslaget.
698 - Bill Currie:
Jeg har spillet en del simulatorgolf på driving rangen. Den virker ikke. Der skal være en Trackman bagved.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Peter Borregaard, formand – er på valg og ønsker genvalg
Carsten Flintegaard, bestyrelsesmedlem – er på valg og ønsker genvalg.
Begge blev genvalgt uden modkandidater.
9. Valg af suppleanter:
Henrik Zinck, suppleant – er på valg og ønsker genvalg.
Henrik blev genvalgt uden modkandidat.

10. Valg af revisor
BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer blev genvalgt.
11. Eventuelt:
Greenkeeperne skal i gang med at fjerne den gamle træbro og bygge en ny, og her vil greenkeeperne kunne
bruge den nye bro som kørevej. Det sparer meget tid. (må først bygges til efterår 2022).
85891 - Bent Holst:
Ligger der en Masterplan for banen. Jeg spurgte også sidste år. Andre klubber har en sådan.
Keld Østergaard Christensen:
Vi har en Masterplan, men den skal nok ændres, da vi er ved at få omlagt Grønsø Å, og der skal etableres en
ekstra stor sø. Inden vi går i gang med den opgave, inddrager vi en ekstern banearkitekt.
10456 - Lissa Mikkelsen:
Er der mulighed for, at greenkeeperne kan rive bunkers om morgenen - der er en del dyrespor?
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Keld Østergaard Christensen:
P.t. rives der to gange om ugen, måske skal det ændres til tre gange om ugen. Vi er opmærksomme på det.
6348 - Jørgen Kristensen:
Vedrørende brug af spil på for- og bagni. Gennem vinterperioden har der været en dårlig kommunikation
vedrørende rimfrost, og greenkeeperne fortæller, at der arbejdes på hul 4 og 5, men du ser ikke en
greenkeeper. Vi føler os misinformeret.
Og så vil jeg opfordre til, at der lukkes en sløjfe, hvor der arbejdes på, så der kun spiller på 18-huls sløjfen.
Keld Østergaard Christensen:
Taget til efterretning - rimfrost kan komme sent. Derfor kan det være svært at melde ud, hvornår helt
præcist banerne åbnes.
698 - Bill Currie:
Vedrørende Seniorgolf, hvor de skal spille både på for- og bagni. Hvordan skal det foregå?
Keld Østergaard Christensen:
Vi finder en løsning - måske skal de slå ud tidligere.
698 – Bill Currie:
Hvordan går det med at dele klubbens medlemmer op, så de hver især får et hul, som de ansvarlig for herunder plejning af bunkers?
Keld Østergaard Christensen:
Vi har arbejdet på det, men det har vist sig at være en sværere opgave end forventet.
82930: Jette Borchsenius:
Arbejder bestyrelsen med belægning af banerne? Det er svært at få en starttid. Vi kan fylde op, så der ikke
går 2-bolde og 3-bolde om formiddagen i weekender. I den forbindelse vil jeg foreslå, at der nedsættes et
udvalg, der kan se på, hvordan det kan gøres.
Peter Borregaard:
Du har ret. Det er en af de ting vi drøfter. Hvordan sikrer vi, at der bliver flere tider.
Vi har desuden drøftet at få starterservice i weekender, som også har til opgave at pakke boldene, så der
bliver et bedre flow på banerne.
81682 - Steen Lübcke:
Fornuftigt med starterservice. Måske skal man allerede begynde at pakke boldene en uge inden start.
85891 - Bent Høst:
Det er der andre klubber der gør - og derfor er det ikke noget nyt i det. Man kan også fratage 2-bolde
rettens til at booke i weekender.
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Peter Borregaard:
Vi drøfter det – taget til efterretning
82930 - Jette Borchsenius:
Hvis man brokker sig over, at man ikke kan få en tid, så må vi alle være indstillet på, at der pakkes bolde.
1778 - Kaj Winckler:
Hvad skal der ske med banen i år?
Jeg kan se, at der er plantet en masse nye træer. Hvorfor plantes de på et sted?
Greens sandbunkers – to river i stedet for en.
Bro: Kan den ikke laves i vinterperioden?
Kiosk: Starterhus. Er den ude af verden?
Vand på banen: På Greenkeepergården havde vi engang en vandpost.
Peter Borregaard og Keld Østergaard Christensen:
Vi er i gang med at sætte mange nye træer, og det er vores chefgreenkeeper, Per Rasmussen, som har
vurderet, hvor trænerne egner sig bedst til at blive placeret. Vi har et ønsket at få en afgrænsning mellem
H3 til N4.
Vedr. riverne så bliver det ordnet.
Broen: Den er kommenteret og kommer til september
Kiosken: Det er en del af forpagtningsaftalen med Restaurant Eagle. Keld har bedt om at den åbnes i
weekenderne. Det er et ønske fra klubbens side.
Vand v. greenkeeprgården. Det må ikke drikkes på grund af forurening. Test for flere ting med grundvandet.
Vi er i dialog med Ballerup kommune. Der skal trækkes en ny ledning - og det sker ikke hen over natten. Vi
skal etablere en ny boring til flere hundrede tusinder - men vi afventer.
2303 - Henning Knudsen:
Belægning på banen. Pakke boldene. Man må acceptere at spille med andre. Vi er den mest sociale klub –
og i SKG er det i orden at melde sig på andres starttider.
Keld Østergaard Christensen:
Enig, men desværre oplever vi, at man sætter en kammerat på bolden - for at spærre tiden. Kammeraten
dukker ikke op, og det er ikke i orden.
89014 - Susan Jeppesen:
Dejligt, at så mange er kommet. Vi mangler, at der tales højt og tydeligt her i salen.
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