
 
 
 

 
 

 
 

 

Hermed indkaldes til  
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
i Brønderslev Golfklub 

 

Mandag, den 7. juni 2021 kl. 19.00 Brønderslev Gymnasium, Islands Allé 20, 
9700 Brønderslev 

Der serveres øl / vand. 
 

 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår valg af Jens Arne Hedegaard. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formand Kirsten Juel Jensen 

Indkaldelsen vedhæftet bestyrelsens skriftlige beretning vil tilgå hvert enkelt medlem 
på den oplyste e-mailadresse. Øvrige medlemmer vil få beretning og indkaldelse 
tilsendt. Den skriftlige beretning kan derudover ses på klubbens hjemmeside. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasserer Ole Bøgh Johansen 
Det færdige regnskab er fremlagt i klubbens sekretariat til gennemsyn eller 
afhentning af klubbens medlemmer. Regnskabets hoved- og nøgletal vil endvidere 

være tilgængelige på klubbens hjemmeside.  
 

4. Forelæggelse af budget for det indeværende år og fastsættelse af 
kontingent for det kommende år 
Kasserer Ole Bøgh Johansen 

Budgettet er medtaget i regnskabet. 
Kontingentet for 2021 indstilles af bestyrelsen til at blive 

 
1. Medlemskategori 1 (unge under 18 år) 1.500 kr. 
2. Medlemskategori 2 (unge i alderen 18-25 år) 2.900 kr. 

3. Medlemskategori 3 (aktive over 25 år) 6.350 kr. 
4. Medlemskategori 5 (passive)    720 kr.  

 
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte kontingent for 2022 med en max. stigning på 
3% i forhold til 2021. 

 
5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra medlemmer 
Ingen forslag fra medlemmer. 
 

  



Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne § 10 for Brønderslev Golfklub: 
 

 
 

 
Nuværende: 
 

§10 
Valg 

Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, som ifølge dansk lov er 
myndig. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for en 2-årig periode, idet der i lige 

år afgår 3 og i ulige år 4 medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 

områdeansvarlige. 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, suppleres bestyrelsen med de valgte suppleanter i 
den række følge disse er valgt, indtil først kommende generalforsamling. 

I tilfælde af vakance hos revisorerne suppleres disse med den på generalforsamlingen 
valgte revisorsuppleant. 

 
Ændres til: 

 
§10 
Valg 

 
Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, som ifølge dansk lov er 

myndig. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for en 2-årig periode, idet der i lige 
år afgår 3 og i ulige år 4 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 
områdeansvarlige. 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen, suppleres bestyrelsen med de valgte suppleanter i 
den række følge disse er valgt, indtil først kommende generalforsamling. 
Bestyrelsen kan dog vælge at fortsætte indtil næste generalforsamling uden at 

supplere med suppleant. Dog skal bestyrelsen altid bestå af mindst 5 medlemmer. 
I tilfælde af vakance hos revisorerne suppleres disse med den på generalforsamlingen 

valgte revisorsuppleant 
 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg til bestyrelsen er: 

Kirsten Juel Jensen – modtager genvalg 
Jens Jørn K. Jensen – modtager genvalg 
Kenneth Emil Møller – modtager genvalg 

Per Kollerup Jensen – modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Juel Jensen, Jens Jørn K. Jensen, Kenneth Emil 

Møller og Per Kollerup Jensen 
 

 

7. Valg af 1. og 2. suppleant 
På valg som suppleanter er 

1. suppleant – nyvalg af Flemming Sørensen medlemsnr. 32-262 
2. suppleant – Torben Rønne Madsen – modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Flemming Sørensen og genvalg af Torben Rønne 

Madsen 
 



8. Valg af 2 kritiske revisorer blandt medlemmerne og en suppleant for disse 
samt valg af en statsautoriseret revisor 
På valg som kritiske revisorer er: 

Jesper Hardahl – modtager genvalg 
Peter Hvilshøj – modtager genvalg 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Hardahl og Peter Hvilshøj 
 
 

 
På valg som kritisk revisorsuppleant er: 

Henrik Kusk – Modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Kusk 
 

På valg som revisor er BDO, statsautoriseret revisionsselskab, Torvet 10, 9700 
Brønderslev 

BDO modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO 

 

9. Eventuelt.  
 

Brønderslev d. 20. maj 2021 
p.b.v. 

 
Kirsten Juel Jensen – Formand 

  



Årsberetninger 2020 

Bestyrelsens beretning for 2020 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som flg.; 

Formand Kirsten Juel Jensen 

Næstformand og Service/Klubber i Klubben: Helle Fisker Henriksen 

Kasserer: Ole Bøgh Johansen 

Klubhus: Jens Jørn Krog Jensen 

Banen: Morten Olsen,  

Sport: Tage Nielsen   

Kommunikation: Kenneth Emil Møller 

Morten Olsen stoppede i juni sit arbejde i bestyrelsen og blev den 1. august erstattet 

af 1. suppleant Per Kollerup Jensen, der herefter har fået ansvaret for banen. 

Vi må erkende at 2020 har været et meget specielt år, hvor ingenting blev som vi 

havde ønsket eller forventet. 

Covid – 19  

Vi nåede lige generalforsamlingen den 6. marts inden landet blev lukket ned den 15. 

marts. Golfbanerne lukkede også ned efter anmodning fra Dansk Golfunion, og vi 

valgte at støtte dette.  Den 15. april åbnede vi op med spil efter diverse Covid-19 

regler, der siden har været gældende i større eller mindre omfang.  

Corona har desværre betydet stor usikkerhed omkring økonomien. Turneringer, 3 

companydays, flere firmaarrangementer og firmaevents er blevet aflyst. Flere 

sponsorer har bedt om at springe 2020 over og har nu også opsagt deres sponsorat. 

Vi har haft medarbejdere hjemsendt både i administration og på banen, og det bliver 

ikke dækket fuldt ud. 

Det har betydet, at vi ikke har fået lavet det arbejde på banen, som var planen fra 

start, ligesom administrationen har været meget presset i perioder. Opgaverne 

forsvinder desværre ikke selv om der er lukket ned. Banen skal passes og regningerne 

betales ligesom medlemmerne skal serviceres m.m. 

Vi har forsøgt løbende at holde jer orienteret, hvilket også har betydet mange mails i 

perioder. Vi har valgt dette, da vi mener det er bedre end uvished. 

Klubber i Klubben 

Vi har 9 officielle klubber i klubben nemlig Mandagsdrengene, Tirsdagspigerne, 

Kaninklubben, Damedagen, Elitegruppen onsdagsmatch, Herredagen, Seniorklubben, 

Fredagsklubben og Parmatchklubben. Disse klubber dækker bredt i forhold til 

medlemmerne.  

Vi har også mange uofficielle og mere eller mindre åbne klubber i klubben, f.eks. 

Shønnings Drenge (spiller 3 x ugentlig), Helårsgolferne (spiller 2 x ugentlig), 

Onsdagstøserne, Nissemændene m.v. Flere af disse klubber vil gerne have faste 

starttider med deraf lukkede flettetider.  



Det har bestyrelsen valgt at sige nej til, da det vil lukke for megen tid på banen og 

dermed gøre det sværere for de øvrige medlemmer at få plads. Det er selvfølgelig til 

stor frustration og ærgrelse for de spillere der ønsker fast starttid 

Vi ser også, at der startes på flettetider. Dette er helt ok i forhold til at gå 9 huller, 

men det bliver et problem hvis man ønsker at gå 18 huller og derefter presser sig ind 

på de sidste 9 huller. Dette er ikke tilladt. Man kan kun fortsætte hvis der er plads på 

banen. Vi har haft en del uheldige episoder i denne forbindelse, hvor både 

medlemmer og gæster bliver frustrerede og vrede, da det giver ventetid og langsomt 

spil. 

Nye medlemmer: 

Når nye medlemmer skal videre fra Kaninklubben, eller etablerede nye spillere 

kommer til klubben er det meget vigtigt, at medlemmerne og klubber i klubben tager 

positiv imod dem, da sociale relationer er afgørende for lysten til at spille golf.  

Spillevenlig bane: 

Vi havde et stort ønske om at gøre rød bane mere spillevenlig for alle. Dette har ikke 

kunnet lade sig gøre, da miljømyndighederne er kommet på tværs af dette med 

diverse restriktioner. Fremtiden her er endnu ikke afklaret, men der arbejdes på 

sagen, der ikke sådan lige har en løsning. 

Vi havde i en periode nogen klager over for langt græs og at vores rough var for 

svær. Vi er indstillet på at komme problemet i møde, så de, der ikke lige spiller på 

fairway eller i semirough, også kan finde deres bold. Vi har desværre her også været 

belastet af maskinnedbrud indtil flere gange, og græsset gror desværre, selv om 

klipperen er i stykker. 

Fritspilsordning: 

Da Rold- og Sebber Golfklub meldte sig ud af vores golfring til årsskiftet, valgte vi at 

fortsætte i 2020 med Hals og Hjørring. Denne ring er så udvidet i 2021 med Sæby- og 

Ørnhøj Golfklub. 

Økonomi: 

Økonomien har som altid været en udfordring, men i år har vi haft en del uforudsete 

merudgifter til maskinparken, der er gammel og slidt. Vi har også haft uforudsete 

udgifter på klubhuset, men da vi har det princip kun at bruge penge på ’Need to doo’ 

og ikke ’Nice to doo’ så ser det alligevel fornuftigt ud. Vi forventede et 0 budget med 

et overskud svarende til medlemmernes gave og deraf følgende momsgodtgørelse. 

Det blev ikke helt så stort men på kr. 120.000,00, hvilket vi ser som acceptabelt i 

forhold til de udfordringer der har været. 

Vi kan kun takke en dygtig administration og sparsommelige medarbejdere for dette 

Vi har søgt kompensation fra DGI’s coronapuljer og har fået tilskud svarende til ca. 

30% af tabet 

Tilskud til tabt indtægt pga.. aflyste companydays, sponsorer m.v.         kr. 49.642,00 

Herudover har vi søgt fonde til markise og varmelamper til terrassen.  

Samlet pris på ca. kr. 200,000,00 

Her har vi fået: 

Nordea fonden til varmelamper   Kr. 25.000,00 



Sparekassen Vendsyssel fonden til markise   kr. 30.000,00 

Nordlys fonden til markise    kr. 75.000,00 

Vi forventer markisen sat op inden sæsonstart 2021, hvis levering og vejret er med os 

Gaver:  

Medlemmerne har givet gaver for kr. 29.800,00, der har givet kr. 151.116,00 i 

momsgodtgørelse. Tusind tak. Det er simpelthen så godt. 

Golfcafé: 

Thomas Sletten ophørte den 31.12.20 som forpagter og her overdraget forpagtningen 

til sin søster Lotte Lund Sletten Larsen, der sammen med sin mand Morten vil drive 

caféen videre. Tak til Thomas for et godt samarbejde og nu glæder vi os til 

samarbejdet med Lotte, der jo har drevet caféen for sin bror Thomas Sletten de sidste 

2 år. 

TeeBox: 

Vi har været i dialog med TeeBox om opførelsen af et hus til indendørs golftræning og 

spil. Dette forventes på plads i 2021 

Gamle Mursten: 

Vi er generet af støj primært på blå 5, 6 og 7 fra fabrikken der knuser gamle mursten. 

Vi har derfor støttet beboerforeningerne i området for at få støjproblemet løst. 

Greenfeespillere: 

Vi har haft den glæde at have besøg af flere greenfee spillere end forventet. Vi har 

haft besøg af 6192 spillere, der har givet en indtægt på kr. 1.085.000,00 

Tak: 

Sluttelig skal der lyde en stor tak til vores administration, greenkeeper teamet, Lotte 

og co. samt Morten H og co. for deres store arbejde i et meget vanskeligt og 

udfordrende år. Tak til de frivillige hjælpere uden hvis hjælp vi ikke kunne fungere og 

sluttelig tak til vores gavegivere og sponsorer, der har fået økonomien til at hænge 

sammen. Tak til alle jer medlemmer der gør Brønderslev Golfklub til en af de bedste 

klubber i Danmark. 

Bestyrelsen 

v/Kirsten Juel Jensen 

Baneudvalgets beretning 2020  

2020 er et år der vil gå over i historien. 

2020 er et år vi ikke vil glemme. 

Et af lyspunkterne i 2020, har for mange af os været, at vi det meste af året kunne 

spille golf. 

Også selvom der var restriktioner. 

Så vi kunne glæde os over, at vi havde en rigtig god golfbane. 

I 2019 var der fokus på vores greens. 

I 2020 var fokusområdet rykket til vores fairways. 

 



Der har været mange ting at slås med i 2020: 

1. Meget nedbør i starten af året. 

2. Nedbrud af vores klippere. 

3. Hjemsendt personale. Corona-restriktioner 

4. Personale der ikke måtte krydse kommunegrænser. Corona-restriktioner. 

Ovenstående resulterede i, at vi på et tidspunkt måtte have ekstern hjælp til at få 

klippet græsset. 

Der er desuden indkøbt 1 ny fairway-klipper og 1 ny semiroughklipper. Så vi skulle 

være godt rustet til sæsonen 2021 

 

Vi har i 2020 haft et mandskab bestående af chefgreenkeeper Søren Ørskov, 

greenkeeper Rikke Sofie Pedersen og bane-medhjælpere Henrik Jensen, Charlotte 

Kieler Schou, Flemming Hæstrup, Brian Bay samt greenkeeperelev Tobias Brasen, 

der nu er udlært.  

En stor tak til dem for det store arbejde, der er udført i 2020.  

Også i 2020 udført et stort arbejde af frivillige til bl.a. fældning af træer, indsamling 

af affald, klipning af hække, ukrudtsbekæmpelse ved skilte og hække, rengøring på 

driving range, bekæmpelse af muldvarpe samt udtynding i beplantningsområder. 

Alle frivillige skal have stor tak for den uvurderlige og nødvendige hjælp. Denne 

hjælp er i stor grad med til at højne standarden på banen. 

Af større projekter på banen i 2020 kan nævnes de 2 nye bunkers ved green på blå 

3, ny rødt teested på rød 8, ny green på blå 8 og der er fældet en del træer rundt 

om på banen, hvor der har været behov for at fairways, teesteder og greens skal 

have mere lys og luft.  

Vi har startet med at tynde ud i læbælter etc. F.eks. er der arbejdet i højre side på 

gul 5. ”Haven” på gul 6 er nu også mere ”spillevenlig”. Forskønnelse af banen 

generelt. 

Der vil snart blive stubfræset på gul 8 og andre steder, hvor skovholdet har været i 

gang. 

Der er fokus på at gøre RØD sløjfe mere spille- og hermed også greenfee-venlig. 

Det samme gør sig gældende for SparV-sløjfen (HVID). Men processen for RØD 

sløjfe trækker ud da kommunen mener, at der er lavet ting på RØD sløjfe, som der 

ikke er søgt tilladelse til. Denne sag er endnu ikke afgjort, så derfor står arbejdet 

pt. stille.  

Sidst på året fik vi desværre skimmel i greens. Nødvendige tiltag for at udbedre 

dette, er allerede taget. 

Vi vil selvfølgelig også fortsætte udviklingen og forbedringen banen, i henhold til 

vores allerede vedtagne planer. 

Til sidst en stor tak til banepersonalet og alle frivillige, der i året har hjulpet med til 

at vores bane fremstår flot og indbydende for medlemmer og gæster. 

Baneudvalget. 

v/ Per Kollerup Jensen 

  



Baneserviceudvalgets beretning  

Året har være præget af Corona virus på alle områder. 

Det startede med at næsten alle vagter blev besat af frivillige hjælpere – det er 

kendetegnende for klubben at vi år efter år får det nødvendige antal hjælpere. Tak for 

støtten. 

Ud over de normale opgaver, gennemførte udvalget ”eftersyn” af tilgængelige pitch 

forks. I disse perioder kunne man rent faktisk se på greens at redskabet blev brugt 

oftere end normalt. Denne kontrol vil sikkert blive gentaget i 2021, med håbet om, at 

vi alle kan lære at bruge den ofte, og hver gang vi er på en green. 

En vigtig opgave er fortsat at vejlede de mange gæster, og sikre et godt flow på 

banen. 

Der har ikke været alvorlige problemer, men fra tid til anden lidt problemer med at 

specielt medlemmer ikke overholder regler for flettetider. Her ser vi gerne lidt mere 

smidighed fra nogle af vore medlemmer. 

Vi har stadig en del medlemmer der ikke bestiller tider, men går ud når der er ledigt. 

Dette er selvfølgelig tilladt, men klubben vil meget gerne have, at der altid sker en 

registrering – for kun derigennem kan vi se hvor mange der bruger banen, og de 

enkelte sløjfers belægning. 

Baneservice Udvalget skifter formand for 2021, idet Torben Fristrup overtager posten. 

Baneserviceudvalget 

v/ Christian Grande 

Begynderudvalgets årsberetning 

I år har været et meget specielt år med coronaepedemien som gæst. 

Mange af weekendkurserne kunne ikke gennemføres, så de blev afviklet som små 

individuelle kurser, hvilket stillede store krav til kursister, træner og mentorer. Det 

hele lykkedes fordi alle hjalp til med at overholde de mange restriktioner.  

Vi har haft 61 prøvemedlemmer og de 57 har valgt at fortsætte.  

Efter en senere start på grund af coronaepidemien har vi gennemført kaninturnering 

om tirsdagene. Spillerne meldte sig til i Golfbox. Derved havde vi bedre styr på hvem 

der kom ift. antal og coronarestriktioner ligesom det har givet bedre mulighed for at 

sætte holdene. 

Sæsonen igennem har vi oplevet en hyggelig og positiv stemning, når vi har mødtes 

om tirsdagen fra kl. 16.45. Der var god tilslutning, mange af tidligere års kaniner 

mødte som altid trofast op og spillede med. Det betyder virkelig meget, at vi har 

nogle øvede spillere at sende ud sammen med de nye. Vi har spillet dagens bane og 

kaninerne tager udfordringerne på alle 3 sløjfer i stiv arm. 

 Vi har spist sammen med de kaniner, der har ønsket det, og det har givet nogle gode 

afslutninger på dagene. 

I løbet af sæsonen arrangerede vi 2 turneringer med gunstart og fællesspisning. 

Turneringsformen var Texas Scramble og det har været med stor succes. Spillerne 

kan godt lide spilleformen, hvor spillerne på de enkelte hold er afhængige af 

hinanden. 



Tak til de mange spillere, som kommer og spiller sammen med kaninerne om 

tirsdagen. Vi håber, at rigtig mange vil komme igen næste år og være med til at give 

de nye medlemmer en god oplevelse på golfbanen. Det er en uvurderlig hjælp i 

arbejdet med klubbens nye medlemmer. 

Også en stor tak til begynderudvalgets medlemmer, som beredvilligt stiller op efter 

behov og udfører et uvurderligt stykke arbejde for klubben. Alle har sagt ja til at 

fortsætte.  

Allerede nu er der planlagt 1 weekendkursus i 2021, nemlig 19. – 23. marts, og der er 

allerede tilmeldt 25 til første kursus. Kender I nogle der har lyst til at starte, er vi klar 

til at modtage dem. 

Begynderudvalget 

v/Minna Krogh Fynsk 

Juniorudvalgets årsberetning 

2020 vil blive husket som et turbulent år. I sommers takkede tidligere formand, 

Anders Smedstrup Mortensen af. I efteråret trådte både Lisa og Jonas tillige ud. 

Udvalget består pt. af Agnieszka Pawlowska-Andersen, Morten Hedegaard, Ulla Gade 

og Thomas Sørensen, sidstnævnte tiltrådte som ny formand. Herudover har vi haft 

stor glæde af 2 faste frivillige, Torbjørn G. Andersen samt Jens Jørgen Mortensen, der 

har bistået ved træninger og fungeret som mentorer ved spil på banen. Vi står med 

andre ord med et nyt udvalg med begrænset erfaring men med tårnhøje ambitioner.  

I første del af sæsonen mødte 15-20 juniorer frem til træning tirsdag og lørdag. I den 

sidste del af sæsonen, fra sommerferien og frem til afslutningen i september, faldt 

deltagertallet til 10-15 juniorer. Det er en lidt bekymrende udvikling, som også 

vækker en del undren, da vi i sidste halvdel af sæsonen kommunikerede mere på 

vores FB-side, end vi tidligere har gjort.  

I 2020 har vi gennemført Brønderslev Open i juli, hvilket genererede et pænt 

overskud. Vi har afholdt en afdeling af DGU´s Jungletræf (for de yngste) og Supersix 

(for de lidt ældre) i august. Desværre blev sidstnævnte afholdt en tirsdag kl. 17, 

hvorfor antallet af deltagere fra øvrige klubber i distrikt 1 var meget begrænset, men 

forventeligt.  

I 2020 sendte vi også flere nye juniorer ud til turneringer i andre klubber, primært 

turneringer under DGU. Det er en stor glæde at se, at vi har juniorer, der kan begå 

sig ude til turneringer og også levere gode præstationer. I eget regi afholdt vi en 

sommercamp samt en afslutningsturnering med flotte præmier.  

Vi havde en efterårsaktivitet i støbeskeen, et bowlingarrangement, som måtte aflyses 

grundet COVID-19.  

Apropos COVID-19, så er det nærliggende at tilskrive den globale pandemi noget af 

skylden for den sivende deltagelse til træning og øvrige arrangementer. 

Sammenligner vi os med andre klubber, kan vi konstatere, at de har oplevet stor 

tilgang på juniorsiden I 2020. Dermed er restriktioner, afstand, håndsprit og 

mundbind ikke hele årsagen, så rekruttering og fastholdelse er et fokuspunkt for 

udvalget.  

I sæsonen 2021 vil vi arbejde på bedre integration af vores juniorer og 

forældregruppen både i og omkring klubben. Aktiviteterne skal målrettes de 

forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være så attraktive, at de har større 

tiltrækningskraft end aktiviteterne i øvrige fritidstilbud. Atmosfæren i Brønderslev 



Golfklub skal være uimodståelig for ungdoms- og juniorspillere i hele Brønderslev og 

oplandet omkring byen. “Her skal være fedt at være..!”  

Juniorudvalget 

v/Thomas Sørensen 

Klubhusudvalget- og Frivillighedsudvalget årsberetning 

Årets første aktivitet var som sædvanlig rengøring af klubhus, dog en noget mindre 

aktivitet end tidligere, da der er daglig rengøring af rengøringsfirma. 

Ligeledes blev gulvene renset og slebet af gulvfirma og skulle så gerne holde i flere 

år. 

Starterhus blev rettet op, og der blev lagt fliser rundt om huset, samt efterfølgende 

malet indvendig. Lynhuset ved rød 4 blev ligeledes malet indvendig. 

I juni/juli blev hække klippet overalt. Tilsåning af græs i midterrabatten udført af 

greenkeeper. Fjernelse af træer og hæk ved puttingbane, samt fjernelse af grus i 

begge sider ved indfaldsvejen til klubhuset. 

Reparation af gavlspær mod vest på klubhus udført. Udskiftning af defekte rør i 

vandinstallationen i klubhuset er ligeledes udført. 

Klipning af alle træer langs hele indfaldsvejen til golfbanen. 

I 2021 skal følgende arbejder udføres: 

Fliser ved toilet gul 7 lægges om. 

Afrensning og oliebehandling af træterrasser ved klubhus. 

Borde og bænke placeres i trekantområde. 

Placering af TeeBox, et hus på 4 x 10 m ved indspilsbanen/boldvaskehuset, samt 

etablering af vaskeplads ved boldhus (Såfremt vore betingelser accepteres af 

TeeBox). 

Overdækning af terrasse 5 x 8 m udføres af firmaet Inter Markiser. Nedstøbning af 

søjler til overdækning udføres som frivilligt arbejde. Der opsættes 6 stk. 

varmelamper, det betyder, at terrassen kan bruges stort set hele året. 

Såning af græs på de arealer der før var belagt med granitskærver i begge sider af 

indfaldsvejen. 

Maling af installationskasser i baderummene efter udskiftning af defekte rør. 

Såfremt der kan skaffes midler fra diverse fonde vil en overbygning ved pladsen med 

buggybiler blive etableret. 

En stor tak til de øvrige medlemmer i klubhusudvalget. 

Klubhusudvalget 

v/Jens Jørn Krogh Jensen 

Kommunikationsudvalgets årsberetning. 

Vi havde planlagt for 2020, at sætte fart i udfærdigelse og implementering af en 

kommunikationsstrategi. Men knapt var året kommet i gang, før fokus i stedet blev 

rette mod at formidle hvordan vi i klubben implementerede myndighedernes 

anbefalinger og restriktioner vedr. Corona.  



Vi har gennem artikler og annoncering i forskellige medier, generelt øget 

kendskabsgraden til vores dejlige klub og har oplevet ekstra mange gæster i klubben i 

2020 såvel som stor interesse for medlemskaber. 

Vores fokus i medierne er, udover fortællingen om et fantastisk anlæg, også 

stemningen i klubben og den imødekommenhed og hjælpsomhed som opleves hos 

både ansatte, medlemmer og frivillige – den får vi meget ros for. Tusind tak til alle for 

at bidrage hertil       

Vi vil i 2021 arbejde med at forbedre kommunikationen på alle vore platforme samt 

sætte fokus på fortællinger om klubben i forbindelse med vores 50-års jubilæum. 

Kommunikationsudvalget 

v/Kenneth Emil Møller 

Regel og HCP udvalgets årsberetning 

Året 2020 har udover Corona været præget af overgangen til det nye handicapsystem 

WHS . Det nye WHS handicapsystem sættes i gang fra årsskiftet til 2021. Nu bliver 

det et ens og retvisende handicap, som vi alle kommer til at spille efter.  På grund af 

Corona har det ikke været muligt at afholde store informationsmøder i klubben 

omkring overgangen, men Kirsten Bangsø har været rundt til klubber i klubben og 

videregivet vigtige ”guldkorn” omkring det nye system, samt orienteret om 

vigtigheden af, at vi nu alle spiller tællende runde, hver gang vi går på golfbanen. 

Udvalget ser frem til igangsættelse af det nye handicapsystem og står klar til at 

besvare medlemmernes spørgsmål. 

Banen er løbende blevet gennemgået med vores Chefgreenkeeper Søren Ørskov.  

Under banegennemgang vurderes der på pælesætninger, og det har i år medført at 

overgangen til teestedet fra rød 6 til rød 7 er blevet ændret og inddraget til 

strafområde. Der er også sket ændringer ved blå 9 op mod klubhuset, således at der 

nu er droppezone hvis man slår for langt og kommer ind på fliserne ved klubhuset. Se 

lokalregel. 

Pga. af mange opgaver i bestyrelsesarbejdet og i andre udvalg, ønskede Kenneth Emil 

at afhænde formandskasketten for dette udvalg, men vil dog stadig være med i 

udvalget som menigt medlem.  Undertegnede påtog sig formandsposten og vil sige 

stor tak til Kenneth Emil for hans indsats som formand i udvalget. Heldigvis står 

Kenneth Emil stadig til rådighed for udvalget og er klar til at trække i arbejdstøjet når 

han bliver bedt om det. 

Udvalget som nu består af Kenneth Emil Møller, Kirsten Bangsø Jensen og Mette 

Højgaard Lundin glæder sig til året 2021 med igangsættelse af nyt retvisende 

handicapsystem WHS. 

HCP og regeludvalget 

v/Mette Højgaard Lundin 

Sponsorudvalget årsberetning 

Sponsorudvalget har i 2020 bestået af Per Kollerup, Jens Arne Hedegaard og Kirsten 

Juel Jensen  

Udvalget refererer til bestyrelsen 



Udvalget har siden april måned gennemgået samtlige 83 sponsorkontrakter, og vi har 

haft personlig kontakt til ca. 30% af sponsorerne idet kontrakten skulle genforhandles 

eller redigeres. 

Vi har fortsat opdelt vores sponsorer i 3 grupper, hvilket vi fortsætter med:  

Guld sponsorer der har et sponsorat over kr. 11.000,00,  

Sølv sponsorer der har et sponsorat på mellem kr. 5.000,00 og kr. 11.000,00 

Bronze sponsorer der har et sponsorat mindre end kr. 5.000,00 

Nogle sponsorer er stoppet mens nye er kommet til. Vi ser, at det er meget vigtigt for 

sponsorerne, at de oplever at klubben og dens medlemmer støtter dem, og vi vil 

gerne opfordre alle medlemmerne til at gøre dette, hvis det er muligt.  

Nye guld sponsorer er: Bones, Ventisol og Dyndgaard 

Nye sølv sponsorer er: FS Consult og Almas  

Nye Bronze sponsorer er: ingen 

Ophør af sponsorater: Sponsorer er af forskellige grunde sluttet i 2020 eller har fået 

udsat sponsoratet.  Covid-19 har været en væsentlig faktor og har betydet lukning 

eller nedsat omsætning med deraf fgl. økonomiske problemer.  

Ophørt med sponsorat er: Agerbæk (nye ejere), Dronninglund Sparekasse (lukket), 

SE Stofa (ny organisation Nordlys), Multiindretning og Deco, Landinspektør Nord, 

Stena Line (ny organisation pga. corona), Hjallerup Maskinforretning (konkurs), 

Brønderslev Caravancenter, KBO Revision (lukket) og Arkitektfirmaet Signatura 

Sponsorturnering: Der har været afholdt sponsorturnering for Guldsponsorer, hvor 

der var tilmeldt 19 hold á 4 personer, og den blev vundet af Ådalen Bundgaard 

Holding 

Tak: Stor tak skal der lyde til såvel store som små sponsorer. Vi må jo erkende at 

sponsoraterne er en stor hjælp til klubben, og jeg ville ønske, at vi kunne give mere 

tilbage til sponsorerne, end det er muligt. Så husk at støtte dem. 

Sponsorudvalget 

v/Kirsten Juel Jensen 

Sportsudvalgets årsberetning  

2020 har været et usædvanligt år og ikke det bedste år turneringsmæssigt for 

Brønderslev Golfklub. På grund af Corona blev første runde af Danmarksturneringen 

aflyst. Herefter blev turneringen afviklet på de fastsatte kampdage dog i en reduceret 

udgave. Alle hold skulle kun møde hinanden en gang og dette skulle foregå på neutral 

bane. Brønderslev Golfklub protesterede over denne form for afvikling af kampene. Vi 

havde håbet at hele Danmarksturneringen blev aflyst og man så startede i 2021 med 

de hold, der var i de forskellige rækker, men dette ville DGU ikke høre tale om. 

Resultaterne for klubbens hold blev som flg.: 

Santanderdivisionen herrer: 

Rækken var igen i år meget jævnbyrdig, Brønderslevs stærke hold (Sponseret af 

Sparekassen Vendsyssel) havde desværre ikke heldet med sig i de afgørende bolde og 

må rykke ned i 1. division. Erik Aagaard Andersen var ligesom sidste år holdkaptajn 

for holdet og sørgede for alt det praktiske for holdet. 



4. Division herrer: 

Holdet spillede meget stærkt og var med helt fremme, de skulle møde Aalborg 

Golfklub i sidste kamp og vandt de den match ville de rykke op, men holdet tabte 

desværre og må igen i 2021 spile i 4. division. Trøjesponsor for holdet var som sidste 

år (Firmaet Alcon).  Holdkaptajn for holdet var også som sidste år Martin Knudsen 

som ordnede alt det praktiske for holdet. 

5.Division herrer: 

Klubbens 3. hold var som sidste år med helt fremme, men var låst på grund af at 2. 

holdet ikke rykkede op, så de må igen i 2021 spille i 5. division, selv om de endte i 

toppen af deres række.  Anders Smedstrup Mortensen var som sidste år igen 

holdkaptajn for holdet og var ham der sørgede for opbakning m.m. 

Kvalifikationsrækken herrer: 

Kvalifikationsholdet kæmpede godt igennem alle deres kampe, men var også låst i 

forhold til DGU`s regler om at der kun må være et hold i hver division fra samme 

klub. Holdkaptajn for holdet var Chris Jespersen som klarede alt det praktiske for 

holdet. 

3. Division damer: 

Klubbens damehold klarede sig rigtig flot igen i år og sluttede på en flot 2. plads i 

turneringen. Jette Abildgaard var holdkaptajnen som opildnede pigerne og sørgede for 

det praktiske omkring holdet.  

3. Division senior: 

Holdet spillede mod nogle meget stærke modstandere, de måtte virkelig kæmpe for at 

bevare deres plads i divisionen, men i sidste spillerunde lykkedes det holdet at blive i 

3. division. Hans Chr. Mariegaard var ny holdkaptajn for holdet.  

1. Division superveteraner: 

Holdet formåede også i 2020 at klare sig godt i divisionen. De havde nogle lange ture 

for at spille deres kampe på grund af den tuneringsform som DGU havde lavet. De tog 

det alle med godt humør, selv om der blev brugt en hel dag på kampene. Holdet 

rykkede ud af 1. division, da kun 2 hold blev i divisionen pga. nye regler. Holdkaptajn 

Søren Krogh Jensen udøvede igen et stort arbejde, for at få det hele til at fungere 

omkring holdet. 

For at holdene kan yde deres bedste kræves at der er nogle gode ledere omkring 

holdene, Sportsudvalget vil gerne takke alle vores holdkaptajner for det kæmpestore 

flotte arbejde og den tid der er blevet brugt for at servicere holdene både før under og 

efter kampene.  

Vi har i 2020 haft en masse gæster udefra som har spillet deres turneringskampe i 

Brønderslev. Alle har haft store roser omkring vores bane. Sportsudvalget vil i denne 

forbindelse gerne takke Søren Ørskov og hans team for det store arbejde de præstere 

før hver eneste kamp. 

En kæmpe tak skal også lyde til Ulla for det store arbejde hun udfører for 

Sportsudvalget inden hver eneste match. Uden Ullas hjælp ville det være vanskeligt at 

gennemføre matchene. 

Sportsudvalget vil ligeledes gerne takke vores trænere Morten og Jonas for det store 

arbejde de har lagt i træningen af alle medlemmer i Brønderslev Golfklub. Vi ser også 



frem til 2021, hvor Morten får en ny elev og tror på, at vi også får et godt samarbejde 

med Jon. 

For at vi kan deltage i de forskellige turneringer kræves der en stor indsats med 

træning. Det har spillerne vist at de lever op til, og de er meget engageret både i 

træning og kampe.  

Sportsudvalget vil gerne takke alle spillere for deres indsats og samtidig også takke 

for den måde som de er på, når de repræsenterer klubben ude som gode 

ambassadører for Brønderslev Golfklub. 

2020 blev et år hvor mange turneringer blev aflyst. Dog var der en del spillere, som 

deltog både i danske og udenlandske turneringer. Dette har primært været Jakob 

Kollerup (Ecco Tour) Frederik Kettrup og Malthe Tanderup. De har alle tre været med 

til at repræsentere Brønderslev Golfklub på bedste vis. Frederik og Malthe har 

ligeledes været med til at skrive historie for BG, i det begge blev udtaget til det 

danske golflandshold. Dette er aldrig før sket i golfklubbens historie, at 2 spillere har 

været udtaget til landsholdets bruttotrup.  

Regionsgolf: 
 

Til Sportsudvalgets regi hører også regionsgolf. Regionsgolf er en hulspils turnering 
for voksne spillere og ca. 50 medlemmer af golfklubben har deltaget i dette meget 
populære hulspil i 2020.  

Hcp-rækkerne spillede i 2020 kun en halv turnering på grund af Corona. 
Aldersrækkerne fik afviklet en hel turnering. Der blev her også opnået fine resultater 

og klubbens veteran B blev puljevinder og nåede frem til semifinalen. 
Vi vil her gerne takke holdkaptajnerne for det store og til tider vanskelige arbejde som 
de har udført, for at matchene kunne blive afviklet. 

 
BGE: 

 

BGE – Brønderslev Golf Elite er en støtteforening som har eksisteret i 11 år. Det er en 

forening som kun har til formål at samle sponsormidler ind til brug for elitespillerene. 

Med hjælp til turneringsdeltagelse og træning, kan dette give en dygtig spiller 

mulighed for at udvikle sig. Det har dog vist sig at være yderst svært at finde 

sponsorer, men det er dog lykkedes at finde nogle enkelte sponsorer og derved støtte 

elitespillerne på forskellig vis. BGE skulle gerne på sigt samle nogle sponsorer, der vil 

være med til at støtte eliten samt gøre, at eliteafdelingen kan være delvis 

selvfinansierende og dermed ikke belaster klubbens økonomi. 

Sportsudvalget vil til slut gerne takke vores sponsorer ”Sparekassen Vendsyssel, 

Bones og firmaet Alcon”, der har ydet en fantastisk støtte til elitegolfen, uden denne 

støtte ville det være meget svært at drive elitesport i Brønderslev Golfklub 

Sportsudvalget  

v/Tage Nielsen 

Turneringsudvalgets årsberetning. 

Efter afslutningen af turneringssæsonen for 2019, lovede vi at ”ryste posen lidt” til 

2020 sæsonen, for at gøre det mere attraktivt for flere at deltage i vores turneringer.  

Da vi lagde turneringsplanen for 2020, var vi også ret sikre på, at vi havde fået lavet 

en rigtig god plan for 2020, men som så meget andet, blev også denne udfordret af 

Corona-pandemien. 

Ud af 13 planlagte turneringer, var det kun muligt at gennemføre 3 som planlagt, 

mens yderligere 3 blev afviklet med ændrede propositioner for at overholde 



myndighedernes anbefalinger og restriktioner. 

Meget blev forsøgt gentænkt, flyttet eller andet, blot for til sidst at måtte erkende, at 

det ikke var muligt afvikle de øvrige 7 turneringer ansvarligt. 

Vores håb er, at det med indsatserne mod Corona, vil lykkes at afholde de fleste af 

vores turneringer i 2021. Dog ser det i skrivende stund ud til, at vi allerede bliver 

udfordret på de første turneringer. 

Blandt de turneringer som ikke blev berørt af restriktionerne i 2020, var 

klubmesterskaberne, som igen havde dejligt mange deltagere og hvor der var 

spænding om resultaterne til sidste hul i flere rækker. 

I Senior Herrer, Senior Damer samt Mediorer Herrer, måtte der endda omspil til, før 

vinderen blev fundet.   

Årets vindere i Åbne Klubmesterskaber blev: 
Damer: 

1 Lisa Maria Riise Simonsen 

2 Mia Nielsen 

3 Hanne Kristensen 

Herrer: 

1 Malthe Tandrup Laustsen 

2 Jakob Kollerup 

3 Jonas Thomasen 

 

Majbritt Iversen påbegyndte i 2019 dommeruddannelsen og planen var at hun skulle 

afslutte anden del af uddannelsen i 2020, således at hun var fuldt uddannet til at 

varetage et hverv som dommer i klub-regi. 

Desværre blev også DGU’s kurser påvirket af restriktioner, hvorfor det ikke har været 

muligt for Majbritt at afslutte uddannelsen i 2020. Vi forventer at det bliver muligt i 

2021. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til medlemmerne i turneringsudvalget, som med 

opfindsomhed og engagement har ”kæmpet” med sæsonens udfordringer. Det har 

været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

Til sidst vil jeg, på udvalgets vegne, takke klubbens medlemmer for, med udvist 

velvilje og godt humør, at gøre det til en fornøjelse at afholde turneringer i klubben – 

også i et udfordrende år. 

Turneringsudvalget 

v/Kenneth Emil Møller 

  



HOVEDTAL 

  

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Budget  

2021 

Resultatopgørelse 

tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 

Kontingenter           5.025 5.050 4.986 5.091 5.171 

Green Fee inkl. Golfring Nordjylland.  1.088 941 998 979 1.088 

Øvrige indtægter.            1.155 I .074 871 564 928 

Årets resultat           

Balance 

120 335 164 35 0 

Aktiver            19.645 20.067 20.372 21.108 19.522 

Egenkapital            

Antal medlemmer 

6.762 6.641 6.307 6.143 6.762 

Aktive under 25 år            0 92 89 86 88 

Aktive over 25 år           770 532 517 508 764 

Pensionister           0 207 237 247 0 

Flexmedlemmer           91 90 80 69 79 

Nye medlemmer            114 74 54 100 70 

Aktive medlemmer i alt          1.059 995 977 1.010 1.001 

Prøvemedlemmer            0 0 0 0 50 

Passive medlemmer            29 37 43 57 35 

Medlemmer i alt            1.088 1.032 1.020 1.067 1.086 

Antal green fee gæster           6.192 5.827 6.342 5.930 5.888 

 Heraf hvid bane            1.523 1.017 1.400 1.104 1.520 

 Heraf Golfring Nordjylland (Runder). 1.034 1.620 1.609 1.471 880 

 

 

 


