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Referat af Hillerød Golf Klubs generalforsamling, torsdag d. 17. marts 2021 i 
Frederiksborgcentret 
 
 
Formand Jan Aarup bød velkommen til Hillerød Golf Klubs ordinære generalforsamling og gik over til punkt 
1 på dagsordenen. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Ole Haag (OH)som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig. 80 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer var til stede. 
 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Dirigenten gav ordet til formand Jan Aarup (JA). 
 
JA knyttede følgende kommentarer til det udsendte ”årets gang 2020”: 
 
Økonomi 
Økonomien er klart tilfredsstillende overordnet set med et resultat på ca. 200.000 kr. efter 
hensættelse af forskellige beløb til fremtidige arbejder. Det positive resultat skyldes primært 
medlemsfremgang. Den økonomiske udvikling er stabil og vi har gennem en årrække leveret på 
budget. 
 
Medarbejdere/samarbejdspartnere 
Administrationen er velfungerende og på trods af mange ekstraopgaver i forbindelse med det nye 
byggeri, mange nye medlemmer og færre ressourcer pga sygdom - der giver stort arbejdspres – 
klares udfordringerne med både arbejdstid og mange timers frivilligt arbejde. 
 
Proerne – Kristian og Thomas – er populære og gør det godt – og er godt bookede af 
medlemmerne til både individuel og holdtræning. 
 
Greenkeeperne gør en kæmpeindsats med at holde vores bane attraktiv og flot – ikke mindst efter 
vi er påbegyndt byggeriet af vores nye bane, som også trækker på vores ressourcer.   
 
Personalemæssigt er vi som helhed set klædt rigtig godt på med dygtige, solide og stabile 
medarbejdere. 
 
Det gælder også vores samarbejdspartnere Restaurant Nysøgård og Proshoppen.  
I restaurant Nysøgård valgte Jesper at stoppe for at prøve nye udfordringer og Anders fortsatte 
som forpagter selv. Det blev naturligvis et vanskeligt år med alle Covid restriktionerne, som gjorde 
at restauranten var lukket i en lang periode og stort set alle selskabsaktiviteter blev annulleret. 
Men Anders er kommet godt igennem og er i fuld fart igen. 
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Tilsvarende Jon i Proshoppen – har en attraktiv butik, der servicerer os med 
* Stort vareudvalg 
* Konkurrencedygtige priser 
* God vejledning 
 
Det er jo en fornøjelse at kunne gentage dette år efter år. Kvalitet og stabilitet er vel nøgleordene. 
 
Medlemsudvikling 
Udviklingen har været præget af Corona, som har givet en søgning mod golfsporten, som vi tror på 
er vedvarende. 
JA nævnte et par hovedpunkter og sammenlignede bl.a. medlemstallene i 2020 og 2021. 
 

 01-05-2020 01-05-2021   
Fuldtid 665 690 +35 
Lokal 90 115 +25 
Intro/Par 3 160 200 +40 
Junior/ung 150 228 +70 
I alt  1280 1460   

Tallene viser en fremgang på næsten 200 medlemmer, hvilket naturligvis medfører overvejelser! 
Vi har stor opmærksomhed på antallet af medlemmer i HGK og dermed ikke mindst 
tilgængeligheden. 

 
Socialt liv 
Det sociale liv i klubben er stadig et væsentligt fokusområde, som har lidt under corona. 
Eksempelvis banko, bridge, yoga, juletræsfest, nytårsmatiné blev alt sammen blev aflyst. 
Aktiviteterne er ved at komme i gang igen. Bl.a. er vi klar til Hillerød Ugen 2021, som finder sted 3. 
– 7. august med forskellige turneringer og en stor afslutningsfest.  
 
Frivilligt arbejde 
Antal frivillige har ligget nogenlunde stabilt i 2018 – 19 – 20 – 21, mellem 125 og 140. 
Der lød en stor tak for indsatsen til alle! – Uden hvis hjælp det var umuligt at drive klubben! 
Vi mangler dog stadig frivillige til visse opgaver, som f.eks. vedligeholdelsesopgaver ved klubhus. 
Vi mangler både medlemmer og udvalgsformand til banekontrol- og magasinudvalg. Desuden 
mangler vi en, der har lyst til at være formand for klubhusudvalget. 
Så formanden bad medlemmerne overveje at give en hånd med, hvis de ikke allerede var 
involveret. Til glæde for en selv, men med sikkerhed for HGK 

 
Sport 
JA nævnte følgende præstationer: 
DM til juniorhold u16 B-rækken med Esther Lindqvist Nielsen, Ida-Sofie Hviid Bagger, Claudia 
Offenbach og Noam Krieger Christensen på holdet. 
1.hold damer vandt bronze efter at have tabt semifinalen til Aalborg efter en meget tæt match, 
som endte lige og først vundet af Aalborg i omspil. 
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1.herrer rykkede op i elitedivisionen efter en overbevisende sejr over Næstved med 13-5. 
 
Stort tillykke til dem alle. 
Det er væsentligt, at vi også kan levere sportsresultater. – Og væsentligt at give medlemmer 
sportsoplevelser, og at vi kan udvikle og bidrage til kommende Nicoler og Joachimer! 
 
Banen 2020-2021 
Banens stand i 2020 var, så selv Dennis kan være tilfreds. – Imponerende! 
Udover en kæmpe arbejdsindsats med baneomlægning, sikres den kvalitet vi nu efterhånden 
forventer oveni. JA rettede en stor tak til Dennis og hans team for indsatsen 
 
Status på baneomlægningen: 
- Tunnel blev etableret i påsken, og der bliver bygget på de nye huller vest for banen  
- Ny vandforsyning etableret. 
- Greens er sået – og de er i god udvikling  
- Teesteder og fairways er påbegyndt og sås inden udgangen af juni 
 
Konklusionen er, at 
Fase 1 er meget langt fremme trods en forsinkelse på 3-4 uger pga vejrlig. 
 
Herefter fase 2: 
Anlægs- og omlægningsarbejder på eksisterende bane over sommeren og efteråret – alt med 
henblik på at være helt klar til sæson 2022. – Herunder også ny stor driving range. – Og klar til evt. 
nyt indspilsområde ved nuværende range. 
 
Fremtiden 
Vi har en enestående chance for en betydelig opgradering af HGK! 
- Det betyder, at vi i bestyrelsen har gjort os overvejelser omkring fremtiden og udarbejder et 

forslag til udvikling af HGK til fremlæggelse på en evt. ekstraordinær generalforsamling vedr. 
HGK 2022 og årene fremover. 

 
På overvejelseslisten er: 
- Par 3 bane med 9 huller – hvis muligt 
- Ny Range med overdækkede udslagssteder med Trackman – mange udslagssteder og stor 

længde 
- Nyt indspilsområde 
- Opgradering og renovering af klubhus faciliteter og område 
- Videreudvikling af vores nuværende bane 

Overvejelser om finansiering af alle de nye faciliteter pågår. 
 

 
Alt dette drøftes, men vil være af en sådan karakter, at der kræves en generalforsamlings 
godkendelse. – Mere om det senere. 



 

4 

 

 
 
Fremtiden for mig personligt: Jeg har været formand i 7 år, og nok må være nok, og der må ny 
inspiration til. (JA bliver i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem.) 
 
OH spurgte om der var bemærkninger til beretningen. 
 
Kurt Neiiendam spurgte, hvor mange medlemmer klubben skal have, før der indføres venteliste. 
JA svarede, at der ikke er tal på dette, men at situationen vurderes hele tiden – først og fremmest 
vedr. belægningen. 
Marianne Gram-Nielsen efterlyste flere til at hjælpe med div. opgaver. 
Peter Gram-Nielsen understregede, at banen står flot, men at det ikke ser godt ud omkring 
klubhus/restaurant. 
Kim Hyrzkov (KH) svarede, at han er enig – og at der er brug for hjælp fra frivillige. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Lars Broch Christensen konstaterede, at der var budgetteret med et mindre overskud på kr. 
15.000, men vi opnåede et overskud på kr. 193.000. Baggrunden for dette er højere kontingent- , 
greenfee- og andre indtægter – herudover har der været besparelser på sporten m.v. pga 
coronarestriktionerne. Der har været lidt forøgede omkostninger til baneforbedringer og 
fællesfaciliteter. Der er desuden hensat til vedligeholdelsesarbejder på klubhusfaciliteter og 
område. Alt i alt er resultatet tilfredsstillende. 
 
Bestyrelsen havde fået spørgsmål om, hvorvidt der ydes tilskud til restauranten. 
Hertil svarede LBC, at der gives tilskud til restauranten på 72.000 kr./år. – Proshoppen modtager 
en ydelse for varetage en række services for klubben - i alt kr. 165.000 kr./år. 
 
 
Alt inventar i restauranten tilhører HGK. Det nye kølerum har været en nødvendig investering og 
er en del af et velfungerende køkken, som tilhører HGK. 
LBC konstaterede, at egenkapitalen er ca. 2,9 mio. kr. – Bankgælden på 5 mio. (til ombygningen af 
klubhuset i 2004/2005). 
Hvert år investeres i maskiner for 7-800.000 kr. 
Regnskabet har været solidt gennem de seneste år og der er fokus på at leve op til budgettet. 
 
Ole Falcke rejste kritik af, at tilskuddet til forpagtningsafgiften ikke var bogført på en selvstændig 
konto, således at dette tydeligt fremgik af regnskabet. 

LBC var enig i, at dette skal ændres og vil få sin egen konto fremadrettet. Generalforsamlingen tog 
dette til efterretning. 

Ole Falcke nævnte forpagtningsafgiften på i alt 72.000 kr. burde gøres variable i forhold til 
indtjening. 
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LBC svarede, at man de seneste 20 år har forsøgt denne form for aftalegrundlag og måtte 
konstatere, at det var uden succes. Der holdes naturligvis øje med situationen. 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet. 
 
Herefter kunne dirigenten konstatere, at regnskabet var godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden 
Banearkitekt Philip Spogard (PS) var inviteret til at fortælle om baneprojektet. 
 
PS fortalte, at der er tale om en meget lang proces strækkende sig over de sidste 3-4 år, og at der 
er tale om det mest komplicerede projekt, han har været involveret i, bl.a. på grund af de mange 
involverede instanser. 
PS gav KH stor kredit for, at det forløber så gnidningsfrit som muligt. 
 
PS præsenterede kort sig selv og sine tanker bag projektet. – Han lægger stor vægt på spilleglæde 
for alle golfspillere, hvad enten de er elitespillere eller almindelige hyggegolfere, unge som gamle. 
 
Der er lagt vægt på, at hullerne på det nye erstatningsområde arbejdes ind med de ”nye” gamle 
huller, så banen bliver en helhed, og selv om der på det nye område kun er tale om få huller samt 
en driving range, influerer det på næsten alle huller og vil give et bedre flow. 
PS konstaterede, at den endelige tunnelplacering er meget positiv i forhold til hele projektet. 
 
PS gennemgik alle de 18 huller, og fremhævede bl.a. det nye hul 14, der starter efter det 
kommende hul 13 (nuværende hul 3) og slutter på det gamle hul 13s green, som et helt fantastisk 
golfhul. 
 
PS tilbød at arrangere banevandring med klubbens medlemmer. KH sætter planlægningen i gang 
 
René Kjærsgaard-Nielsen beskrev forløbet for baneændringen over de sidste mange år, bl.a. 
beskrevet i Plan2020, som blev udarbejdet i 2012. 
Oprindeligt troede vi, at projektet var færdigt i 2016 i forbindelse med 50 års jubilæet, men det 
skete ikke. 
 
Tunnelbygningen og placeringen er det bedste, der længe er sket for HGK’s drift. Det har været et 
trægt arbejde, og det er KH’s fortjeneste, at vi er kommet igennem over for Bane Danmark med 
tunnelplaceringen. 
 
Hele omlægningen og driving range-projektet har givet os en stor mulighed for gentænkning af, 
hvad vi vil med HGK. – Og vi ønsker det bedste for alle kategorier. 
Vi vurderer, at den nye driving range bliver et meget stort aktiv for klubben. 
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Vi har besøgt Smørum GK, som har Toptracer-systemet på DR, og Hørsholm, som har TrackMan-
systemet. Den foreløbige konklusion er, at vi sandsynligvis vælger TrackMan, der er et 100% dansk 
produkt til vores nye driving range. 
 
Vi forventer 14 overdækkede udslagssteder og 14 uden overdækning. Dette vil efter al 
sandsynlighed betyde, at de fleste medlemmer træner ”hjemme”, og herudover vil vi kunne 
tiltrække mange gæster til træning på den nye range. 
Vi kikker også på at ændre den nuværende driving range til indspilsområde. 
Hvad klubhusområdet angår skal der ske en opgradering.  
 
At etablere en professionel driving range, opgradere klubhus og området omkring det samt 
fortsætte videreudviklingen af vores eksisterende bane koster naturligvis mange penge – og dem 
skal vi jo skaffe.  
Vi arbejder med forskellige scenarier omkring kontingentsatser og brugerbetaling på den nye 
range m.v. 
Vi har endnu ikke lagt os fast på den endelige model, men er i gang med at udarbejde et prospekt, 
som skal præsenteres på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har indledt dialog med banken omkring finansiering af de nye planer samt vurderinger 
af andre finansieringsmuligheder, der vil blive indarbejdet i prospektet. 
 
Der var bl.a. følgende bemærkninger til RKN’s fremlæggelse: 
Anders Mørck bad om oversigtskort over den fremtidige bane med tydelig længdeangivelse af 
hullerne. – KH sørger for dette. 
Karsten Melson spurgte om det klippede område på hul 5. Hertil svarede Philip Spogard, at der er 
tale om forarbejdet til provisoriske greens, som vil komme i spil under overgangsarbejdet på den 
gamle bane. – At greenkeeperne allerede er begyndt arbejdet med disse skyldes udelukkende, at 
de ønsker at være på forkant. 
Just Svendsen spurgte om den kommende par for banen, og svaret er, at den nye bane bliver par 
71. 
Endvidere spurgte JS om stisystemet på banen og planer om en offentlig sti til stationen. 
Hertil svarede KH, at den endelige løsning endnu ikke er fundet, men man samarbejder med 
kommunen om etablering af en sikker sti uden om HGK. – Der er ikke taget endelig beslutning 
endnu. 
Håbet er, at den interne sti i HGK kun skal bruges til ”golftransport”. 
 
Pia Svare spurgte, om vi hele tiden vil have 18 huller i projektperioden. Hertil svarede KH, at der 
endnu ikke er udarbejdet en detailplan for fase 2. Hvorvidt vi kan have 18 huller i hele perioden 
afhænger af indgroningen på de nye huller. Så svaret er ”forhåbentlig”, men at der muligvis kan 
blive tale om 15 huller sidst på sæsonen. 
 
Marianne Gram-Nielsen spurgte, hvor banetoilettet flyttes hen. Hertil svarede KH, at der arbejdes 
på sagen, da det kræver indhentelse af diverse tilladelser. – Når banen er færdiganlagt, betyder 
det, at vi passerer klubhus (og toiletter) efter 10 huller. 
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Peter Gram-Nielsen spurgte, om der etableres græsteesteder på driving range. Hertil svarede 
Philip Spogard, at der i første omgang kun vil blive anlagt et lille stykke med græs, men at der 
fremtidssikres, så der på sigt kan etableres flere. 
 
Jens Pedersen spurgte, om der ville blive plantet træer på det nye område og af hvilken størrelse. 
PS svarede, at det egentlig ikke er nødvendigt i projektet, men at der etableres 
afskærmningsbeplantning langs banen. – Man kan så efterfølgende overveje flytning af 10 – 20 
store træer fra andre områder på banen, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt og 
forskønnende. – PS understregede, hellere få store end mange små træer. 
Endvidere fortalte PS, at der vil være mange flotte karakterfulde ting på hullerne, som sø, dige og 
træer. Endvidere karakterfulde rough-områder. 
 
Kurt Neiiendam spurgte om der vil være sommergreens hele året? Hertil svarede LBC, at en bane, 
der er etableret som HGK, ikke har den mulighed, men at lukkesæsonen bliver kortere og kortere. 
Ejgil Jensen gav LBC ret, idet HGK stort er anlagt på blåler. 
Karen Ringsing påpegede bunkernes tilstand, hvortil RKN svarede, at de naturligvis skal forbedres, 
og at der er tale om et ressourcespørgsmål – i sidste ende økonomisk. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere spørgsmål til pkt. 4. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag fra bestyrelsen. 
 
6.  Forslag fra medlemmerne 
Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag fra medlemmerne. 
 
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse 
Dirigenten gav ordet til KH. 
KH konstaterede at det var lidt usædvanligt at præsentere budgettet for året når halvdelen af 
budgetåret allerde var gået. 
KH konstaterede, at vi har 1.276 aktive medlemmer. Der arbejdes konstant med at sikre en god 
udvikling med inflow, hvilket er yderst nødvendigt, da vi hvert år mister 100-125 medlemmer. 
 
Det er besluttet at holde kontingentsatserne nogenlunde i ro og kun foreslå en lille tilpasning. Det 
betyder, at alle seniorer er reguleret med 100 eller 125 kr. – bortset fra juniorer og ungdom. 
Budgettet er lagt ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke kendte konsekvenserne af banebyggeriet 
og Coronaen og årets resultat er budgetteret til et underskud på kr. 207.000.   
På indtægtssiden har vi budgetteret greenfee betydeligt lavere pga baneombygningerne. 
Omkostningssiden er øget en smule. Bl.a. er Thomas Dam Nilsson ikke længere delvis ansat af Jon, 
men udelukkende af HGK. 
 
De vedtagne kontingentsatser er følgende: 
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 2020 2021 
Seniorer  7.975 8.100  
Hverdagsmedlem  6.375 6.500  
Pensionister (o. 80) 3.250 3.375  
Greenfeemedlem 2.800 2.925  
Longdistance 4.100 4.225 
Lokalt medlem 4.100 4.225 
Ungsenior 22–29 år 3.900 3.900  
Ynglinge 19–21 år 3.200 3.200  
Junior 13–18 år 2.400 2.400  
Junior u. 13 år 1.500 1.500  
Junior u. 13 år u. banetilladelse 1.000 1.000 
Micro 500 500 
Par 3 bane/Aktiv vente/Intro 1.700 1.800 
Passiv 800 800 
Venteliste 200 200 
 
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jan Aarup, Henning Hansen og Jan Mayland Madsen. 
Henning Hansen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Henrik Pedersen.  
Henrik Pedersen præsenterede sig selv. Herefter blev Jan Aarup og Jan Mayland Madsen genvalgt. 
Henrik Pedersen blev valgt. 
 
9. Valg af revisor og revisor-suppleant 
På valg var Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant. 
Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Anders Mørck Roste KH for en fantastisk stor indsat, og forsamlingen udtrykte sin enighed. 
 
Karen Ringsing spurgte, om juniorerne ikke kunne få små opgaver. – Her til svarede KH, at han er i 
dialog med juniorudvalgsformand Bo Winkel, og som et eksempel vil ca. 20 juniorer samle sten på 
det nye areal den næstfølgende weekend, hvilket er en absolut nødvendighed. 
 
Næstformand i bestyrelsen René Kjærsgaard-Nielsen takkede afgående formand Jan Aarup for en 
stor indsats i de seneste 7 år som formand. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse og medlemmerne for fremmøde. 
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Hillerød, den 19/06-2021 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Ole Haag, dirigent Jan Aarup, formand Helle Boisen, sekretær 
 
 
På et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
René Kjærsgaard-Nielsen, Formand 
Jan Mayland Madsen, Næstformand 
Lars Broch Christensen, Kasserer 
Jan Aarup, medlem af bestyrelsen 
Henrik Pedersen, medlem af bestyrelsen 
Lone Hornshøj Reuther, medlem af bestyrelsen. 


