
Formandens beretning for 2021 

Golfåret 2021 blev, som året forinden, igen præget af Covid-19 epidemien, og de deraf 
afledte restriktioner med nedlukninger og diverse begrænsninger. Ikke desto mindre blev 
golfsæsonen kun i mindre grad præget af Coronaen – vi er jo begunstigede af at 
praktisere en sport, hvor vi er ude i naturen med god afstand til hinanden. Og vi oplevede 
igen, at golfen var et hit blandt de mange muligheder, der ellers er for at dyrke idræt og 
sport. Vi, som de fleste andre golfklubber, oplevede en rigtig pæn stigning i antal gæster 
og for så vidt også i antal nye medlemmer - tak til Klub 37 for en stor indsats med ekstra 
mange ”elever”, der endte som nye medlemmer. Ved udgangen af året er vi ved at 
nærmere os de 800 medlemmer – det højeste tal i klubbens historie. Men stadig ikke flere 
medlemmer, end at der også er god plads til en pæn portion gæster. Vi mærker, at vores 
golfbane er blevet tiltagende anerkendt for at være både spændende og samtidig 
begunstiget af en smuk natur. Det trækker gæster, som samtidig hos os sædvanligvis kan 
finde en god og relevant tid at spille runden på. 

Igen i 2021 har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra både medlemmer og gæster i 
de surveys, der løbende bliver udført. På de fleste af de undersøgte parametre ligger vi 
enten på eller over landsgennemsnittet for de øvrige klubber i DGU regi. Godt gået – og 
udtryk for det rigtig gode arbejde, der udføres af vores ansatte og vores flittige frivillige. 
Tak for det!! 

ØKONOMIEN: Bestyrelsens arbejde gennem året 2021 har været refereret og synliggjort 
løbende i en lind strøm af Nyhedsbreve – sendt elektronisk til alle medlemmer og 
offentliggjort på vores hjemmeside. Der har igen i 2021 været rigtig meget fokus på 
økonomi grundet Coronaen. Vi er lykkedes med at være i kontrol, selvom vi har måttet 
aflyse forskellige indtægtsgivende arrangementer, ikke mindst, og nu for 2. gang, vores 
traditionsrige REE Open turnering. Men med de nævnte mange greenfee gæster, og 
øvrige andre aktiviteter, kommer vi ud af året med et rigtig pænt overskud på omkring 600 
tusinde kroner. Og det selvom vi faktisk hen mod slutningen af året, i lyset af den positive 
økonomi, igen – som sidste år – søsatte nogle halvdyre initiativer både på anlæg og 
klubhus – initiativer som vi kommer til at glædes over allerede fra sæson 2022. Det 
medfører selvfølgelig, at vi går ind i 2022 med en sund egenkapital, hvilket er betryggende 
al den stund, at vi nok ikke kan håbe på, at den ekstra interesse og publikumstilstrømning 
til golfsporten bliver ved med at fortsætte. Nu har vi en god buffer at stå imod med, og 
samtidig er vi lidt forsigtige mht at budgettere på indtægtssiden i 2022. 

CAFÉEN: Sæson 2021 blev endnu en udfordrende rejse for vores forpagter Pia Clausen. 
De mange restriktioner gennem store dele af sæsonen betød selvsagt, at det var svært at 
drive en ordentlig forretning. Og ultimativt endte Pia med at vurdere, at det hele så for 
bøvlet ud, og hun besluttede derfor at opsige forpagtningen henne i det sene efterår. Vi fik 
sagt pænt farvel til Pia, og takket behørigt for den store indsats hun præsterede gennem 
de 3-4 år, hun nåede at være vores restauratør. Nu skal vi så have ny forpagter, og vi har 
været i gang med ansættelsesprocessen og talt med flere lovende mulige nye forpagtere. 
Vi endte med at tilbyde forpagtningen til et team, som så desværre allerede inden de rigtigt 
var startet op, havnede i økonomiske problemer og udfordringer på mandskabssiden 
grundet Covid-19 sygdom og endnu en periode med restriktioner. Bestyrelsen besluttede 
at genstarte søgeprocessen efter ny forpagter, og vi er her ultimo januar 2022 i god dialog 
med mulige interessante emner som nye forpagtere. Mere om det, forhåbentlig snart. 



VORES BANE: Vi fortsatte i 2021 arbejdet med at topdresse fairways, og forbedrer 

løbende banens drænering. I foråret 2021 var fokus på at renovere vores vandingsanlæg. 

Det blev færdiggjort som planlagt, og vi står nu med et velfungerende vandingsanlæg. Det 

var ikke nogen billig øvelse, alt i alt endte regningen på godt 300 tkr! Det er økonomisk 

krævende at drive en velplejet golfbane ☺. Arbejdet med at gøre banen mere biodivers 

fortsatte også i 2021, og her i 2022 kan vi glæde os til at der er kommet endnu flere 

områder med blomsterenge, til glæde for os golfere, men nok endnu mere så for de 

mange insekter og bier. 

Vores stisystemer på banen gennemgår også en opgradering og udvidelse, så vi alle kan 

komme lidt mere tørskoede rundt, når vejret er vådt. 

Som en understregning af vores banes kvaliteter valgte Dansk Golf Union i 2021 at 

henlægge afviklingen af det danske mesterskab for Senior- og Veteranhold til netop vores 

anlæg. Med hjælp fra adskillige frivillige blandt vores medlemmer blev mesterskabet 

afviklet gnidningsløst, og vi fik stor ros fra deltagerne, både for vores bane, og selve 

afviklingen. Flot arbejde!! – og tak til Torben, Henning og Nils for at koordinere! 

GREENKEEPERSTAB OG SEKRETARIAT: Vores dygtige stab har som vanligt haft 

travlt, og som nævnt været i gang med mange projekter og forbedringer af vores anlæg. 

2021 blev så året hvor vores Chefgreenkeeper Joe valgte at nye græsgange skulle 

afsøges. Et godt tilbud fra Helsingør Golfklub gjorde at Joe følte at tiden – efter mere end 

20 år hos os – var inde til at skifte. Heldigvis havde vi en fuldgyldig god erstatning i vores 

egen stab – Ole Nielsen sagde ja tak til at rykke op i chefrollen til alles tilfredsstillelse. Ved 

udgangen af 2021 var der initieret dialog med mulig ny menig greenkeeper til afløsning for 

Ole, og det faldt på plads primo 2022, så vi igen har fuld stab i greenkeepergården. En 

greenkeepergård som vi jo så i øvrigt fik grundigt renoveret udvendigt med ny beklædning, 

så den nu står i samme træbeklædning som vores flotte Driving range. 

I Sekretariatet har Mette nu haft sit fulde første år, efter hun kom til i slutningen af 2020. Vi 

i bestyrelsen nyder at opleve Mette holde de mange bolde i luften, og vi får mange rigtig 

positive tilbagemeldinger fra medlemmerne – så vi kan glædes over, at vi lykkedes rigtig 

godt med denne vigtige ansættelse. 

KOMMUNIKATION MED/TIL MEDLEMMERNE: Vores gamle hjemmeside var ved at 

være en anelse bedaget på flere fronter, så bestyrelsen besluttede at opgradere og 

forbedre hjemmesiden – resultatet blev en helt nydesignet hjemmeside. Mere visuelt 

moderne, lettere at navigere i – og med flotte illustrationer inklusive levende billeder. 

Tilbagemeldingerne tyder på, at medlemmerne er meget tilfredse – vi har en hjemmeside, 

der benyttes rigtig meget. Tak til Erland for at være tovholder på dette ret ambitiøse 

projekt. Hjemmeside kombineret med vores Facebook opdateringer og Nyhedsbreve giver 

vores medlemmer god mulighed for at være opdateret og godt informeret. 

2021 er nu et overstået kapitel; det var ikke noget let år – mange Corona-restriktioner og 

tilpasninger gjorde igen sæsonen anderledes end planlagt, men vi håber i bestyrelsen, at 

vores medlemmer, medarbejdere, og gode samarbejdspartnere i Proshop og 

træningsteam alligevel endte med at få en god sæson trods omstændighederne.  



Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle vores aktive udvalg, og her selvfølgelig nok 

specielt formænd/-kvinder. Benyt en ledig stund til at læse udvalgenes årsberetninger, der 

også findes på hjemmesiden.  

Også tak til vores mange sponsorer for at holde ud selv i udfordrende Coronatider.  

Lad os krydse fingre for, at vi her i 2022 får noget, der minder om en almindelig god 

golfsæson. 

Med venlig hilsen - 

Kjeld Birch, Formand 

 

 

 

 


