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Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
i Søllerød Golfklub - Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 

Afholdes i Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2021) til godkendelse og 

meddelelse af decharge. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for indeværende 

år (2022) til godkendelse 

 

5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år (2023) 

 

6. Forslag fra bestyrelsen 

Der er ingen forslag 

 

7. Forslag fra medlemmerne 

Skal være Bestyrelsen i hænde senest mandag den 7. marts 2022 kl.12.00 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. I henhold til vedtægternes §7, stk. 2, indstiller Bestyrelsen til genvalg af Stephen Horner 

for en yderligere periode af 2 år.  

Søllerød Golfklub befinder sig i en mangeårig proces med forhandling til flere sider, bl.a. 

myndigheder og udlejer.  

Som en central person i disse forhandlinger er det bestyrelsens vurdering, at Stephen 

Horners fortsatte deltagelse i bestyrelsen, er væsentlig og ønskelig.   

 

b. På valg er jævnfør motivation fra punkt 8.a, samt vedtægternes §7, stk. 2 

i. Stephen Horner, Bestyrelsesmedlem nr. 2, villig til genvalg 

ii. Torben Otte Jørgensen, Bestyrelsesmedlem nr. 4, villig til genvalg 

iii. Susanne Bisgaard Rørly, Bestyrelsesmedlem nr. 6, villig til genvalg 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen den 17. februar 2022 
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Årsberetning for Søllerød Golfklub 2021 
 

2021 blev et godt år for dansk golf. Trods pandemien – eller måske snarere: på grund af pandemien – 

fandt mange nye medlemmer vej til udfordringerne og glæderne i golfsporten. Som det fjerdestørste 

forbund under DIF kunne DGU notere en betydelig fremgang i medlemstallet til 164 t., som dermed 

overhalede 2011 som det hidtil største år med 157 t.  

Også i Søllerød Golfklub mærkede vi den øgede interesse. De senere års lettere nedgang blev vendt til 

fremgang, og fra juli måtte vi melde fuldt hus og indføre venteliste. Den store tilgang af nye medlemmer i 

klubben har ikke mindst medført en øget indsats for Begynderudvalget og Rekrutterings- og 

fastholdelsesudvalget. For pro’erne og sekretariatet har det ligeledes betydet ekstra aktivitet. Til dem 

alle skal der lyde en stor tak. 

Til alle de nye medlemmer siger vi hjertelig velkommen. Vi ønsker, at de må finde sig godt til rette og få 

glæde af golfspillet og fællesskabet i Søllerød Golfklub. 

Banen 

Vores golfbane i den smukke og fredede Søllerød Naturpark er i gode hænder hos chefgreenkeeper Mads 

Andersen og hans dygtige stab. Kvaliteten af fairways øges år for år, og vores greens omtales rosende af 

medlemmer og gæster. Tak til alle i greenkeepergården for deres engagerede og professionelle indsats 

også i 2021. 

I nært samarbejde med Rudersdal Kommune som tilsynsmyndighed foregår der en betydningsfuld og 

synlig udvikling af banen. Det ses bl.a. i rydningerne af krat og ungskov langs hul 16, omlægningen af den 

store bunker på hul 14 og fritlægningen af søen bag hul 15. Vi siger tak til medarbejdere i Rudersdal 

Kommune og ikke mindst arkitekt Lone Wille Jørgensen for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. 

Fremtiden for banen 

Samtlige 18 huller på vores golfbane ligger på lejet grund. De 14 af hullerne lejer vi af staten, mens 

hullerne 4 – 7 lejes af privat udlejer på Højbjerghus. I starten af juni modtog Søllerød Golfklub opsigelsen 

af lejemålet for disse fire huller. Lejemålet gælder indtil udgangen af 2037, så der er tid til at finde 

løsninger på denne fundamentale og presserende udfordring. 

For bestyrelsen har det dog betydet ændrede sigtelinjer for udviklingen af klubben og banen allerede fra 

dag ét. I oktober blev der afholdt et orienterende møde mellem Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen og 

Søllerød Golfklub til afklaring af handlemulighederne. Det er overordnet en omfattende opgave med 

mange interessenter og mange hensyn. Ud over myndighederne drejer det umiddelbart om Danmarks 

Naturfredningsforening Rudersdal, banens naboer og offentligheden i bredere forstand. Med banens 

beliggenhed i fredet område må der formentlig påregnes et længere sagsforløb. 

Der skal lyde en tak til såvel medarbejderne fra Naturstyrelsen som fra Rudersdal Kommune for en 

konstruktiv tilgang til den indledende dialog om problemstillingerne og mulige løsninger. En særlig tak 

gælder daværende borgmester Jens Ive, der påtog sig opgaven med at lede drøftelserne. 
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Bestyrelsen 

På grund af Covid19 blev generalforsamlingen i 2021 først afholdt tirsdag, den 17. august.  

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen uændret af Hanne Borchersen, Søren Graversen, Stephen 

Horner, Torben Otte Jørgensen, John Ottesen og Susanne Bisgaard Rørly.  

Bestyrelsen konstituerede sig ligeledes uændret med Søren Graversen som formand, Stephen Horner 

som næstformand og Torben Otte Jørgensen som kasserer.  

Tak til dirigenten, advokat Claus Spangenberg, som også denne gang styrede generalforsamlingen 

sikkert gennem paragrafferne. 

Ud over at varetage klubbens forretninger har bestyrelsen i det forløbne år arbejdet med et 

strategiudviklingsforløb i samarbejde med konsulent Michael Jürgensen fra DGU. Ud af mange mulige 

emner blev der valgt at arbejde videre med fire fokusområder: frivillighed, banebelægning, bredde/elite 

og økonomi. Med basis i meldingerne fra medlemmer og gæster er der i ”Golfspilleren i centrum” et 

datamateriale, som kan hjælpe bestyrelsen med at vægte og vurdere nogle hovedlinjer i den kommende 

udvikling såvel i golfsporten som helhed som i relation til Søllerød Golfklub. 

Restauranten 

Også her betød Covid19 en forsinket åbning. I slutningen af april kunne Jeanet og Bjarne Sørensen dog 

atter modtage gæster i restauranten, der med rette nyder et godt ry – ikke kun hos medlemmerne, men 

også i et stadigt større opland. Den pressede personalesituation i branchen kunne også mærkes i 

Søllerød golfklub, men med en ekstra indsats fra alle blev det på ny en god sæson. Tak til Jeanet og 

Bjarne for deres dygtige og værdifulde arbejde, der gør restauranten i vores klub til et vigtigt 

omdrejningspunkt. 

Den frivillige indsats 

I Søllerød Golfklub er der mange, der påtager sig en frivillig og ulønnet opgave. Det gælder i udvalgene 

eller i form af en praktisk indsats. Denne betydelige og væsentlige medvirken er en helt central del af 

klubbens DNA. En stor og varm tak til alle, der også i 2021 har stillet sig til rådighed for fællesskabet.  

Der har allerede været nævnt Begynderudvalget og Udvalget for Rekruttering og Fastholdelse, der begge 

løftede en ekstraordinær stor opgave i Corona-året 2021. Aktivitetsudvalget gennemførte også i 2021 et 

lotteri, hvor overskuddet går til fornyelser og investeringer til gavn for medlemmerne. I 2020 var det 

markisen på terrassen, mens vi senest kan glæde os over den nye infostander på første hul. Baneservice 

er en udfordring i alle klubber, men det er en vigtig og undertiden diplomatisk opgave at fremme spillet 

på banen inden for de gældende rammer. En nyskabelse er Banedriftsudvalget, hvor medlemmerne 

mødes med greenkeeperne og afklarer spørgsmål om vedligeholdelse og udvikling af banen. 

Husudvalget løser mange praktiske opgaver i forbindelse driften af vores bygninger. Der er gennemført 

maling af klubhuset, udskiftning af døre og vinduer og fornyelse af toiletterne. Taget på klubhuset 

nærmer sig sit udløb. De gule tegl er smukke, men desværre ikke helt så holdbare som standardtegl, så 

en større udskrivning lurer inden alt for længe. Regel- og handicapudvalget har haft en del at se til, bl.a. 

med indførelsen af WHS, justering af banemarkeringer og opdaterede lokalregler.  
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Tak også til Sponsorudvalget for arbejdet med at tiltrække og fastholde sponsorerne. Og ikke mindst 

hjertelig tak til alle de partnere, der bakker op om arbejdet i Søllerød Golfklub.  

Listen er lang endnu: Bridgeklubben, Team Driving Range, Eliteudvalget, Turneringsudvalget og 

hjælperne ved de enkelte arrangementer, Juniorudvalget og de mange frivillige forældre samt alle de 

mange grupper og komitéer, der tager hånd om in- og eksterne turneringer i Regionsgolf og Klubberne i 

Klubben. Tak for 2021. 

Og endelig tak til kollegerne i bestyrelsen for velforberedt og aktivt, sagligt engagement, hvor 

argumenterne er mødtes og beslutningerne landet i enighed. 

Sekretariat og Pro Shop  

På en solid basis af kompetence og erfaring og med et usvigeligt godt humør har vores klubmanager, 

Hans Henrik Brandt, fået etableret sig som en kendt og vellidt nøgleperson i klubben siden sin tiltrædelse 

ultimo 2020. Som dynamisk daglig leder og vigtigste sparringspartner for bestyrelsen ser vi trygt frem til 

de kommende års samarbejde med Hans Henrik. I Helle Hessellund har vi en anden central aktør i 

klubben. Med sin dygtighed og mange års erfaring er Helle med til at sikre en velfungerende og 

imødekommende betjening af alle, der færdes i Søllerød Golfklub. Det samme gælder Hanne Max, som vi 

deler med Pro Shoppen. Ikke mindst eliten, juniorerne og de mange kunder i shoppen nyder godt af 

Hannes indsats. 

På pro-siden er vi godt betjent i Søllerød Golfklub. Med den tidligere Danmarksmester og Tour-spiller 

Christian Post i spidsen og med Mads Flindt, Svend G. Skovmose og Nikolai Tinning som hjælpeproer kan 

alle få træning på højt niveau i alle golfspillets facetter. 

Tak til alle for indsatsen også i 2021. 

Golfspillet i Søllerød Golfklub/Juniorer og elite 

Der spilles megen og god golf i Søllerød Golfklub. Mange spillere gør vores navn kendt og agtet i såvel 

ind- som udland. Herre-eliten var også i 2021 med i opløbet om Danmarksmesterskabet, og med den 

udvikling som dansk golf er inde i, er bronzemedaljen absolut godkendt. Individuelt viste mange af vores 

bedste spillere tilsvarende fornemme takter. Også de kommende år tegner lovende med en ny 

generation af juniorer, som er godt på vej.  

2021 var i nogen grad præget af Corona pandemien, så det bliver spændende af følge udviklingen i det, 

der forhåbentlig atter bliver et mere normalt år. Det gælder såvel juniorer og elite som de mange 

klubgolfere, der dyrker golfsporten på konkurrenceniveau. 

Økonomien og udsigterne  

Resultat og budget er særskilte punkter på generalforsamlingens dagsorden, så derfor blot et par enkelte 

kommentarer. Helt overordnet finder bestyrelsen årets resultat tilfredsstillende. 2021 er karakteriseret 

ved en konsolidering af bundlinjen, ikke kun ved tilgang af nye medlemmer, men også i form af styring og 

fokus. Der er ikke mindst grund til at takke klubbens kasserer, Torben Otte Jørgensen, i samarbejde med 

klubmanager Hans Henrik Brandt for et stort og professionelt arbejde.  
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En styrket bundlinje vil også i de kommende år være af helt central betydning. Udviklingen af banen vil 

antagelig fordre et tocifret millionbeløb, så opsparing og rettidig omhu vil være helt nødvendigt til sikring 

af fremtiden. Det vil dog samtidig være på sin plads at runde denne årsberetning af med en positiv note. 

Med en fortsat konsolidering i overslagsårene og med udvikling og løft af vores smukke golfbane kan vi 

med fortrøstning se frem til de kommende år i Søllerød Golfklub. 

 

Søren Graversen 

Formand 
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