
GENERALFORSAMLING 
Indkaldelse til Hillerød Golf Klub ordinære generalforsamling. 

Tirsdag d. 10. marts 2020, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan 
downloades HER https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/HGK-a%CC%8Arsregnskab-

2019.pdf 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Der er indkommet forslag fra Ejgil Jensen. Forslaget kan downloades HER. 
https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/HGK-generalforsamling-2020-Forslag-til-pkt-6-Ejgil-

Jensen.pdf 

7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til 

godkendelse. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Rene Kjærsgaard-Nielsen, Lone Hornshøj Reuther og Lars Broch 

Christiansen. – Alle er villige til genvalg.   

9. Valg af revisor og revisor-suppleant. 
På valg er: Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard. 

10. Eventuelt. 

 

Hillerød Golf Klub, 24. februar 2020 

 

 

FORMANDENS BERETNING. 

 

2019 blev på ny et år med en god og stabil udvikling for Hillerød Golf Klub. 

 

https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/HGK-a%CC%8Arsregnskab-2019.pdf
https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/HGK-a%CC%8Arsregnskab-2019.pdf
https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/HGK-generalforsamling-2020-Forslag-til-pkt-6-Ejgil-Jensen.pdf
https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/HGK-generalforsamling-2020-Forslag-til-pkt-6-Ejgil-Jensen.pdf


Sammen med vores engagerede samarbejdspartnere har vi et rigtig godt fundament 

for fremtiden. Vi er blevet forvænt med kontinuitet, som medfører ro i organisationen 

med gode kendte medarbejdere og samarbejdspartnere. 

 

Vores golfmanager Kim Hyrzkov førte os sammen med Helle og Anita sikkert “i havn” i 

2019. Kristian Mangor og Thomas Dam Nilsson sikrede os kvalificeret træning. Vi 

vurderede ultimo 2019, at der var basis for tillige at ansætte Thomas som 

fuldtidstræner. Vi har derfor nu 2 fuldtids-PRO’er ansat. Thomas udfører dog også 

opgaver for PROshoppen. Denne konstruktion illustrerer det fremragende samarbejde, 

der er mellem Hillerød Golf Klub og PROshoppen. 

 

Tilsvarende har vi på restauratørsiden næsten uændret besætning. Efter at Jesper ved 

udgangen af året valgte andre græsgange, har Anders overtaget opgaven alene. Det 

er vi ganske trygge ved. Kontinuiteten og kvaliteten er derved sikret. 

 

Vi fremstår derfor som et ganske stærkt samlet fællesskab med den harmoni, der er 

en nødvendighed for en forening og et optimalt klubliv. 

 

På banesiden er vi forvænte, og banen levede også i 2019 op til disse forventninger. 

 

 

 

Vores engagerede chefgreenkeeper Dennis Jensen og hans stab sikrede os optimale 

forhold. Baneudvikling er pt. sat i bero, mens vi venter på omlægningen. Det hindrer 

dog ikke, at vi også i 2019 fortsatte arbejdet med dræning af banen samt 

gennemførelse af nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Resultatet heraf er ikke 

udeblevet. Mange tidligere fugtige områder fremstår i dag ganske anderledes 

tilgængelige. Resultat heraf så vi ved årets udgang. Helt usædvanligt spillede vi - på 

trods af store regnmængder i efteråret - til sommergreens indtil nytår. 

 

Økonomisk endte vi i 2019 med et overskud på 6.557,- kr. Som de seneste mange år 

meget tæt på budget. Vi har de seneste år haft - og vil også fremover have - stort 

focus på stram økonomistyring. Rettidig omhu er vigtigt for os. 

 

Ved indgangen til 2019 var vi 1.085 medlemmer, mens vi ved indgangen til 2020 var 

1.110 medlemmer. Denne fremgang skyldes stor vækst i juniorafdelingen. Det er vi 

meget glade for. Det er en fremtidssikring både af klubbens sportslige og økonomiske 

ambitioner. På trods heraf har vi samme udfordringer på medlemssiden som andre 

danske golfklubber. Det er derfor vigtigt, at vi alle bidrager med at viderebringe 

budskabet “Golf smitter”. Vi bør alle gøre overvejelsen, “hvordan kan jeg hjælpe med 

at skaffe et nyt intromedlem?”. Har vi alle den tanke, høster vi de lavthængende 

frugter. 

 

Afgangen af medlemmer er næsten umulig at påvirke. Der sker en løbende 

udskiftning, som medfører behov for nye medlemmer. Begynderudvalget gør i den 



forbindelse et fantastisk arbejde, men udvalget kan ikke løfte opgaven alene. Vi må 

derfor alle hjælpe med at få konverteret de 96 medlemmer, der er i et introforløb til 

fuldtidsmedlemmer. Dette til glæde for det nye fuldtidsmedlem, til glæde for Hillerød 

Golf Klub og dermed også til glæde for en selv. 

 

Et væsentligt element i medlemsfastholdelse og medlemstilgang er - udover banens 

kvalitet og tilgængelighed - klubbens sociale liv. Fra undersøgelsen “Golfspilleren i 

centrum” ved vi, at Hillerød Golf Klub er rigtig godt placeret på det punkt. 

 

Vi har de seneste år haft et ønske om, at “få liv i klubben” også i de mørke 

vintermåneder. Det er vi kommer rigtig langt med. Bridge, yoga, julefest, nytårstaffel, 

fastelavn og bankoaftener har vist sig at være store succeser. Der er kommet liv i 

klubben - også i vintermånederne - til glæde for det sociale liv og dermed 

medlemstilfredsheden. 

 

En anden side af klubbens sociale liv er lysten til at udføre frivilligt arbejde. Vi tror, at 

alle der udfører frivilligt arbejde selv glæder sig derover. Det medfører for de 

pågældende engagement og involvering i klubben og det sociale fælleskab. Vi glæder 

os mindst ligeså meget over den store lyst til “at give en hånd med”. Til de mere end 

100 medlemmer, der yder en frivillig indsats skal fra os alle lyde en kæmpe tak. Uden 

jeres indsats var det ikke muligt, at drive Hillerød Golf Klub, som vi gør i dag. En 

speciel tak og et stort tillykke til Pelle Lundkvist, der i 2019 blev udnævnt til årets 

frivillige. Det er en stor hæderspris. 

 

Vi havde planlagt i løbet af 2019 at udarbejde ny strategiplan for Hillerød Golf Klub. 

Hverken bestyrelsen eller vores golfmanager har dog haft de fornødne ressourcer 

hertil. Dette ellers vigtige arbejde er derfor udskudt. Årsagen er den megen tid, der er 

anvendt på “projekt baneomlægning”, der er den nærtstående store opgave. 

 

Som anført blev 2019 på ny et år, hvor omlægning af banen - og det dermed 

forbundne arbejde - bandt betydelige ressourcer. Status er aktuelt, at vi nu har 

råderet over den nødvendige jord. Vores banearkitekt Philip Spogard har som 

konsekvens heraf udarbejdet de endelige detailtegninger. Det ser rigtig spændende 

ud. 

 

Vi forventer i løbet af foråret 2020 at påbegynde anlæg af driving range og tre nye 

golfhuller vest for banen. Tunnelen forventes etableret ved klubhuset i påsken 2021. 

Vi forventer, at den nye bane kan tages i brug i 2022. 

 

Et projekt som dette er imidlertid en kompliceret sag. Der skal indhentes rigtig mange 

tilladelser hos offentlige myndigheder, og uforudsete hindringer kan opstå. 

Eksempelvis afdækkede arkæologiske forundersøgelser i efteråret 2019, at der i 

jorden forefandtes fortidsminder, der nærmere skal undersøges eller udgraves. 

Omkostningerne hertil er opgjort til lige under 4.000.000,- kr.! Det forventes dog ikke 

at medføre nogen økonomisk betydning for Hillerød Golf Klub eller nævneværdig 

forsinkelse af projektet. 



 

I skrivende stund foreligger udkast til økonomisk aftale med Hillerød 

Kommune/BaneDanmark/Region Hovedstaden omkring baneomlægningen. Det er 

vores håb, at vi på generalforsamlingen kan bekræfte, at den aftale er underskrevet. 

Baneomlægningen vil blive finansieret via offentlige midler fra Hillerød 

Kommune/BaneDanmark/Region Hovedstaden. Vi har heldigvis et rigtig godt 

samarbejde med Hillerød Kommune såvel vedr. baneomlægningen som generelt. 

 

 

Sportsligt leverede Hillerød Golfklub atter gode resultater.  

 

Casper Holst-Christensen vandt guld ved Speciel Olympics i Abu Dhabi. Fie og Freja 

Ekman samt August Van Hauen Hillersborg vandt sportsjournalisternes & Made in 

Denmarks juniorholdturnering. Vores damehold fik sølv ved Danmarksmesterskabet 

for hold. Sarah Skovgaard vandt ikke mindre end tre turneringer rundt om i Danmark, 

mens vores pigehold blev landsdelsmestre på Mini Touren.  

 

Vores professionelle viste sig ligeledes frem. Joachim B. Hansen opnåede en fornem 2. 

plads i Amundi Open de France på Europa Touren. Samme resultat opnåede Nicole 

Broch Larsen i CP Women’s Open på LPGA touren. 

 

Et stort tillykke med alle de flotte præstationer. 

 

 

Vi er en sportsklub med stolte traditioner. Når vi hører om præstationer som disse 

håber vi, at vi alle finder en fælles glæde og stolthed derover. 

 

Med denne beretning takker jeg alle frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og 

sponsorer for en super indsats og samarbejde i 2019. Jeg takker samtidig mine 

bestyrelseskolleger for et fortræffeligt samarbejde også i 2019. Det har været en 

fornøjelse. 

 

Gennem de seneste måneder har foråret været på vej, men nu er det ved at være 

alvor. Sæsonen nærmer sig med hastige skridt. Jeg håber alle glæder sig til sæson 

2020 i Hillerød Golf Klub. 

 

Jan Aarup 

formand 

 

En mere udførlig orientering om Hillerød Golf Klubs virke i 2019, ”Året der gik”, kan 

findes via dette LINK https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/%C3%85ret-der-gik-2019.pdf 

https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/%C3%85ret-der-gik-2019.pdf

