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FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016 

 

Indledning 

Fredensborg Golf Club har den 12. september 2017 25 års jubilæum. I de 25 år, der er 

gået, har banen og klubben udviklet sig til en af de bedste golfklubber i Nordsjælland. 

Men det er jo også sådan, at i den tid klubben har eksisteret, har der været op- og 

nedture. Året 2016 er et af de år, der har givet rigtig store udfordringer. 

Når klubbens kasserer senere redegør for regnskabet for 2016 og for budgettet for 2017 

vil det fremgå, at vi nu står over for særdeles store udfordringer. Der er derfor brug for, 

at klubbens medlemmer mere end nogensinde står sammen og værner om værdierne, 

og at vi alle er bevidste over for, at uden loyale medlemmer og vækst i medlemstallet ser 

fremtiden vanskelig ud. 

 

Banen 

Vores golfklub ligger i et område, der vil blive nationalpark. 

Folketinget har besluttet, at Kongernes Nordsjælland skal være Danmarks 5. 

nationalpark. 

Visionen er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de 

statslige naturarealer, herunder Esrum Sø, Gribskov, Arresø, og Tisvilde Hegn. 

Hver lodsejer kan frivilligt lade sig medtage i den såkaldte Nationalpark ”Kongernes 

Nordsjælland”. 

Bestyrelsen har vedtaget, at Fredensborg Golf Club skal være med i den kommende 

nationalpark.  

Ved dannelsen af den nationale naturpark sikres en fælles natur- og kultur politisk 

udvikling i området.  

Der vil ikke være forskel juridisk, om man er med i nationalparken eller ikke. 
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I 2016 har FGC haft store udfordringer med at få banen og specielt greens til at leve op 

til den standard vi gerne vil have. Der var flere problemer, der spillede ind. Dels var 

vejret imod os, idet det var koldt helt hen i begyndelsen af maj; men vigtigst var det nok, 

at greens blev priklet med for store piber og på et uheldigt tidspunkt. Det betød, at 

hullerne først lukkede omkring Pinse, og det gav i begyndelsen af året en del kritik fra 

mange medlemmer. Det lykkedes greenkeeperne at rette op på fejlene, og i sidste 

halvdel af 2016 stod banen perfekt.  

Nye ukrudtsmidler er også taget i brug, så fairways de fleste steder er rigtig flotte, og jeg 

har stor tiltro til, at 2017 bliver et år, hvor medlemmer og gæster vil rose vores bane.  

I efteråret er 9 teesteder blevet renoveret.  

Alt i alt skaber de mange tiltag rigtig store forventninger til 2017. 

Og vores medarbejdere, der sørger for banen, gør et rigtig flot stykke arbejde. De fleste 

andre golfklubber har langt flere ressourcer, end vi har; alligevel bliver vores bane rost 

for den stand, den er i.  

Der er mange, der har klaget over, at greens er for langsomme.  Baneudvalget har det 

mål, at hastigheden på greens skal være ca. 7 i forår og efterår, og den skal være 9 om 

sommeren og 10 til turneringer. Hastigheden på greens bliver jævnligt målt, og 

resultatet kan I se på vores hjemmeside. Jeg kan oplyse, at hastigheden i perioden fra 

15/7 til 16/9 har været mellem 8,8 og 9,9.  

I 2016 introducerede vi en ny banelængde. Nemlig en blanding af gult og rødt teested. 

Det nye teested er markeret som blåt teested. Det er bestyrelsens indtryk, at det er 

blevet godt modtaget. Så nu kan vi spille fra RØD = 4.943m, BLÅ = 5.404m eller GUL = 

5.794m. 

 

Klubhus, Restaurant 

Klubhuset har på flere områder længe trængt til en lettere renovering. Men pengene er 

ikke pt. til den helt store omgang. Hvert år udvælger vi det mest nødvendige, der SKAL 

laves. Med god hjælp fra mange frivillige både med arbejdskraft og med penge lykkes 

det at undgå, at vores klubhus forfalder.  

Hele huset og mange vinduer er i 2016 blevet malet. Det var også frivillige, der i 

efteråret sørgede for at lave en lyddæmpende foranstaltning i restauranten. Tak for den 

indsats, vi er mange, der glæder os over, at akustikken er forbedret i restauranten. Og 

det til gavn både for os medlemmer, men også for at restauratøren bedre kan tiltrække 

selskaber udefra.  
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Vi er glade for vores restauratør, og med en justering af vilkårene har vi sikret, at Henrik 

fortsat er restauratør og forhåbentlig flere år frem. Men en forudsætning for, at vi kan 

bevare vores gode restauratør, er, at vi bruger restauranten. Derfor skal der her lyde en 

stor opfordring til alle medlemmer:  Brug restauranten. Lad være med at suse hjem efter 

en runde golf. Bliv i klubben og inviter venner og bekendte op at spise. Det er godt og til 

en rimelig pris.  

 

Proshop 

En vigtig del af en golfklub er proshoppen. Jeg synes, vi har en rigtig god og 

velfungerende proshop med en kompetent og venlig betjening. Hjælpsomhed og 

smilende imødekommenhed er nøgleord for en god service. Det oplever vi altid hos 

Rikke og Robert og hos de unge hjælpere. Tak for den indsats I har ydet, og i øvrigt også 

fordi I altid stiller op, når vi har behov for markedsføringshjælp, eller når der skal findes 

præmier ved turneringer. 

 

Træningsbetingelser 

Meget ofte ser vi Robert og/eller Thomas stå på drivingrange i alt slags vejr. De står der, 

ikke bare fordi de nyder vejret. De står der, fordi de kan lide at lære fra sig.  De kan lide 

at gøre en forskel, og de kan lide vores klub.  Vi er fulde af beundring for den indsats I 

yder. Og det til trods for, at trænings faciliteterne ikke er maksimale.  Vi vil meget gerne, 

så snart muligheden gives, forbedre forholdene. Vi kunne ønske at et par standpladser 

på drivingrange blev overdækket. Det kræver dog en ændring af lokalplanen, så indtil 

videre vil vi forsøge med en midlertidig løsning. At bruge driving range hele året har dog 

lidt lange udsigter, for det ville kræve en bedre dræning af området. 

 

Greenfee 

Sidste år besluttede bestyrelsen, at medlemmerne skulle have lettere adgang til at 

reservere tider i weekenden. Den metode der blev vedtaget var, at forhøje greenfee 

taksterne i primetime i weekenderne, dog således at gæster fortsat fik rabat. Det har 

betydet, at selvom vores greenfee indtægter stort set er på uændret niveau, er antallet 

af greenfee spillere faldet. Men vi har ikke ligefrem fået ros for initiativet, så vi vender i 

2017 tilbage til den gamle prisstruktur.  
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Boldrende 

I mange år har der i Fredensborg Golf Club været boldrende. Et system, der  har 

tilgodeset medlemmer, der bor tæt på klubben, eller som impulsivt ønsker at slå ud. Den 

teknologiske udvikling har gjort boldrenden overflødig.  Alle, uanset hvor de bor, og 

uanset hvor impulsive de er, kan i dag betjene sig af reservationssystemet. Enten 

hjemmefra eller fra klubhuset. Det er derfor bestyrelsen opfattelse, at der ikke er behov 

for den traditionelle boldrende længere. Ved at muliggøre reservation af alle tider enten 

hjemmefra eller fra klubhuset, bliver vilkårene ens for alle, og det giver flere muligheder 

for greenfee spillere, og dermed mulighed for øgede indtægter.  

 

Ordens- og etiketteregler 

I 2016 har bestyrelsen justeret lidt i ordensreglerne.  

Vi har tilladt, at spillere nu må tage deres hund med på runden, hvis den er snor, og hvis 

man samler efterladenskaber op. 

Endvidere har flere klaget over generende tobaksrygning og støjende adfærd især 

omkring drivingrange. Vi har derfor strammet reglerne lidt op på dette punkt, som vi 

håber alle medlemmer vil respektere. 

De præcise ændringer kan I læse på hjemmesiden. 

 

Turneringer/sportslige præstationer 

Der er i 2016 afholdt en del turneringer på vores bane. Så mange at vi tidligt på året fik 

en klage over at nogle medlemmer havde svært ved at spille om lørdagen på grund af 

turneringer. Vi måtte nok give klagerne ret i at mange turneringer beslaglagde lørdagen. 

Med rigtig god hjælp fra turneringsudvalget og fra dame- og herreklubben lykkedes det 

af flytte rundt på tingene, så vores klagere blev tilfredse. 

Sportsligt har der i 2016 været solide præstationer, som bør nævnes. 

Klubmestre blev: 
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Klubmestre: 

Dame Junior: Cecilie Strand 

Herre Junior: Marcus Korsgaard Jensen 

 

Dame Mid-age: Majken Juel Olsson 

Herre Mid-age: Sigurd V. Akselsen 

 

Dame Senior: Heidi Holm 

Herre Senior: Poul Jagd Mogensen 

Dame Veteran: Hanne Kruse 

Herre Veteran: Lars Birkjær 

Damer: Majken Juel Olsson 

Herre: Stephan Juul 

 

Klubmestre i hulspil: 

Damer: Majken Juel Olsson 

Herrer : Stephan Juul  

 

Hole-in-one 2016: 

27-04-2016 hul 8 Ole Marxen 

29-06-2016 hul 4 Steen Jattrup  

09-07-2016 hul 11 Jørgen Holk 

22-09-2016 hul 8 – Anne Sommer 

30-10-2016 hul 8 - Janus M. Erwolter 

 

Senior 1. hold vandt deres række (blev Danmarksmestre) og rykker dermed op i 3. 

division. 

Herrernes 2. hold bliver i 4. division 

Ungdomsseniorholdet bliver i kvalifikationsrækken 

Pigerne blev en flot nr. 2 og bliver dermed i kvalifikationsrækken 
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Herrernes 1. hold og veteran 1. holdet rykker desværre ned i hhv. 2. division og B-

rækken. 

Ser vi på juniorerne var der i 2016 mange flotte resultater. 

F.eks. var et juniorhold bestående af Carl Christian, Mads, Ella og Alfred med i slutspillet 

på MiniTour. De blev nr. 2 i finalen på Simons. 

Jeg synes også det skal nævnes, at flere elitespillere i 2016 har gået runder med 

kaninerne. Det er rigtig dejligt at se vores unge dygtige spillere yde sådan indsats. Og det 

er godt for kaninerne at se, hvordan golf skal spilles. 

 

Klubberne i klubben 

Vi har i Fredensborg et beundringsværdigt klubliv, som ikke mindst er skabt af de mange 

frivillige medlemmer, der holder liv i klubberne i klubben.  

Kaninudvalg, Veteranudvalg og Dame- og Herreklub spiller alle en uvurderlig rolle for 

vores klubliv, og den indsats, der her ydes, er helt afgørende for medlemsloyaliteten. 

Det samme gælder alle jer frivillige, der sidder i et eller flere af de mange udvalg, vi har. 

Uden jeres frivillige indsats ville vores golfklub ikke være, hvad den er. 

Tak til jer alle sammen for den store indsats I yder. 

Medlems til- og afgang 

Der er ingen tvivl om, at klubben har for få medlemmer. I de sidste 5 år er antallet af 

aktive medlemmer faldet med 245. I 2016 har nettoafgangen været noget større end i 

2015, men på niveau med 2014. 

Vi har i 2016 fået 56 nye seniormedlemmer, men 124 seniormedlemmer har enten 

meldt sig ud eller er blevet passive. I alt har vi i dag 709 seniormedlemmer mod 777 ved 

udgangen af 2015. 

Dette giver os store udfordringer, som I senere vil se under gennemgangen af budgettet 

for 2017. 

Siden finanskrisen har der været en faldende tendens i alle golfklubber.  

Det har betydet, at de fleste klubber i dag optager medlemmer, uden at der skal betales 

indskud. Det gælder også Fredensborg Golf Club. 

Hertil kommer at fleks-medlemmer bliver mere og mere udbredt i mange klubber, så alt 

i alt kommer klubbernes indtægter under pres. 
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Retssager / Klubbens Økonomi 

I 2014 anlagde et udtrådt medlem sag an mod golfklubben med krav om at indskud 

skulle tilbagebetales. Bestyrelsen havde i 2011 suspenderet tilbagebetaling. 

FGC vandt sagen i byretten sommeren 2015. En tilsvarende sag blev igen rejst.  

Denne sag tabte FGC august 2016. 

Dommens præmisser klargjorde, at vi ikke på ubestemt tid må suspendere 

tilbagebetalingen, og derfor har bestyrelsen arbejdet på højtryk for at finde en 

tilbagebetalingsplan.  

Det er helt centralt for bestyrelsen at løsningen skal sikre en ensartethed for alle 

medlemmer, der måtte have krav mod klubben. 

Vi er på nuværende tidpunkt kommet til den konklusion, at økonomien ikke muliggør en 

tilbagebetaling. 

Derfor er vi i seriøse forhandlinger med klubbens kreditorer i håb om, at vi ad den vej 

kan finde en løsning. 

 

Afslutning 

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for i 2016 at have ydet en særdeles stor og vigtig 

indsats. I har brugt rigtig mange timer til gavn for klubben.  

Også tak til alle ansatte som ofte under vanskelige forhold har løst opgaverne godt og 

med et smil.  

Der er i særlig grad stillet store krav til kontoret i år. Justering af greenfee-takster, 

boldrende-og turneringsændringer for blot at nævne få ting. Tak skal I have for en solid 

indsats. Det er så vigtigt, at vi medlemmer og vores gæster mødes af et smilende og 

hjælpsomt personale.    

Også igen tak til alle de frivillige medlemmer, som på den ene eller anden måde påtager 

sig et stort arbejde og er med til at gøre Fredensborg Golf Club til en attraktiv golfklub 

for både medlemmer og gæster. Uden jeres indsats ville det ikke fungere. 

Og endelig tak til sponsorerne. Det er super vigtigt,at vi har loyale og mange sponsorer. 

Tak fordi I støtter op om vores golfklub. 

/Hans 


