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FGC – beretning om klubbens virksomhed for 2019 

Indledning 

Fredensborg Golf Club er inde i en god udvikling. 

Vi har en bred medlemsskare, der loyalt bakker op om klubben, og 

med en stor andel af frivillige, som er villige til at yde en indsats. 

Langt de fleste golfklubber har i de seneste år lidt under vigende 

medlemstal, og næsten alle ønsker i dag at få flere medlemmer. 

I Fredensborg Golf Club ser udviklingen sådan ud: 

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

Den første januar 2019 var vi 776 ikke-passive medlemmer. 

Den første januar 2020 er vi 791 ikke passive medlemmer. 

Så på mange måder er der grund til at være tilfreds med 

udviklingen af vores golfklub. 

Imidlertid er det ikke nogen hemmelighed, at også vores golfklub 

fortsat har behov for flere medlemmer. 

Det er derfor bestyrelsens fortsatte hovedfokus at bringe 

medlemstallet op. 

I Fredensborg Kommune gennemføres mange boligbyggerier, og 

der er en pæn tilgang af borgere til kommunen. Vi håber, at 

golfklubben kan nyde godt af denne tilvækst. Det vil vi forsøge at 

lave en plan for. 

Vi vil nedsætte et rekrutteringsudvalg med fokus på at hverve nye 

medlemmer og hermed øge rekrutteringsindsatsen, og sætte 

speederen i bund i forsøget på, at vi får flere medlemmer. 
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På nuværende tidspunkt har vi planer om følgende: 

 Introduktionsaften 

 Golfens Dag 

 Mini Golfens Dag 

 Skolegolf 

Kontakt til foreninger (f.eks. Diabetesforeningen) 

Åbent hus arrangement 

Annoncering 

So-Me markedsføring. 

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

til at promovere klubben.  

At få flere medlemmer er en opgave for os alle. 

 

Medlemsformer 

Bestyrelsen har i det forløbne år overvejet, om vi skulle 

introducere nye medlemsformer. 

Mange medlemsformer, som optræder i andre klubber, har 

imidlertid den egenskab, at hvis vi introducerer dem her i FGC, så 

vil vores indtægter falde betydeligt. 

Vi erkender, at det omvendt også kunne tiltrække nye medlemmer, 

hvis nye medlemsformer blev indført, men vores vurdering er, at 

det næppe vil kompensere for nedgangen i indtægterne, og 

fordelene vil kun forekomme med en betydelig usikkerhed. 



 

3 
 

Visse nye tiltag vil vi dog introducere. 

For det første vil vi gerne give gæsterabat til alle greenfee spillere, 

der spiller med et medlem af FGC. 

Det vil sige, at også ”F-medlemmer” fremover kan opnå 

gæsterabat. 

Dernæst er bestyrelsens konklusion, at vi vil indføre følgende 

nyskabelser: 

A. Sommer-medlemskab, som er et 2 måneders medlemskab 

for personer, der har DGU kort uden ”F-markering” fra en 

anden klub.  

B. 9-hullers greenfee for gæster, der kun ønsker at spille 9 

huller. 

De nærmere vilkår for de påtænkte nyskabelser, vil blive 

udarbejdet og kommunikeret. 

 

Golfspilleren i centrum 

DGU har et rigtig godt værktøj, der hedder ”Golfspilleren i 

centrum”, som vi i 2019 har benyttet os af. 

På baggrund af svarene på en række spørgsmål, får vi et 

nogenlunde klart billede af, hvad vores medlemmer og vores 

gæster synes om  

 Banen 

 Pro-shoppen 

 Restauranten 

 Kontoret. 



 

4 
 

Sammenligner vi vores medlemmers svar med et benchmark for 

alle golfklubber, så ligger vi generelt ret godt. 

Vi, der kender banen og faciliteterne, og som kommer her 

jævnligt, vi er godt tilfredse. 

I det store hele er vores gæster også meget tilfredse. 

Men der er ting, vi godt kan gøre bedre. Ting som afspejles i nogle 

kommentarer, hvoraf jeg synes, nogle enkelte skal nævnes: 

Rough er for høj og bolden bliver ofte væk. 

Markering og skiltning er for dårlig visse steder. 

Afstandsmarkering på driving range kunne være bedre. 

Bedre orientering kunne ønskes, når greens er priklet. 

Eksemplerne viser, at de ting vores gæster kunne ønske sig bedre, 

ja det er også noget, vi kan og skal gøre noget ved. Og det meste 

er allerede gjort. 

 

Nye regler 

Skal man tage flaget op eller ej, når der puttes? Skal der bruges E5-

regel eller ej? 

Ja, mange nye overvejelser er kommet ind i vores spil. 

De fleste af de nye regler er blevet til, for at få spillet på banen til 

at flyde bedre, og for at få runderne til at blive afviklet hurtigere. 

 

Men pas på ikke at ødelægge hullerne, hvis flaget tages op, mens 

der ligger en bold i hullet. 
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Det er bestyrelsens vurdering, at de nye regler er modtaget godt, 

og i det store hele er der kommet et fint flow på banen. Det 

betyder også at Gunstart-turneringer afvikles på ca. 4,5 time. 

De nye regler blev der undervist i i begyndelsen af året, og det er 

mit indtryk, at det er forløbet rigtig godt.  

En stor tak til underviserne, som gjorde et stort arbejde. 

 

Kongegolf 

2019 var så det andet år med Kongegolf, hvor fuldtidsmedlemmer 

af Fredensborg, Asserbo, Gilleleje og Hornbæk for 700 kr. om året 

kan få lov til i perioden 1. maj til 1. november at spille ubegrænset 

på alle fire baner. 

Det var en stor succes i 2018, og det har vi også oplevet i 2019. 

I 2019 har i alt 1.020 medlemmer i de fire klubber benyttet sig af 

ordningen. Det fordeler sig med  

291 fra Fredensborg 

211 fra Gilleleje 

269 fra Hornbæk 

249 fra Asserbo. 

Ordningen er økonomisk sat sådan sammen, at hver klub 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 de respektive baner. 

Og ser vi på, hvor mange der har spillet banerne, ser det sådan ud: 
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1.782 runder på Fredensborg 

1.655 runder på Gilleleje 

1.147 runder på Hornbæk 

1.068 runder på Asserbo. 

Vi må glæde os over, hvor mange der har spillet vores bane. Og 

økonomisk set har det betydet, at vi i 2019 samlet set har haft en 

indtægt på 216.000 kr., hvilket dog er lidt mindre end i 2018, men 

stadig væsentligt mere, end vi fik i greenfee indtægter før 

ordningen startede. Så på den baggrund anser vi fortsat Kongegolf 

ordningen for at være en succes, som fortsætter i 2020. 

I øvrigt foregår samarbejdet med de tre andre golfklubber rigtig 

godt. 

Der holdes jævnligt møder klubberne imellem, og erfaringer og 

fælles udfordringer drøftes.  

En af de ting, vi måske kan få glæde af, er, at greenkeeperne har 

talt om, at de vil hjælpe hinanden i visse situationer, bl.a. ved 

soignering af banen som derved kan gennemføres med færrest 

mulige gener. 

 

Momsrefusion 

I 2018 var der over 100 medlemmer, der gav klubben en gave på 

mindst 200 kr. 

Det betød, at vi blev berettiget til at søge om momsrefusion, og 

det gav et positivt resultat. I alt har vi i 2019 modtaget godt 

130.000 kr. i momsrefusion. 
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Hele processen med ansøgning om momsrefusion er gentaget i 

2019, hvor over 100 medlemmer igen, hver har givet gave til 

klubben på mindst 200 kr. 

Tak skal I have alle Jer, der på denne måde støtter op om klubben 

og styrker vores økonomi. 

I øvrigt er gaven til vores golfklub fradragsberettiget. Man skal 

henvende sig til kontoret, hvis den mulighed ønskes.  

Og udnytter man fradragsretten, er der jo grundlag for at give et 

større beløb. 

 

Banen 

I 2018 var udfordringerne, at det ikke regnede nok. 

I 2019 har udfordringerne været, at det regnede for meget især i 

slutningen af sæsonen. 

Det har betydet, at flere huller har været lukket i perioder, hvilket 

vores medlemmer naturligvis har lidt under. 

Hertil kommer, at det også er gået lidt ud over greenfee 

indtægterne. 

Men det gode er, at vores greenkeeper har fået hul 13 og 14 

drænet på en bedre måde; sådan kan vi hvert år forbedre banen, 

så den bliver bedre rustet til klimaforandringerne.   

Vi må 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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Vores greenkeepere med Per i spidsen yder hver dag en meget 

stor indsats og ofte langt over normal arbejdstid. Hertil kommer at 

frivillige kræfter også har medvirket til, at få det hele til at lykkes. 

Der er grund til at sige tak for den store indsats, der er ydet og 

være stolte over, den måde vores bane passes på. 

I år vil vi se, at der bliver sat mange nye fuglekasser op i træerne. 

Det er hyggeligt, når fuglene bygger rede og får unger, men det er 

også praktisk, fordi mange fugle er med til at mindske 

ormeangreb. 

 

Sponsorer 

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

velkommen. Det drejer sig om 

DCC Energi Center A/S 

Shell / 7-Eleven, Frederiksværk 

HTO Beton. 

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

tegnet reklamer i vores baneguide. 

Desværre har to sponsorer opsagt deres sponsorater, men ellers 

har alle øvrige trofaste sponsorer igen i 2020 meldt sig som 

sponsorer.  

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. 
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Der skal lyde en særlig tak til SuperBrugsen, fordi de har 

accepteret en ændring i deres sponsorat. 

De bagmærker, som har båret SuperBrugsens logo, udgår, og der 

indføres nye mere tidsvarende bagmærker, som ikke vil blive 

udskiftet hvert år. 

SuperBrugsens logo vil fremover optræde på putting-greenen. 

 

Restaurant 

2020 skal i lighed med 2019 være et år med vores motto: 

HUSK nu at bruge restauranten. 

Det er en fornøjelse at vide, at vi i FGC har en velfungerende 

restaurant. Og det har været en fornøjelse, at Cristine i 2019 tog 

nogle spændende initiativer. 

Vi håber, at I medlemmer igen i år vil bakke op om restauranten, 

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

at flere greenfee spillere vil komme og besøge os. 

I 2020 vil vi i løbet af året opleve det, vi kalder for ”GUL – 

mandag”. 

Når det er ”GUL- mandag”, så er der rabat på greenfee og på 

spisning i restauranten.  

Mandag er valgt, fordi det ofte er en lidt stille dag for 

restauranten. 

I øvrigt skal det tilføjes, at Hornbæk har ”GUL-tirsdag”, Asserbo 

”GUL-onsdag” og Gilleleje ”GUL-torsdag”. 
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Proshop 

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

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

sætter overordentlig stor pris på den måde, de driver deres 

foretagende på.   

Også i 2019 gav Proshoppen præmier, var sponsor til turneringer 

og afholdt åbne turneringer både for damerne og for herrerne. 

Tak for Jeres initiativer. 

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

hjælp.  Det gælder også, når vi iværksætter ”Skolegolf”. 

Så stiller vores PRO op og yder en prisværdig indsats. 

Tak for det. 

 

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.  

Vi har i 2019 haft nogle udfordringer med bemandingen på 

kontoret. 

Vores bogholder gennem de sidste 8 år stoppede i efteråret 2019. 

Men det er lykkedes at ansætte en ny bogholder på deltid, Karin 

Mathiasen. Karin er selv golfspiller, så hun har god forståelse for 

klubbens aktiviteter. 
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Til sommer kommer vores sommerhjælp, Kristine tilbage og 

hjælper på kontoret mandag, tirsdag og fredag. 

Der er fortsat mange opgaver, der skal løses på kontoret, og det 

glæder os, at vores gæster giver rosende tilbagemeldinger om 

deres oplevelse. 

 

Sportslige præstationer 

Fredensborg Golf Club har også i 2019 haft mange flotte sportslige 

præstationer, som vi kan være stolte af.  

Vi har en stor velfungerende junior afdeling. 

Vi har en super elite afdeling, der netop har spillet sig i 1. division, 

og som i øvrigt består af søde unge mennesker, som er gode 

kammerater. 

Samtidig med at det er guld værd at have en stor bred loyal 

medlemsskare, så er det også vigtigt at have en velfungerende 

juniorafdeling og elite afdeling. 

Jeg vil ikke liste alle de flotte præstationer her, men jeg vil gerne 

understrege, at både vores juniorer, vores elite og vores 

regionshold har gjort det rigtig godt i 2019. Det kan vi godt være 

stolte af. 

Og lad mig så gentage, hvad jeg også nævnte sidste år: ”Kom op i 

klubben, når der er turneringer og følg vores dygtige golfspillere. 

Klap af dem, det fortjener de”. 

HUSK nu at bruge restauranten. 
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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, og det er mit klare indtryk, at 

nye medlemmer bliver taget godt imod. 

Mange frivillige medlemmer holder liv i klubberne i klubben og 

mange frivillige yder også på en lang række andre områder en 

særdeles værdifuld indsats for vores golfklub. 

I 2019 har der været særligt stort pres på kaninudvalget og på 

gruppen af mentorer, fordi vi har haft mange prøvemedlemmer og 

i øvrigt mange nye medlemmer. 

Det har også øget behovet for træning. 

Så på flere områder har travlhed og arbejdspres vidnet om, at det 

går godt for klubben. 

Tak skal I alle sammen have for den store indsats, der er ydet. 

Vi håber naturligvis, at 2020 igen bliver et år med stor aktivitet 

med mange nye medlemmer og prøvemedlemmer. 

 

Afslutning 

2019 var igen et år, hvor der var mange vigtige opgaver, der skulle 

håndteres og også et år, hvor alle ansatte og frivillige i FGC ydede 

en solid og loyal indsats. 

Det skal I have en stor tak for. 
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Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, for 

konstruktive drøftelser og for gode beslutninger. 

Ud over  

HUSK nu at bruge restauranten 

så er en anden af mine kæpheste følgende: 

Når et nyt medlem, en ny sponsor eller en gæst kommer i klubben 

en af de første gange, så skal personen 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 så er jeg sikker på, at den gode udvikling FGC er inde i, vil 

fortsætte. 

Det er vores alles ansvar. 

Vi er alle ambassadører for Fredensborg Golf Club. 

 

Februar 2020/Hans 

 


