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Bestyrelse og personale
2019 har været præget en del udskiftninger på personelsiden. Umiddelbart efter generalforsamlingen og
inden konstitueringen valgte næstformanden, Ole Nyvold, og det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Pernille
Hammelsø, at trække sig fra bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse konstituerede sig derefter med Søren
Graversen som formand, Stephen Horner som næstformand og Poul Horup Sørensen som kasserer og med
Jens Øvlisen Islin, Philip Ulvemann Juel-Berg og Morten Dufour Voetmann som menige medlemmer.
I klubbens vedtægter er der kun i §7, stk. 8 en kort beskrivelse af en senere supplering af bestyrelsen:
”Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, udpeger bestyrelsen – for så vidt den anser det for nødvendigt
– et medlem til at fungere indtil den nærmest følgende ordinære generalforsamling.” Bestyrelsen besluttede i overensstemmelse med god bestyrelsesskik – at betragte de tre øvrige på generalforsamlingen opstillede
kandidater til bestyrelsen som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal angav. Lone Christensen
som første suppleant ønskede ikke at genindtræde i bestyrelsen, hvorefter John Ottesen og Torben Otte
Jørgensen indtrådte i bestyrelsen, begge for en periode af et år.
I august måned meddelte bestyrelsesmedlem, Jens Øvlisen Islin, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.
En væsentlig årsag var øget og lønnet engagement i Simon’s Golf Club. Der blev ikke udpeget et nyt
bestyrelsesmedlem.
I september måned besluttede bestyrelsen af nedlægge stillingen som golfmanager. Torben Just Madsen
valgte i overensstemmelse med sin ansættelseskontrakt at fratræde øjeblikkeligt. Søllerød Golfklub skylder
Torben en stor tak for hans indsats. Han har ikke mindst været en central person i hele det langvarige forløb
med baneprojekt, fredningssag og ny greenkeepergård. Vi ønsker Torben Just Madsen god vind fremover
og håber at møde ham til mange gode runder golf på vores smukke bane.
Samtidig med golfmanager Torben Just Madsens fratrædelse valgte klubbens kasserer, Poul Horup
Sørensen, at udtræde af bestyrelsen. Der blev ikke udpeget et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem
Torben Otte Jørgensen påtog sig herefter opgaven som klubbens kasserer.
Der skal rettes en samlet tak til mange sider. Det er værdifuldt og væsentligt, at så mange medlemmer stiller
sig til rådighed for vores klub og giver en hånd med i bestyrelse og udvalg. Uden deres indsats ville vi ikke
kunne drive Søllerød Golfklub på det niveau, som vi alle værdsætter i vores klub. Tak til Ole Nyvold for
indsatsen som næstformand i den tidligere bestyrelse. Tak ligeledes til Lone Christensen for indsatsen i den
tidligere bestyrelse. Tak til Pernille Hammelsø for at stille sig til rådighed for generalforsamlingen og et
efterfølgende stort arbejde i udvalget for rekruttering og fastholdelse. Tak også til Jens Øvlisen Islin og Poul
Horup Sørensen for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.
Nedlæggelsen af stillingen som golfmanager gik ikke sporløst hen. Torben Just Madsens fratrædelse
medførte et vakuum, som bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet og greenkeeperstaben har arbejdet
med at lukke. Torben Just Madsen har på mange områder været en nøgleperson, og opgaven med at samle
op på hans mange arbejdsfelter har krævet en indsats fra såvel bestyrelse som personale. Heldigvis kan vi
trække på dygtige og kompetente medarbejdere, som er engagerede i klubbens drift. I sekretariatet siger vi
tak for jeres indsats i 2019 til sekretær Helle Hessellund og bogholder Karina Nielsen. Tak også til Hanne
Max, som vi har delt med Christian Post i Proshoppen. Fra 2020 er Hanne Max blevet opgraderet med et
øget timetal til sekretariatsarbejde. Tak til chefgreenkeeper Mads Andersen og hans dygtige og energiske
stab. Et ønske om ansættelse af en mekaniker til maskinparken har haft til følge, at Sven-Erik Anker Jensen
overgår til sæsonansættelse.
Også til Proshoppen skal der lyde en tak. PGA Pro og tidligere Europa Tour-spiller Christian Post er et vigtigt
omdrejningspunkt i vores klub. Han er sammen med sine dygtige trænere, Mads Flindt, Sven Skovmose og
Merete Møller med til at sætte barren højt for sporten i Søllerød Golfklub. Også tak til det øvrige personale
for en altid venlig og kompetent betjening i Proshoppen.

Restauranten
Umiddelbart før sidste generalforsamling måtte klubben konstatere, at der var store problemer med den
fortsatte drift af restauranten under Bettina. Med kort varsel skulle bestyrelsen derfor ud på markedet og
søge efter en ny restauratør. Valget faldt på Jeanet og Bjarne Sørensen, der bl.a. tidligere havde drevet
restauranten i Danmarks Akvarium i Charlottenlund indtil udflytningen til Kastrup. Senest kom de fra
Restaurant Pibemølle i Ree Golfklub.
Der er grund til at takke den gamle bestyrelse og golfmanager for deres valg. Vi har med Jeanet og Bjarne
ved roret og med deres dygtige og behagelige medarbejderstab fået en restaurant, som er faldet godt i
medlemmernes smag. Den har også hurtigt fået et godt ry i omegnen. Det er en vigtig kvalitet i en golfklub at
kunne byde på en restaurant med kvalitet, og vi ser frem til et godt og mangeårigt samarbejde med Jeanet
og Bjarne. De er selv glade for modtagelsen i vores klub og kvitterede bl.a. med at stå for ”Restaurantens
match”, da Cross Country turneringen måtte aflyses. Også stor tak for det.

Vintergolf i pejsestuen
Mens restauranten er lukket fra jul og frem til slutningen af februar er der blevet afprøvet et nyt
træningskoncept. Lamperne er blevet hejst op i loftet, og der er indkøbt og opstillet et par båse til
slagtræning og et langsomt tæppe til træning af putning. Medlemmerne har kunnet tegne tid i GolfBox, og
der har været mulighed for at få professionel undervisning af Christian Post og hans trænerteam. Der har
også været mulighed for at benytte TrackMan i en del af åbningstiden. Konceptet vil blive evalueret
efterfølgende, men allerede nu må det siges at være en succes. Mange har fundet vej til denne træning, og
det har skabt liv i klubhuset i en tidligere mere stille tid.

Greenkeepergården og P-pladsen
Hen over foråret blev greenkeepergården endelig taget i brug og maskinteltet på parkeringspladsen fjernet. I
realiteten har greenkeepergården fungeret godt på en midlertidig ibrugtagningstilladelse, omend der fortsat
udestår et par enkelte løse ender. Vi forventer, at vi omsider kan indvie nybyggeriet og invitere alle
medlemmerne til en rundvisning. Projektet er landet inden for den økonomiske ramme, som senest blev
revideret på generalforsamlingen i marts 2019. Af en samlet bevilling på 6.5 mio. kr. er der i alt brugt 6.416
mio. kr.
Parkeringspladsen er godt på vej og er – under forudsætning af, at den milde vinterperiode fortsætter formentlig klar på tidspunktet for generalforsamlingen. Også parkeringspladsen befinder sig på fredet
område, og vi har udarbejdet planen i et nært samarbejde med Rudersdal Kommune. Vi takker for
imødekommenhed og forståelse fra kommunens side og ikke mindst en hurtig sagsbehandling. Tak til
arkitekterne i Byplanafdelingen, Lone Wille Jørgensen og Jan Harboe, for deres engagerede medvirken.
Med Søren Sømod som entreprenør ser vi frem til et professionelt og flot resultat. El-arbejdet udføres af HJ.
Jørgensen og Søn v. Morten Elvstrøm Jørgensen, så også her er vi i gode hænder.

Banen og baneprojektet
Fra mange medlemmer har der været udtrykt tilfredshed med banens generelle standard i sæsonen 2019.
Det skyldes først og fremmest den målrettede indsats fra vores engagerede og kompetente
greenkeeperteam med chefgreenkeeper Mads Andersen i spidsen. Der er dog ingen grund til at skjule, at
banen har en del år på bagen og sine steder har behov for et løft. Det er et vigtigt sigtepunkt for bestyrelsen,
at der fremover afsættes tilstrækkelige midler til, at en genopretning af banen kan fortsætte.
Fredningssagen og opførelsen af greenkeepergården trak ud, og samtidig steg omkostningerne inden for
byggeriet. Fokus fjernede sig i denne tid fra banedesignet fra Spogàrd og VanderVaart. Bestyrelsen ønsker
at fortsætte arbejdet med udviklingsplanen og har i januar afholdt et møde med banearkitekten Philip
Spogàrd, der fortsat ser en fremtid for projektet. Efter indstilling fra Philip Spogàrd og chefgreenkeeper Mads
Andersen drejer opgaven sig i første omgang om at få afklaret rammerne for planen, hvor der henstår nogle
åbne problemstillinger. Vi ser frem til et nært og konstruktivt samarbejde med interessenterne rundt om
banen. Det gælder i første række Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal Kommune.

Samarbejde med Furesø Golfklub
Furesø Golfklub og Søllerød Golfklub har indledt et samarbejde, der har til formål at identificere og udvikle
indsatsområder, som kan være til gavn for begge parter. En erfaringsudveksling og en tættere kontaktflade
er værdifuld for klubberne, der begge er hjemhørende i Rudersdal Kommune. Der har indtil videre været
afholdt to møder, som har været konstruktive og positive. Et første initiativ er allerede på bedding, idet vi
fremover vil stå sammen om den tidligere Furesø Pokalen, der allerede i år afvikles på begge baner under
navnet Rudersdal Pokalen (men desværre senere aflyst pga. Covid19). Et andet initiativ er en henvendelse
til repræsentantskabsmødet i DGU med forslag om et eftersyn af rammerne for tildeling af DGU-kort.

Golfsporten i Søllerød Golfklub
På det sportslige område har Søllerød Golfklub også markeret sig stærkt i 2019. Vores herre førstehold
spillede sig tilbage i Santander Divisionen, hvor de får mulighed for at genvinde det DM, som Søllerød var
indehaver af i 2016 og 2017. Også herrernes andethold viste fornemme takter med oprykning til 2. division.
I regi af Regionsgolf blev Superveteraner B landsmestre, mens Veteran C måtte ”nøjes” med
Sjællandsmesterskabet. Individuelt bød 2019 også på flotte præstationer. Morten Ridder Johansen vandt
assisteret af Charlotte Poulsen sølvmedalje ved Special World Summer Games i Abu Dhabi. Jamie Tofte
Nielsen nåede lige at blive Danmarksmester for juniorer inden 18-års fødselsdagen, mens Jonathan GøthRasmussen vandt sølv og hjembragte et vicedanmarksmesterskab for herrer. På spindesiden lægger man
især mærke til årgangsmestrene Alma og Liva Krøll i hhv. U12 og 12. Også på sekundære pladser er
Søllerød Golfklub vel repræsenteret. Det lover godt for golfsportens fremtid i vores klub.

Udvalgene
Der skal lyde en varm tak til alle de medlemmer, der lægger en betydelig arbejdsindsats i klubbens mange
udvalg. Begynderudvalgets Kaninarbejde er second to none. Sponsorudvalgets indsats er væsentlig i forhold
til at engagere støtte til Søllerød Golfklub og bidrager tydeligt til en sund drift. Udvalget for rekruttering og
fastholdelse udfører en helt central opgave i en tid, hvor tilslutningen til golfsporten i Danmark desværre er
under pres. Husudvalget er vendt tilbage med fornyet styrke og er godt i gang med en kortlægning og
udarbejdelse af en vedligeholdelsesmodel for vores klubhus. Turneringsudvalg, Junior- og Eliteudvalg er de
udvalg, der primært tager hånd om tilrettelæggelsen af endnu en fin golfsæson i vores klub. IT- og
regeludvalgene står for sikre rammer om kommunikation og golfspillets labyrint af paragraffer. Udvalget for
baneservice er ligeledes væsentligt, og i den kommende sæson vil der ske en tydelig opgradering. Også stor
tak til bestyrelserne i Klubberne i Klubben: Tirsdagsklubben, Morgenfruerne, Quicke Quinder og
Torsdagsherrerne. Listen er ikke udtømmende, og der er utvivlsomt mange flere, der burde nævnes her. En
stor tak til dem også.

Klubbens medlemssituation og økonomi
Som afslutning på årsberetningen for 2019 skal der redegøres for medlemssituationen og klubbens
økonomi. Søllerød Golfklub står ikke alene med en medlemskreds, der er under forandring. Demografien er
tydelig nok med en stor gruppe medlemmer på vej op i årene og en udfordring med at tiltrække nye og yngre
medlemmer til vores dejlige sport og klub. Bestyrelsen har udformet nye flex-medlemskaber med henblik på
at fastholde og tiltrække medlemmer, der kun kan udnytte et medlemskab i begrænset omfang. Bestyrelsen
har ligeledes genindført ugedags-medlemskabet for ældre spillere. Bestyrelsen har nøje drøftet grænserne
for disse medlemskaber og vurderet, at det er nødvendigt at evaluere effekten af disse, inden der vil ske en
udvidelse. Vi beder generalforsamlingen om dens tilslutning til disse initiativer.
Søllerød Golfklub har nogle begrænsninger, men også meget at byde på. Vores bane er en af Danmarks
absolut smukkeste og altid en spændende udfordring af spille. Vi må dog se i øjnene, at banen er kuperet og
kun forløber i en enkelt sløjfe. Dette er et grundvilkår i vores klub. Også en toiletbygning undervejs er på
ønskesedlen, men realistisk set er den ikke lige rundt om hjørnet. Til gengæld kan vi tilbyde god motion og
en sund livsstil i samvær med kammerater og venner i en klub, hvor det sociale samvær sættes højt. Der er
også grund til at fremhæve vores par-3 bane med 18 tee-steder. Den er nemt tilgængelig og i god kvalitet. Et
velfungerende klubhus med en attraktiv restaurant giver ligeledes vigtige points på plussiden. Generelt får
vores klub pæne scores i anmeldelserne på nettet. Beliggenheden er også god. I en linje ned over Lyngby
og Gentofte ind mod København er vi den nærmeste golfklub. Der er altså noget at bygge på.
Bestyrelsen vurderer, at det med en målrettet indsats vil være muligt at tiltrække nye medlemmer i de
kommende år. I den økonomiske rapportering fra kassereren Torben Otte Jørgensen kan medlemmerne se
et fornuftigt årsresultat og et realistisk budget for overslagsårene. Vi vurderer, at udviklingen kan vendes, og
at der vil blive plads til implementering af baneprojektet under forudsætning af tilslutning fra organisationer
og myndigheder. En sådan fornyelse anser bestyrelsen for væsentlig.

Bestyrelsen har valgt at lade kontingentet forblive uændret i 2020. Prisudviklingen står dog ikke stille, og det
vil fremover være realistisk at imødese, at der må foretages en kontrolleret tilpasning til udgifterne.
Må jeg til sidst takke mine kolleger i bestyrelsen for deres indsats for Søllerød Golfklub, vores klub, i 2019.
Søren Graversen
Formand

Tillæg 2020 til Årsberetning 2019
Nedlukningen af Danmark som følge af Corona epidemien har også sat sine spor i Søllerød Golfklub.
Forsamlingsforbud og krav til afstand førte til aflysning af den planlagte ordinære generalforsamling i marts.
Den finder derfor først sted nu, hvor der er reel mulighed for en afvikling inden for rammer, der vurderes
rummelige nok til en gennemførelse i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i den forløbne periode suppleret sig med Hanne Borchersen og May-Britt Dinesen. Begge er
kendte og aktive medlemmer af vores klub. Hanne er formand for både Turneringsudvalget og Quicke
Quinder og May-Britt for Sponsorudvalget. May-Britt har dog efter en kortere funktionsperiode atter trukket
sig fra arbejdet i bestyrelsen for helt at komme sig oven på en operation. Fortsat fremgang og tak til MayBritt for indsatsen.

Covid19
Golfspillet har været præget af de mange restriktioner for færden i klubhuset og på banerne, som fra en
fuldstændig nedlukning er gået imod en gradvis åbning indtil i dag, hvor vi stort set har normale tilstande. Fra
bestyrelsens side har vi haft særlig fokus på og iagttaget de påbud og anbefalinger, der er blevet udmeldt fra
de sundhedsfaglige myndigheder.
Det har været en vanskelig tid at navigere i. En del medlemmer har givet udtryk for deres bekymring over en
alt for hastig åbning. Andre har derimod ageret mere upåvirkede af den usædvanlige situation. Alt i alt er det
bestyrelsens vurdering, at der løbende har været en passende agtpågivenhed, og vi siger tak til
medlemmerne for deres opmærksomhed på de udmeldte retningslinjer.

Klubhus, restaurant og P-plads
I perioden er der blevet foretaget en del arbejder i og omkring klubhuset. P-pladsen er blevet færdiggjort og
ser ud til at fungere godt. Vi har desværre haft eksempler på tyveri og hærværk, men der er nu installeret
fuld kameraovervågning. Forhåbentlig vil det medføre en væsentlig nedgang i hændelserne.
I klubhuset er der blevet ryddet op i kablingen, så vi har fået forbedret vores internetadgang. Det har været
nødvendigt at udskifte varmtvandskedlen, der reelt var udtjent. En reparation af maskineriet i
ventilationskanalerne var også påkrævet. Aktuelt er der problemer med afløbet fra damenes
omklædningsrum, men der er indgået aftale med Søren Sømod om arbejdet. Der er installeret nyt
alarmsystem i huset og i bagrummene. Der er bestilt automatiske magnetlåse på dørene, så maset med at
holde de stramme døre åbne forsvinder. Dette arbejde skulle forventeligt være på plads snarest. Endelig er
maling af klubhuset sat i gang. Første halvdel er gennemført, mens det øvrige kommer næste år, hvor der
også er behov for at se på adgangsveje og opbevaring af leverancerne af drikkevarer. Fra bestyrelsen skal
der lyde stor tak til IT-udvalget (Mogens Bechmann) og Husudvalget under anførelse af Torsten Lybeck.
En nyskabelse var et vellykket lotteri, hvor overskuddet har finansieret igangsættelsen af den nye markise på
terrassen. Tak for opbakningen til alle medlemmer, der har støttet op om projektet, samt ikke mindst
sponsorer, frivillige og medarbejdere, der har givet en hånd med til denne velkomne fornyelse af klubhuset.
Vores restaurant blev i starten af sæsonen ligesom hele branchen hårdt ramt af nedlukningerne. Da det atter
blev muligt med en begrænset åbning, startede Jeanet og Bjarne med take-away, som blev vel modtaget af
mange medlemmer. Situationen nærmer sig nu mere normale forhold, omend stadig med reduktion i antallet
af siddepladser. Køkkenets ry er med rette kendt langt omkring, og der meldes om god aktivitet. Forhåbentlig
vil anden halvdel af sæsonen rette op på det, der gik tabt i starten.

Banen
Det har været væsentligt for bestyrelsen at få flyttet ressourcer over på banens vedligeholdelse og udvikling.
Maskinparken bliver løbende vedligeholdt af vores egen dygtige husmekaniker, Marc Villebæk, ligesom der
er sket udskiftninger af materiellet. Udkørsel af 600 tons sand faldt ud i 2019, men er blevet prioriteret højt i
år. Med baggrund i den nye plejeplan for Søllerød Naturpark er der blevet tyndet godt ud i hegn og
underskov langs banen. Eksempelvis er fritlægningen af Vidnæsdam ved 9. green med til at løfte oplevelsen
af en runde golf på vores smukke golfbane. Chefgreenkeeper Mads Andersen og hans dygtige stab udfører
et arbejde i Søllerød Golfklub, som vi kan være godt tilfredse med. Tilbagemeldingerne fra rigtig mange
medlemmer er samstemmende, at vores bane står flot. Med mange greenfee spillere kan det se ud til, at
vores ry er i vækst.
Baneservice er ikke i sig selv en nyhed, men med øget starterfunktion og en ny baneservicebuggy med salg
af banesandwich, energibars og drikkevarer er der alligevel tale om et kvalitetsløft, der er nyt. Tak til alle de
mange medlemmer under anførsel af Henrik Stausbøll, der sørger for service og orden på banen.
Endelig bør det nævnes, at der er opstillet et professionelt slagbur i krattet bag puttinggreen til erstatning for
det gamle håndboldmål, der faldt i forbindelse med byggeriet af greenkeepergården.

Medlemssituationen
Aktiviteter med introduktion og nytegning af nye medlemmer blev sat væsentligt tilbage i de første måneder
af sæsonen. Til gengæld har der under nedlukningen vist sig øget interesse for golfsporten, både på
landsplan og i vores klub. Under ledelse af John Ottesen og Pernille Hammelsø er der gjort en stor indsats
med de såkaldte ”leads”, som er et målrettet, FaceBook-baseret produkt, hvor interesserede kan melde sig
til et forløb med afsluttende frokost. Der har været deltaget godt og vel 360 interessenter, og vi håber, at
mange er blevet er blevet grebet af vores dejlige sport og finder vej som medlemmer og kammerater i
Søllerød Golfklub. Tak til alle, trænere såvel som frivillige kaptajner, der har stillet sig til rådighed for denne
vigtige opgave.

Golfsporten
Som afrunding på dette 2020 tillæg til årsberetningen kan det være på sin plads at glæde sig over de
seneste resultater fra de mange dygtige elitespillere, der præsenterer vores klub på bedste vis. Herrernes
førstehold er efter forsommerens sejre i de indledende matcher nået til slutspillet om Danmarksmesterskabet
i Santander Divisionen. Nicolai Tinning prøver kræfter med Challenge og Europa Tourene. Steen Tinning er
efter flere år i USA vendt hjem til Danmark og har nu Søllerød Golfklub som hjemklub. Steen er fast medlem
af den europæiske Staysure senior tour. Kristoffer Max og Jamie Tofte Nielsen spiller på landsholdet, mens
Daniel Jacobs og Phillip Dufour Voetmann er en del af DGU’s drenge landsholds udviklingstrup. Vi ønsker
dem alle held og lykke.

Søren Graversen, formand
26/7/2020

