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FGC – beretning om klubbens virksomhed for 2020 

Indledning 

Covid – 19 ødelagde sæson starten 2020 for alle golfklubber og 
derfor også for Fredensborg Golf Club.  

Da året startede, var vi virkelig godt forberedt og indstillet på, at 
året 2020 skulle være et år med rigtig stor vækst, et år med 
spændende turneringer, et år med sociale aktiviteter, et år med 
gang i restauranten, i Shoppen og med træning. Det var, hvad vi 
havde forberedt os på, og hvad vi håbede. 

Ansatte og alle udvalg, klubberne i klubben, mentorer og i det hele 
taget alle frivillige var top-trimmet og klar til at yde en super 
indsats.  

MEN så satte Covid - 19 en kæp i hjulet. 

Fra begyndelsen af marts og frem til 18. maj 2020 kom DGU med 
forskellige anbefalinger lige fra kun at spille i 2 bolde med egen 
makker og kun berøre eget udstyr til helt at lukke banen, 
træningsområder og klubhuset. I en kort periode, hvor DGU’s 
anbefaling var at lukke alt helt ned, valgte vi kun til dels at følge 
DGU’s anbefalinger. Vi mente, at golf ikke var anderledes end at gå 
en tur i skoven eller købe ind i supermarkedet. Banen var derfor 
åben, dog med en række restriktioner.  

Beslutningen om ikke 100% at følge DGU’s anbefaling skabte dog 
hurtigt en del kritik både fra medlemmer, medier og andre 
klubber. ”Vi udviste ikke samfundssind”, lød det. Kritikken 
udviklede sig til et pres, der blev så stort, at vi hurtigt traf den 
beslutning, herefter at følge DGU’s anbefalinger. 
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Året generelt 

2020 har været et yderst vanskeligt år for vores ansatte, for 
restauranten og for pro’en og shoppen. 

Hele tiden har de skulle tilpasse sig nye retningslinier, og mange 
forskellige ændringer skulle implementeres. 

Det gælder også for vores mange frivillige, der på den ene eller 
anden måde har været med til at planlægge aktiviteter for FGC. 

Stort set alle planer er blevet ændret og tilrettet de omskiftelige 
retningslinier. 

Der skal derfor lyde en stor tak til de ansatte og alle frivillige, som i 
2020 har ydet en stor indsats. 

Og også en stor tak til medlemmerne. Det har ikke været nemt at 
skulle navigere i forskellige regler og retningslinier i 2020. Men vi 
synes, det trods alt er gået rigtig godt. Tak for det.  

 

Nye medlemmer 

Sidste år sagde vi, at ”Fredensborg Golf Club er inde i en god 
udvikling.” 

Det frygtede vi, at Corona krisen ville sætte en stopper for i 2020. 

Imidlertid har det vist sig, at Fredensborg Golf Club er kommet 
betydeligt bedre ud af 2020, end vi frygtede. Også her har ansatte 
og frivillige en stor del af æren, dels fordi omkostningerne er holdt 
i nogenlunde ro, og dels fordi den generelle interesse for golf har 
medført, at vi har haft rigtig mange prøvemedlemmer, hvilket igen 
skyldes, at rekrutteringsudvalget har ydet en meget stor indsats 
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med at skaffe nye medlemmer. 

 

Det er vores vurdering, at de fleste golfklubber har haft god tilgang 
af nye medlemmer i 2020. 

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 var vi 791 ikke-passive medlemmer. 

Den første januar 2021 er vi 833 ikke-passive medlemmer. 

Så på mange måder er der grund til at være tilfreds med 
udviklingen i 2020, og en nettovækst på 42 aktive medlemmer i 
2020 er den største vækst i 8 år.  

Imidlertid er det ikke nogen hemmelighed, at vi fortsat har behov 
for flere medlemmer. 

Det er derfor bestyrelsens fortsatte hovedfokus at bringe 
medlemstallet op. 

Rekrutteringsudvalget har i 2020 gjort den erfaring, at potentielle 
nye medlemmer bedst findes via internettet. 

I samarbejde med firmaet ”Funnel First” har vi lavet en direkte 
markedsføring, der hen over året har givet godt 80 personer, der 
har deltaget i ”Intro-dage”, og heraf har mange sagt ja til at blive 
prøvemedlemmer, og en meget stor del heraf er allerede blevet 
rigtige medlemmer. 

Det vil også i 2021 være den måde, vi først og fremmest vil benytte 
for at få flere medlemmer.   
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Og så vil vi igen i år tilbyde favorable vilkår både til helt nye 
golfere og til nye medlemmer med et DGU kort. 

Vi håber fortsat, at alle klubbens medlemmer vil være med til at 
promovere klubben.  

At få flere medlemmer er en opgave for os alle. 

Der er ingen tvivl om, at antallet af prøvemedlemmer har stillet 
meget store krav til mentorer, kaninguider og kaninudvalg. 

Vi synes, der er gjort en super indsats, men uden tvivl kan flere 
ting forbedres, og det er der et udvalg i gang med at se på. 

 

Økonomi 

Det økonomiske resultat for året 2020 ser tilfredsstillende ud. Det 
skyldes blandt andet, at vi har haft rigtig mange greenfee spillere, 
hvilket har givet en noget større indtægt, end vi havde i 2019 og 
også større, end vi havde budgetteret. Men det skyldes også, at vi 
hele året har ageret med forsigtighed og bl.a. udskudt en lang 
række projekter. 

Til gengæld har vi i år foretaget en del hensættelser til projekter, 
som vi planlægger at gennemføre i 2021. 

Vores kasserer vil senere gennemgå regnskabet i enkelthed, men 
det skal her understreges, at til trods for det acceptable resultat, 
så er der fortsat behov for flere medlemmer. Det er der, fordi vores 
kontingent fortsat ligger i den høje ende af markedet, og var vi 
flere medlemmer, ville økonomien være bedre, og dermed 
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behovet for et højt kontingent mindre. 

Endvidere skal vi 2023 foretage en omlægning af klubbens lån, 
hvilket muligvis kan medføre en øget byrde. 

 

Banen 

Vi har desværre ikke nogen Par-3 bane.  

Det betyder, at vores uøvede medlemmer og prøvemedlemmer 
må betjene sig af den store bane og spille fra grønt teested. 

Det er derfor vigtigt, at vi lærer vores nye medlemmer og 
prøvemedlemmer, hvordan man som spiller kan sikre et fornuftigt 
flow på banen. 

Vi skal alle være her, og vi skal derfor alle være opmærksomme på 
at holde et godt tempo, når vi spiller golf. 

I øvrigt er der visse overvejelser om, at lave nogle Par-3 prøve 
huller i området mellem hul 15 og hul 12. 

Det ville antagelig aflaste banen lidt og være et godt trænings 
supplement for mange. 

Men foreløbig har andre projekter været vigtigere.  

På hul 17 sker det desværre ofte, at vildfarne bolde rammer taget 
på huset bag højre side af fairway. 

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende for beboerne, og vi vil 
derfor snarligt gennemføre ændringer, så risikoen minimeres. 

Når det så er nævnt, må vi konstatere, at vores greenkeepere igen 
leverede en super bane i 2020. Det er en fornøjelse at spille på 
vores bane, når fairways og greens er i top, hvilket de har været. 
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Som spillere skal vi huske, at vise respekt for det arbejde vores 
greenkeepere udfører. Den respekt kan vi bl.a. vise ved at rette 
nedslagsmærker op og ved at afvente greenkeepernes anvisninger, 
inden vi slår det næste slag. Det er noget vi skal huske i 2021. 

 

Kongegolf 

2020 var så det tredje 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 2019, og det har vi også oplevet i 
2020. 

I 2020 har i alt 1.140 medlemmer af de fire klubber benyttet sig af 
ordningen. Det fordeler sig med  

331 fra Fredensborg 

232 fra Gilleleje 

302 fra Hornbæk 

275 fra Asserbo. 

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

2.414 runder på Fredensborg 

2.509 runder på Gilleleje 

1.745 runder på Hornbæk 

1.702 runder på Asserbo. 
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Vi må glæde os over, hvor mange der har spillet vores bane. Og 
økonomisk set har det betydet, at vi i 2020 samlet set har haft en 
indtægt på godt 230.000 kr., hvilket er lidt mere end i 2019, og 
væsentligt mere, end det vi fik i greenfee indtægter fra de andre 
klubber i alt før ordningen startede.  

Kongegolf ordningen har således været en stor succes, og den 
fortsætter i 2021, hvor gebyret for at deltage i ordningen er fastsat 
til 750 kr. 

 

Momsrefusion 

I 2019 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 2020 modtaget godt 
130.000 kr. i momsrefusion. 

Hele processen med ansøgning om momsrefusion er gentaget i 
2020, 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. 
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Sponsorer 

I 2020 har vi den glæde at byde tre nye klub-sponsorer 
velkommen.  

Det drejer sig om 

 Dalgaard Køleteknik, ApS 

 Vivian Mandøe, Erhvervspsykolog 

 Handelsbanken, Helsingør 

Hertil kommer, at en lang række af de lokale virksomheder har 
tegnet reklamer i vores baneguide. 

Vi vil meget gerne gøre, hvad vi kan for at promovere vores 
sponsorer noget mere. 

Gennem klub-informationen vil vi i højere grad omtale vores 
sponsorer. 

Husk at vi som medlemmer ofte har visse fordele ved at handle 
med vores sponsorer.  

Desværre har fire sponsorer opsagt deres sponsorater. 

Det er naturligvis trist, når det går den vej, men der skal alligevel 
lyde en stor tak for den støtte og loyalitet, disse sponsorer har 
udvist. 

Det er vitalt for vores golfklub, at der er virksomheder, som støtter 
op om klubben. Tusind tak for det. 
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Fire virksomheder yder et betydeligt bidrag til vores elite. 

Det er 

 Termonova A/S 

 Poul Sejr Nielsen A/S 

 Shell / 7-Eleven, Frederiksværk 

 Grevernes Golf Shop 

 

Og skal vi så lige give alle sponsorer en stor hånd. 

 

Restaurant 

2021 skal i lighed med 2020 være et år med vores motto: 

HUSK nu at bruge restauranten. 

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. 

2020 har været et svært år for restauranten med alle 
restriktionerne. 

Take-Away har været godt og mange medlemmer har benyttet det. 

Sidst på året lejede vi et telt, så vi kunne afvikle nogle af de vigtige 
turneringer og samtidig bruge restauranten. 

Der er grund til at takke Cristine og Co for den fleksibilitet og 
venlighed, vi har oplevet under vanskelige forhold.  
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Pro og 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 2020 gav Proshoppen præmier, var sponsor til turneringer 
og afholdt åbne turneringer.  

 

Nyt hcp 

I 2021 får vi alle nyt handicap, og bortset fra at højeste handicap 
bliver 54, så tror jeg alle stiger i hcp. Det bliver interessant at følge, 
hvordan de nye regler vil udvikle sig, og om det får afledede 
effekter. 

 

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 2020 haft nogle udfordringer med bemandingen på 
kontoret, men det er glædeligt, at Annette er tilbage.  

Vi har fastansat Peter Farholt med 24 timer i vinter halvåret og 30 
timer i sommer halvåret. 

Vores bogholder Karin vil fortsat være på kontoret ca. 1 dag om 
ugen. 
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Sportslige præstationer 

Fredensborg Golf Club har også i 2020 haft mange flotte sportslige 
præstationer, som vi kan være stolte af.  

Vi har en stor velfungerende junior afdeling. 

Vi har en super elite afdeling, som sidste år spillede sig i 1. 
division, og som bevarede den fine placering i 2020. 

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 2020. Det kan vi godt være 
stolte af. 

En særlig tak skal lyde til Emil Kjeldsen, som flittigt på Facebook 
har fodret os med turneringsresultater året igennem. Tak Emil. 

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. 

 

Klubber i klubben 

Igen i år bliver det sådan, at kaninerne spiller om mandagen, 
veteranerne om tirsdagen, herreklubben om onsdagen og 
dameklubben om torsdagen. 
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Der kommer særligt mange kaniner i år og forhåbentlig også 
mange prøvemedlemmer. Det kan muligvis betyde, at kaninerne 
skal spille to gange om ugen. Det vurderes i øjeblikket. 

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 2020 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 2021 igen bliver et år med stor aktivitet 
med mange nye medlemmer og prøvemedlemmer. 

 

Afslutning 

2020 var et år, hvor intet var, som det plejer at være. 

Golfsportens berettigelse viste sig på bedste vis, men desværre på 
en uhyggelig baggrund. 
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Desværre ser 2021 ud til også at blive et år med restriktioner, men 
vi er sikre på, at FGC også vil klare de udfordringer, der kommer i 
2021, takket være en dygtig medarbejderstab og en flittig og loyal 
gruppe af frivillige.  

Det skal I have en stor tak for. 

 

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, for 
konstruktive drøftelser og for gode beslutninger. 

 

Februar 2021/Hans 

 


