
 
Jubilæumsskrift (25 år) for BGK 

 

For 28 år siden satte fire ”tunge” drenge sig sammen med det ene formål at lave en golfbane i 
Brøndby kommune. De fire ”drenge” var Ib Lorentzen (dyrlæge i Hvidovre), Nikolaj Hertel (Adm. 
Direktør NCC Property Development), Henning Pedersen og ikke mindst Kjeld Rasmussen 
(borgmester i Brøndby kommune).  

Egentlig var det fra start af, allerede tre år tidligere, meningen, at golfbanen skulle have ligget i 
Hvidovre kommune, nærmer betegnet på Avedøre Sletten. Alt var tegnet og tilrettelagt. Men på 
dette tidspunkt havde Danmark en socialdemokratisk regering, hvor miljøministeren hed Svend 
Auken, som var imod projektet. Også Danmarks Naturfredningsforening var imod projektet, mens 
både Hvidovres borgmester Britta Christensen og amtsborgmester Per Kaalund bakkede op om 
projektet. Men det endte som bekendt med, at projektet i Hvidovre blev skrinlagt. Dette fortalte 
Ib Lorentzen ”tilfældigvis” en dag til Kjeld Rasmussen, da denne var på besøg med sin hund hos 
dyrlægen. 

Nu var det sådan, at Brøndby kommunes naboby Vallensbæk netop havde fået etableret deres 
golfbane, og det ville Kjeld Rasmussen ikke stå tilbage for. Han ville have ”sin egen” golfbane i sin 
kommune. Derfor gik han ihærdigt i gang med at ”overtale” sine partifæller i 
kommunalbestyrelsen til at bakke op om projektet. Og som bekendt lykkedes dette for ham. Han 
fandt de egnede kommunearealer, fik opkøbt lidt mere land, så der blev plads til en golfbane. 

Så den 25. marts 1997 blev Brøndby Golfklub en realitet uden at have en golfbane. Brøndby Golf 
ApS, hvis formål det var at anlægge og etablere en golfbane (uafhængigt af Brøndby Golfklub) blev 
stiftet den 1. juli 1997. Årsagen til denne konstruktion var, at så kunne man afløfte momsen ifm. 
etableringen af banen. Nu kunne det store arbejde gå i gang. 

Brøndby Golf ApS gik så i gang med etableringen af banen. Man gik ud i det, man kalder for en 
omvendt licitation, idet man i sit oplæg beskrev, hvor mange penge man havde til rådighed 
(2.000.000, - kr.). Så hvad kunne man få for de penge til en 9 huls golfbane. Licitationen blev 
vundet af entreprenør M. J. Eriksson, og banen blev tegnet af banearkitekt Rolf Henning Jensen. 

Herefter blev det publiceret at Brøndby Golfklub var blevet etableret, og man var gået i gang med 
at bygge en 9-hullers golfbane. Medlemskab kunne etableres ved køb af en anpart på 1.000, - kr. 
og et årligt kontingent på 1.050, - kr. 

I klubbens første bestyrelse sad følgende personer:  
Ib Lorentzen (formand) 
Henning Pedersen 
Nikolai Hertel 
Palle Röhl 
Hans Rørbæk 
Nikolaj Hertel 
Peder Sustmann 
 
På en ekstra ordinær generalforsamling den 11. november 1997 fremlagde golfklubbens 
bestyrelse forudsætningerne for anlæggelse af en 9 huls golfbane, samt fem års budgetter for 
klubbens økonomi. Samtidigt fremlagde bestyrelse til godkendelse niveauet for indskud (1.500, - 
kr. t o m. marts 1998, herefter steg indskuddet til 2.000, - kr. frem til december 1998 og herefter 



 
2.500, - kr. fra januar 1999 (ja, det gjaldt om at slå til på det rigtige tidspunkt) og for kontingent 
(1.050, - kr. i hele 1998 og 2.500, - kr. i 1999). På generalforsamlingen fik bestyrelsen også 
bemyndigelse til at optage et 10-årigt banklån på 2.000.000, - kr. til anlæggelse af banen. På denne 
generalforsamling var der registreret et medlemstal på 295, og at det ideelle medlemstal lå på 425 
(i 2002 var der 615 medlemmer, stadigvæk på en 9 huls bane!). Af det femårige budget fremgik 
det blandt andet, at: 

Kontingentindtægter ville komme op på 1.200.000, - kr. 
 ”restaurant” indtægter ville nå                    100.000, - kr. 
Greenfee indtægter omkring                           50.000, - kr. 
Lønninger ville komme op på                        500.000, - kr. 
DGU og diverse turneringer                           100.000, - kr. 
Udgifter til Brøndby Golf ApS                         563.000, - kr. 

Så i realiteten arbejdede man med stort set 0 kr. i resultat   

På en ekstra ordinær generalforsamling den 20. august 1998 blev det besluttet, at klubben kunne 
afgive tilbud på 300.000, - kr., på køb af et areal på ca. 25.500 m2. På dette areal fandtes 
bygninger, som skulle anvendes til greenkeeperkontor og – værksted (Det Gule Palæ), 
Parkeringsplads og Driving Range. Endvidere lå der på området en 6 tommer bred og 30 meter dyb 
vandboring, hvorfra der kunne pumpes, det for en 9-hullers golfbane tilladte årlige vandforbrug på 
3.500 m3. Denne sidste del ville betyde en driftsbesparelse for klubben på ca. 38.000, - kr. om 
året. 

Endelig kommer vi frem til dagen. Efter 6 års ihærdigt arbejde, søndag den 25. juli 1999, åbnes 
banen officielt ifm. en ceremoni, hvor borgmester Kjeld Rasmussen slår det første officielle slag på 
banen. Dagen blev fejret med taler af Ib Lorentzen (formand for Brøndby Golfklub), Nikolaj Hertel 
(formand for Brøndby Golf ApS), Jan Rud (bestyrelsesmedlem i DGU) samt borgmester Kjeld 
Rasmussen. Sidstnævnte udtalte blandt andet: ”9 huller foreløbig! Fremtiden er vores, vi skal nok 
få dem – de sidste huller”.  

Klubbens første greenkeeper er Niels Henrik Jensen (REX). Første Klub i Klubben var dameklubben 
Golfine. Godt gået ”piger” ѧѨѩѪѫѬ. Allerede den 29. juli var Golfine etableret og endeligt realiseret den 
28. august. Damerne fik spilledag om torsdagen. Herreklubben Jernene kom ”først” den 5. 
september. Herrerne fik spilledag om tirsdagen. I hele 1999 sæsonen var der også etablevet 
spilledag for ”kaniner”. De såkaldte begyndere havde besøgt både Solrød og Nivå golfbaner. 
Klubbens første officielle match, ”Mostrup Super Cup” blev afviklet den 3. oktober 1999. Den 6. 
september 2000 blev klubbens første seniorklub etableret. De fik så spilledag onsdag 
(Onsdagsseniorerne). Klubbens første fødselsdagsturnering blev afviklet den 19. august ved stor 
hjælp af Golfine og Jernene, og den 28. oktober fandt den første match mellem Golfine og Jernene 
sted, den såkaldte ”Kønnenes Kamp”.  

På generalforsamlingen i marts måned 2002 blev Frank Winzentsen valgt som ny formand for 
klubben. Samtidigt blev Ib Lorentzen (efter 5 år som formand) og Nikolaj Hertel udnævnt som 
æresmedlemmer. 

Den 1. april 2003 fik klubben fastansat sin første Golf-Pro Allan Kristensen. Ligeledes i 2003 blev 
”Pink Cup” afviklet for første gang i Danmark, og Golfine har lige siden deltaget i alle efterfølgende 
års arrangementer af ”Pink Cup”. 



 
I juli måned 2003 godkendte Brøndby kommune den nye lokalplan 401 B for ”Den Grønne Kile”, 
herunder godkendelser fra Skov- og Naturstyrelsen for gennemførelse af nye golfhuller i 
fredskoven. Desværre fik klubben ikke tilladelse til anlæggelse af huller gennem selve fredskoven. 

Endvidere fik klubben mulighed for at opkøbe et yderligere areal, således at klubbens driving 
range kunne vendes 90 grader, så der også blev mulighed for at træne med sin driver! Derudover 
fik man plads til nye træningsfaciliteter ifm. driving rangen: Bunkers og Indspil. Denne ændring af 
driving rangen skulle så være klar samtidigt med indvielsen af de nye 9 huller. Klubben sluttede 
dette år med 628 aktive og 29 passive medlemmer. Samtidigt var der 548 voksne og 63 junior 
ventelistemedlemmer!  

I 2004 fik klubben endelig godkendelse til at starte anlæggelsen af den næste 9 huller. Arbejdet gik 
straks i gang, men ret hurtigt løb man ind i nye udfordringer: Under prøvegravninger stødte man 
på fortidsminder, som viste sig at være 2 huse fra omkring jernalderen. Disse udgravninger og 
undersøgelser af fundene blev foretaget af Museet for Astronomi og Arkæologi Kroppedal. Blandt 
fundene var en ko-tand, diverse potteskår samt en del stolpehuller. I slutningen af året var det nye 
baneanlæg heldigvis færdigt, og man kunne nu bare vente på den kommende sæson 2005. 
Samtidigt med godkendelsen af udvidelsen blev det på generalforsamlingen vedtaget, at der 
kunne optages 200 nye medlemmer (fra ventelisten) den 1. april og yderligere 200 medlemmer 
igen den 1. oktober. Af de første 200 nye medlemmer var der hele 92 nybegyndere. Af den anden 
pulje fra 1. oktober var der 77 nybegyndere. På grund af denne store udvidelse af medlemmer (det 
var en selvfølge afledt af de nye 9 huller) blev der den 1. juni ansat en forretningsfører i klubben. 

I løbet af 2004 og starten af 2005 var medlemstallet oppe på 1.000 aktive.  
Og så den 6. august 2005 åbnedes endelig de nye 9 huller. Brøndby Golfklub stod nu med en 18 
hullers golfbane! Åbningsmatchen havde 120 deltagere, og de første fire slag (på banens 
nuværende hul 2) blev slået af Ib Terp (borgmester i Brøndby kommune), Nikolaj Hertel (Formand 
for Brøndby Golf ApS), Morten Winter (formand for DGU) og Frank Winzentsen (formand for 
Brøndby Golfklub). Efter sigende skulle der have været flere damebajere i denne gruppe ѧѨѩѪѫѬ 
Turneringen blev afviklet med gunstart, og i 1. bold på hul 2 var en såkaldt ”celebrety-ball”, 
bestående af 3 æresmedlemmer Ib Lorentzen, Nikolaj Hertel og Henning Pedersen samt Gerda 
Lorentzen (Ib Lorentzens kone). Deres bold blev i øvrigt skudt i gang af to små kanoner. 
Turneringen blev midlertidigt indstillet i en times tid, idet der skulle sprænges en granat fra 2. 
verdenskrig i en have på den anden side af Brøndbyvester Boulevard (i dag Borgmester Kjeld 
Rasmussens Boulevard). Sprængningen resulterede dog bare i et skuffende lille ”bum”. 

I 2006 rundede dameklubben Golfine 90 medlemmer. Herreklubben Jernene rundede 125 
medlemmer og Seniorklubben var på ca. 140 medlemmer og havde samtidigt en lang venteliste. 

I juli måned fik vi som én af de første (og fortsat meget få) golfklubber i Danmark også en rigtig ø-
green. Den nye driving range blev taget i brug. Der blev etableret et såkaldt ”banetoilet” i 
bagenden af Det Gule Pakhus (bygningen ved hul 2/10), dog uden mulighed for tapning af 
drikkevand. 

Sommeren var en af de mest solrige, men i august måned kom så regnen tilbage. Dog i så store 
mængder, at man for første gang i klubbens historie blev nødt til at lukke banen i næsten én uge! 
Midtvejs i sæsonen meddeler vores greenkeeperchef (REX) gennem alle årene at stoppe, og 
klubben går i gang med at finde en ny. 

Vores golfklub får besøg af Golfavisen i juli måned og august nummeret af avisen bliver ”revet 
væk” ifølge pålidelige kilder! I vinteren 2006 etableres Golfboks-systemet i klubben, Den ene 



 
længe på Midlergården indrettes til greenkeeperne og klubben arbejder på et oplæg til indretning 
af Midlergården som klubhus. 

November 2009 på en ekstraordinær generalforsamling valgte Frank Winzentsen at gå af som 
formand (efter 7½ år) og Tage E. Jensen blev valgt. 

Den nye bestyrelsens første opgave blev at tilpasse klubbens vedtægter til de nye regler fra DGU 
vedr. fleks-medlemskab samt justere klubaktiviteterne som følge af finanskrisen i samfundet, der 
bl.a. gav færre golfspillere. Samtidig var der fortsat et ønske om at prioritere medlems- såvel som 
medarbejder faciliteter og et større arbejde med planlægning og etablering af nyt klublokale, 
flytning af sekretariat ned i stueetagen og nye forbedrede greenkeeperfaciliteter blev iværksat. 
Allerede i 2010 fik vi flyttet vores administration ned i stuetagen, så alle medlemmer og gæster 
kunne få en god service uden at skulle op ad trappen. For at kunne iværksætte de 2 store 
byggeaktiviteter blev det på generalforsamlingen i 2011 besluttet at etablere en byggefond, hvortil 
alle medlemmer indbetalte 1000, - kr. Planen var herefter at låne det resterende beløb i banken. 
Arbejdet med indvendig ombygning af ”Den Hvide Lade” blev gennemført og vores nye klubhus 
blev indviet i marts 2012. Sideløbende med dette arbejde var klubben blevet færdige med 
prospektet for bygning af en ny greenkeepergård. 

Arbejdsforholdene for vores greenkeepere gav dog flere udfordringer. Dels var det meget 
vanskeligt for klubben at låne det resterende beløb (gennem banker og kreditforeninger) til 
etableringen – ja faktisk viste det sig at være umuligt for en golfklub at låne midt under 
finanskrisen. Samtidig havde klubben modtaget et påkrav fra arbejdstilsynet om forbedring af 
forholdene for greenkeeperne. Efter flere mislykkede forsøg på at skabe kapital, gik klubben til 
kommunen og fortalte om udfordringen. Vi fortalte også kommunen, at hvis klubben ikke fik 
ordnede forhold for greenkeeperne, så kunne vi ende med at være nødt til at lukke klubben. 
Drøftelserne endte med, at kommunen overtog klubbens prospekt og gennemførte bygningen af 
vor nye greenkeepergård.  

Aftalen med Brøndby kommune blev at klubben betalte det opsparede beløb i vores byggefond til 
kommunen. Derudover aftales en årlig lejeudgift til dækning af kommunens resterende udgifter til 
opførelse af bygningen, mod at klubben kan overtage bygningen ved betaling af restbeløbet. I 
foråret 2013 kunne vi endelig indvie den nye greenkeepergård med indtagelse af grillede 
”greenkeeperpølser” og taler fra borgmester Ib Terp og formand Tage E Jensen. Endvidere 
indeholdt aftalen også at Brøndby Kommune skulle gennemføre en udvidelse af ”Det Gule Palæ”, 
så vi kunne flytte vores bag-skabe i forbindelse med kommunens overtagelse af Midlergården. Og 
som det sidste i aftalen med kommunen fik klubben forlænget sin samlede lejeaftale for hele 
banen til nye 30 år. 

I 2014 gennemførte klubben en medlemsundersøgelse hvor vi bl.a. bad medlemmerne om en 
tilkendegivelse vedr. prioritering af en række større opgaver. Tilbagemeldingen fra medlemmerne 
var, at klubben skulle starte med udvendig renovering af vores klubhus og dernæst gennemføre de 
planlagte baneforbedringer på hul 13, 14 og 17. 

Resultatet af undersøgelsen, samt foreløbigt estimat for gennemførelse af arbejdet, blev forelagt 
medlemmerne på generalforsamlingen i 2015. Generalforsamlingen godkendte forslaget og 
vedtog samtidig en indbetaling til byggefonden på 250,- kr. for aktive medlemmer. Renoveringen 
af klubhuset blev afsluttet i 2016, hvorefter vi igangsatte baneprojektet på hul 13, 14 og 17. 

Sideløbende med de mange små og store byggeprojekter kunne vi se, at medlemstallet, som følge 
af finanskrisen, faldt i BGK – såvel som i golfklubberne generelt. Den udfordring arbejdede vi 



 
meget med, og i perioden fra 2011 og frem blev der udviklet mange ideer til aktiviteter for 
fastholdelse af medlemmer samt hvervning af nye medlemmer.  

Frivillige uddelte flyers, ”Medlem hverver Medlem” kampagne, afholdelse af Golfens dag, 
indførelse af prøvemedlemsskab, kampagner på Facebook, samarbejde med folkeskolerne i flere 
kommuner og klubben fik i 2012 sin første fritspils aftale med Harekær. Samlet set en meget stor 
indsats af mange frivillige og i 2013 havde vi for første gang i en række år, en stigning i antallet af 
aktive medlemmer til 1044 ѮѯѰѱ. Og ideerne sluttede ikke her – i 2014 indførte vi bl.a. 
Familiekonceptet ”3 generationer spiller golf”, i 2015 indførte vi gratis træning til medlemmer og 
flere fritspilsaftaler med Sorø og Vallø golfklubber kom til. Ved udgangen af 2015 var vi 1069 
aktive medlemmer i klubben og de mange aktiviteter for fastholdelse af medlemmer samt 
hvervning af nye medlemmer fortsatte og flere kom til.  

I 2013 ansætter golfklubben sin første golfmanager.  

I løbet af de første år i 10’erne blev interessen for at være med i seniorklubben så stor, at 
ventelisten bare blev længere og længere. Den 7/10 2013 blev der derfor oprettet en seniorklub 
mere og de fik spilledag om mandagen (Mandagsseniorerne). Siden da har Brøndby Golfklubs to 
seniorklubber tilsammen haft har langt over 200 aktive medlemmer. 

I 2015 havde Brøndby Golf ApS afsluttet arbejdet med at anlægge og etablere en golfbane og 
afløftet momsen ifm. etableringen af banen. Da arbejdet var fuldført, besluttedes det at lukke 
Brøndby Golf ApS, hvilket blev gennemført i 2018. I løbet af 2017 lykkes det også for klubben at 
gennemføre en omlægning af klubbens bankgæld, hvilket betød mere end en halvering af vores 
rentebetalinger og dermed vil gælden fra etableringen af banen være afviklet i 2023 ѮѯѰѱ. 

I 2019, ved tiltrædelsen af vores seneste greenkeeperchef Gediminas Rudokas (Gedas), overgår 
baneplejen til at være pesticidfri, i øvrigt som en af de få i hele Danmark. Pesticidfri banepleje 
betyder mere maskinelt pleje samt brug af flere mandetimer. Men heldigvis kan vi i BGK også 
samle frivillige til at hjælpe med større baneopgaver, som f.eks. de mange frivillige, som sammen 
med borgmester Kent Max Magelund i marts 2019 plantede over 100 træer på Brøndby Golfklub i 
henhold til klubbens beplantningsplan.  

Greenkeeperne arbejdede hårdt på baneprojektet med ændringerne på hul 13, 14 og 17, som dog 
flere gange blev afbrudt pga. dårligt vejr. Det skete blandt andet under en meget våd vinter, hvor 
vi slet ikke kunne køre med de store maskiner uden at ødelægge banen. Arbejdet blev afsluttet i 
midten af 2019, så medlemmerne kunne tage de nye huller i brug fra starten af 2020. 

I 2020 blev Brøndby Golfklub, ligesom alle andre områder, kraftigt påvirket af Corona. Heldigvis 
fandt man relativt hurtigt ud af, at der godt kunne spilles golf, uden at det indebar en stor fare for 
smittespredning. Golf fik derfor, som en af de få idrætsgrene i Danmark, et opsving under Corona 
pandemien og Brøndby Golfklub var ingen undtagelse. Corona pandemien betød også at klubbens 
generalforsamling ikke som planlagt kunne afholdes i marts måned, men først i oktober, hvor det 
med særlige Corona foranstaltninger, og en tilladelse fra Brøndby Kommune, blev muligt at 
gennemføre generalforsamlingen. Det var så til gængæld med det gode budskab, at der i perioden 
fra start af 2020 og frem til generalforsamlingen i oktober var kommet netto 58 nye medlemmer i 
Brøndby Golfklub. 

I juni måned 2020 brændte den ene halvdel af greenkeepergården. Det var den del hvor 
værksteds- og mandskabsfaciliteterne (kontor, spisestue, omklædning etc.) er placeret. Det 
lykkedes dog greenkeeperne at få alle maskiner ud af bygningen, så banens vedligehold kunne 



 
fortsættes. Efter branden måtte klubben etablere midlertidige faciliteter i en skurvogn, således at 
medarbejderne havde en minimumsløsning frem til en genopbygning var færdig. Det forventes af 
greenkeeperne flytter tilbage til deres faciliteter i nærmeste fremtid! 

I 2020 fratræder Tage E. Jensen formandsposten (efter 11 år) og overlader den til undertegnede. 

I midten af maj måned 2021 ændres klubhuset til også at være en café, idet 2 medlemmer af 
klubben ønsker at drive en café til glæde og gavn for klubbens medlemmer, greenfeespillere, 
gæster og ikke mindst dem selv.  

I 2022 indgår klubben aftale med Brøndby kommune om at indføre en spildevandsledning til 
vandhullet ved hul 16/17. Spildevandsledningen skal afhjælpe den kommende Letbane med at 
fjerne overfladevand fra bane og cykelsti. Vandet vil kunne indeholde meget små mængder af salt 
(fra saltning af cykelstien), men dette vil dog ikke kunne skade banen. Løsningen giver Letbanen 
tilladelse til at overføre 4.200 m3 vand om året. Denne mængde vand vil i fremtiden hjælpe 
betydeligt på klubbens vandforbrug på teesteder og greens. Etablering af anlægget er netop 
færdiggjort. 

I dag har klubben omkring 925 aktive medlemmer, hvoraf ca. 40 er juniorer samt ca. 50 passive 
medlemmer. Kaninklubben har ca. 70 deltagere, Mandagsseniorerne ca. 100 medlemmer, 
Onsdagsseniorerne ca. 120 medlemmer, Golfine ca. 70 medlemmer og Jernene ca. 100 
medlemmer. Det vil sige, at ca. halvdelen af klubbens medlemmer er aktive i en af klubberne i 
klubben ѮѯѰѱ  

Klubbens driftsbudget er i dag på ca. 6,25 mil. kr. Der er 8 personer ansat (svarende til ca. 6 
heltidsstillinger). 1 greenkeeperchef og 4 greenkeeperassistenter, 1 Golf-pro, og 2 
sekretariatsmedarbejdere. 

Uden ansatte ville klubben selvfølgelig ikke være, hvad den er i dag. Derfor skal der lyde en stor 
TAK til alle ansatte, nuværende som tidligere. 

Og én ting er sikkert, heller ikke uden frivillige, ville klubben hverken fungere eller eksistere, så 
derfor også en stor TAK til alle dem, der både tidligere og på nuværende tidspunkt har hjulpet til. I 
2021 havde vi ca. 130 registrerede frivillige (ud af en medlemsskare på ca. 900). Det er godt nok 
flot ѮѯѰѱ  

Og så skal der lyde en stor TAK til alle vore sponsorer, nuværende som tidligere. Uden deres bidrag 
og interesse i klubben, ville vi ikke kunne stå, der hvor vi er i dag. 

Sidst skal der også lyde en tak til Peder Sustmann, Frank Winzentsen og Tage E. Jensen for deres 
bidrag til dette jubilæumsskrift. 

Endeligt skal der lyde et stort TILLYKKE til Brøndby Golfklub med de første 25 år. 

Med venlig hilsen og lykke til for klubben med de næste 25 år. 

Finn Ulbæk Andersen 
Formand for BGK  


