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FGC – beretning om klubbens virksomhed for 2017 

 

Indledning 

Året 2017 var et meget vigtigt år for Fredensborg Golf Club. 

Klubbens økonomi har jo været dårlig i flere år, og det har betydet, 

at vi i mange år har suspenderet tilbagebetalingen af indskud til 

udtrædende medlemmer. Denne suspendering blev der stillet 

spørgsmålstegn ved, idet klubben i 2016 blev truet af en række 

retssager, hvis udfald skabte usikkerhed om klubbens fremtid. 

Derfor var bestyrelsen tvunget til at gennemføre en rekonstruktion 

for at undgå, at klubben gik konkurs. 

Rekonstruktionen blev vedtaget i 2017 på en ekstraordinær 

generalforsamling, og herefter sagde Skifteretten ja til 

rekonstruktionen. 

Imidlertid blev afgørelsen kæret til Landsretten, som den 13. 

oktober 2017 endeligt stadfæstede rekonstruktionen. 

Herefter gik vi så i gang med at få alt det økonomiske på plads, 

efter lang tids usikkerhed og efter at have afholdt mange 

omkostninger.  

Rekonstruktionen har betydet, at klubbens gæld er nedbragt med i 

alt 12,3 mio. kr., og samtidig forventer vi, at klubbens årlige 

likviditet bliver lettet med ca. 1,8 mio. kr. 
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Desværre gennemfører man ikke en rekonstruktion gratis.  

De samlede omkostninger ved rekonstruktionen har i 2017 udgjort 

856 t.kr. Det er noget mere, end vi regnede med. Og det skyldes, 

at Skifterettens afgørelse blev kæret til Landsretten.  

Når vi senere gennemgår regnskabet, kan I se, at omkostningerne 

ved rekonstruktionen er bogført over egenkapitalen. 

Derved bliver driftsresultatet mere retvisende for så vidt angår 

klubbens egentlige drift. 

Ved regnskabsgennemgangen vil der nærmere blive redegjort 

herfor. 

Uanset de meget store omkostninger, skal vi glæde os over, at 

vores gæld er blevet saneret, og håbet om en blomstrende 

golfklub og en god arbejdsplads er vendt tilbage. 

 

Det har ikke været en rar tid for vores ansatte. Vi golfspillere ville 

jo kunne finde en anden klub. Men for alle vores ansatte 

medarbejdere green keepere, Rikke og Robert og Annette og 

Ingelise har det været en særdeles svær tid.  

Jeg vil gerne her sige Jer alle en stor tak for Jeres loyalitet. 

Det er godt, at der nu er kommet ro på, så vi kan koncentrere os 

om, at gøre vores elskede golfklub endnu bedre. 
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Banen 

Målet om, at Fredensborg Golf Club skal være en rigtig god 

golfklub for alle, er i 2017 kommet betydeligt nærmere. Vores 

green keepere har håndteret banen så flot, at vi har kunnet glæde 

os over banen hver eneste dag. Og det - selvom 2017 vejrmæssigt 

var et meget vanskeligt år.  Der er virkelig grund til at takke for det 

store arbejde, der er udført. 

Og introduktionen af det ”blå tee sted” samt afskaffelsen af 

”boldrende” har i 2017 været fuldt afprøvet. Det er bestyrelsens 

opfattelse, at begge dele er blevet godkendt af medlemmerne.  

Og så har vi også haft et år, hvor vi kunne tage vores hund med på 

en golfrunde; og jeg tror ikke, det har generet nævneværdigt. 

Men på sidste års generalforsamling kom det frem, at tilladelsen til 

hunde burde være en beslutning, som generalforsamlingen skulle 

træffe. 

Da bestyrelsen synes, prøvetiden med hunde er forløbet godt, har 

vi sat punktet på dagens dagsorden til godkendelse.  

 

Restaurant 

Med virkning fra 2018 har vi fået ny forpagter af restauranten.  

Vi er meget glade for at kunne byde Cristine Rerup-Dyberg 

velkommen til Fredensborg Golf Club. 

Cristine har stor erfaring i at drive cafe/restaurant som vores. 

Cristine kommer fra Helsingør Golf Club. 
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Jeg håber I vil tage godt imod Cristine, som også har den fordel, at 

hun bor i Fredensborg, og derfor tager Cristine sit hjerte med på 

arbejde hver dag. Og i sæsonen bliver det hver dag – også 

mandag.  HUSK nu at bruge restauranten. 

 

Proshop 

Det er meget vigtigt at have en velfungerende proshop. Ikke blot 

fordi vi gerne vil se pæne ud på banen, men også fordi det 

indebærer en velfungerende Pro og træningsmuligheder. 

Der er ingen tvivl om, at Rikke og Robert brænder for FGC, og vi 

sætter overordentlig stor pris på den måde, I driver Jeres 

foretagende på.  I er altid hjælpsomme, uanset hvad og hvornår vi 

har hjælp behov. Tak for vores gode samarbejde.  

Og tak for den måde I håndterer vores unge mennesker i klubben 

på. Man fornemmer, at vores unge spillere kan lide at træne, kan 

lide at være sammen og kan lide, at der bliver sat rammer og 

regler for adfærden i FGC. Alle unge familier i Fredensborg og 

omegn burde sende deres børn til golf i FGC. 

 

Kontoret 

Gæster fra andre klubber møder FGC på nettet eller i receptionen. 

Det er en kompetent og venlig betjening, der ydes på kontoret. Og 

altid hjælpsom. Tak for indsatsen, som hvert år giver positiv 

tilbagemelding. 
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Kongegolf 

I 2017 lavede vi en aftale med tre andre golfklubber i 

Nordsjælland, nemlig  

Asserbo, Hornbæk og Gilleleje. 

Aftalen går ud på, at fuldtids medlemmer kan spille som green fee 

gæster på alle fire baner for i alt 700 kr. i perioden fra 1. maj 2018 

til 15. oktober 2018. Juniorer betaler 350 kr. 

Det er vores indtryk, at dette initiativ er blevet godt modtaget, og 

vi håber rigtig mange vil melde sig til og blive medlem af 

KONGEGOLF. 

Tilmelding til Kongegolf sker på Golfbox. Og der er allerede mange, 

der har meldt sig til. 

 

Samarbejdet mellem Asserbo, Fredensborg, Gilleleje og Hornbæk 

betyder også, at vi nu kan koordinere turneringsplanerne, således 

at der ikke spilles turneringer på alle banerne samtidigt. 

Medlemmer der ikke deltager i turneringer, kan derfor søge hen til 

en af de andre klubber, hvis deres bane er optaget af turnering. 

Og mon ikke fremtiden vil vise, at de fire klubber også på andre 

områder vil kunne samarbejde. Vi får se. 
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Nogle vil måske spørge, hvorfor vi har kaldt samarbejdet mellem 

Fredensborg, Asserbo, Gilleleje og Hornbæk for ”Kongegolf”. 

Det har vi, fordi alle fire klubber har tilmeldt sig naturparken 

”Kongernes Nordsjælland”, som ventes endeligt at blive en realitet 

her i 2018. At vi bliver en del af naturparken betyder først og 

fremmest, at vi er med til at tiltrække turister. Det gør området 

attraktivt. 

Men det er vigtigt at understrege, at der ikke sker ændringer i 

adgangen til golfbanen. Det er fortsat kun tilladt golfspillere at 

være på banen. De offentlige stier er undtagelse, men det er der 

ikke noget nyt ved. 

Vi vil overveje om offentligheden i dag bliver informeret godt nok 

om færdsel omkring banen. Måske er der behov for at tydeliggøre 

informationen.  

 

Klubber i klubben 

I år bliver det sådan, at kaninerne spiller om mandagen, 

veteranerne om tirsdagen, herreklubben om onsdagen og 

dameklubben om torsdagen. 

Og alle får nu glæde af en åben restaurant. Husk at benytte det. 

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

mange frivillige medlemmer, der holder liv i klubberne i klubben 

og også Jer, der holder liv i alle de andre aktiviteter. 
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Veteranklubben og Dame- og Herreklub spiller en rigtig stor 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 indsats ville vores golfklub ikke være, hvad den er.    

Tak til Jer alle sammen for den store indsats I yder, og tak fordi så 

mange melder sig, når der er brug for hjælp. 

 

Medlemssituationen 

Der er ingen tvivl om, at vi er for få medlemmer. 

Den 1.1.2018 var vi 951 medlemmer, heraf 237 passive.  

Det er for få aktive. 

Vi er derfor nødt til at sætte 100% fokus på, at vi øger indtægterne 

i form af nye medlemmer. 

Det bliver et hoved fokus i 2018. 

Jeg håber, at alle vil være med til at markedsføre FGC, så det at få 

flere medlemmer er en opgave, vi er sammen om.  

På bestyrelsens strategimøde i 2017 foretog vi en sammenligning 

af kontingenter og vilkår for nye medlemmer i andre golfklubber. 

 

 



8 
 

Det gav os den erfaring, at andre golfklubber tilsyneladende også 

har brug for flere medlemmer. For det er rigtig mange kreative 

tiltag, der bliver gjort. 

Vores overvejelser er mundet ud i nogle attraktive tilbud til nye 

medlemmer. 

Nye medlemmer der ikke har spillet golf tidligere tilbydes: 

 Prøvemedlemsskab i 3 måneder 

 10 gratis fælleslektioner efter nærmere aftale 

Gratis lån af udstyr det første år 

Gratis regel gennemgang 

 Spillemulighed med et FGC medlem 

 1.200 kr. de første 3 mdr. (< 18 år dog 900 kr. 1. år) 

 Herefter forholdsmæssigt resten af året. 

 

Nye medlemmer som i forvejen har DGU-kort tilbydes et ordinært 

medlemskab og i 2018 yderligere disse fordele: 

 Medlemskab af Kongegolf 

 2 greenfee billetter 

 3 træningslektioner hos Robert 

 Medlemskab af Dame-/Herreklubben 
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Det er vigtigt med nye medlemmer, og forhåbentlig kan vi på 

denne måde tiltrække unge og ældre, der har lyst til at forsøge sig 

med golf, eller som har mod på at skifte klub. 

 

Kontingentet for 2018 vil efter bestyrelsens forslag blive følgende: 

 Juniorer:   1.800 kr. 

 Ung seniorer:  4.500 kr. 

 Seniorer:   7.900 kr., dog 8.000 kr. hvis ej BS. 

 

Og nu vi er ved økonomien. 

Så er det rigtig glædeligt, at vi kan sige goddag til to nye sponsorer: 

 Økonomi & Personale 

 Boysen El & Teknik. 

 

Tag rigtig godt imod vores nye medlemmer og tag rigtig godt imod 

vores nye sponsorer.  

Prøv at forestille Jer en green fee spiller, et nyt medlem eller en ny 

sponsor, der kommer i klubben en af de første gange. 

Den person skal modtages med så megen varme og så meget 

venlighed og god service, at han/hun fortæller alle sine venner, 

hvor dejligt der er i Fredensborg. 
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Og det er ikke blot kontoret, proshoppen eller restauranten, der 

skal performe maksimalt; Det skal vi alle sammen. 

Vi er alle ambassadører for FGC. 

Derfor er det en fælles opgave, at få FGC til at fremstå indbydende. 

 

For FGC’s fremtid er det afgørende, at vi bliver flere medlemmer, 

og at vi får flere sponsorer. 

Tag godt imod de nye. 

 

Og nu vi er ved at se lidt ud i fremtiden, så er der især to emner, 

jeg vil nævne her. 

 

Det første er So-Me. 

Det står for Sociale Medier. FGC vil fremover sætte større fokus på 

brug af de sociale medier, som uden tvivl fortsat kommer til at 

spille en stor rolle både som informationskanal og som 

markedsførings medie. 

Jeg håber, at der er mange, der vil følge FGC på Facebook, og at I 

skriver kommentarer og deler de ting, der er værd at dele. 

Det vil være med til at sprede interessen for vores golfklub, og det 

vil direkte eller indirekte betyde flere medlemmer og større 

sponsor interesse. 
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Vi tager også de sociale medier i brug, fordi udviklingen går den 

vej, og det er en måde at tiltrække og fastholde yngre mennesker 

på. 

Men brugen af de sociale medier vil fortsat være et supplement til 

vores sædvanlige måde at kommunikere til medlemmerne på. 

Så I skal ikke være nervøse. Information vil fortsat også komme ad 

de sædvanlige kanaler. 

 

Det andet er bestyrelsens alderssammensætning. 

Vi vil i år og de næste år foreslå, at der skiftes ud i bestyrelsen, 

således at flere unge kommer til at præge den fremtidige 

udvikling. 

Vi ved, at golfklubbens fremtid beror på, at vi får flere 

medlemmer, og flere medlemmer skal i høj grad komme fra de 

familier, der flytter til Fredensborg og omegn. Her vil de unge være 

et potentiale, som vi gerne vil have i tale. Og derfor skal der også 

ske en foryngelse i bestyrelsen. 

 

Afslutning 

2017 var igen et år, hvor bestyrelsen havde mange vigtige opgaver, 

der skulle håndteres.  

Tusind tak til bestyrelsen for godt arbejde.  
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Og 2017 var et år, hvor alle ansatte og frivillige i FGC har ydet en 

forbilledlig og beundringsværdig indsats, hvor loyalitet og 

kærlighed til klubben har vejet tungere end risikoen for en 

konkurs. 

Tak skal I have alle sammen, fordi I har holdt ud. 

Det er mit håb, at vi nu kan koncentrere os om at drive 

golfklubben.  

 

/Hans 


