
Beretning for Hornbæk Golfklub 2021 
 
Bestyrelsens beretning 
Lad os starte med at nævne, at vi er en forening og ikke en forretning – hvilket kommer til udtryk i det 
sammenhold og den kultur, der præger klubben.  Derfor skal lyde en tak til alle de frivillige der har 
gjort en kæmpe indsats, hvad enten det har været som mentorer, golfværter, malerteam, 
begynderteam, turneringsudvalg, juniorudvalg, eliteudvalg etc. 
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt arbejde – det har ikke været kedeligt. 
Grundforståelsen bag beretningen er, at vi skal sikre at Hornbæk Golfklub på både den korte og den 
lange bane vil være det naturlige førstevalg, når man vil spille golf nord for København.  
 
Tak til det nye sekretariatshold for en kæmpe indsats, som ikke har været mindre af, at der i år har 
været et stort arbejde med både shop, restaurant og en bestyrelse, som har arbejdet med visioner for 
de kommende år. Også en tak til vores Head Pro, som også i år har ydet en stor indsats, bl.a. i 
forbindelse med projekt shopdrift. 
En ikke mindre tak skal lyde til greenkeeperteamet for den smukke bane, vi har haft i år. 
 
Medlemstal 

 
 
Vi er ved udgangen af året 1264 aktive medlemmer, et lille stykke over loftet på 1250. Da der ikke har 
været så mange udmeldelser, har vi overskredet loftet en smule. Aktuelt er der en venteliste på 6. 
Antallet af fuldtidsmedlemmer er steget. Vi har fået flere unge mennesker i gang med at spille golf. Vi 
har det højeste antal juniorer i mange år. Flere greenfee medlemskaber, der ikke belaster banen nær 
så meget som et fuldtidsmedlem 
 
Banen 
Banen har aldrig stået bedre, hvilket også kommer til udtryk i Players 1st. Vi er af vores gæster ratet 
som nr. 2 i Hovedstadsområdet og nr. 17 på landsplan. På alle parametre er der fremgang i tilfredshed 
med banen, både af medlemmer og gæster.  
Pesticider 
Vi har fået reduceret mængden af pesticider, så vi i år ikke har haft bekæmpelse til forgreens. Vi skal 
vænne os til mere svamp og ukrudt. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke stresser greens mere end 
højst nødvendigt. Vores græsplanter skal være robuste inden vinteren, så de kommer sundt igennem 
denne periode.  



Topdressing.  
Der har været topdresset meget i år, det vil vi fortsætte med de kommende år. Det er generende de 
dage, det foregår, men betyder også, at vores fairways bliver både flotte og robuste. Det betyder 
også, at vi skal bruge mindre kemi. 
Greens 
Greens har været fantastiske i år og er blevet rost fra alle sider. Der er brugt 1500 arbejdstimer på 
greens i år og en del af dem er blevet brugt til at krydsklippe og tromle oftere. Klippehøjden er 
samtidig sat lidt ned, så det har været en fornøjelse at komme på green i år.  
Det viser sig i Players 1st, vi er nr. 16 på landsplan – nr. 38 sidste år 
Bunkers 
Vores bunkers har i år været smukkere end nogensinde. Udover det spillemæssige, betyder det 
utroligt meget visuelt at man møder en bane hvor banker står ny-revne og med skarpe kanter. 
Greenkeeperne har i år brugt 550 timer på bunkers. Vi er nr. 2 på landsplan i målingen i Players 1st  
Vanding  
En del af de nye teesteder (45, 55) har ikke haft vanding og det har givet problemer. Der bliver lavet 
vanding på alle i løbet af vinteren. 
 
Bane flow og no-show 
Vi har spillet 799 flere runder i år end samme periode sidste år og haft en udnyttelsesgrad på 59 %. 
Udnyttelsesgraden er et udtryk for det samlede bestilte antal tee-tider mod det totalt antal mulige. 
Startbelægningen har været på 77 %. Belægning af starttider er et udtryk for de tider, hvor det kan 
forventes, at der kan nås at spilles en runde på 18 huller. Det betyder, at der her tages hensyn til om 
der kan nås at afvikles en 18 hullers runde. Vi er blevet bedre til at fylde boldene op, således at der 
ikke kun går 2 eller 3 bolde ud. Her har vi forbedret os med 0,58 (svarende til mere end en ½ spiller pr 
tid.) 
I forhold til no-show har vi oplevet en lille stigning i de spillere som glemmer det en gang. Til gengæld 
har vi haft en stor nedgang i de personer der har haft mindst 3. Så tendens er en klar forbedring. 
Formanden konstaterede at et max. 4 bookningstider har hjulpet lidt på muligheden for at finde tider.  
 
Lidt af hvert 
Det har været et stort år for vores hold i de forskellige rækker. Vores damer fastholdt pladsen i 1. 
division, herrerne rykkede op i 2. division, og vi fik et hold Danmarksmestre i regionsgolf. Flot af en 
klub som vores, der ikke bruger store summer på Elitegolf.  
2021 har også været et aktivt år i både Lochers piger og Herreklubben. Efter aftale har vi justeret lidt 
på antallet af blokerede dage til turneringer i 2022.  
Vores sponsorer har været meget aktive i Erhvervsklubben og har udover deres sponsorbidrag, 
bidraget med at sponsere forskellige aktiviteter i klubben.  
Teebox er kommet til klubben og tegner allerede nu til at blive en stor succes. 
Tak til de af klubbens medlemmer som er med i den lille klub der muliggør, at vi kan få del i 
momspuljen. Vi regner med at vi i løbet af de næste 2 år får ca. 200.000 kr. Vi har afsat beløbet til at 
etablere en udvidelse af terrassen. Et arbejde der vil blive sat i gang allerede i vinter. 
En særlig tak til SparNord Fonden som har doneret penge til nyt tøj til vores baneservice. 
 
Opmærksomhedspunkter fra medlemsundersøgelsen i Players1st 
Der er stadig opmærksomhed omkring antallet af ledige tider. Bestyrelsen vil i 2022 fortsætte 
arbejdet med at have fokus på, at der ikke kommer for mange blokeringer, og vi fastholder at lørdags- 
og søndagsformiddage er for medlemmer og Kongegolfere. 
Bade- og omklædningsrum er et ankepunkt. Dette gør vi forhåbentlig noget ved næste vinter. 
Vaskeplads har været et ønske. Dette etableres i løbet af vinteren. 
Restauranten har været præget af ustabilitet i denne sæson. Bestyrelsen og Morten er blevet enige 
om at ophøre samarbejdet med udgangen af sæsonen. Der arbejdes pt. på at have en ny restauratør 
på plads inden jul.  



Andre fokuspunkter i undersøgelsen er indspilsgreen og drivingrange. Begge dele indgår i Vision 2025 
 
Bygninger 
Der er i 2021 lavet forbedringer på følgende områder: 

 1 sal i klubhuset – møderum og akustikdæmpning 
 Opfriskning af nuværende baderum 
 Nyt selvbetjeningsområde med mini lounge 
 Varmepumpeløsning – besparelse på el. 
 Lærkereden – murværk  
 Ny og forbedret rengøringsløsning  
 TeeBox installeret. 

 
  
I 2022 vil vi foretage følgende investeringer med generalforsamlingens godkendelse:  

 Terrassen udvidelse mod hul 1 inklusiv nye møbler. 
 Ny og moderne vaskeplads med luft og vand. 
 Tilbygning næste vinter som giver nye muligheder for lækre bade og omklædningsrum samt 

flere bagskabe.  
 Tilbygning af nye kvadratmeter foran den nuværende shop, for at skabe plads til nye bade og 

omklædningsfaciliteter samt bagskabe.  
 
Shoppen 
Bestyrelsen har indgået aftale med Magnus Landström om, at vi overtager shopdriften fra næste 
sæson 
Vi har haft en konstruktiv evaluering med Magnus Landström og enighed om uindfriede 
synergieffekter. Vi har gennemført en analyse af muligheder og risici. 
Der har været ønsker om et bedre medlemstilbud på udstyr – låneudstyr samt demo. Shoppen 
forventes at bidrage til klubbens økonomi, men frem for alt - give et bedre medlemstilbud. 
Der har vist sig stor opbakning fra alle producenter og stor velvillighed til support og 
forretningsbetingelser. Shoppen vil få et minimalt likviditetstræk grundet solide aftaler med alle 
producenter. Der er arbejdet med et konservativt fastsat dækningsbidrag i business-casen, og et 
overskud havner i medlemmernes ”lommer” og kan benyttes til andre ting, der kan forbedre klubbens 
faciliteter for medlemmerne.  
 
Vision 2025 
Formanden fremlagde en revideret mission og en ny vision 2025

  
 
Vision 2025 for banen indeholder: 

 Dræn / hævning af Fairways på prioriterede huller. 
 Tee-steder rettes op - 4-5 stk. pr. år. 



 Tue-problematik – ujævnt underlag flere steder. 
 Træning-og indspilsområde. 
 Greens – 5 greens skal enten hæves, have ny overflade, el. 
 Bunkers 
 Fokus på teesteder og placering af bunkers og Tee 62,58,55,51,45 

 
De samlede merudgifter til banevisionen frem til 2025 udgør 2 mio. kr.  
 
Vision 2025 for elitearbejdet 
”At klubbens eliteafdeling vil blive i stand til at udvikle egne ungdomsspillere, så de vil blive et 
naturligt rekrutteringsmål for klubbens elitehold.” 
Målet er: 

 Dame 1 forbliver i 1 div. 
 Herre 1 forbliver i 2 div. 
 Ungdomshold spiller turneringer i DGU-regi samt fokus på træning med klubbens elitehold 

Planen er: 
 Træningslejre gennem sæsonen 
 Ekstra træner (Emil) 
 Fokus på at fødekæden kommer til at spille 
 At eliten deltager i flere eksterne turneringer 

 


