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Bestyrelsens årsberetning for 2022 – klubbens 50. driftsår 
 
 
50 års-jubilæumsåret er afsluttet i Horsens Golfklub. Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt 
jubilæumsår i klubben med mange aktiviteter og besøgende i klubben. 
Endvidere et år hvor klubben, i kraft af jubilæet, har fået megen god omtale i diverse golfmedier, 
hvilket naturligt har medvirket til at øge kendskabet til klubben. 
   
I kraft af store prisstigninger på mange fronter, har året imidlertid også været præget af 
udfordringer med at navigere driftsmæssigt fornuftigt igennem perioden. 
 
Det er bestyrelsens samlede vurdering at vi, under de givne vilkår, er kommet godt igennem 
året, og alt i alt kan se tilbage på et nogenlunde tilfredsstillende år for Horsens Golfklub. 
 
Vi åbnede vores sommergreens på 18 huls-banen medio marts, og kunne markere åbningen 
af sæsonen med den traditionelle og pænt besøgte standerhejsning d. 27. marts 2022.  
 
På vejrfronten har året været et tilfredsstillende år, både med hensyn til at kunne gennemføre 
en hensigtsmæssig banepleje, og også i forhold til at kunne spille mange golfrunder i godt 
”golfvejr.” 
 
Bestyrelsens arbejde har som i de foregående år taget afsæt i fastlagte og prioriterede 
fokusområder, som vurderes mest anvendelige til fordeling af ressourcer og til styring af 
klubben.  
 
For klubåret 2022 kan bestyrelsen gøre status på de forskellige områder som følger:  
 
Fokus på økonomi – Vi kommer ud af året med et overskud der ligger lidt under det 
budgetterede. Prisstigninger på brændstof, varme, el. m.m. har naturligvis påvirket resultatet, 
hvorfor en tæt styring af klubbens økonomiske ressourcer har været påkrævet gennem hele 
året.  
Det er bestyrelsens vurdering, at den samlede økonomi i klubben fortsat er tilfredsstillende. Vi 
er naturligvis også bevidste om behovet for at holde og opbygge reserver til kommende års 
investeringsbehov, og til konkurrencemæssigt at stå stærkt i markedet. 
 
Fokus på at placere Horsens Golfklub konkurrencemæssigt stærkt i markedet, så vi kan 
erhverve nye medlemmer og fastholde nuværende medlemmer. 
Vi opnåede at få 112 nye medlemmer. En tilgang som ikke helt lever op til hvad vi havde 
forventet, og ikke nok til at opretholde antallet at medlemmer i klubben. 
 
Fokus på at sikre og fastholde vore nuværende sponsorindtægter 
Vi oplever fortsat stor opbakning fra sponsorer, og opretholder et højt niveau for sponsor-
indtægter. 
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Fokus på forskønnelse og forbedring af banen  
Bane-plejen har også i 2022 generelt haft et godt og tilfredsstillende niveau til glæde for 
medlemmer og gæster udefra. Vi oplever en stigende brug af vores par 3-bane, hvorfor 
bestyrelsen også her prioriterer en god standard for plejen.  
 
Fokus på at forbedre/øge træningskulturen i klubben 
Bestyrelsen prioriterer at øge og udvikle træningsaktiviteterne i klubben. Vi må dog også 
konstatere, at udviklingen endnu ikke har vist det niveau vi har ønsket og budgetteret med. 
Fokusområdet vil derfor få yderligere opmærksomhed fra bestyrelsen i indeværende år.  
 
 Årsberetningen beskriver i det følgende. 
 

1. Medlemmerne og medlemsudviklingen 
2. Greenfee, Østjysk Golfring og Club No. 1 
3. Banen og banepleje 
4. Regnskabet 2022 
5. Budget 2023 
6. Sportsresultater 
7. Turneringsudvikling og aktiviteter 
8. Klubbens 50-års jubilæum 
9. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere 
10. Vores sponsorer 
11. Forventninger til fremtiden 

 
 
1.  Medlemmerne  
 
DGU har 186 medlemsklubber, og klubberne har i alt 163.865 aktive og 7.710 passive 
medlemmer, hvilket er et mindre fald i forhold til 2021. 
Fordelingen i forskellige medlemskategorier har i årets løb ændret sig lidt henimod flere 
fleksible medlemskaber. Andelen af fleksible medlemskaber udgør nu 38.337 (37.850 i 2021) 
eller 23,4% af samtlige aktive DGU-medlemmer. 
 
Nye senior-medlemmer i Horsens Golfklub   
 

 Nye 
medlemmer  

Heraf nye 
golfspillere 

2022 112 30 
2021 146 67 
2020 117 55 
2019 98 30 
2018 92 38 
2017 91 28 
2016 110 42 
2015 107 37 
2014 88 34 
2013 77 44 
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Vi kunne i 2022 sige velkommen til 112 nye medlemmer, der antalsmæssigt er noget mindre 
tilgang end i 2021. 30 er helt nye golfspillere som har været en del af de 91 prøvemedlemmer, 
vi har haft igennem prøveforløbet i løbet af sæsonen. 
Det betyder uændret rigtig meget for klubben og dermed os alle sammen, at vi hele tiden kan 
tiltrække og fastholde nye medlemmer. 
Vi vil derfor opfordre alle nuværende medlemmer samt klubber i klubben til at tage godt imod 
de nye, og hjælpe til at de bliver godt integreret i klubben - såvel sportsligt som socialt. En nylig 
gennemført undersøgelse viser at 15% af dem som melder sig ud af golfklubben angiver, at 
de mangler nogen at spille med som årsag til udmeldelsen. Det er derfor meget vigtigt, at vi 
alle tager del i denne opgave, så vi også kan fastholde de nye medlemmer.  
 
Prøvemedlemmer der indmeldes i Horsens Golfklub 

 % af prøve 
medlemmer  

2022 35 % 
2021 57 % 
2020 45 % 
2019 33 % 
2018 74 % 
2017 48 % 
2016 58 % 
2015 52 % 
2014 49 % 
2013  61 % 

 
Andelen af prøvemedlemmer, der indmeldes i golfklubben, udgjorde i 2022 beskedne 35% af 
dem som har været igennem prøveforløbet. 
 
Det er desværre ikke en tilstrækkelig andel til at skabe den fornødne tilgang af medlemmer til 
klubben. Årsagerne hertil kan være mange, men vi har sidste år oplevet en større 
tilbageholdenhed blandt prøvemedlemmerne i forhold til at binde sig til et fuldgyldigt 
medlemskab.  
 
Begynderudvalget har ellers også i 2022 præsteret en anerkendelsesværdig indsats med at 
vejlede og motivere de mange prøvemedlemmer til at blive en del af klubben.  
 
Vore mange aktive frivillige i begynderudvalget vil også fremadrettet igangsætte og udvikle 
aktiviteter med henblik på at flest mulige prøve-medlemmer bliver fuldgyldige golfspillere i 
Horsens Golfklub.   
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Netto til/afgang seniormedlemmer (eksklusive par 3-medlemmer) 
 

 Netto til/afgang  
seniormedlemmer  

Til/afgang i %  

2022 -34 4% 
2021 -20 2% 
2020 +3 +1% 
2019 -5 1 % 
2018 -13 2 % 
2017 -21 3 % 
2016 +12 +1 %   
2015 -19 2 % 
2014 -28 3 % 
2013 -7 1 % 
2012 -24 3 % 
2011 -32 3 % 
2010 -61 6 % 
2009 -54 5 % 
2008 -46 4 % 

 
Horsens Golfklub har med en tilgang på 112 seniormedlemmer ikke kunnet kompensere for 
det antal udmeldelser vi har fået blandt medlemmerne. 
En nettoafgang på 4 % af seniormedlemmerne er naturligvis ikke hvad vi havde håbet, og 
betyder også at der må kompenseres andet steds fra i økonomien. 
 
Der er altid forskellige begrundelser for at nogle vælger at melde sig ud af klubben. Den oftest 
angivne begrundelse har i 2022 været, at man ikke spiller eller spiller for lidt.  
 
Vi har i klubben 85 fleks-medlemmer, der spiller på par 3-banen, og langt hovedparten af 
prøvemedlemmer, der sidste år har valgt at fortsætte med at spille i klubben, har i første 
omgang valgt et fleks-medlemskab på par 3-banen. 
 
Samlet har der i 2022 været en tilbagegang på 37 senior-medlemmer i klubben (incl. par 3- 
medlemmerne.) 
 
Aldersfordeling af seniormedlemmerne (inklusive par 3-medlemmer) 

Alder Damer 
2022 

Herrer 
2022 

Antal   
2022 

Antal   
2021 

Antal   
2020 

Antal   
2019 

Antal   
2018 

Antal   
2017 

Antal 
2016 

Antal 
2015 

Antal 
2014 

Antal  
2013 

26-34 
år  

6 58 64 
(8%) 

88 
(10%) 

74 
(9%) 

55 
(5%) 

45 
(5%) 

40 
(5%) 

60   
 (7%)   

48 
(6%) 

56  
(6%) 

54 
(6%) 

35-49 
år  

22 111 133 
(16%) 

151 
(18%) 

153 
(18%) 

163 
(21%) 

176 
(21%) 

195 
(23%) 

201   
(23%) 

211 
(24%) 

219 
(25%) 

232 
(26%) 

50-64 
år  

99 223 324 
(39%) 

320 
(36%) 

315 
(36%) 

310 
(36%) 

307 
(36%) 

319 
(37%) 

313   
(35%) 

300 
(35%) 

296 
(34%) 

294 
(34%) 

65-80  
år  

101 186 287 
(34%) 

290 
(33%) 

295 
(34%) 

294 
(35%) 

297 
(35%) 

288 
(34%) 

295   
(33%) 

297 
(34%) 

293 
(34%) 

289 
(33%) 

81 – 
år  

8 22 30 
(3%) 

26 
(3%) 

26 
(3%) 

21 
(3%) 

22  
(3%) 

   21 
(3%) 

16       
(2%) 

13 
(1%) 

  9  
(1%) 

7 
(1%) 

Total 236 600 836 875 863 843 847 863 885 869 873 876 
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Aldersfordelingen blandt klubbens medlemmer har i 2022 vist en beskeden stigning i 
gennemsnitsalderen. Andelen af medlemmer over 65 år ligger på et højt niveau, og udgør 37% 
af seniormedlemmerne. Samtidig har vi måttet konstatere et fald i antallet af medlemmer i de 
yngre årgange. 
 
Opgaven/udfordringen er derfor uændret. Vi har et stort behov for tilgang af nye medlemmer 
hvert år, og meget gerne også i de yngre årgange.  
 
Medlemsfordeling (til- og afgang pr. medlemskategori)  
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Medlemsstatistik 
 

 Medlemmer i alt Heraf passive (fleks) Heraf seniorer 
2022 1061 149 836 
2021 1108 150 875 
2020 1089 145 863 
2019 1086 163 843 
2018 1078 152 847 
2017 1107 161 863 
2016 1136 163 885 
2015 1151 179 869 
2014 1156 167 873 
2013 1162 161 876 
2012 1185 175 883 
2011 1244 181 907 

 
Det gennemsnitlige antal medlemmer i danske golfklubber i 2022, er opgjort til 881 aktive og 
41 passive medlemmer. Bredden er stor, fra den største golfklub med 2946 aktive medlemmer 
(Smørum Golfklub), til den mindste golfklub med 51 aktive medlemmer (Arrild Golfklub).  
Horsens Golfklub er Danmarks 44. største klub målt på antal medlemmer. Og som det fremgår 
så har vi 1061 medlemmer i alt mod 1108 i 2021. Dvs. et fald på 47 medlemmer i alt. 
 
Udvikling: Ynglinge og juniorer  
 

 Ynglinge Juniorer Sandkasse 
2022 37 21 12 
2021 39 27 12 
2020 38 26 10 
2019 30 23 17 
2018 38 21 11 
2017 37 32 5 
2016 36 35 8 
2015 42 45 9 
2014 50 48 12 
2013 42 61 16 
2012 36 66 21 
2011 40 73 38 
2010 41 88 40 
2009 38 98 - 
2008 49 101 - 

 
Antallet af juniorer og ynglinge, er i 2022 faldet noget. Især udviklingen i antallet af juniorer er 
en udfordring.  
 
Der er fortsat mange forskellige tilbud af fritidsaktiviteter til børn og unge i dag. Vi skal derfor 
fortsat fokusere på at udvikle og have fleksible og spændende tilbud til denne målgruppe for 
at klare os i konkurrencen med andre tilbud. 
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2. Greenfee, Østjysk Golfring og Club No. 1 
 
I 2022 har vi oplevet en pæn stigning i antallet af greenfee gæster på vores bane. 
 
Totalt har vi haft en stigning på 11% i antal gæster i forhold til 2021. De mange gæster har i 
årets løb udtrykt stor tilfredshed med både at besøge klubben og spille på vores baner. 
 
Tallene viser variationer inden for de enkelte greenfee-typer. 
 
Greenfee-besøg 18 huls-banen  
 
 2022 i 

forhold 
til 2021 

2021 i 
forhold 
til 2020 

2020 i 
forhold 
til 2019 

2019 i 
forhold 
til 2018 

2018 i 
forhold 
til 2017 

2017 i 
forhold 
til  2016  

2016 i   
forhold 
til 2015        

Totalt besøg +11% +42% +22% -10% +34% -20% -15% 
Østjysk Golfring +10% +5% +13% -13% +29% -12% -8% 
Club No 1 -22% +100%      
Golfhæftet +10% +21% +38% -15% +60% -25% -33% 
Greenfee +47% +17% +40% +29% +32% -18% -27% 
Billetter +27% -40% +45% -28% +75% -32% -18% 

 
Økonomisk har stigningen i antallet af greenfee gæster betydet at indtægterne fra greenfee 
har været budgetsvarende for året.  
 
Vi har igen i 2022 kunnet glæde os over besøg fra et pænt antal virksomheder, der har valgt 
at afholde company days i Horsens Golfklub.  Indtægterne herfra har derfor også været budget-
svarende.   
 
 
Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring  
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Horsens 459 477 454 472  508 515 523 514 470 435 401 
Juelsminde 296 294 294 304 310 328 322 316 285 272 236 
Odder 412 414 394 407 424 433 429 403 243 229 152 
Hedensted 336 339 302 304 304 301 319 287 230 214 210 
Himmelbjerg 241 248 254 263 246 253 246 228 183 171 108 
Skanderborg 239 229 209 199 192 199 193 162 122 116  
Aarhus 305 327 294 282 271 248 247 212    
I alt 2288 2328 2201 2231 2255 2277 2279 2122 1533 1437 1107 

 
Med 2.288 udstedte fritspilskort i 2022 er der tale om et mindre fald i forhold til året før. 
Det antalsmæssige potentiale for Østjysk Golfring vurderer vi derfor er ved at være udtømt – i 
hvert fald på kort sigt. 
Antallet af spillede runder i klubberne er totalt set faldet med 1581, svarende til 7,3%.  Meget 
tyder dog stadig på at medlemmerne fortsat benytter kortet flittigt. I gennemsnit har et medlem 
benyttet kortet mere end 8 gange i løbet af året. 
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Horsens Golfklub har haft et fald i antal solgte kort, men en pæn stigning i antal besøgende fra 
andre ØGR klubber. Det kan nævnes, at de 459 Horsens kortholdere har spillet i alt 4101 
greenfee runder på de øvrige 6 baner. Svarende til et gennemsnit på næsten 9 runder i 
sæsonen 2022.  
Den mest populære bane for medlemmerne i Horsens Golfklub er Juelsminde, dernæst, 
Hedensted, Skanderborg, Himmelbjerg, Odder og Aarhus.  
 
53% af vores senior/ynglinge medlemmer har et Østjysk Golfring fritspilskort. 
Det er stadig en høj andel, som bekræfter den popularitet ordningen fortsat har hos vores 
medlemmer. 
 
Antal gæster med fritspilskort i Østjysk Golfring hos: 
 
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Horsens 3802 3592 3390 3449 3800 3138 3559 3707 3003 2830 
Juelsminde 2407 2707 2751 2404 2291 2521 2486 2576 2375 2120 
Odder 2888 3436 3606 3525 3212 3170 2762 2610 2405 1495 
Hedensted 2456 2779 2875 2910 2805 2984 2807 2614 2686 2381 
Himmelbjerg 2357 2363 2750 3269 2561 3770 3123 3406   2577  1887 
Skanderborg 3513 4512 4544 4370 4482 5120 4378 4062   3122   2869 
Aarhus 2491 2106 1941 2205 2415 2425 2972 3587   
I alt 19914 21495 21857 22132 21566 23128 22087 22562 16168 13582 

 
 
Østjysk Golfring blev i sin tid stiftet med det formål at give mulighed for at spille en anden bane 
hvis egen bane var optaget, hhv. give mulighed for generelt at spille en anden bane. Det har 
samtidig været hensigten at det skulle ske på afbalancerede økonomiske vilkår klubberne i 
mellem.  
Vi er meget tilfredse med samarbejdet i Østjysk Golfring, og ser frem til at fortsætte en ny 
sæson i samarbejdet.  
Prisen for kortet vil i 2023 være 1.100 kr., og det vil uændret give mulighed for at spille 12 
runder på hver af banerne i samarbejdet. 
  
Mulighederne for at købe fritspil omfatter også Club No. 1, som er et fritspil-samarbejde mellem 
klubberne i Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Gyttegaard, Breinholtgaard og  Sønderjyllands 
Golfklub. 
Vi har alene 47 medlemmer i Horsens Golfklub som har erhvervet kortet. Vi fastholder dog 
samarbejdet også i 2023. Prisen for et medlemskab af Club No. 1 vil i 2023 være 950 kr., og 
giver mulighed for at spille 10 runder på hver af banerne i samarbejdet.  
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3. Banen og banepleje 
 
Sæsonen 2022 har overordnet være en fin sæson i forhold til banens tilstand, kvalitet og 
forventning. 
Der er som altid nogle ting, der kan gøres bedre, tillige for at leve op til vores gæsters 
forventninger til banen og klubben, og ikke mindst klubbens medlemmers ønsker for banen og 
området. 
 
Vinteren 2021-2022 var igen en rimelig god og mild vinter, uden megen sne og kulde, og hvor 
spillet i vintermånederne også kunne spilles til sommergreens. Klubben har sammen med 
greenkeeperstaben indlagt en periode uden spil, som fra år til år, vil beskytte mod slitage af 
vores sommergreens, og som primært vil være op til sæsonåbning af den nye og kommende 
sæson. Denne periode kan og vil variere fra sæson til sæson, afhængig af vejret, og i året 2022 
var det i februar måned. 
 
Greenkeeperstaben har i sæsonen 2022 primært bestået af 6 – 7 mand, med chefgreenkeeper 
Kim i spidsen. Klubbens mekaniker for sæsonen 2022 er stoppet og der er ansat en ny 
mekaniker fra 1. januar 2023.  
 
Arbejdet med klargøring af sæsonen 2022 startede rigtigt op ultimo februar. 
Gennem sæsonen har vores chefgreenkeeper og greenkeeperstaben sat deres gode og 
tydelige præg på banen, og igen i sæsonen haft stor fokus på bl.a. greens, forgreens mv. samt 
at forbedre vækstvilkårene for græsset på vores fairways. 
 
Vejret har i sæsonen 2022 været tilfredsstillende for bane-plejen og golf-spillet, dog med nogle 
udsving hen over året og sæsonen. Februar måned var forholdsvis våd, marts måned stort set 
uden regn/nedbør overhovedet, og der blev hen over foråret og forsommeren brugt en del tid 
på vanding med klubbens mobile vandtog. 
Klubbens driftspersonale har stor opmærksomhed på, at der også i fremtiden er gode 
muligheder for vanding af klubbens baner, herunder vedligeholdelse af nedgravede 
sprinklerinstallationer. 
 
Vinteren ultimo 2022 har indtil videre været nogenlunde mild, bortset fra nogle enkelte uger i 
november og december 2022. Desværre har nedbørsmængden dog i perioder været stor, 
hvilket har påvirket åbningen af den store bane. 
Det er fortsat klubbens intention at holde 18 huls-banen åbent i størst muligt omfang for spil, 
under hensyntagen til banens tilstand og i nær dialog med greenkeeperstaben, således at 
greens, teesteder mv. ikke lider overlast. 
 
Klubbens par 3-banen har dog vanen tro været åbent for spil hele året og hele vinteren uanset 
vejret. Vi oplever vanen tro, at par 3-banen bliver brugt flittigt, specielt når den store bane har 
været lukket, men også i hele vinterhalvåret. Vi vil fortsat have fokus på at holde par 3-banen 
i god stand, hele året, samt at par 3-banen over året får den nødvendige pleje, for at modstå 
spil, slitage og vejret gennem sæsonen. I sæson 2022 har opgaven primært været dedikeret 
til en person, og løsningen vil fortsætte i 2023. 
 
Vi har i året 2022 igen udført en ny del af klubbens plan med dræning af banen. I indeværende 
år primært hul 13. Dvs. status er, at hullerne 1, 3, 13, og 15 er fuldt drænet, samt delvist på hul 
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10 og hul 18. Vi oplever, at dræningen virker godt, og umiddelbart gør at spillet og 
spiloplevelsen på vores 18 huls-bane er væsentligt forbedret. 
 
Bestyrelsen har et ønske om løbende at gøre klubbens anlæg så robust som muligt, til 
håndtering af vejrlig (både nedbørsrige samt nedbørsfattige perioder), så vi kan spille på banen 
det meste af året. For sæsonen 2023 er der dog ikke indkalkuleret yderligere drænings-
mæssige arbejder i henhold til planen. 
 
De gældende og løbende tilføjede, nye miljøregler betyder til stadighed skærpede krav til 
danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det gør, at tidligere lovlige og 
benyttede præparater med tiden bliver ulovlige, og derfor ikke kan benyttes.  
I sæsonen 2022 var det f.eks. sidste år, hvor et præparat til behandling af stankelbenslarver 
kunne benyttes. Fra medio september 2022 må det stof ikke benyttes mere. 
Derfor skal der fremadrettet tænkes i nye, supplerende behandlinger, og plejetiltag, hvilket vi 
har gjort på vores fairway på hul 15 og 16, og tillige klubbens opsætning af mange stærekasser 
rundt i vores træer.  Stor tak til de frivillige som har ydet en hånd med stærekasserne. 
Klubbens plejepersonale lægger en stor indsat i, at skadedyr og svampeangreb m.v. ikke 
ødelægger banerne og genere spiloplevelsen, også i fremtiden. 
Klubben har stor fokus på alternative tiltag, for konstant at sikre bedst mulig kvalitet af klubbens 
baner, ud fra de muligheder som er tilgængelige, og som udvikles i fremtiden. 
 
Ved sæson-opstart blev der afholdt en fælles arbejdsdag med deltagelse af klubbens 
medlemmer. En dag hvor der med succes blev udført nogle arbejder, som var med til at 
forskønne vores bane, og klar til sæsonstarten. Arbejdsdagen vil blive gentaget fremadrettet. 
 
Gennem sæsonen har der løbende været afholdt et antal møder i baneudvalget. Udvalget har 
haft en god dialog om banen, om klubben, og forventninger til banen. Herunder hvordan vi i 
fællesskab kan gøre vores fælles baneanlæg endnu bedre. 
Udvalget har generelt bakket op om de nye tiltag til banen, og det arbejde som greenkeeperne 
udfører på banen. 
 
Klubben håber på fortsat at kunne trække på denne store indsats fra frivillige til pasning af 
klubbens arealer, og vil planlægge yderligere tiltag til involvering af frivillige i forskellige 
arbejder på anlægget. 
Stor tak til baneudvalget og andre frivillige for denne indsats. 
  
Horsens Golfklubs oprindelige banerapport, som i sin tid er udarbejdet af Line Mortensen i 
2003, vil også fremadrettet blive benyttet som inspiration og ideer til eventuelle fremtidige 
tilretninger. Fremadrettede ændringer vil blive drøftet i nært samarbejde mellem klubbens 
bestyrelse og chefgreenkeeper. 
 
Vi forventer at klubben i den nye sæson vil fortsætte den gode udvikling med pleje af anlægget, 
og vi forventer det vil være med til fortsat at udvikle banens kvalitet i fremtiden.  
 

 
 
. 
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4.  Regnskabet 2022 
  
Der henvises til særskilte kommentarer for årsregnskabet. Årsregnskabet anser bestyrelsen 
som tilfredsstillende under de givne forudsætninger. 
 
Gennem de senere år har Horsens Golf klub modtaget refusion fra statens momspulje for en 
del af den moms som klubben betaler af sine udgifter. 
I 2022 modtog vi 369.400 kr. fra puljen. 
Det har alene været muligt med baggrund i at nogle af klubbens medlemmer, på helt frivillig 
basis, har doneret et beløb til klubben.  
 
Det samlede donationsbeløb udgjorde i 2022 kr. 22.000 og planlægges i 2023 anvendt til 
forskønnelse af området omkring driving range. 
 
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle de som i 2022 velvilligt har ydet en donation til 
klubben.  
 
Klubbens økonomi er fortsat tilfredsstillende og med en tilfredsstillende likviditet. 
 
 
5.  Budget 2023 
 
Der henvises til særskilte kommentarer for budget 2023. Budgettet viser et beskedent 
overskud. 
 
 
6.  Sportsresultater  
 
Junior og Børnegolf. (børn og unge op til 18 år) 

I 2022 har der været godt gang i børnegolf-afdelingen og vi ser fortrøstningsfuldt ind i 2023 på 
en ungdomsafdeling der langsomt vokser i aktivitet. Der skal fortsat være fokus på mere 
aktivitet og spil for de unge.  

Eliten 

2022 blev som normalt spillet med 3 udebaneturneringer og 3 hjemmebaneturneringer. 

Med 2 oprykninger blev 2022 resultatmæssigt et godt år for eliten i Horsens Golfklub. 

For første gang i klubbens historie har vi et herrehold i 1. division. Det blev sikret med en meget 
spændende match mod Silkeborg/Ry i Skærbæk Mølle Golfklub. 

Det blev en intens match, som tippede frem og tilbage det meste af dagen, men til sidst 
lykkedes det Horsens-drengene at trække en velfortjent sejr hjem. – Et kæmpe TILLYKKE med 
oprykningen. Det bliver spændende at følge udviklingen i sæson 2023. 



 

 

Bestyrelsens årsberetning 2022  12 

 

På damesiden sikrede det ene af vores 2 kvalifikationshold sig oprykning til 3. division. 
Oprykningen blev sikret ved oprykningsspil i Fåborg Golfklub, hvor 4 ud af 8 hold rykkede op. 
Men er man ambitiøs, så er det jo førstepladsen man går efter. Damerne fra Horsens ville da 
heller ikke nøjes, og sikrede sig førstepladsen i suveræn stil. – Et kæmpe TILLYKKE med 
oprykningen. Også her bliver det spændende at følge udviklingen i sæson 2023. 

Nedenfor følger de samlede resultater for eliten i 2022 

Dameeliten 

Kvalifikationsrækken, Pulje 3: 4. plads, 6 tabte  

Kvalifikationsrækken, Pulje 6: 1. plads, 3 vundne og 1 tabt (holdet spillede kun 4 kampe) 

 

Herreeliten 

Kvalifikationsrækken: 2. plads, 4 vundne og 2 tabte 

3. division: 4. plads, 1 uafgjort og 5 tabte 

2. division: 1. plads, 5 vundne og 1 uafgjort  

 

Senior og Veteraner 

Senior - 1. division: 4. plads, 2 vundne og 4 tabte 

Senior - Kvalifikationsrækken: 3. plads med 2 vundne og 4 tabte 

Veteraner-kval. rækken: 2. plads, 3 vundne og 3 tabte 

 

7. Turneringer  

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Åbningsturnering 44 50 52 30 50 50 
Klubmesterskab 63 61 72 90 76 89 
Cross Country 86 82 50 Aflyst bane 56 Aflyst bane 
Fredagsturneringer  57 

3 fredage 
61 

3 fredage 
116 

4 fredage 
80 

3 fredage 
 

Klubturnering  50     
Greenkeepernes hævn 40      
Jubilæumsturneringer (2 dage) 145      
Jubilæums 3 kølle match 32      
Jule lys match 36      
Short Game, 4 gange 0 0 106 

5 gange 
56 

4 gange 
119 

7 gange 
 

Ialt 446 300 341 365 381 218 
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Sæsonen 2022 har været et fantastisk turneringsår, med en blanding af ”gamle” kendte 
turneringer og nye tiltag, totalt 8 stk. fordelt over hele sæsonen.  

Vi har haft stor opbakning til samtlige turneringer og der har været god stemning og klubånd i 
klubhuset efter alle turneringer.  

Turneringsudvalget ser frem mod sæsonen 2023 og håber at kunne blive ved med at udvikle 
nye sjove turneringer samt bibeholde de ”gamle” traditionsrige. Der vil i 2023 blive genoptaget 
shortgame matcher på onsdage og vi håber, at det vil være med til at fremme klublivet.  

Klubmestre 2022 
 
Årets klubmesterskaber blev afviklet i weekenden den 27. og 28. aug., med følgende resultater: 
 
Række Klubmester Nr. 2 
Junior Piger: Ikke afviklet Ikke afviklet 
Damer: Stephanie Amalie Astrup Maria Holm Pedersen 
Senior Damer: Susanne Holtens Mona Vittendorf Jensen 
Veteran Damer: Birthe Sloth Inge Løvbjerg 
Super Veteran Damer: Ikke afviklet Ikke afviklet 
   
Junior Drenge: Ikke afviklet Ikke afviklet 
Herrer: Oliver Uglebjerg Rasmussen Casper Jørgensen 
Midage Herrer: Jacob Madsen Daniel Slot Mogensen 
Senior Herrer: Dennis Lippert Holm Henrik Thomsen 
Veteran Herrer: Danny V. Carstens Leif B. Pedersen 
Super Veteran Herrer: Henning V. Hansen Henrik Myhre 
 
Vi ønsker tillykke til alle klubmestrene. 
 
 
 
8. Klubbens 50-års jubilæum 
 
Som nævnt indledningsvist kunne Horsens Golfklub fejre 50-års jubilæum i 2022. Jubilæet har 
givet klubben megen god omtale i løbet af året – ikke mindst på såvel sociale medier som på 
de forskellige golfmedier/blade. 
 
Jubilæet blev fejret på forskellig vis hen over året: 
 
I uge 30 blev afholdt forskellige arrangementer for medlemmerne – med bl.a. 3-kølle turnering, 
puttingkonkurrence m.v. 
Ligeledes i uge 30 kunne greenfeespillere spille for 50 kr. hele ugen. Et meget populært tiltag 
hvor næsten 1300 spillere (inkl. 240 fritspillere-ØGR) lagde vejen forbi Horsens Golfklub. 
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I weekenden 24.  og 25. september afholdte vi 2 velbesøgte medlemsturneringer med efter-
følgende grill og hygge i restauranten samt hole in one konkurrence efter mørkets frembrud. 
 
På selve jubilæumsdagen blev der afholdt en jubilæumsreception for medlemmer, nabo-
klubber, sponsorer mv. 
Under receptionen, der var meget velbesøgt, donerede vores æresmedlem Paul Høj person- 
ligt 50.000 kr. til Horsens Golfklub. Endnu engang skal der lyde en stor tak til Paul Høj for den 
flotte gave. Midlerne vil blive anvendt efter nærmere aftale med Paul. 
 
9.  Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere 
 
Dygtige medarbejdere, mange engagerede frivillige og samarbejdspartnere er vigtige forud-
sætninger for at Horsens Golfklub kan fungere som den gør i dag. 
Kendetegnende for medarbejdere og samarbejdspartnere i Horsens golfklub er høj faglighed, 
stor passion og engagement, samt ikke mindst en rigtig god servicemæssig indstilling. 
 
Klubbens sekretariat, Susanne og Ronny, holder sammen om klubben og varetager mange 
forskellige funktioner til gavn for medlemmerne. 
Klubbens administration, medlemspleje, kundepleje, sponsorpleje, pleje af vores frivillige, pleje 
og koordinering med vores samarbejdspartnere og leverandører, er alle sammen områder som 
varetages på bedste og professionel vis. 
Udover nævnte, er rekruttering af nye medlemmer og markedsføring af klubben en væsentlig 
og vigtig del af alle de mange opgaver, som findes i en golfklub. 
Bestyrelsen er glad for samarbejdet med Susanne og Ronny. 
 
I bestyrelsen glæder vi os også over, at der i 2022 er kommet nye tiltag i form af bl.a. månedlige 
nyhedsbreve samt managers corner - begge dele for at højne informationen til medlemmerne. 
 
Familien Oakley har skabt en Proshop, som er kendt og værdsat langt udover Horsens 
Golfklubs naturlige grænser. 
Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub og dens medlemmer. En stor tak til 
familien Oakley, for deres engagement i Horsens Golfklub.  
 
Tak for indsatsen også til Steffen Oakley, som klubbens Pro-træner.  
 
Horsens Golfklub har igennem mange år været begunstiget af en velfungerende cafe, som har 
formået at supplere og udvikle deres forretning med catering aktivitet i et omfang, som kommer 
alle golfklubbens medlemmer til gavn. 
 
En stor tak til Henrik, Pernille og deres medarbejdere for indsatsen. Det er vigtigt med gensidig 
fleksibilitet, så det gode samarbejde mellem klub og cafe kan udvikles til fælles bedste. 
 
Der er stor fokus på frivilligt arbejde generelt i samfundet, hvad enten det er socialt, humanitært 
eller i foreningsarbejde. Specielt til foreningsarbejde bliver det sværere og sværere at 
rekruttere frivillige, hvilket til tider er et utaknemmeligt job, med alt for lidt anerkendelse. 
 
Heldigvis har vi fortsat i Horsens Golfklub rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for 
Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det 



 

 

Bestyrelsens årsberetning 2022  15 

 

aktivitetsniveau, som vi har i dag. Der er en lang liste af opgaver, som vores frivillige udfører i 
Horsens Golfklub. 
Mange opgaver fra generel oprydning, til skiltevask, skovning, finish ved klubhus, driving range 
og skilte, boldvask og boldopsamling, rengøring af starterhus og buggies, samt oprydning af 
terrasseområde og oliering af møbler og bænke. 
Hertil kommer hjælp til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, 
regelundervisning, baneservice, baneudvalg, handicapregulering, juniorer, eliten og 
turneringsafvikling. 
En stor tak fra bestyrelsen til alle vores frivillige, som alle gør en forskel.  
 
Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse 
yder en stor indsats til gavn for alle deres medlemmer. 
 
Endelig en stor tak til vores dygtige greenkeepere. Jeres kompetente indsats er meget 
værdifuld for Horsens Golfklub.  
 
 
10.  Vores sponsorer 
 
Bestyrelsen er imponeret over og taknemmelig for, at vi år efter år kan fremvise en stabil høj 
indtægt i vores sponsorindtægter. 
Vi nyder stor og konstant opbakning fra mange lokale virksomheder, nye som gamle. 
 
Resultatet er ikke en selvfølge, og skyldes velvillighed fra sponsorer og en utrættelig indsats 
fra sekretariatet i form af pleje og påvirkning. 
 
Vi benytter lejligheden til at takke vores sponsorer for den store støtte, og opfordrer samtidig 
hvert enkelt medlem til at støtte vores sponsorer. De fortjener det.  
 

11. Fremtiden 

Horsens Golfklub er succesfuld på mange områder. Vi har en tilfredsstillende økonomi, som er 
med til at sikre stabilitet og uafhængighed. Det er en god position, som vi vil prioritere at 
fastholde.  
 
Vi har formået at navigere rimeligt i et marked, hvor udfordringerne og opgaverne med at 
rekruttere nye medlemmer står højt på dagsordenen. En udfordring der ikke mindst skal ses i 
lyset af, at mange nye golfspillere ofte ønsker fleksible og en løsere tilknytning til en golfklub 
end hvad vi tidligere har oplevet. En udvikling vi i øvrigt må forvente forstærkes i de kommende 
år.  
Når nye golfspillere vælger at melde sig ind i golfklubben, så sker det i helt overvejende grad 
på basis af anbefaling fra medlemmer (Member Get Member), netværk, deltagelse i company 
days o.l., og kun i mindre grad på basis af annoncering mv. Som medlemmer i klubben har vi 
derfor også alle en vigtig opgave i at sprede god og positiv omtale om golfsporten/klubben – 
gerne også gennem deling af informationer fra klubben på de sociale medier. 
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Vi har netop modtaget resultatet af sidste års tilfredshedsundersøgelse fra Golfspilleren i 
Centrum. Undersøgelsen viser generelt en god tilfredshed, der niveaumæssigt ligger en smule 
over såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for golfklubber i Midtjylland. – Tak til alle 
som har givet input til undersøgelsen, hvis indhold i den kommende tid vil indgå i bestyrelsens 
arbejde. 
 
Vi har med succes løftet 18 huls-banens kvalitet, og gjort den attraktiv at spille – også for 
gæster. Som det har været tilfældet i 2022, så håber vi fortsat at kunne høste heraf i form af 
mange besøgende i de kommende år. 
 
I slutningen af 2022 indrettede vi et lokale i den nederste del af driving range til brug for 
etablering af simulator golf. En aktivitet, som siden starten i november er blevet taget godt imod 
af medlemmerne, og som vi forventer vil være et godt aktiv for klubben i de kommende år.  
 
I 2022 etablerede vi en ordning, hvor seniorer over 75 år kunne leje en golf buggy på favorable 
vilkår for en sæson. Med det sigte at fastholde flest mulige medlemmer længst muligt i klubben, 
vil ordningen blive videreført i 2023, samtidig med at aldersgrænsen nedsættes til 70 år.  
 
Bestyrelsen har tidligere omtalt behovet for at øge de fysiske rammer i klubhuset. Behovet er 
stadig aktuelt – især møder vi ofte et ønske om etablering af en members’ lounge for klubbens 
medlemmer. Den aktuelle medlemsudvikling tillige med markant stigende priser mv. har 
imidlertid medført at planerne aktuelt er sat på stop, dog med bevidsthed om at behovet stadig 
er der.  
 
Sammenfattende ser bestyrelsen fortsat med fortrøstning på fremtiden, men fortsat med 
udfordringer, specielt med at udvikle medlemsantallet. 

Konkurrencen er, på mange områder, hård for golfklubber, og vi skal fortsat fokusere på vores 
konkurrencedygtighed – specielt for prøvemedlemmer. 
 
Rettidig omhu er vigtig for bestyrelsen, i vores prioriteringer for allokering af omkostninger og 
investeringer. Kun dermed kan vi bevare vores uafhængighed, og fortsætte med at være en 
velkonsolideret golfklub, som en del af det at være en attraktiv golfklub. Både for medlemmer, 
nye medlemmer og samarbejdspartnere.  
 
Bestyrelsen vil i 2023 fokusere på og prioritere følgende: 

• Fokus på økonomi 
• Fokus på at placere Horsens Golfklub konkurrencemæssigt stærkt i markedet så vi kan 

erhverve nye medlemmer og fastholde nuværende medlemmer 
• Fokus på at fastholde og udvikle vores nuværende sponsorindtægter 
• Fokus på at fastholde og udvikle nuværende plejeniveau af klubbens baneanlæg 
• Fokus på at forbedre og øge træningskulturen i klubben 

 
Vi glæder os til en ny sæson 2023. 
 
Sluttelig byder vi velkommen til standerhejsning den 26. marts kl. 10.00. 
 
Mange golfhilsner 
Bestyrelsen 


