
Bestyrelsens årsberetning 2021 

Også 2021 var et lidt specielt år, men heldigvis lykkedes vi med at få gennemført sæsonen 
uden de helt store udfordringer. 
 
Jeg vil forsøge at give et lille overblik over, hvad der har rørt sig i Albertslund Golfklub 
nedenfor og til sidst kigger vi lidt fremad mod sæsonen 2022.  

Corona  
Vi har også måttet leve med forskellige begrænsninger i vores klub-liv pga. udfordringerne 
med COVID-19. 
Medlemmerne har dog taget de fra Sundhedsmyndighederne, DIF og DGU anbefalede 
retningslinjer til sig og fulgt disse. 
 
Dansk Golf Union har været hurtige og dygtige til at melde deres fortolkning af 
retningslinjer ud, således at vi som klub kunne sætte gang i det der var nødvendigt. 
Om det så var krav om mundbind, antals begrænsning i klubhuset eller krav om øget 
rengøring og adgang til håndsprit. 
 
Klubben vil altid følge de retningslinjer som myndighederne anbefaler. 
 
Tak for indsatsen til alle der har hjulpet med at sikre at vi gjorde, hvad der var fornuftigt. 

Begynder og kaninholdet 
 
Der har også i år været en del nye medlemmer der er startet i Albertslund Golfklub. 
Vores første forsøg med Golf med Mere blev en stor succes, hvor 12 dedikerede nygolfere 
mødtes til træning med Per Ove Møller om torsdagen og til spil på banen om søndagen i 
10 uger. 
Af de 12 var der 10 der tog mod tilbuddet om at melde sig ind i klubben. 
Susannes og hendes team af gode frivillige gjorde en kæmpe indsats for at sikre, at der 
både blev lært golf, men også at der blev skabt gode sociale relationer blandt de tilmeldte, 
noget der helt sikkert er med til at give den høje succesrate. 
 
Begyndertræning og kaninhold om mandagen var i perioder lidt udfordret af, at rangen 
skulle bruges både af Jacobs begynderhold, ungdom der skulle varme op og Jacobs 
private hold, det skal vi få til at virke bedre i 2022, så alle kan få tid på rangen. 
  

  



Klub-i-klub 
Dameklubben   
 
Dameklubben har 45 medlemmer. 
Vores onsdage forløber godt, der er mange 
som deltager. 
 
Men med hensyn til vores spisematcher, så har besøgene 
været sporadiske, men vi tolker det sådan, at så spiller Corona 
nok stadig, og man vil ikke samles alt for mange. 

Vores Pink Cup var som sædvanlig en dejlig dag, mange havde meldt sig. 
Sct. Hans match og samvær, der er det stort set de samme medlemmer som kommer, 
ikke mange, men hyggeligt. 
Det samme gælder for vores Julematch, der var der heldigvis nogle nye som var med i år, 
så vi håber der fremadrettet kommer flere nye med. 
 
Det ser ud til, at invitationer sendt direkte i mailboxen får folk til at tilmelde sig. 
 
Vores Bankospil havde en meget ringe tilslutning i 2021der var kun ca ½ så mange 
medlemmer som der plejer, mender var den nye smitte af corona også kommet, så det var 
formodentlig derfor tilslutningen var så lille. 

Herreklubben 
 
Herreklubben har også i 2021 fungeret så godt som det var muligt med de til enhver tid 
gældende Corona restriktioner. 

75 spillere har deltaget i de 24 spilledage. Ikke alle spillere deltager lige mange gange, 
men der er en stor fast kerne, der deltager de fleste gange. 
De ellers velkendte Spisematcher er reduceret kraftigt. Der var ikke tilslutning til disse 
arrangementer – og det har været svært at finde folk der ville arrangere disse aftner. 

Årets udebanetur gik til Maribo, hvor vejret godt nok ikke var med herreklubben, men der 
var på trods af meget regnvejr stadig godt humør. 

60-er klub 
 
Klubben har gennemført så mange spilledage som det har været muligt med de 
restriktioner, der nu engang har været. 

Regel- og handicapudvalget 

Udvalget har ikke så meget nyt fra sidste sæson, hvor det nye handicapsystem var i spil. 
Det krævede lidt indføring for en del medlemmer for at forstå princippet. Mange har stadig 
ikke helt styr på, hvad der sker når nye scores indberettes og det gør måske ikke så 
meget. Det er rigtig svært at blive klog på teknikken i systemet, men hvis man har tillid til 
systemet, sker det hele automatisk, når blot scores er indberettet korrekt. 



Vi kan sige at systemet virker. I langt de fleste (99,9 %) af tilfældene har systemet lavet 
den rigtige beregning, når en ny score indberettes og der sker en ændring i spillerens 
handicap. 

Udvalget anbefaler stadig at alle – alle – runder spilles efter reglerne, og derefter 
indberettes, så handicappet hele tiden justeres og er retvisende for spillerens spillestyrke. 

Husk at alle spillere nu selv kan indberette scores fra udlandet. 

Turneringsområdet 
 
Vores mål er at afvikle turneringer og medvirke til et socialt liv i klubben. I 2021 kom vi ikke 
fri af Corona, men fik gennemført alle turneringer, dog med en reducering af de sociale 
elementer.  

Vi er et udvalg på 4 personer, der heldigvis får hjælp af andre frivillige, når der afvikles 
turneringer. Det vil vi takke for og håber hjælpen også er der i 2022. 

Alle årets turneringer er efterfølgende blevet beskrevet i foto, tekst og links på klubbens 
nye hjemmeside, hvor turneringsudvalget har sin egen side. 

Turneringsudvalget stod for følgende turneringer i 2021: 

▪ Åbningsturneringen formiddag 
▪ Åbningsturneringen eftermiddag 
▪ 3 dages parturneringen 
▪ Par invitationsturneringen 
▪ Docpoint Aftenturnering 
▪ Klubmesterskab i slagspil (scratch) 
▪ Klubmesterskab i slagspil m. handicap 
▪ Kvickly Sensommerturnering 
▪ Klubmesterskab i hulspil 
▪ ASAP Afslutningsturnering 
▪ Jacob træners hulspilsturnering 
▪ Sallys parturnering 
▪ Regionsgolf 

Det er dejligt, at der har været stor interesse for at deltage i Regionsgolf i 2021. 
Albertslund Golfklub har deltaget med 7 hold og har klaret sig rigtig godt! To af holdene 
blev nummer 2 i puljen, og i begge tilfælde var puljen blevet vundet, hvis vi havde vundet 
den sidste kamp.  

Vores C-hold vandt deres pulje og spillede kvartfinale mod Harekær, hvor de desværre 
tabte efter en god kamp. 

Vores veteran-D-hold er kommet direkte i regionsfinalen mod Maribo. Her blev det til en 
sikker sejr og videre deltagelse i landsfinalen.  I landsfinalen blev det til et stensikkert 
nederlag på 11-0. Det skal dog nævnes, at der spilles efter forskellige handicapgrænser 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2758715/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2758808/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2758929/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2758826/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958664/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958769/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958772/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958886/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958890/info


øst og vest for Storebælt.  Konkret havde vores hold et samlet handicap for de 6 spillere, 
som var 100 større end Løkkens hold.  

Vi sluttede regionsgolf sæsonen af med at lægge bane og klubhus til generalforsamlingen 
for Region Øst. På generalforsamlingen var der stor tilslutning til et forslag om at undgå 
den urimelige forskel i handicap ved landsfinalerne. Løsningen er blevet, at der ikke spilles 
landsfinaler i de rækker, hvor der ikke er stort set ens regler. 

Ungdomsområdet 
 
Stor tak til vores juniorer og deres forældre for året, der er gået. Og stor tak til Bo og 
Flemming, som har været vores faste holdepunkt gennem hele sæsonen. 
Ungdommen har været ramt af Corona på flere måder. Vi har, som alle andre, måtte 
undvære arrangementer og fælles aktiviteter, som er utroligt vigtige i fastholdelsen af 
vores unge spillere. 

Udover restriktioner, er det værste nok, at vi ikke har formået at udnytte muligheden, da 
interessen og behovet for udendørsaktiviteter meldte sig.  
Den stigning i juniormedlemmer, som man har set i andre klubber, fik vi ikke hos os. Og 
hvorfor nu det. 
En hjørnesten i rekruttering af juniorer og deres forældre er selve træningen, og der har 
vores tilbud ikke været godt nok. Ikke at Bo og Flemming ikke har gjort det godt med vores 
nuværende juniorer - for det har de, og ungerne elsker dem - men vi havde ikke en til at 
træne vores juniorer på måtterne, lære dem det tekniske og skabe grundlaget. Og derfor 
er vi blevet valgt fra.  

I lyset af det, har vi derfor arbejdet på at genskabe rammerne for juniortræning. Det 
betyder blandt andet, at vi i den kommende sæson har afsat tid og penge til en 
juniortræner. 

Vi har fået søgt og fået støtte, fra DGI og DIF's pulje, til indkøb af udstyr, og vi har fået 
tilkendegivelse fra DGU's juniorkonsulenter om hjælp, hvis vi ønsker det. 

Det bliver et langt og sejt træk at starte forfra, men vi giver det et skud og håber på en 
fantastisk sæson i 2022. 

 
Kontoret 

Kontoret har klaret de opgaver, der har været og det er gået rigtig godt. 
Vores forretningsfører Jesper Helmer har besluttet at gå på en meget velfortjent pension. 
Det betød, at klubben skulle have ansat en ny forretningsfører, Jobbet blev slået op både 
internt i klubben og eksternt. 
 
Der var mange gode ansøgere og ansættelsesudvalg (Lene Strandby Andersen, Svend 
Troelsen og Aksel Beckmann) gennemførte samtaler med 5 udvalgte ansøgere – vi endte 
med at ansætte vores mangeårige Greenkeeper Poul Bregendahl i stillingen. 
 



Jesper har overdraget viden til Poul og vil i starten af 2022 fortsat stå til rådighed et antal 
timer for at sikre, at der også er styr på økonomiopfølgning og regnskab frem til 
Generalforsamling. 

 
Tak til Jesper for mange års godt samarbejde og vi ønsker dig et godt otium, hvor der 
forhåbentlig en gang i mellem bliver mulighed for både at spille en masse golf og måske 
en gang i mellem at yde lidt frivilligt arbejde i klubben. 
 
Banen 
 
I 2021 fik vi gjort hul 3 til både et par 3 og et par 4 hul, til glæde for dem der ikke orker at 
gå op over volden. 

Vi fik også renoveret hul 6, de gamle bunkers op af green blev nedlagt, og der kom nye 
bunkers til, så der ikke mere kommer en masse sand op, der var mange frivillige der gav 
en hånd med at lægge rullegræs, stor tak for hjælpen. 

Her ved årsskiftet valgte Jesper at gå på pension, Poul bliver den nye mand på posten, 
held og lykke med dit nye job, og tak for mange års godt samarbejde, vi har fundet en 
afløser for Poul, velkommen til Kristian Petersen, der starter den 1 marts. 

Vi har i løbet af året igen haft nogle møder med kommunen ang. en sø på hul 9, hvad det 
bliver til vides ikke p.t. 

I 2022 vil vi etablere en trappe i åen på hul 5 

Vi undersøger også priser og sted for en kryb i ly hytte med lyn afleder, vi tænker på hul 5 
ved åen. 

Vi har i årets løb, fået rigtig meget hjælp af frivillige, mange tak til alle jer. 

Tak til greenkeeperne for det gode samarbejde. 
 
I løbet af året var vi nødt til at udskifte taget på Vesterled, det er en voldsom investering, 
som vi måtte optage et nyt realkreditlån for at klare. 
Dette krævede en ekstraordinær generalforsamling, da der står i vores vedtægter, at 
klubben ved indgåelse af større gældsforpligtelser skal have opbakning fra 
Generalforsamlingen. 
En god og fornuftig formulering i vores vedtægter.  

 Selve vedtagelsen af opbakningen til lånet blev klaret på den ekstraordinære 
generalforsamling, der kunne afholdes i klubhuset. 
 
 
 

  



1. og 2. holdet 

Igen i år spillede vores 2 elitehold rigtig god golf i eliteturneringen. 

Dette blev til 2 andenpladser i henholdsvis 4. division, og kvalifikationsrækken. 

Det betød oprykning til 5. division for andetholdet, mens førsteholdet desværre 

må blive et år mere i 4. division, men med en lille smule mere held var det blevet til 
oprykning for dem også. 

Nu ser vi frem til et rigtig godt år med lige så godt spil i 2022, og forhåbentlig oprykning. 

  
Greenfeespillere – tidsbestilling 

I 2021 havde vi igen en markant fremgang ift. greenfee-spillere. 
Det kan skyldes corona – hvor der simpelthen har været mere tid til at spille golf 
herhjemme. 
Bestyrelsen er dog overbevist om, at også muligheden for at bestille greenfee tider via 
golfbox er medvirkende til, at der kommer flere gæster udefra. 
 
Derfor gøres ordningen om tidsbestilling 2 gange hver time kl. 10 minutter over hel og 20 
minutter i hel nu permanent. 
Det har fungeret rigtig godt og vi kan se, at også en del af vore egne medlemmer synes 
det er rart at kunne bestille en starttid. 
Fletning fra hul 9 til 10 ser ud til at fungere rigtig godt.  

Økonomi 

Som I kan se af det udsendte årsregnskab, kommer vi ud af sæson 2021 med et lidt lavere 
overskud end budgetteret. 
Der indstilles til en kontingentforhøjelse på 200 kroner for fuldtidsmedlemmer. 
Med en forholdsmæssig stigning på øvrige medlemskategorier. 
Årsagen skal bl.a. findes i, en stadig større omlægning blandt medlemmer fra 
fuldtidsmedlemmer til flex-medlemmer – en trend vi også ser og hører om når vi deltager i 
diverse DGU-møder. 
Kontingentet har været holdt i ro en del år og der er generelt stigninger i lønninger og 
omkostninger i den periode, hvor kontingentet har været i ro, på et sted mellem 8 og 10%. 
Ligeledes kan vi se ind i, at udgifter til El og varme også kommer til at påvirke golfklubbens 
økonomi. 
  

  



Lidt om fremtiden  

 
I den kommende sæson skal vi have sikret, at Poul kommer godt ind i at være 
forretningsfører og vi skal have gang i Kristian som ny banemedarbejder efter Poul. 
 
Vi skal have evalueret vores hjemmeside og se om der nogle områder, vi skal have 
justeret. 

Vi skal have set om det nye setup vi har udarbejdet, kan få håndteret vores range, så der 
bliver plads til både begyndere, kaninhold og juniorer. Ligeledes håber vi, at beslutningen 
om, at sikre teknisk træning til nye juniorer kan medvirke til at tiltrække flere nye juniorer. 

Ligeledes håber vi, at vi også i 2022 kan få gennemført endnu et Golf med Mere forløb, så 
vi igen kan få nogle glade ny-golfere ind i vores klub. 
 
På trods af det høje vaccinationsdækning har smittetallene mens dette skrives nået nye 
højder, men heldigvis har det ikke medført lige så høje indlæggelsestal. 
Vi må nok forvente, at vi også i starten af sæsonen 2022 vil have visse restriktioner, som 
vi er nødt til at overholde. 
Bestyrelsen følger og bakker 100% op om de retningslinjer der fastlægges af 
sundhedsmyndighederne, regeringen, Danmarks Idræts Forbund og DGU. 
 
Som altid vil jeg gerne takke alle de frivillige, der hjælper til i golfklubben på det ene eller 
andet område, uden jeres indsats kunne vi ikke have så god en klub som vi har. 
 
Ligeledes også tak til vores ansatte som gør et superfint stykke arbejde med at skabe 
gode rammer omkring vores golfklub. 
 
Sidst men ikke mindst tusind tak for indsatsen til mine bestyrelseskolleger for et godt 
samarbejde gennem hele den forgangne sæson. 
                                                                          

Aksel Beckmann 
Formand for Albertslund Golfklub 

 


