
Corona virus

• Næsten 100 nyhedsmails fra DGU

• Mange henvendelser og regler fra kommunen

• Finde lokale med plads – der var kun denne dato

• Man skal blive på pladsen

• Også ved optælling af stemmer m.v.

• Strenge regler for opsætningen af stole 

• Vi får ingen pause

• Ingen rygning på skolens område

• Ikke røre ved mikrofon



Brøndby Golfklub
Velkommen til

Generalforsamling 2020
onsdag d. 14. oktober



Dagsorden



Dirigent

• Bestyrelsen foreslår valg af Bent Schou



Dagsorden



Brøndby Golfklub

Generalforsamling 14. oktober 2020 
Bestyrelsens beretning

v/Formand Tage E. Jensen



Velkommen til generalforsamling 

• Først lidt statistik/økonomi

• Udviklingen og frivilligt arbejde

• Vores tiltag i 2019-2020 - 1

• Begyndere og Frivillig arbejde v/ Helge

• Banen v/ Peder 

• Junior v/ Jesper

• Vores tiltag i 2019-2020 - 2



Først lidt statistik for 2019-20

• 30. sept. 2019 var der 148.570 golfspillere i DK – et 
fald på 474 golfspillere fra 2018

• 31. dec. 2019 var vi 969 (-11) medlemmer i BGK –
heraf 55 under 25 år (+ 91 passive) (736 fuld tids + 2)

• I Brøndby Golfklub 2020:

• har vi fået 176 nye medlemmer frem til okt. – og en 
stor netto tilgang – og nu med gunstart på 9 huller

• har vi haft væsentlig flere betalende greenfee spillere 
sammenlignet med 2019

• har der grundet Corona være færre aktiviteter i 
foråret



Klubbens økonomi

• Som vanligt fokus på økonomistyring 

• Vores mantra er fortsat at ”Vi kan og vil ikke 
forsøge at spare os til succes”

• Økonomisk har 2019 været et godt år på 
mange områder – og 2020 er endnu bedre

• Vi har dog i 2019 haft en rigtig dårlig sag med 
forkert aflønning af nogle medarbejdere

• Mere om økonomien fra Martin



Udviklingen i 2019 (2020)

• Ny chefgreenkeeper – medarbejderstab ændret – det har været 
en personalemæssigt turbulent periode. 

• Mange aktiviteter organiseret af 
medlemmer - Åben herredag, 
Pink cup, m.v.

• En fortsat succes med gratis 
undervisning til fuldtids medlemmer

• Kampagne med nedsat greenfee
m.v. i efteråret 2019

• REGN og lukket bane i perioder

• Ny banerekord af Cornelius Sejer Olsen



Tiltag i 2019 og 2020 
– Diff. Greenfee med rabat for spil med et medlem – dette 

forsøg var ikke meget brugt og er stoppet igen

– 100 nye træer plantet og hul 13-14 færdiggjort

– Frit spil aftale fortsættes i 2021
med Harekær/Sorø/Vallø

– Etablering af gode 
vintergreens

– Etablering af 3 teesteder på
11 huller i efteråret hvis muligt

– Corona-lukket i foråret 2020

– Brøndby Golfklub har fuldt 
anbefalingerne fra DGU 
vedr. håndtering af Covid 19

– Klubben har fået 5 mono buggies fra et gavmildt medlem



Det sportslige

3. Division senior 
manglede kun 1 
point for at blive i 
rækken

Dame- og herrehold i 
kval rækken 
kæmpede bravt, men 
sluttede sidst

5 hold i Danmarks-turneringen i 2019. Den største trup i mange år

3. Division Veteran  
manglede 1 point for 
oprykning til 2. div

ELITEN

2020 resultater
• 6 hold i Danmarks 

turneringen
• Superveteran 3. 

plads i kval rækken
• Vi mangler spillere 

til dameholdet
• Nedrykning til 5. 

division for 
herrerne

• Seniorerne missede 
oprykning, bliver i 
kval. Rækken

• Veteraner vandt 
puljen 

• Ca. 35 spillere i 
truppen

Herre 5 division 
vandt puljen og 
rykker op



Begyndere og 
Frivilligt arbejde

v/ Helge



Frivilligt arbejde i klubben 2019-2020
• Frivillige er en uvurderlig gruppe i klubben som tæller ca. 85 

medlemmer, og der er plads til mange flere
• I løbet af året har frivillige gjort en stor forskel, og arbejdet med at 

vedligeholde og forbedre områder i klubben

• Klubhuset, terrassen,  baneservice, og plantning af træer, med mere, 
kan ikke påskyndes nok

• Konkrete opgaver er vejen frem til de frivillige  

• Fastholde og udvikle det frivillige arbejde i klubben

• I løbet af 2020 ville vi forsøge at få et haveudvalg op at stå, som under 
chefgreenkeeperens anvisning vedligeholder og forbedre områder på 
klubbens arealer

• Vi skulle gerne nå ca. 14 personer.



Frivilligt arbejde i BGK
Rigtig mange siger ja til at arbejde frivilligt for 
klubben – vi har bl.a:

– Afholdt Golfens Dag (med godt 
tilbud på dagen)

– Klubber i Klubben som kører på alle 
områder

– Afholdt arbejdsdage på banen m.v.

– Afholdt familie søndage

– Holdt en lang række åbne 
turneringer og ture til andre baner

– Og meget meget mere i vores 
udvalg, bestyrelse m.v. 



Banen – 2019 (2020)

v/ Peder Sustman



Banen

• 1. marts 2019 ny chefgreenkeeper og ny baneudvalgsformand slut marts
• Færdiggørelse af nyt hul 13, nyt teested på hul 14
• Vedligehold af maskiner, dokumentation m.v. skulle forbedres

Brøndby Golfklubs golfbane skal være en attraktiv, udfordrende, velplejet og 
miljøvenlig bane til glæde og gavn for medlemmer og gæster.

• P.g.a. greens uensartede tilstand besluttedes det at skifte græssort fra bl.a. krybende 
hvene til rødsvingel, som er modstandsdygtig over for svamp, og som ikke kræver kemi. 
Greens består nu af ca. 30% rødsvingel. 

Plejeplan
• Forgreens og Greens: Hyppig dybdeluftning og hurtigprikning, 

topdressing, propoptagning, eftersåning med rødsvingel
• Fairways vertikalskæres i starten af sæsonen og dybdeluftes i 

slutning af sæsonen
• Teesteder dybdeluftes, eftersås 1 gang, vertikalskæres og 

topdresses ca. 3 gange

Svamp i greens 30.03.2020



Banen

• Udskiftning i greenkeeperstaben efterår 2019 til nu, hvor der er 2 
fastansatte og 1 sæsonansat, som slutter med udgangen oktober. 1 
sæsonansat sluttede ved udgangen af september. Derudover har 5 andre 
været igennem systemet. En personalemæssigt turbulent periode.

Hvad er der så sket siden marts 2019 udover daglig pleje og vedligehold

• 100 træer plantet marts 2019
• Nye next tee skilte
• Ny out of bounds markering
• Fjernelse af træer Par-3 bane, hul 3 og hul 9 
• Puttinggreen er renoveret med nyt vandingsanlæg
• Ny bro på hul 17 (tak til Arne)
• Renovering af område omkring greenkeepergård
• Fairwaybunker hul 14 er renoveret/ombygget



Banen

Hvad vil vi mere
• Beskæring af bevoksning langs søer, vandløb og hegn
• Fjerne siv i søer og vandløb
• Planlagt tre teesteder, på 11 huller
• Igangsat nyt teested på hul 13
• Introduktion af numre i stedet for gul og rød

• I gang med renovering af vandingsanlæg/sprinklerhoveder/vandingsbokse 
• Jordbunker, grene m.v. fjernet ved p-plads ved det gule palæ og greenkeepergård
• Ladet græsset gro visse steder i roughen. Sparer ressourcer. Godt for fugle- og 

dyreliv
• Taget nyt hul 13 og 17 i brug

• Fjernet gamle green og venstre bunker på hul 13
• Færdiglavet nyt teested på hul 14



Vognforbud

Vognforbud
Vognforbud indføres for at beskytte banen i vintersæsonen, da der meget ofte er 
rimfrost, frostvejr eller meget fugtige/snedækkede baner.
Bestyrelsen går ikke ind for at stille med lægeerklæring og der er klager over for at 
betale for at få en vogntilladelse, når der er vognforbud.

Regler gældende fra 1. november 2020 og fremover, når der er vognforbud:
Hvis et medlem af Brøndby Golfklub ikke mener sig i stand til at gå rundt med 
bærebag, når der er indført vognforbud, kan vedkommende, med underskrift fra to 
andre medlemmer af Brøndby Golfklub, aflevere en ansøgningen til sekretariatet 
og få en dispensation og dermed vogntilladelse gældende for perioden med 
vognforbud. Vogntilladelsen skal bæres synligt.
Ansøgningen skal indeholde:
• Begrundelse for, hvorfor man ikke er i stand til at gå med bærebag
• Navn, medlemsnummer og underskrift af ansøgeren
• Underskrift af to andre medlemmer, som kan stå inde for ansøgningen, og som 

ikke er medlem af samme husstand, med angivelse af navn og medlemsnummer



Vognforbud

Begrundelse Dato:

Navn Medlemsnummer Underskrift ansøger

Navn Medlemsnummer Underskrift medlem 1

Navn Medlemsnummer Underskrift medlem 2

Ansøgning modtaget Dato: Af:
Vogntilladelse udstedt Dato: Af:

Ansøgning om vogntilladelse



Brand 18/6 

V / Flemming



Branden

• Brand i greenkeepergården den 18. juni 2020
• Værksted og mandskabsfaciliteter er ubrugelige
• Alle maskiner blev reddet ud
• Forsikring

• Kommunens forsikring dækker bygningen
• Vores forsikring dækker vores ting inde i bygningen

• Maskinhal intakt og kan bruges
• Service af maskiner foretages af ekstern ude i byen

• Forsikring betaler transport og timeløn
• Vi betaler reservedele

• Mandskabsvogn opstillet til greenkeeperne
• Bygningen er nu afdækket
• Kommunen i gang med at indhente tilbud
• Retablering af bygning forventes startet primo 2021



Brøndby Junior Golf

Et rart sted at være….

V / Jesper





Status Juniorer og familiegolf

• 42 juniorer 

• Yngste junior 2 år

• Laveste handicap – Joshua & Cornelius 2,8

• Der er afholdt familiegolf den 5/7 og 9/8 2020

• Mange børn, forældre og bedsteforældre…. 3 
generationer

• 1000 tak til; Kai Dinesen, Henrik Christensen, 
Frank W, Søren og H-H



Fremtiden….

• Ny Juniorformand, Mads Groth Schousboe

• Sæsonafslutning, minicamp den 15/16. 
oktober 9.30 – 14.00

• Vintertræning i Harekær

• Mange gode nye ideer og tiltag fra Mads, men 
det kræver opbakning i både bestyrelse og 
blandt forældre og frivillige…



Opsamling

V / Tage



Hvordan med 2020 (1)

• Vi har ligesom alle andre været ramt af Corona
– Følge anbefalinger fra myndigheder, DIF og DGU

– Næsten 100 DGU-nyhedsbreve vedr. corona – 30 stk. før 1. april

• Dialog vedr. etablering af cafe – 2 medlemmer har vist 
interesse for at drive en cafe i klubben

• For at kunne tiltrække og fastholde medlemmer har 
bestyrelsen besluttet etablering af 3. teesteder – samt andre 
tiltag for at gøre banen mere fleksibel og spændende.

• Der implementeres en løsning for 
natte-parkering af golfbiler.

• Aftale med TeeBox om opstilling af ”Golfhus”
på p-pladsen i Brøndby Golfklub



Hvordan med 2020 (2)

• Bæredygtig golfklub 
– Mange små tiltag, men vi har ikke fået det helt sat i system endnu

– Fuglekasser opsættes på banen

– Vores projekt vedr. genbrug af regnvand Letbanen fra har fået 
opmærksomhed fra ”The R&A Golf Course 2030 Water Secure 
project” (Golf Course 2030 launched to address challenges and 
opportunities of climate change, resources and regulation)

• Det videre arbejde med organisations ændringer vil blive 
besluttet og gennemført af den nye bestyrelse

• Vinter-åbent i sekretariatet bliver 3 dage om ugen

• WHS – der kommer mere i løbet af vinteren
– Gå ind i Golfbox allerede nu og se dit nye hcp



Tak til alle jer som hjælper 
• med bl.a., banekontrol, junior- og begynderarbejde, 

eliteholdene, projekter, klubhus samt de mange 
andre aktiviteter i vores klub.

• Også en tak til personalet – banepersonale, 
sekretariatet og 
klubbens træner

• Og selvfølgelig til 
bestyrelsen for de 
mange gode 
diskussioner



Slut for denne gang 

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne
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3. Fremlæggelse af regnskab 2019

• Kassererens 5. år

• Overskud i 2019, mindre end budget 

• Møgsag med 3F

• God likviditet hele året, kassekreditten har 
ikke været brugt, planmæssigt afdrag på lån

• En tilfreds kasserer



Regnskab 2019

Resultatopgørelsen

Tæt på budget, men 

kun muligt fordi vi har 

trukket 50.000 på 

opsparingen

Glædeligt med en stigning i 

omsætningen, højere 

kontingentindtægter

Et godt år  

Et fokusområde 

Øgede omkostninger fra 

sagen med  3F

Andre driftsindtægter:

Afvikling af Aps og salg af 

brugt materiel

Investeringen i Mobilepay 

løsningen er aktiveret og 

afskrives

Ingen husleje på 

greenkeeperbygningen.

Chefgreenkeeper i 10 mdr.

Øgede omkostninger til 

opretning og maskiner 

100.000 til nye træer



Regnskab 2019
Aktiver

Godt styr på 

debitorerne, men 

dog lidt større tab 

end sidste år

God likviditet



Regnskab 2019

Passiver

Kr. 298.000 er årets 

afdrag 2020 

Anlægslån fra 2005 

med 5 mio,

Vi er færdige 2023

Reduceret 

hensættelse til 

baneforbedringer 

med 50.000 – 3F 

sagen
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Forslag 1



Forslag 2
Undertegnede stiller hermed nedenstående forslag til BGK’s generalforsamling torsdag den 26. marts 2020:

Årsagen til forslaget:

• På BGK’s medlemsmøde onsdag den 26. juni 2019, hvor BGK’s bestyrelse fremlagde sit forslag til ændret 
baneforløb, blev flere ting diskuteret, bl.a. om singlespillere på vores bane skulle have nogen rettigheder i forhold 
til at spille igennem. 

• Dette punkt lovede formanden at tage med til en drøftelse i bestyrelsen, men klubbens medlemmer har intet hørt 
omkring et eventuelt udfald om dette.

• I formandens mail ” Formanden har ordet – baneforløbet” af 27. september 2019 dato stod der heller intet 
omkring ovennævnte.

Forslag til generalforsamlingen:

• Singlespillere på BGK’s bane har ingen rettigheder, for så vidt angår det at blive lukket igennem.

• Det vil altid være op til bolden foran singlespilleren, om den vil lukke singlespilleren igennem, eller måske optage 

singlespilleren i bolden fremadrettet.

Formål med forslaget er:

• at få spillere på BGK’s bane til i en større grad at vælge, at gå ud i 2-, 3- eller 4-bolde

• at få flere singlespillere til at finde sammen i netop 2-, 3- eller 4-bolde (måske også ude på banen, mens de spiller) 

• at få et bedre socialt miljø i klubben (flere spillere kommer til at spille sammen med nye mennesker)

• at holde en golfrunde nede på et tidsmæssigt fornuftigt niveau

• at de spillere der vælger at gå ud i hhv. 2-, 3- eller 4-bolde ikke skal få deres golfrunder tidsmæssigt unødigt 

forlænget 

• (tidsforlængelsen er selvfølgelig afhængig af hvor mange singlespillere man ”render” ind i på banen – og at 

lukke en singlespiller igennem tager hurtigt op til 10 minutter)

Med venlig hilsen



Bestyrelsen anerkender formålet med forslaget, men mener, at Brøndby Golfklubs ordensforskrifter 

punkt 15 er fyldestdækkende, da der altid, uanset regler, vil være problemer med at lukke igennem. 

Bagfra kommende grupper, uanset boldstørrelse, der spiller hurtigere end gruppen foran, vil nok altid 

føle, at de bliver forsinket og har krav på at blive lukket igennem.

Ordensforskrifter punkt 15: Det er spillergruppens ansvar at holde trit med 

gruppen foran. Hvis spillergruppen taber et helt hul og/eller forsinker gruppen 

bagved, skal den vinke den bagved spillende gruppe igennem, uanset hvor mange 

spillere, der er i denne gruppe.

Problemer med at vinke/lukke igennem uanset bagfra kommende bolds størrelse:

• Gruppen bagved føler nok altid, at den bliver forsinket, hvis den skal vente på gruppen foran

• Gruppen bagved ved ikke, om gruppen foran holder trit med gruppen foran

• Gruppen bagved ved ikke, om gruppen foran har tabt et helt hul

• Gruppen foran føler ikke, at de forsinker gruppen bagved

• Gruppen foran erkender ikke, at den har tabt et helt hul

• Gruppen foran kender ikke BGKs ordensforskrifter 

Tommelfingerregel: Kommer der nogen bagfra, der spiller hurtigere, så luk dem igennem, uanset om 

det er en single, to, tre eller firbold, så er alle glade.

Lukke igennem - single
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6. Forelæggelse af budget 2020

Budgetforudsætninger

• Uændret medlemstal

– 70 udmeldelser

– 70 nye medlemmer

• Huslejeaftale på Greenkeeper 
bygningen genforhandlet og nedsat 
til 118.000 årligt

• Kontingentstigning kr. 200,-

– Gratis træning

• Uændret greenfee fra 2019



6. Budgetopfølgning 31/8 2020

Keypoints

• Pæn stigning i medlemstal

– 58 nye seniorer

• Kontingentstigning kr. 200,-

– Ikke gennemført

• Greenfee overrasker

– Stigning på 25%

• Ekstraordinær vedligehold på 
maskiner

• Besparelser på Lokaleomk. –
lukkeperiode i marts/april

• Covid-19 refusion

Real Budget Real Budget

Medlemskontingenter og -indskud 186.729 87.451 3.695.299 3.698.855

Andre indtægter 94.252 109.500 904.079 914.308

Indtægter i alt 280.981 196.951 4.599.378 4.613.163

Banens drift -284.716 -249.680 -2.339.763 -2.290.597

Klubaktiviteter i alt -44.712 -57.350 -333.187 -335.850

Sekretariat i alt -66.397 -68.045 -546.114 -551.880

Salgsomk. -1.500 -3.400 -54.099 -80.800

Lokaleomk. -71.719 -37.990 -263.834 -307.800

Administration -61.220 -54.400 -407.347 -412.250

Afskrivninger -33.993 -33.993 -248.144 -248.144

Ekstraordinære indtægter 0 0 50.329 0

Finans, netto -1.009 -900 -41.470 -37.386

Omkostninger i alt -565.267 -505.758 -4.183.629 -4.264.707

Periodens resultat -284.286 -308.807 415.749 348.456

Måneden År til dato



7. Fastsættelse af kontingent m.v. 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og indskud jfr. §3,1 og § 5,1 pkt. a, b og c:

Bestyrelsen foreslår:
Varslet  kontingentstigning 2020 udgår
Uændret kontingent 2020 

Kategori Kontingent 2019 Kontingent  2020 Indskud

a. Seniormedlemmer o. 25 år 6.600 6.600 0

b. Flex hverdagsmedlemmer 4.975 4.975 0

c. Passive 800 800 0

Der er ingen forslag om ekstraordinære indskud
Forsøgsordning med ingen indskud foreslås at fortsætte i 2020
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8. Valg af formand

• Tage E. Jensen er på valg. 

– Tage E. Jensen modtager ikke genvalg

• Bestyrelsen anbefaler valg af Finn Ulbæk 
Andersen



Dagsorden



9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Bestyrelsen har besluttet at der skal vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer til den kommende periode.

• Følgende medlemmer er på valg for en 2 årig periode:
– Flemming Le Fevre

– Martin Høgh 

– Jesper Løvenhardt – modtager ikke genvelg

• Flemming og Martin modtager genvalg

• Bestyrelsen anbefaler genvalg af Flemming Le Fevre og 
Martin Høgh

• Da Jesper har valgt at trække sig anbefaler bestyrelsen nyvalg 
af Mads Groth Schousboe



Stemmeseddel:
Der skal stemmes på 4 personer
1. Alice Siegmann 93

2. Claus Jessing 21

3. Flemming Le Fevre 107

4. John Riisgaard 88

5. Karin Bancsi 143

6. Mads Groth Schousboe 146

7. Martin Høgh 170
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10. Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark 
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
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11. Eventuelt



Tak for i aften
• Er der interesse for Fitness i Golfklubben i klubhuset 

– funktionel træning forventet ca. 400,- kr / år

• Tak til vores dirigent

• Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer

• Husk vintergolf:

– Starter i november

• Kom godt hjem ☺☺☺


