Beretning om klubbens virke i det forløbne år.
Fremlagt på klubbens Generalforsamling d. 26. maj 2021 af formand Johnny Twile.
Fremlagt på
Så blev det endelig tid til generalforsamling 2020. Denne gang kun udsat et par måneder.
Vi vidste, at det ville blive svært at holde generalforsamlingen på den oprindelig dato i
marts, hvorfor vi selvfølgelige rådførte os med både DGU og Dansk Idræts forbund, og
den klare udmelding var. Hvis ikke der er ekstraordinære beslutninger, dvs. udover
godkendelse af budget og kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer, så bør man
planlægge til den oprindelige dato og hvis det da ikke er muligt udskyde til første mulige
dato for en generalforsamling med personligt fremmøde. Derfor sidder vi her altså i dag,
men husk at overholde alle retningslinjer om afstand, mundbind og faste siddepladser.
Vi er jo allerede kommet godt i gang med sæsonen 2021, og vi så hinanden så sent som i
november. Så en traditionel beretning med gennemgang af 2020 aktiviteter er vist lidt sent
ude, så jeg vil blot holde fast i et par nedslag.
-oOoCorona situationen satte selvfølgelig også sit præg på Dragør Golfklubs aktiviteter i 2020.
Åbning af banen blev udskudt, turneringer aflyst, fejringer og fester sat på hold, men
alligevel formåede vi alle at holde humøret oppe og få spillet en masse golf. Faktisk så
meget, at hele golf Danmark oplevede, at der blev spillet næsten 40% flere golfrunder på
landsplan og det samme gjorde sig gældende i Dragør Golfklub. Ikke fordi vi blev mange
flere medlemmer, men mest fordi vi alle, på godt og ondt, havde mulighed for at spille
endnu mere end vi plejede og nye medlemmer kom til tidligt på sommeren. Adskillige
medlemmer nåede godt over 100 runder i sæsonen. Det betød selvfølgelig stort pres på
vores dejlige bane og desværre oplevede nogle medlemmer også, at det kunne være
svært, endog meget svært at komme til at spille, ikke mindst i ”myldretiden”. Nogen af
vores medlemmer har kommenteret på restriktionerne og langt de fleste, synes jeg, har
håndteret det fint.Nogle restriktioner har vi måtte holde fast i længe. Adgang til klubhus
faciliteter, som fællesrum, omklædning, restaurant og kontor. Men også
boldrendesuspensionen er blevet diskuteret. Og lad mig lige kommentere herpå.
Boldrendesuspension blev nødvendig på et tidspunkt, hvor vi midlertidigt skulle begrænset
adgang til klub og kontor. Boldrendesystemet, som det eksisterer i dag er en
generalforsamlingsbeslutning og dermed hverken vil eller kan bestyrelsen ændre den
beslutning. Boldrendesystemet er allerede på vej til at blive genindført. I har allerede set
tilgængelige tider og den oprindelige form bliver reetableret snarest. Hvis nogen har hørt
noget andet, så må det tilskrives ”terrassesnak”.
-oOoLangt de fleste har taget det med godt humør, men jeg håber, at alle, også ind i 2021, vil
være med til at øge tilgængeligheden på banen, ikke mindst ved at respektere i de
bookingregler vi har om, at kun kunne booke 3 tider om ugen. Der er desværre nogle, som
har kreative måder at omgå det system, så vi ser desværre også at 2 bolden bliver booket
op med andre navne for siden at afbooke, således man kan spille sin sædvanlige 2 bold.
Byd i stedet andre medlemmer ind til en hyggelig 4 bold. Det er selvfølgelig helt

uacceptabelt for alle andre medlemmer og bliver selvfølgelig irettesat, når det bliver
opdaget
Vi er heldigvis mange medlemmer i vores klub, så der er mange på banen. Så at have en
forventning om, at kunne løbe, nogen vil føle at ”mase” en hurtig 2 bold igennem en
søndag formiddag giver ingen mening, men nyd i stedet en søndagstur med gode venner,
vel vidende at det tager lidt ekstra tid.
-oOoVi har i Dragør Golfklub, ligesom i Golfdanmark generelt, haft god tilgang af nye
medlemmer i 2020. Flere end vi har haft de seneste mange år, og medlemstallet ved
indgangen til 2021 sæsonen er fint, og vi er 50-60 flere voksne og medlemmer end andre
år. Vores nye medlemmer kom lidt tidligere i 2020 og kunne dermed glæde sig over at
komme hurtigt i gang, hurtigt komme på banen og få en god lang sæson. Det er klart
bestyrelsens holdning, at der skal ikke være flere medlemmer i Dragør Golf end de
forgangne år og det vi budgetterer med 2021. Derfor kommer vi også til at være forsigtige
med rekrutteringen af nye medlemmer i løbet af 2021. og der er pt ”sat en ”prop” i
tilgangen af nye medlemmer. Bestyrelsen arbejder hele tiden for at finde den bedste
balance mellem tilgang og antal af medlemmer og kravet til et solidt driftsbudget for
klubben.
-oOoDa bestyrelsen i januar lagde et budget for 2020 anede vi jo ikke, hvad der ramte os i
marts. Og da vi lagde et nyt Corona budget i marts, anede vi heller, hvad året ville bringe.
Så den nye orden, blev jo at ”alt” hele tiden var i forandring. Men ny tilgang af medlemmer,
alligevel fint med betalende gæster på banen og færre muligheder for at bruge de midler,
vi allerhelst vil bruge på medlemmerne i form af turneringer, fester og aktiviteter i
almindelighed, resulterede i et usædvanligt regnskab. Derfor kan vi præsentere et meget
større overskud på klubbens regnskab, end vi havde ønsket og budgetteret med. Netop
fordi vi ikke havde mulighed for at bruge alle midlerne gennem året. I stedet kan derfor
glæde os over at gå ind til 2021 med fin økonomi. I har forhåbentlig set, at stort set alle
nye investeringer går til at investeringer i vores dejlige golfbane.
-oOoNår Bestyrelsen indstiller til at justere kontingentet for 2021 er det med samme
begrundelse som de seneste mange år. Den årlige drift i Dragør Golf skal betales af
medlemmernes kontingent og de indtægter vi har fra gæster og sponsorer. Vi skal til
enhver tid kunne levere et overskud som kan betale afdrag på lån, sikre tilbagebetaling af
indskudsbeviser og hellere sikre et lille overskud end et lille overskud. Driften for 2021
kræver dermed et overskud på ca. 550.000 kr., hvorfor kontingentet bør justeres med 200
kr. på voksent medlem og 100 kr. på øvrige medlemsgrupper.
Det er ligeledes helt entydigt, at det er vigtigt for bestyrelsen at opretholde det klub- og
serviceniveau vi i dag har. Et fuldt professionelt og engageret kontor, en dygtig og pro,
hans shop og nye lærling. Det er ikke alle klubber forundt. Jeg tror vi alle nye godt af det
hårde arbejde vore medarbejdere gør, og det gør de, når vi passer godt på dem. De ligger

deres sjæl i Dragør golf og vi skylder vores medarbejdere at optræde som en professionel
arbejdsplads, hvor orden, respekt og ikke mindst udvikling af både faglig og personlige
kompetencer er en forudsætning. Bestyrelsen er 100% dedikeret til at investere i Dragør
Golf som en af kommunerne attraktive arbejdspladser.
Og så for resten lige at kontingentet ikke blev justeret i hverken 2019 eller 2020. Faktisk
reducerede vi kontingentet i 2020 med de 300 kr. som var målrettet vores 5-årige
bunkerprojekt.
-oOoStanden på vores dejlige bane blev også i 2020 udfordret af for lidt tilgængeligt vand til at
vande med. I har fulgt den megen information og debat om muligheden for at sikre nok
vand til vores anlæg. Det er desværre en kompliceret og omstændig affære med
tilladelser, uegnet vand og mange udfordringer, men lad mig forsikre alle om. At det er den
allervigtigste prioritet og opgave for bestyrelsen 2021, at sikre tilstrækkeligt vand til at
holde vores bane i den bedste mulige stand.
En opgave som bestyrelsen og kontor bruger rigtigt mange kræfter på. Bestyrelsen og
kontoret har fået kontakt til de rigtige mennesker på de respektive kommunale kontorer og
har efter vores formelle ansøgninger fået etableret et rigtigt godt samarbejde med
kommunernes folk, som vi i god og meget samarbejdsorienteret dialog med forsøger at
finde gode løsninger på vores udfordringer. Vi burde nok allerede for nogle år siden have
indledt den proces, men nu er vi godt i gang. En stor tak baneudvalget og kontoret for et
store arbejde.
Derudover satte de mange spillede runder selvfølgelig også sine spor. Ikke mindst på
teesteder og gangarealer. Som I har fulgt med i, har vores dygtige greenkeeperteam
arbejdet stenhårdt på at udvide og renovere flere teesteder, arbejde med renovering af
fairways, så banen kan tage sig allerbedst ud og modstå det slid, der altid vil være på en
bane som vores. Ellers er banen jo en golfklubs allervigtigste aktiv og I oplever
forhåbentlig, at det er bestyrelsens ambition at investere i banen generelt. I ser træer blive
flyttet, bunkers der løbende efterses og meget mere. Her skal der også lyde en kæmpe tak
til de store hold af klubbens ansatte inklusive vores trænere, som trak i arbejdstøjet i
stedet for golftøjet og når de havde tid, har slæbt jord, grus og tørv sammen med
greenkeeperstaben.
-oOoDet har været en fornøjelse at se greenkeeperstaben med chefgreenkeeper Nicholas i
spidsen og sammen med baneudvalget og en større gruppe frivillige, virkelig tage ansvar
for udviklingen af vores anlæg. Det har været bestyrelsens klare ønske at omfavne og
frisætte al den ekspertise og energi, der ligger i greenkeeperfaget og ligge en meget stor
del af ansvaret af driften og vedligeholdelsen og udviklingen af banen tilbage, hvor den
hører hjemme. Ikke i bestyrelsen, men hos fagligheden i greenkeeperstaben. Jeg synes vi
har opnået gedigne resultater de seneste måneder og stort set alt udrettet af vores egne
folk og indenfor budget. Sikke et hul 11, nye lækre velfungerende bunkere, sikke
teesteder, og næsten 40 træer flyttet. Drenge, vi er så glade for indsatsen og jeg ved I

næsten er ved at sprænge af ideer og energi for at kunne fortsætte det fremragende
arbejde.
Så jeg håber, at I læser og glæder jer over opdateringerne fra chefgreenkeeper Nicholas
og de små interviews som Michael Bech skriver om banen. Der vil komme meget mere i
løbet af foråret og gennem sæsonen.
-oOo-

Vort klubhus fik i 2020 den almindelige vedligeholdelse. Det er et ældre hus og der vil hele
tiden være behov for almindelig vedligeholdelse. Restaurant, lobby, damernes
omklædningsrum og terrasse områder fik en overhaling og her sidst på året har vi, efter
manges ønske, etableret endnu et toilet i forbindelse med det eksisterende i restauranten.
Mange har måske også lagt mærke til arbejdet med ny gulvbelægning i
omklædningsrummene. Det fremstår til sæsonstart meget friskere og bliver meget lettere
at rengøre.
Herfra skal der således også lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, som har givet en hånd
og mange timer på bane og klubhus. I har alle set arbejdet på klubhuset og bunkerkanter,
opstamning af træer, oprydning på parkeringsplads og meget andet. En stor tak til alle.
Uden jer ville vores klub ikke fremstå så dejlig som den gør.
-oOoEndnu et af Dragør Golfklubs helt store aktiver er vores velfungerende restaurant. Men
også her satte Corona sit præg på aktivitetsniveauet. Tænk at starte op, for at måtte lukke
ned allerede samme uge. Vores forpagtere Nicholas og Andreas har virkelig været
igennem et rutsjebanetur i 2020, men de har holdt fanen og humøret højt og forsøgt sig
med arrangementer i det omfang det overhovedet var muligt. Tænk vi kunne have
sommerfredage med over 150 deltagere på terrassen, godter på grillen og musik både live
og i anlægget. En stor del af deres succes er selvfølgelig lysten til at være en del af
klubben og så den pragtfulde mad, som også tiltrækker ikke golfspillere fra resten af
Amager. Restauranten måtte igen her til vinter lukke ned, da aktiviteter i både restaurant
og klublokaler blev en del af hverdagens restriktioner. Det er bestyrelsens ønske at sikre
en velfungerende restaurant som en del af klubben og derfor prioriteres det gode
samarbejde med Nicholas og Andreas meget højt. Vi håber derfor også, at alle
medlemmer, Kik’ere, sponsorer og partnere også i 2021 fortsætter med den store
opbakning i 2020, så vi får holdt nogle fantastiske turneringer, månedsafslutninger, fester
såvel private som i klubregi og så ikke mindst nogle fantastiske sommerfredage.
-oOoDragør Golfklub er en af de danske golfklubber med allerflest aktive juniorer eller måske
endda unger, nemlig drageunger. Jeg har sagt det før, og det glæder mig, at vi kan
tiltrække så mange unge, juniorer og ”unger”. I 2020 var der helt ekstraordinær stor tilgang
af ungseniorer. De er sammen med de unge og deres forældre, en helt grundlæggende
del af den løbende udvikling af en golfklub som vores. At få nye også yngre medlemmer
ind i klubben, er vigtigt for at udvikle både måden at spille, at tænke og nyde golf på, men

også vigtigt for at forstå, hvordan bane og faciliteter hele tiden kan og skal udvikle sig, for
også at imødekomme de nye golfspilleres måde at se og spille golf på.
Og så er det også bare en glæde at se de liv det giver i og omkring klubhuset, når de helt
unge leger golf med deres forældre og de frivillige som hjælper til. Endnu en fornøjelse at
se, hvordan nogle af de meget dygtige unge spiller golf og se hvordan de hver dag træner
og kæmper for at blive blandt de allerbedste. Tænk vi i vores lille klub har unge i
landsholdstruppen, i landsholdets udviklingstrup og unge, som ikke kan vente med at vise
de vil være bedre end andre. Tillykke til jer unge. Vi glæder os til at følge jer i 2021.
-oOoNoget af det der fyldte allermest i bestyrelse i det mærkelige år 2020, var jo afholdelse af
generalforsamling og sommermøde og dermed debatten om 9 nye huller, udvidelse af
klubhus, vandmangel og bare den almindelige debat. Det var besværligt, men vi fik
endeligt afholdt en generalforsamling og et sommermøde, ganske vist ikke i sommers.
Bestyrelsen forsøger hele tiden at informere og indgå i debat om udviklingen af
golfklubben, men vi må også erkende at vi blev sat på prøve i løbet af 2020. Da en af
klubbens gode medlemmer TV2 journalist Michael Bech spurgte, om ikke han kunne
hjælpe med at lave lidt interviews af folk i klubben og dermed fortælle lidt om, hvad der
foregår og hvorfor der bliver besluttet og gjort som der gør, var det bare at sige… ja tak.
Michael havde dog en betingelse. Han stiller spørgsmålene, både de lette og de svære, og
vi svarer. Michael vil nemlig også være medlemmernes vagthund og sørge for, at der
kommer svar på de spørgsmål, som bliver diskuteret på banen og på terrassen. Tak til
Michael, jeg håber der kommer mange flere spørgsmål i løbet af 2021.
-oOoStatus på projekterne omkring 9 nye huller, klubhus og vand kommer løbende. Vand, er
som nævnt vores absolut første prioritet. Projektet om udvidelse af klubhuset løber
planmæssigt, men er jo selvfølgelig en større og længere proces, som lige så snart vi er
klar med en endelig tilladelse og færdigt projekt, glæder os til at præsentere mere om.
Udvidelse af banen med 9 nye huller, ligger desværre ikke lige for. Vi har fundet den jord,
vi allerhelst kunne ønske os og hvor der eventuelt kunne være andre muligheder, men det
er ikke bare lige til. Der er ikke så meget jord omkring os og den der er, nyder vores
naboer til fulde. Det betyder ingenlunde at ønsket om flere golfhuller, er forsvundet. Vi må
bare acceptere, at den bedste jord ligger ikke ligger lige for, men vi håber på, at vi en dag
får mulighed for at anlægge golfhuller på den jord.
-oOoI 2020 bød vi også velkommen til et par nye bestyrelsesmedlemmer omend det blev lidt
sent på året. Vi kunne byde Heidi Ungermann velkommen i efteråret 2020. Heidi blev valgt
for en toårig periode.
Carsten Ardilsø sagde, ved samme lejlighed ”ja” til at indtræde på Rene Boesens plads og
overtage rollen som kasserer. Posten som kasserer, har i Rene Boesens fravær de
seneste mange måneder været varetaget af næstformand Ulrik Ankerstjerne. Carsten blev
i første omgang kun valgt for 1 år og er således allerede på valg igen her i 2021. Carsten

vil meget gerne fortsætte med de opgaver, han næsten kun lige er startet i. Så jeg håber I
stemmer for, at Carsten også fortsætter i næste periode.
Michael V. Jensen kæmpede bravt hele 2020 med at arrangere turneringer, for så at
ændre og aflyse i en uendelighed. Håber I stemmer for, at Michael skal fortsætte med at
udvikle endnu flere nye og spændende turneringer i de kommende år.
Jan Madsen er også på valg. Jan har udover altid på bedste vis at tilskynde bestyrelsen til
at debattere forslag og beslutninger, arbejdet med sponsorer og partnere. Det har givet
helt ekstraordinære resultater for 2021 og vi har i dag et meget velfungerende
erhvervsnetværk og gode sponsorer. Jan fortsætter også gerne ind i næste periode.
Malena Hansen blev valgt som suppleant i 2020 og bestyrelsen ser meget gerne at
Malene sidder med som suppleant også i 2021. Malene og Michael har sammen med
kontoret og Ulrik i spidsen for infoudvalget stået bag den fine nye, moderne og optimerede
hjemmeside, som blev lanceret for uger siden.
Jeg er også på valg i 2021 for endnu 2 år. Jeg har med stor glæde været en formand i de
seneste 6 år og de seneste 2 år også haft mulighed for at sidde ved bordet i DGU og
DGU’s erhvervs bestyrelse. Jeg tager meget gerne endnu en periode og hjælper med til at
gennemføre nogle af alle de mange spændende projekter klubben og bestyrelsen har sat
gang i.
-oOoTil sidst er det vist blot at sige, tak for opbakningen gennem det mærkelig år 2020, men
allermest tak til alle vores medarbejdere, partnere i restauranten, til alle de frivillige, som
utrætteligt ligger timer efter timer i klubben interesse. Tak til alle medlemmerne som,
Corona til trods, vinker og hilser og nyder vores bane.
Så med håbet om et fantastisk og lidt mere normalt golfår de bedste hilsener og et vi ses
lige om lidt.
-oOo-

