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FGC – beretning om klubbens virksomhed for 2018 

 

Indledning 

Der findes tre grupper af mennesker, der næsten altid taler om 

vejret. Nemlig landmænd, fiskere og golfspillere. 

Og 2018 var ingen undtagelse. Vejret optog os meget i 2018, fordi 

sommeren var ekstrem tør. Men forinden var der et relativt vådt 

forår, som altså blev afløst af en usædvanlig tør sommer, hvor 

græsset nærmest så ud til at være visnet. 

Men grønt blev det igen, og undervejs fik banen - trods de 

ekstreme forhold - stor ros af mange. 

Allerede tidligt på året kom der meldinger fra greenfee spillere om, 

at vores greens var rigtig gode. Og sådan holdt de sig hele året. 

Vedrørende klubbens økonomi, så vil kassereren gennemgå 

regnskabet i enkeltheder, og jeg skal derfor blot her nævne, at det 

samlede driftsresultat på 85 t.kr. er 390 t.kr. bedre end 

budgetteret, hvilket vi anser for tilfredsstillende. Desværre falder 

vores egenkapital alligevel med 864 t.kr., og det skyldes, at vi i 

2018 fik et kurstab på 950 t.kr. i forbindelse med 

låneomlægningen ved rekonstruktionen. Det kommer kassereren 

nærmere ind på. 
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Medlemstal 

Den første januar 2017 var vi 868 ikke-passive medlemmer. 

Den første januar 2018 var vi 758 ikke-passive medlemmer. 

Den første januar 2019 er vi 761 ikke-passive medlemmer. 

Vi kan håbe på, at disse tal vidner om, at den konstante nedgang i 

medlemstallet siden 2013 nu er aftaget. 

En hemmelighed er det dog ikke, at vores golfklub fortsat har 

behov for flere medlemmer. 

Det er derfor bestyrelsens fortsatte hovedfokus at bringe 

medlemstallet op. 

”Hvordan vil I så gøre det?” vil mange sikkert spørge. 

Først og fremmest vil vi yde en ihærdig indsats på de sociale 

medier for at fortælle, hvilken fortræffelig klub vi har og fortælle 

om alle de spændende arrangementer, vi afholder her i 

Fredensborg. 

Dernæst afholder vi en introduktionsaften den 21. marts, og 

endelig afholder vi golfens dag den 28.april.  

Og så håber vi jo, at alle klubbens medlemmer vil være med til at 

promovere klubben.  

At få flere medlemmer er en opgave for os alle. 
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Kongegolf 

2018 blev det første år med Kongegolf. 

Fredensborg, Asserbo, Gilleleje og Hornbæk har – som I sikkert 

ved – lavet er aftale, så fuldtidsmedlemmer for 700 kr. om året kan 

få lov til i perioden 1. maj til 15. oktober (i 2019 er perioden 

udvidet til 1. november) at spille ubegrænset på alle fire baner. 

Det har været en stor succes i 2018, og vi fortsætter aftalen i 2019 

til uændret pris. 

I 2018 har i alt 1.116 medlemmer i de fire klubber benyttet sig af 

ordningen. Det fordeler sig med  

325 fra Fredensborg 

222 fra Gilleleje 

280 fra Hornbæk 

289 fra Asserbo. 

Ordningen er økonomisk sat sådan sammen, at klubben beholder 

200 kr., så går 10 kr. til administration og de resterende 490 kr. går 

i en pulje, som fordeles til klubberne i forhold til, hvor mange der 

har spillet banen. 

For Fredensborg har det betydet, at vi i 2018 har modtaget 

237.000 kr., hvilket er betydeligt mere end, hvad vi plejer at have i 

greenfee indtægter fra de tre andre klubber. Så på den baggrund 

anser vi Kongegolf ordningen for at være en succes. 
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Desværre har det ikke været muligt at booke tider på Hornbæk 

lørdag og søndag formiddag. Disse tider har været forbeholdt 

klubbens egne medlemmer. Og det er ikke muligt for Hornbæk på 

nuværende tidspunkt at ændre denne regel. 

Derfor har vi i Fredensborg besluttet, at vores egne medlemmer 

skal kunne booke tider på Fredensborg golfbane 1 uge før andre. 

Samtidig bliver tidsbestillingen ændret, så vores medlemmer kan 

booke 5 uger frem og greenfee spillere 4 uger frem. 

I øvrigt foregår samarbejdet med de tre andre golfklubber rigtig 

godt. 

Vi holder jævnligt møder med hinanden primært med formænd, 

næstformænd og klub managers. Men der holdes også møder 

vedrørende markedsføring og møder for at koordinere 

turneringsplaner. 

Vi er så småt ved at udvikle vores samarbejde på fire områder: 

1. Forædling af Kongegolf ordningen. 

2. Harmonisering administrative regler. 

3. Markedsføring af Kongegolf. 

4. Pilotprojekt med henblik på at finde mulige fælles 

besparelser. 

Det er et godt samarbejde, vi har med Kongegolf klubberne, og 

det er interessant at få indsigt i, hvor ens klubbernes udfordringer 

er. 
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Banen 

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

golfklub for alle, er fuldt ud opnået i 2018, hvor begyndere, øvede 

og elitespillere har givet udtryk for, at vores bane både er smuk og 

udfordrende.  

Vores greenkeepere har håndteret banen flot, og vi har kunnet 

glæde os over banen hver eneste dag. Og det - selvom 2018 

vejrmæssigt var et meget vanskeligt år. Der er virkelig grund til at 

takke for det store arbejde, der er udført. 

Allerede tidligt på året indløb de første rosende ord om vores 

greens og fairways, og at banen som helhed stod flot. 

Stor ros til greenkeeperne.  

Jeg er også sikker på, at mange glæder sig over nogle af de mindre 

forandringer, der sker på banen. For eksempel på hul 15, hvor der 

er ryddet op i buskene på gærdet, og på hul 5 er der også fældet 

meget over søen, så de dygtige nu kan slå direkte mod green. 

Sådanne små justeringer vil der også ske i 2019. 

Bunkeren bag hul 13 bliver nedlagt, mosen bag hul 7’s teested 

renses, og belægningen på visse broer forbedres. 

Vi må jo desværre erkende, at de helt store forandringer er der 

stadig ikke råd til, men baneudvalget gør, hvad de kan for at 

forædle vores bane med de midler, der nu er til rådighed. 
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Gul, rød og blå teesteder bliver i 2019 erstattet af meter 

angivelser, sådan som man også ser på de fleste andre golfbaner. 

Og endelig kan jeg nævne, at hegnet for enden af driving range vil 

blive renoveret. 

 

Sponsorer 

I 2019 har vi den glæde at byde tre nye store sponsorer 

velkommen. Det drejer sig om 

SmartGuard     Nordard     Carlsberg      

Hertil kommer, at en lang række af de lokale virksomheder har 

tegnet reklamer i baneguiden. 

Samtidig er det er stor glæde, at de store sponsorer fra 2018 igen i 

2019 har meldt sig som sponsor.  

Der skal lyde en stor tak for denne støtte. 

Det er vitalt for vores golfklub, at der er virksomheder, som støtter 

op om klubben. Tusind tak for det. 

I 2018 afholdt vi som noget nyt en særlig VIP sponsor dag, hvor de 

største sponsorer blev inviteret til en turnering og en bid brød og 

naturligvis ikke mindst en mulighed for at net-worke. Det 

gennemfører vi også i 2019. 
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Restaurant 

2019 skal i lighed med 2018 være et år med motto 

HUSK nu at bruge restauranten. 

Det har i 2018 været en fornøjelse at vide, at vi i FGC har en 

velfungerende restaurant. Og det har været en fornøjelse, at 

Cristine har taget nogle spændende initiativer. 

Vi håber, at I medlemmer vil bakke op om restauranten, sådan at 

vi som klub også bliver rost på dette område og sådan, at flere 

greenfee spillere kommer og besøger os. 

Og nu vi er ved restauranten, så har turneringsudvalget taget et 

super initiativ. 

”SPIL  & SPIS”   hedder det. 

SPIL & SPIS  - Turnering vil blive afholdt 5 fredage hen over 

sæsonen. 

Vi spiller ni hullers gunstart kl 17.00 med efterfølgende grillbuffet i 

restauranten. 

Vi håber, I vil tage godt imod SPIL  & SPIS. 

Det er en rigtig god måde, at styrke klub-livet på og også en god 

måde at støtte restauranten på.  

 

Proshop 

Det er meget vigtigt, at vi har en velfungerende Pro og Proshop.  
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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.   

Også i 2018 gav Proshoppen præmier, var sponsor til turneringer 

og afholdt modeshow. 

Tak for Jeres initiativer. 

I er altid hjælpsomme, uanset hvad og hvornår vi har behov for 

hjælp.   

I 2019 vil vi i samarbejde med DGI gennemføre det, vi kalder for 

”Skolegolf”. Vi vil her igennem vække interessen for golf hos de 

lokale unge. Og også gerne hos deres forældre og bedsteforældre. 

Så en dag i april/maj kommer der en masse unge og deres 

forældre til vores klub for at prøve at spille/lege golf.   

Projekt ”Skolegolf” gennemfører vi i samarbejde med DGI og 

sammen med Robert. 

 

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. Det er imponerende, hvad Annette og Ulla kan 

overkomme, godt hjulpet af Ingelise og i 2018 også af Lene. 
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Sportslige præstationer 

Fredensborg Golf Club har også i 2018 haft mange flotte sportslige 

præstationer. Jeg vil ikke liste dem alle sammen, men kan godt 

have lyst til at sige:  ”Kom op i klubben og følg vores dygtige 

golfspillere. Klap af dem, det fortjener de”. 

Og brug restauranten. 

 

Regionsgolf 

Vi har det tydelige indtryk, at der er mange, der ønsker at 

konkurrere med andre golfklubber inden for rammerne af 

regionsgolf.  

I 2019 er der tilmeldt hold i 8 rækker samt et kvalifikationshold til 

danmarksturneringen.  

Som noget nyt er der indført handicap-grænser i rækkerne 

således: 

 A-rækkerne hcp:   4,5  -  11,5 

 B-rækkerne hcp: 11,6  -  18,5 

 C-rækkerne hcp: 18,6  -  25,5 

 D-rækkerne hcp: 25,6  -  32 

Indførelsen af handicap-grænser skulle give mere lige og 

spændende matcher. 
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Klubber i klubben 

Igen i år bliver det sådan, at kaninerne spiller om mandagen, 

veteranerne om tirsdagen, herreklubben om onsdagen og 

dameklubben om torsdagen. 

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. 

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 1.1.2019 er vi 945 medlemmer heraf 184 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. 
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Det bliver igen et hoved fokus i 2019. 

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

flere medlemmer er en opgave, vi er sammen om.  

Igen i år har vi følgende tilbud til nye medlemmer: 

Nye medlemmer (ikke juniorer), der ikke har spillet golf tidligere, 

tilbydes: 

 Prøvemedlemsskab i 3 måneder for 1200 kr. 

 10 gratis fælleslektioner efter nærmere aftale 

Gratis lån af udstyr inkl. bag i prøveperioden 

Gratis regel-gennemgang 

 Spillemulighed med et FGC medlem 

 Forholdsmæssigt kontingent resten af året efter prøvetid 

 

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

medlemskab og i 2019 yderligere disse gratis fordele: 

 Medlemskab af Kongegolf 

 2 greenfee billetter 

 3 træningslektioner hos Robert 

 Medlemskab af Dame-/Herreklubben. 

Det er vigtigt med nye medlemmer, og forhåbentlig kan vi på 

denne måde tiltrække unge og ældre, der har lyst til at forsøge sig 
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med golf, eller som har mod på at skifte klub. 

I denne forbindelse skal der lyde en særlig tak til Kaninudvalget, 

mentorer og andre som sørger for at nye medlemmer kommer 

godt i gang. Tak for Jeres indsats. 

Kontingentet for 2019 vil efter bestyrelsens forslag blive følgende: 

 Juniorer:   1.800 kr. 

 Ung seniorer:  4.600 kr. 

 Seniorer:   8.100 kr., dog 8.200 kr. hvis ej BS. 

 

Og nu vi er ved økonomien. 

I begyndelsen af 2018 skrev vi til Jer, at klubben kunne få en del af 

den betalte moms refunderet, hvis   

1.  mindst 100 medlemmer gav klubben en gave på min 200 kr. 

2. at klubben blev godkendt som berettiget. 

 

Det var imponerende at se hvor hurtigt, der blev givet gaver, og 

foreløbig er resultatet, at vi er berettiget. Tusind tak for Jeres 

loyale indsats. Nu venter vi blot på, at vi bliver blandt de heldige, 

som opnår en momsrefusion. 

 

Afslutning 

2018 var igen et år, hvor bestyrelsen havde mange vigtige opgaver, 
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der skulle håndteres.  

Tusind tak til bestyrelsen for godt arbejde.  

Og 2018 var et år, hvor alle ansatte og frivillige i FGC har ydet en 

forbilledlig og beundringsværdig indsats. 

Tak skal I have alle sammen, for Jeres loyalitet. 

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

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

Sådanne personer 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. 

Og det er ikke blot kontoret, proshoppen eller restauranten der 

skal performe maksimalt; Det skal vi alle sammen. 

Vi er alle ambassadører for Fredensborg Golf Club. 

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

/Hans 


