
Årsberetning 2021, onsdag den 16. marts 2022 

 

Ahhhh, lige om lidt.  

Så med de år velkommen til dette år generalforsamling i Dragør Golfklub.  

Vi nærmer os 1. april, den dato banen åbner, hvis altså ikke vejret spænder ben for os, og 
forhåbentlig kigger vi ind i en ny frisk sæson uden restriktioner og Corona hængende over 
hovedet. En sæson, hvor vi kan nyde af alt det arbejde vores ansatte og frivillige har gjort i 
vintermånederne. Men først skal vi lige aftale rammerne… altså budget og bestyrelsens arbejde 
for 2022 

Inden vi går i gang, så skal vi altid vælge en dirigent og Bestyrelsen foreslår Henrik Dietz. Men som 
altid, hvis nogen har andre ønsker, bedes de tilkendegivet nu! 

Henrik er hermed valgt og ordet er dit… 

-oOo- 

Igen i år synes jeg, at vi skal holde fast i den fine tradition med at sige pænt farvel til gode venner, 
og kammerater, som desværre ikke skal spille med mere. Så derfor vil jeg bede alle holde 1 minuts 
stilhed for Henrik Heering, Kurt Zeberg Sørensen, Finn Jakobsen, Kirsten Mickelborg, Birgit Toft, 
Kjeld Jørgensen og Jørn Devantier. 

-oOo- 

Vi står også foran generalforsamlingen den 16. marts, ganske, som ”i gamle dage”. Husk altid at, 
det er på generalforsamlingen, at man for alvor og helt formelt gør sin indflydelse gældende. Det 
er på generalforsamlingen, at det kommende års kontingent bliver fastlagt og dermed også 
rammerne for arbejdet og aktivitetsniveauet i klubben for den kommende sæson. Det er også på 
generalforsamlingen, at man vælger sine repræsentanter i bestyrelsen, som man dermed 
forventer varetager ens interesser i den kommende periode.  

Derfor håber jeg at se rigtigt mange af jer, når vi nu kan samles uden restriktioner og uden 
forudgående tilmelding. Jeg håber at se rigtigt mange af jer, som vi måske ikke så ofte ser til 
sommermøder, i klubberne i klubben og til generalforsamlingen, men som jo også har 
forventninger til Dragør Golfs daglige drift og udvikling og dermed forventninger til både 
bestyrelsen og vores dygtige ansatte og partneres daglige arbejde. Vi ses den 16. marts. 

-oOo- 

2021 blev lidt mindre påvirket af Corona end 2020, men alligevel var hverdagen ikke helt den 
samme. Sæsonen startede helt planlagt og vi kunne alle nyde af de mange tiltag, der var gjort på 
banen i løbet af vinteren.  

Mest synlige er jo nok tiltagene på banen. Formanden for vort baneudvalg Jørgen Jacobsen og 
chefgreenkeeper Nicholas har fortalt meget om udviklingen af banen, og mest synligt er vel de 
mange træer, som blev flyttet i vinterens løb. De mange nye og store træer er den tydeligste 



forandring af vor mere end 30 år gamle bane. Hvor den i 1991 blev anlagt som en meget åben og 
næsten links agtig bane, er den nu vokset sig stor og frodig, og det at arbejde mere hen imod en 
parklignende bane virker helt naturligt. De mange træer for følge af endnu flere i de kommende 
sæsoner og giver dermed en helt ny oplevelse af golf på vort fine anlæg. 

Derudover blev der arbejdet meget med nye teesteder og greenområder, alt sammen for at give 
os alle sammen en ny, smukkere udviklende golfoplevelse på vort anlæg. Men også pleje og 
sikkerhed spiller en meget stor rolle i udviklingen af banen, så når vi går venstre om 14 green og 
bagom til 16. tee, så er det både for vores sikkerhed, for at få bedre græs på udsatte områder, 
plads til mere biodiversitet og dermed og endnu flere oplevelser på vores golfrunder. 

Vores golfbane er ubetinget vores vigtigste aktiv, og dermed også den post, hvortil næsten alle af 
klubbens investeringer går til. Vi investerer i greenkeepernes kompetencer og udvikling, i nye 
maskiner og fremtidige tiltag, som skal sikre, at vor bane også står superskarpt om mange år.  

Derfor blev der også i 2021 investeret i prøveboringer, nye spinklere, nye pumper og meget mere, 
som Jørgen og Nicholas løbende gør rede for. Kontoret og baneudvalget kæmper hårdt for at få 
tilladelser til at rense søer, grave søer, bruge og samle vand. Vi arbejder alle så hurtigt vi kan, men 
der er mange opgaver, dokumentation, ansøgninger og beslutninger, der skal tages. Lige i 
slutningen af 2021 kom endelig godkendelse til at oprense vore søer over de næste 3 år.   

Klubhus, omklædning, toiletter, restaurant, shop og kontor, kræver konstant vedligeholdelse. Og 
også i 2021, var vi i gang med flere toiletter, køkkenfaciliteter, kloak og meget andet. Opgaver som 
bliver endnu vigtigere i takt med at vores hus bliver ældre og brug af huset og faciliteterne bliver 
intensiveret.  

-oOo- 

Og det gør de! Dragør Golf har for første gang i mange år, måttet sætte en stopper for 
medlemsindtaget i 2020. Et stop som også fortsatte ind i 2021. Et stop for medlemsoptag er både 
godt og skidt. Selvfølgelig nyder vi af godt den store interesse for golfsporten i Danmark og i 
særdeleshed for den interesse, der er for Dragør Golf. Men der betyder også, at vi nogle gange må 
vente på at familie og gode venner må vente med at komme til på vores bane, hvad enten det som 
etablerede golfere eller som nye golfere, som har lyst til at prøve kræfter med vores dejlige sport. 
Jeg håber I holder humøret oppe hos de venner og familie, som måske først får muligheden her i 
løbet af sæsonen 2022.  

-oOo- 

For vi er mange, der nyder vores fine klub. Med ca. 1050-1080 fuldtids medlemmer, samt 
ungseniorer, juniorer og partnere bliver til ca. 1350 spilleretter i klubben. Og vi spiller meget. Der 
er del medlemmer, som når langt over 100 runder om året og nogle, som kun får spillet få runder. 
Adgangen til første tee er derfor et emne, der hele tiden bliver arbejdet med. Det er vigtigt, at vi 
forsøger at hjælpe med at gøre plads til alle på banen. Jeg har sagt det før og håber at alle vil 
hjælpe til. Altså husk at afbestille ikke brugte bookinger, undlad at booke 1 bolde, slå jer sammen i 
4 bolde i ”myldretiden” og byd den 2 eller 1 bold, som har booket sig på jeres tid velkommen. Det 
er jo bare en god ven, man endnu ikke har mødt. 



-oOo- 

1050-1080 fuldtidsmedlemmer, ung seniorerne, juniorer og partnere i alt de 1350 spille-
rettigheder er det antal medlemmer vi forsøger at holde aktive i Dragør Golf. Det giver os et solidt 
kontingentgrundlag og en særdeles god økonomi. I år bliver årets resultat lidt større end planlagt, 
men det skyldes alene at vi før årsskiftet til 2022 ikke er kommet i gang med større projekter, 
primært på banen. Alle de projekter er igangsat her i starten af 2022.  

Så vi har i 2021 igen fint ramt rammerne for vores budget. Husk at grundlaget for budgettet, hviler 
på 4 elementer, opretholdelse af den daglige drift i klubben, altid at kunne tilbagebetale de 
indskudsbeviser, der bliver indløst i købet af året, midler til at afdrage på vores lån og til sidst et 
lille overskud, til at kunne imødegå eventualiteter. Igen i år er der blevet indløst 37 
indskudsbeviser, som er helt efter planen og der er nu 297 indskudsbeviser tilbage. 

-oOo- 

Selvom Corona ikke i særlig stor grad begrænsede vores golfspil. Ja, der var et par aflyste 
turneringer, så var vores fantastiske restauratører meget hårdere ramt. Begrænsninger, 
mundbind, coronapas og egentlig lukning heldigvis sidst på året ramte igen Andreas og Nicholas. 
Men Corona til trods, så vi heldigvis fine eksempler på deres initiativ og energi med 
arrangementer, sommerfester og vi nåede også lige at kigge ind i en enkelt julefrokost.  

Det er i forvejen ikke nogen nem opgave at drive golfklubrestaurant, men det set up, som vi har 
med Nicholas og Andreas er mange golfklubber misundelige på. At der er mulighed for at drive 
forretning fra lokaler i klubben, giver drengene mulighed for at holde åbent tidligt om morgenen, 
når det giver mening, give den gas en sommeraften og ellers altid være på pletten med deres gode 
humør, og pragtfulde og ofte overdådige serveringer. Senest er initiativet med ”honest bar”, 
blevet virkelig vel modtaget. Det er et fantastisk eksempel på drengenes initiativ og vilje til at give 
alle medlemmer de bedste muligheder for at benytte restauranten, også når der næste ingen 
omsætning er i sigte. Det er derfor også en stor glæde at se at drengene har tillid til medlemmerne 
og medlemmerne kvitterer herfor, ved god og helt igennem ærlig brug af et sådant tilbud.  

Tak for indsatsen til Andreas og Nicholas. Drengene trænger virkeligt til et Coronafrit 2022 og jeg 
håber, at alle vil nyde den gode mad og deltage i de mange arrangementer, som jeg ved, de har i 
støbeskeen for 2022.  

-oOo- 

Sportsligt blev 2021 et blandet år. Glædeligt var det at dameeliten gav den gas hele året og sikrede 
sig en sikker oprykning til 1. division. Med Caroline Nistrup’s tilbagevenden til 
danmarksturneringsgolf og solide indsatser fra resten af holdet, efterlod damerne ingen tvivl. Sikre 
sejre gennem hele sæsonen, så jeg håber mange vil komme ud i danmarksturnerings-
weekenderne og støtte damerne i 2022. På herresiden var resultaterne bestemt ikke noget at 
skrive om og der var nedrykning over hele linjen, og for første gang i mange år må 1. herre, helt 
ned i 3 division og vende. Og vende tror jeg bestemt det bliver, når vi ser på de den flid og de 
mange talenter, der hele sæsonen og hele vinteren har trænet trænet og trænet. Og tænk at 



Dragør golf kan levere en landsholdsspiller, en i observationstruppen til landsholdet og så en stor 
gruppe af unge talenter, som hele tiden bare vil være bedre end sin kammerat.  

Drageungerne, som også i 2021 boltrede sig på træningsområderne, er mig en stadig fornøjelse. At 
se alle unger lege golf sammen med den store gruppe dragetæmmere, giver glæde og energi og 
vidner om, at golf skal være for sjov, for alle aldre, og bedst nydes i gode venner og kammeraters 
selskab. De af vores drageunger, som startede allerførst, er nu efterhånden kommet godt i gang på 
banen, træder nu ind i mere og mere egentlig sportsklub med træning og turneringer. En sådan 
start på golfeventyrer kan kun skabes med hjælp fra frivillige ildsjæle og det glæder mig at se så 
mange, ikke kun forældre, men også familie og bedsteforældre. Golf er for alle. 

-oOo- 

Netop den frivillige indsats er helt uundværlig i en forening som Dragør Golf. En stor tak til alle 
som utrætteligt bruger kræfter i starter -og baneservice, som holdledere i såvel DGU og 
regionsgolfs -turneringerne, alle de som hjælper til på banen, med opstart af nye golfere, de som 
arbejder i klubberne i klubben og ikke mindst i de mange udvalg og bestyrelsen. Og uden at 
glemme alle, så glæder det mig at vi endelig kunne fejre netop alle de frivillige samtidig og 
sammen med Danske Bank, kunne uddele årets frivilligpris til Kjeld Esbensen og Peter Bothmann, 
for en kæmpe indsats i og omkring klubhuset.  

-oOo- 

Sidst på året fik vi med lanceringen af den nye vinterbane en god debat om vintertrolley gebyr og 
læge erklæringer. En både saglig, men også til tider, noget uskøn og uklædelig hård debat. Lad mig 
endnu engang understrege, at bestyrelsen alene og utrætteligt arbejder for at passe på vores bane 
og klub. Når der bliver lanceret et sådan tiltag, er det alene for at sikre, at vi alle kan starte 
sæsonen på en velplejet og forårsklar bane. Jeg glæder mig dog over at Oldtimers hurtigt meldte 
sig ind i debatten og at vi sammen fandt en konstruktiv løsning på udfordringen med de mange 
trolleyer på vinterbanen, som vi var endt op med.  

 

Her vil jeg gerne knytte en kommentar til de forslag som i dag er til afstemning. Når bestyrelsen 
tager initiativ til at trække beslutningen om boldrender tilbage til bestyrelsen og den daglige drift, 
og kommer til at argumentere imod Freddys forslag om gebyrer, er det alene for at skille den 
daglige drift fra generalforsamlingsbeslutninger. Vi er en forening, det skal vi aldrig glemme og 
foreningen udpeger en bestyrelse, fastlægger kontingentet for den kommende periode og ellers 
stemmer om de elementer som er formuleret i klubbens vedtægter. Det ved I at vi alle, som I har 
valgt til enhver tid respekterer. Det er også alle medlemmers ret og måske også pligt, til at lade sin 
stemme lyde, så hvis man ikke bliver hørt, så er det jeres pligt at vælge de repræsentanter til 
bestyrelsen, som I føler tales muligt at vælge.  

Men der er spørgsmål og daglige beslutninger som bør ligge i bestyrelsen og i den daglige drift og 
ikke på generalforsamling, og en af den er beslutningen om boldrender. I ved vi har respekteret 
den tidligere generalforsamlingsbeslutning, men nu ligger den beslutning i vejen for at arbejde 
med bedre adgang til første tee for alle medlemmer. Og lad mig give jer eksemplet. Hvis vi, som 



det først var foreslået, her på generalforsamlingen stemte om et forslag til afskaffelse af 
boldrender og det blev vedtaget. Så ville vi ikke have muligheder for at indføre boldrender igen 
uden en ny generalforsamlingsbeslutning.  

Ligeledes har jeg fuld forståelse for Freddy forslag, men hvis vi indfører som Freddy foreslår 
”gebyrer” som generalforsamlingsbeslutning, så fratager det helt bestyrelsen og den daglig drift at 
regulere og prissætte individuelle ydelser i klubben. Her taler vi om mange ting og ikke kun trolleys 
om vinteren, men hvad med buggyudlejning, brug af simulator, bagskabstildeling, venteliste gebyr 
og hvad med turneringsgebyr og formentligt meget andet, som alene bør være en del af den daglig 
drift og budgetfastlæggelse.  

Og for en god orden skyld, bestyrelsen har ingen ønsker om helt at fjerne boldrender, eller for den 
sags skyld at indføre gebyrer på alt muligt.  

Hvis I vælger at følge den vej, vil det være meget vanskeligt for den eksisterende bestyrelse at se 
hvordan vi, som frivillige, og man på kontoret, kan drive klubben effektivt og på daglig basis til 
gavn for alle medlemmer.   

 

-oOo- 

Endelig glæder jeg mig over de gode tilbagemeldinger, der også kom på den nye vinterbane. At 
vende banen om, skulle måske lige prøves af, diskuteres lidt og på vejen også lige kommenteres, 
men jeg har indtryk af, at langt de fleste har nydt den nye måde at spille vintergolf på og at alle 
kan se, at vi har flyttet sliddet væk fra den primære sommerbane til gavn for alle og for en 
sæsonopstart på en bane i superstand. 

-oOo- 

Vi har i mange år kunnet glæde os over stor stabilitet i bestyrelsen, hvilket har givet arbejdsro og, 
synes jeg, fine resultater. Det betyder bestemt ikke, at alle i bestyrelsen bare altid er enige, men at 
vi faktisk er meget forskellige og altid er god for en solid diskussion. Men bestyrelsen har altid 
været enige om, at vi alle står bag de beslutninger, der bliver taget.  Derfor er det mig også en 
glæde at alle de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i år 2022, har sagt ja til at tage endnu en 
2-årig tørn.  

Således er Nicolai Lyck, som styrer arbejder med klubhus og vores restaurant, Ulrik Ankerstjerne, 
vores faste anker på rekruttering, økonomi og finansiering, Lars Jensen, som tager sig af 
relationerne til vores proer, sporten og ungdommen, Jørgen Jakobsen, som med stor indsigt er 
tovholder i baneudvalget og sikrer stadig fremdrift i alle vores projekter og Heidi Ungermann, som 
med stor indsigt hjælper i baneudvalget og sparker godt til de andre voksne mænd i bestyrelsen, 
alle på valg. Derudover har Joan Gronemann og Trine Mathiesen sagt ja, til at tage en tjans som 
suppleanter til bestyrelsen.  

Jeg håber I vil bakke op om bestyrelsen indstilling om valg og genvalg. 

 



Til sidst er det vist blot at sige, tak for endnu et dejligt 2021. 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 vinker og hilser og nyder vores bane.  

Så med håbet om et fantastisk og coronafrit golfår de bedste hilsener og et vi ses lige om lidt. 

 

 

 

 


