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Bestyrelsens årsberetning, Hedensted Golfklub 2021/22 
 
Indledning 
Med stor udskiftning i bestyrelsen de sidste par år og med en ny formand og næstformand i 
spidsen gik bestyrelsen frisk til opgaven i 2021.  
 
Året startede med en åbningsmatch der måtte afbrydes på grund af snevejr, men som heldigvis 
kunne afvikles 8 dage senere med rigtig god tilslutning og bedre vejr.  
 
Starten af året var dog fortsat præget af nogle udfordringer på grund af Corona pandemien, som 
krævede både konkrete indsatser og manøvredygtighed at navigere igennem.  
 
På vejrfronten har der også i 2021 været tale om mange dage med ”godt golfvejr”. Det har, 
sammen med at mange også i 2021 har holdt sommer i Danmark, betydet, at vores bane har været 
flittig besøgt af greenfeegæster i årets løb. 
 
Til gengæld løb vi ind i både personale- og maskinudfordringer i 2021, som medførte, at banen 
ikke har stået i den stand, vi kunne forvente. Der er taget hånd om udfordringerne, og vi har store 
forventninger til den kommende sæson. 
 
Corona har været medvirkende til, at vi har haft en større søgning til golfsporten de sidste par år, 
men hvad vil der ske, når vores bevægelsesfrihed igen bliver normal? Her får vi en opgave i at 
sætte fokus på Hedensted Golf Klub, som golfklubben man skal vælge frem for andre klubber.  
 
Sponsorer giver fortsat et stort bidrag til klubbens drift. Tak for det – det er en nødvendighed for 
klubbens drift. 
 
Og ikke mindst de frivilliges indsats. Uanset indsatsens størrelse, om det er synligt eller ej - er det 
et bidrag som klubben ikke kunne klare sig uden. Så stor tak til alle de frivillige.  
 
Det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at vi ved fælles hjælp, gensidig hensyntagen og forståelse 
er kommet godt igennem året. Alt i alt kan vi se tilbage på et tilfredsstillende år for Hedensted Golf 
Klub, hvor økonomien også hænger sammen. 
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Banen og banepleje 
 
Korthulsbanen har været flittigt brugt hen over vinteren, også i perioder med frost. Det sætter sit 
præg på banen, og ved sæsonstart er den noget slidt, men den bliver bedre i løbet af sommeren.  
 
18 hulsbanen var som tidligere lukket hen over vinteren 2020/21. Det havde den forventede 
effekt, så da banen åbnede, stod den virkelig flot.   
Igen i denne vinter har vi valgt at lukke 18 hulsbanen. Vi satser på, at banen står flot og klar, når 
den åbner i morgen. Der vil altid være en diskussion, om man skal spille på banen henover 
vinteren, eller om man skal have en flot forårsbane uden vinterens slidtage. Chefgreenkeeperen 
og bestyrelsens vurdering er, at den nuværende prioritering er det optimale for en bane som vores 
med den jordbund, vi har. 
 
Efterhånden som foråret blev til sommer, må vi erkende at banen ikke helt levede op til forårets 
standard. Det skyldes flere faktorer, bl.a. havde vi et højt sygefravær blandt keeperne.  
 
På personalefronten har der været en stor udskiftning henover vinteren. Vi har fået 3 nye folk ind, 
som har givet et frisk pust til greenkeeperteamet. Vi ser meget frem til, at Jacob får bygget det nye 
team op.    
 
Dette sammenholdt med et stort antal nedbrud på maskinparken betød rigtig meget. Bl.a. var 
vores sprøjte i stykker i lang tid, hvilket resulterede i en for sen og dermed for ringe bekæmpelse 
af uønskede ukrudtsarter.  Maskinerne til klipning havde også en hel del nedbrud, og væsentligt 
flere end tidligere. Vi må konstatere, at vedligehold og servicering af maskinerne skal ske på et 
højere niveau fremadrettet.  
 
De nuværende klippere – greenklipper, fairway og kopklipper var leaset for 7 årige periode, men 
de er nedslidte nu. Derfor har vi leaset 6 nye enheder, som leveres hen over året 2022. Den nye 
leasing periode er også 7 år. Der er også iværksat en ny stram vedligeholdelsesplan, hvor alle 
maskiner løbende smøres og vedligeholdes. Der er også købt et lille reservedelslager og 
specialværktøj, for at vi ikke hver gang noget går i stykker skal til smeden og holde stille en ½ dag, 
eller vente i ugevis på dele som er i restordre. 
 
Bytteprisen er 2,2 mio. + moms eller 2.760.000 kr. Leaset over 7 år. De nye maskiner bruge mindre 
brændstof, anvender TDI teknologien og er forsynet med dieselpartikelfilter.  
 
Tilbage til banen.  
I efteråret er der luftet fairways og høstet rough. Jeg skal videre give en stor tak fra keeperne til de 
frivillige, som har hjulpet med dette. Keeperne har også repareret nogle dræn på hul 5 og 6 i 
vinter, ligesom de har været i gang med bunkerarbejde. Dette arbejde har dog været meget 
besværliggjort af det meget våde vejr, som vi har haft denne vinter. Der er udskiftet sand og 
vedligeholdt og forbedret dræning i en del bunkers, men vi mangler stadigvæk cirka 2/3 af 
bunkerne.  
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I den kommende sæson vil keeperne proppe greens oftere og lufte dem lidt mere, for at få et 
sundere og mere tørt græstæppe. Derudover vil vi topdresse ca. 4 ha af de mest våde fairways 
med sand, for at vi på sigt kan forlænge sæsonen i efteråret, hvor det ofte bliver meget vådt, og 
samtidig giver dette en bedre spillekvalitet.   
 
Der er også lagt en ny gødnings- og sprøjteplan for at optimere forholdene for vores kulturgræs og 
ukrudtsbekæmpelse. Vi skal ikke bruge mere gødning og pesticider end der er behov og 
lovhjemmel for, men omvendt kan man ikke opretholde en bane med kvalitet, hvis man ikke kan 
gøre brug af de hjælpestoffer der er tilrådighed. 
 
 
 
Medlemsudvikling 
 
 
 
 
 
 
 
Hvervning og begyndere 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Også i år 2021 var der mange, der skulle prøve golfsporten.  
 
Selvom corona også gjorde livet besværligt for klubben i forbindelse med opstart af sæsonen, 
lykkedes det via stor indsats via annoncer, sociale medier, ambassadør tankegangen fra 
medlemmerne at skabe interesse om klubben. 
 
Vi har registret 149 prøvemedlemmer, hvoraf 113 meldte sig ind, det svarer til en hitrate på 76%. 
Hitraten var 66% i 2020, og sammenligner vi med omkringliggende klubber, skal HGK være meget 
tilfredse. Men det er en forpligtelser for erfarne medlemmer at huske at spørge eller inviterer de 
nye medlemmer med i de forskellige klubber i klubben eller bare på en runde golf, så de føler, at 
de er velkomne, og næste gang selv bare hoppe med på en bold. 
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Vi har også medlemmer der bliver ældre og stopper med golfen, eller stopper af andre årsager. 
Derfor er vores fremgang alene 35 stk. Der bygges masse af nye boliger i vores nærområde, både i 
Hedensted og Bredballe. Vi har i bestyrelsen fokus på, om vi på en eller anden måde skal gøre os 
”lækre” for de nye bosætter i området. 
 
Til vore kaninmatcher i 2021 var det gennemsnitlig 23 spillere pr. match, og i Club 36 var de 16.  
Det højeste antal spillere vi havde til en kaninmatch var 41, udover vejledere. FLOT 
 
Begynderudvalget gennemfører hvert år en evaluering blandt alle nybegyndere/kaniner. 

• Laveste score er omkring informationer fra klubben, banen og hvad der ellers sker omkring 
det sociale miljø.  

• På det forventelige niveau kommer modtagelsen af nye i klubben, træning samt 
regelundervisning. 

• Topscoren blandt de nye er  
”forventning til at du at melde dig ind i klubben og blive rigtig golfspiller” samt vejledernes 
opmærksomhed og tålmodighed hver onsdag.  

 
Til den kommende sæson etableres der 4 hold i april, maj og juni med 8-10 nybegyndere på hver 
hold. Dette har gennem de sidste par sæsoner vist sig at være det optimale antal nye spillere pr. 
hold, hvilket også afspejler sig i den store hitrate for indmeldelser.  
 
Begynderudvalget/vejlederne har meldt sig klar til den nye sæson med forhåbentlig mange nye 
glade ansigter i klubben. 
 
ØGR-ordningen 
 
Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring 
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Med 2.328 udstedte fritspilskort i 2021 er der tale om en stigning på 5,7% i forhold til 2020. 
Antallet af spillede runder i klubberne er faldet med 362, svarende til 1,6%. Meget tyder dog 
stadig på at medlemmerne fortsat benytter kortet flittigt. I gennemsnit har et medlem benyttet 
kortet 9 gange i løbet af året. 
 
Hedensted Golfklub har haft en stigning i antal solgte kort, men et fald i antal besøgende fra andre 
ØGR klubber. Det kan måske forklares med baneudfordringerne sidste år.   
En god løsning, hvor en kreds af klubber kan tilbyde deres medlemmer billige runder på andre 
baner. I år koster ØGR kortet 1.000 kr. eller i gennemsnit 110 kr. pr. greenfee runde. 
 
 
 
Sportslige resultater 
 
Sæsonen 2021 blev endnu et år med mange særlige øjeblikke i Hedensted Golf Klubs elitetrupper.  
 
Damerne var fra starten af sæsonen udfordret af dygtige modstandere og en smal trup, men der 
blev  
kæmpet bravt og sikret point til klubben, men desværre var modstanden i 3. division for hård, og 
damerne  
måtte tage til takke med en sidsteplads og nedrykning til kvalifikationsrækken. Sæsonen 2022 
byder forhåbentlig på en gentagelse af tidligere sæsoners flotte resultater.  
 
Herreholdene bød op til dans i henholdsvis 4. division og kvalifikationsrækken – og sikke en 
spændende  
sæson herrerne gav os!  
 
Kvalifikationsholdet fejede alt modstand af banen i årets 3. spilleweekender, hvor der spilles 
hulspil mod  
andre klubber, og de var derfor klar til oprykningsspil i Løkken Golfklub i september måned.  
Oprykningsspillet er en anderledes udfordring, hvor der spilles slagsspil, men også her viste 
spillerne stor  
kvalitet og sikrede holdet oprykning til 5. division.  
Stort tillykke!  
 
Herrernes 4. divisionshold var tæt på at sikre sig samme skæbne, da en uhørt tæt pulje med 
stærke hold  
skulle afgøres i sidste spilleweekend. Holdet havde sikret sig selv et fornuftigt udgangspunkt forud 
for  
sidste spilleweekend, men desværre manglende holdet ét point i den sidste match for at sikre sig  
oprykning.  
Vi håber – og tror på – at vi efter sæsonen 2022 har et hold i 3. division! 
 
Vi havde også 2 junior turneringshold med i sæsonen 2021. 
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• det ene hold i Danmarks turneringen, kval. Rækken. Holdet endte på en 2. plads i 
grundspillet og kom til opryknings spil på Great Northern, hvor det lykkes at få en 
plads i 2. division til sæsonen 2022.   

 
 
Pro´en  
 
Eller Anders Schmidt Hansen. Anders har i det forløbne år haft rigeligt at se til. Mange efterspørger 
single lektioner, og desuden har der været mange nybegynder. Derfor laver vi sandsynligvis en 
aftale med en eller to, der skal hjælpe Anders med nogle fælles træninger.  
 
Som noget nyt har Anders haft en forårsrejse til Spanien med 11 deltagere og her i marts tager han 
til Gut Apeldör 4 dage med fuldt hold. Anders planlægger igen til efteråret en matchtur. 
 
 
Sponsorarbejdet  
 
I 2021 har vore sponsorindtægter i kroner være nedadgående. Årsagen tror jeg, er en kombination 
af mange forhold, der kan koges sammen til en gryderet med eftervirkninger fra corona 
nedlukninger hos vore sponsorer, samt manglende fokus på dette området fra klubben. 
 
Tidligere har vi ligget på et indtægtsniveau på en lille ½ mio. til en indtægt i 2021 på 319.000 kr. 
Der er sat fokus på dette område, og der er allerede tegnet sponsoraftaler for det budgetterede 
beløb på 680.000 kr. her i 2022. Derforuden modtager vi også en række sponsorater i form af 
”naturalier”, som har en ret anseelig værdi. 
 
For at par år siden ændrede vi vores sponsorater til pakker, så det skulle blive lettere at styre rent 
administrativt. Med baggrund i tilbagemeldingerne fra sponsorerne er der sket tilpasninger, så 
pakkerne er blevet mere fleksible.  
 
Vi er i bestyrelsen utroligt taknemmelige for den støtte, vi har fået fra vores sponsorer, og vi 
glæder os til samarbejdet fremover. Som medlemmer kan I vise jeres taknemmelighed ved at 
støtte sponsorerne, når I skal vælge leverandør derhjemme eller på jeres arbejdspladser. 
Sponsorindtægterne sparer et fuldtidsmedlem for omkring 700 kr. om året i kontingent. Det skal vi 
huske at påskønne.  
 
Indtægterne fra company-dage har været næsten fuldstændig væk på det seneste, men der er 
allerede 1 i kalenderen i 2022, og vi vil gerne, om der kunne komme nogle stykker i kalenderen 
hen over året.  
Arrangementerne er vigtige for den samlede trafik i klubben, og dermed også for økonomien i 
cafeen og i shoppen. Sig endelig til, hvis I kender virksomheder eller foreninger, der kunne være 
interesseret i en super oplevelse her hos os. 
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Frivillige 
 
Det er mig umulig at nævne alle de frivillige, der har hjulpet omkring banen, i klubhuset, Sølauget, 
malerlauget, huslauget, i alle sections, klubber i klubben, vejlederne m.fl., men det er mig 
magtpåliggende at sige en kæmpestor tak til jer alle sammen. Klubben kan ikke fungerer uden 
jeres deltagelse og given en hånd med både tidlig og sent. Kæmpe tak for det. I forbindelse med 
frivillighedsmatchen sidste år valgte bestyrelsen, at vi gerne ville reklamere lidt for de frivillige, og 
der blev der købt en t-shirt til de 63, der deltog i matchen.   
 
 
 
Trackman 
 
Sponsorer, 3 á 100.000   300.000  
Tilskud fra Jelling Spk. Fond   180.000  

Etableringsomkostning   
-

500.104  
Til afskrivning     -20.104  
Afskrives i 2021        
      
Derudover er der lån 250.000 kr. fra medlemmer 
Der er tilbagebetalt 100.000 kr. i år 2022.  
      
Driften 2021:         
Indtægter   88.045     
Coronahjælp   63.524     
Driftsomkostninger   -28.046  + el og rengøring 
Driftsresultat   123.523     

 
 
 
Shoppen 
 
I 2021 overtog Jette Engbo shoppen. Problemer med at få varerne hjem fra leverandørerne, og 
hvad der kommer hvornår, har været en udfordring, og er det vist fortsat. Men hvis I var forbi 
shoppen forrige lørdag, havde Jette fået varer hjem, for de kunne knap være i butikken.  
 
Jette vil gerne have lidt mere butiksplads, så derfor er der kommet bøjler op på væggen ind til 
butikken.   
 
Hvis vi vil have en shop i vores klub, skal vi også huske at bruge den, når vi skal gøre vores køb. Så 
derfor en opfordring herfra til at gøre jeres køb i shoppen.  
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Cafeén 
 
At drive en cafe i en coronatid har ikke været sjovt, da man har været ramt af nedlukninger flere 
gange. Nu hvor vi skal til at have et normalt cafe liv igen, går der nok lidt tid inden gæsternes 
rytme har indfundet sig igen.  
 
Der er heller ingen tvivl om, at der økonomisk er et par huller, Anette skal have lukket, og det skal 
vi hjælpe til med ved at bruge cafeen. Derfor har klubben bl.a. her til åbningsmatchen bestemt, at 
matchfeen sættes op til 150 kr., der går fuldt ud til cafeen til betaling af buffét til alle. Det kommer 
også til at gælde for de 3 øvrige matcher som klubben arrangerer – midsommer, fødselsdag og 
afslutningsmatchen.  
Økonomien 
 
Vi har i året modtaget 185.000 kr. i momsrefusion. Dette betinger dog, at mindst 100 personer 
giver en gave på minimum 200 kr. til klubben. Klubben sørger som hidtil for indberetning til SKAT, 
da der er fradrag for gaver til foreninger. Det var meget snært på, at vi nåede det i år 2021, men vi 
kom i mål. Så derfor allerede herfra mig i aften en lille bøn om at betænke klubben med en lille 
donation som kan blive mange dobbelte. Både de donerede midler og momsrefusionen bliver 
brugt til at forbedre vores baneanlæg.  
 
Vi kommer ud med et resultat på +60.000 kr. efter hensættelse af 275.000 kr. til en ekstraordinær 
leasingydelse på de nye maskiner her i 2022, men det gennemgår vi under næste punkt på 
dagsordenen. 
 
Bestyrelsen skal dog have tilladelse fra generalforsamlingen, da vi har et ændringsforsalg til 
kontingentsatsen for 2022 for ynglinge. Sidste år vedtog generalforsamling satsen til 3.950 kr. Vi 
har 18 ynglinge og en hel del af dem begyndte at melde sig ud, da de kunne spille i Vejle for 2.500 
kr. Derfor har vi stillet dem i udsigt, at kontingentsatsen for 2022 bliver ændret til at matche Vejles 
sats på 2.500 kr. 
 
 
 
 
Visionen på værkstedet i bestyrelsesrummet 
 
For at vi kan få et fælles billeder af klubben og i hvilken retning vi som bestyrelsen samlet skal 
arbejde, i gangsatte vi et strategiarbejde. Eller en vision for hvilken golfklub bestyrelsen ser vi 
gerne vil være. 
 
 
Vision: Hvilken klub vil Hedensted golfklub gerne være 
 

“HGK vil være en golfklub der er attraktiv for alle golfspillere og har fokus på fællesskabet I 
klubben. Samtidig vil vi tilbyde en bane af høj standard og sikre en sund økonomi” 
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Strategi: 
Vi vil opnå denne vision gennem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet og ansatte 
 
I sekretariatet er der også sket ændringer i årets løb. I foråret 2021 startede Helle Hansen som 
klubsekretær. I efteråret stoppede Claus Trier som manager. Som afløser for Claus har bestyrelsen 
ansat Morten Fagerberg, som startede 1. januar. Morten kommer med stor indsigt og viden i 
bagagen om at drive en golfklub fra Royal Oak og Brundtland. Vi ser frem til et godt og frugtbart 
samarbejde med Morten til gavn for klubben og medlemmerne. Morten vil præsenterer sig selv 
under eventuelt senere i aften.  
 
I keepergården har der også været en del udskiftninger i årets løb, men nu mener vi, at vi har et 
keeperteam der kan få banen op i standard igen. 
 
Tak for indsatsen det seneste år og velkommen til alle jer nye. Nu ser vi fremad mod en ny sæson, 
hvor vi sammen skal sætte Hedensted Golf Klub på landkortet. 
 
Og til slut en stor tak til alle samarbejdspartnere, sponsorer, jer medlemmer, Jette i shoppen og 
Anette i cafeen og mine bestyrelseskollegaer. 
 
TAK 


