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Januar: Mens alt åndede fred og ro 
Et hurtigt blik i tidsbestillingen viser at der blev 
spillet en del runder i januar. En kølig men tør 
vintermåned blev en god start på en sæson, 
som skulle ende anderledes end forventet. 
 
Et nyt handicapsystem gældende for alle golf-
spillere i hele verden fra 2021 betød, at alle 
medlemmerne fra starten af året blev opfor-
dret til at indlevere så mange scorekort som 
muligt i 2020.  
 
Anders & Co. havde bl.a. arbejdet med et kom-
plet redesign af bunkers på 1. hul hen over vin-
teren og det flotte resultat bød medlemmerne 
velkommen helt fra januar måned. 
 
Den første måned på året bød også på to fan-
tastiske nyheder. Niklas Nørgaard Møller 
havde planlagt en kombineret ferie og træ-
ningsophold i Dubai, men et opkald fra pro-
motor Flemming Astrup betød at Niklas fik en 
plads i Dubai Desert Classic. Bedste danske re-
sultat i finalerunden stod Niklas for, med en 
runde i 74 slag. Han endte turneringen på en 
delt 58. plads i +7. Imponerende præstation - 
ganske enkelt. 
 
Efter et års pause blev der indgået aftale med 
Flemming Astrup så Kokkedal Golfklub igen 
kunne lægge græs til et Ecco Tour Event. 
 
Allerede i anden uge af januar var 99% af alle 
pladser på vores golfkurser udsolgt. 

 
MedlemsService præsenterede et stort Event-
program med både foredrag, musik og andre 
spændende oplevelser for klubbens medlem-
mer. 
 
Februar: Drømme og hæder 
Frem mod generalforsamlingen i marts præ-
senterede bestyrelsen de første tanker om et 
projekt for renovering og udbygning af klub-
huset. Med næsten 1200 meget aktive med-
lemmer var vores smukke træbygning ved at 
”stramme om ryggen” og det nye projekt in-
deholdt bl.a. en udvidelse af restaurantlokalet, 
et nyt receptionsområde og kontor i stueplan, 
samt den længe ønskede opdatering af vores 
toiletforhold i stueplan. 
 
Vejrguderne var desværre ikke på vores side i 
februar, hvor regnen væltede ned og senere 
bød på de forventelige dage med hård rim-
frost. Medlemmerne trippede utålmodigt 
mens greenkeeperne gjorde hvad de kunne 
for at holde anlægget åbent. 
 
Hørsholm Kommunens skovfolk gæstede 
klubben for at fælde et par af de store træer 
ved klubhuset, som alle desværre var rådne og 
udgjorde en sikkerhedsrisiko. 
 
Dalgaard Supermarked havde fået nye ejere 
og de valgte heldigvis at fortsætte med at 
lægge navn og præmier til den meget popu-
lære Dalgaard Golf Cup og den altid spæn-
dende Dalgaard Golf Rangliste. 

Årsberetning 2020 i ord og billeder 
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Velfortjent hæder 
Lokket i baghold med påskud om familiebe-
søg fik Nigel i slutningen af februar overrakt 
det synlige bevis på titlen som ÅRETS 
TRÆNER udpeget af hans kollegaer i PGA 
Danmark. Nils Rørbæk deltog i arrangemen-
tet og kunne fortælle, at Mr. Willett var 
meget stolt. 

 
Kulturhus Trommen var i slutningen af 
februar rammen om "Idrætsstjerner 2019" - 
den årlige og festlige markering af særlige 
præstationer begået af kommunens mange 
dygtige "sportsfolk. Værter var Team Hørs-
holm og borgmester Morten Slotved. 
  
Kokkedal Golfklub havde indstillet de danske 
mestre fra herre eliteholdet, vores dygtige 
veteranhold der vandt bronze ved DM samt 
Christina Thouber der ligeledes fik bronze til 
junior DM og var udtaget til landsholdet. 
  
Hørsholm Kommune havde valgt at oprette 
en ny pris - Årets Sportsnavn - og vi fandt det 
helt naturligt at indstille Niklas Nørgaard Møl-
ler for hans imponerende udvikling fra 
junior til debut på Europa Tour'en. Niklas blev 
udvalgt og stod over for to andre stærke kan-
didater – ”desværre” med en dygtig ishock-
eyspiller som vinder. 
 
Marts: Så blev hverdagen udfordret 
En ny virus begyndte at påvirke livet i Danmark 
og satte naturligvis også sit præg på den dag-
lige drift af Kokkedal Golfklub. 
 
Den 9. marts landede den første nyhed på 
klubbens website med anbefalinger til brug af 
håndsprit og god afstand. 

Regeringen indførte flere og flere påbud og 
forsamlingsloftet blev et samtaleemne. 
 
Bestyrelsen udsatte den ordinære generalfor-
samling i marts, da Rungsted Gymnasium be-
sluttede at aflyse alle bestilte arrangementer. 
 
 

 
Sund fornuft sejrede 
Dansk Golf Union udsendte løbende anbefalin-
ger baseret på regeringens udspil og valgte at 
anbefale lukning af golfbaner i hele Danmark. 

12. marts lukkede Danmark ned og vi tog en 
række tiltag for at minimere smitterisikoen 
ved Covid-19. Vi startede nedlukning af klub-
hus, restaurant, proshop og indførte restrikti-
oner for spil og ophold i klubben. 

På opfordring fra bekymrede ansatte i golf-
branchen kom DGU kort efter ligeledes med 
en række anbefalinger bl.a. om at lukke klub-
hus, restaurant og proshop. 

Den 17. marts skærpede vi selv igen reglerne 
for spil på banen til kun 2-bolde, lukkede alle 
træningsområder, drivingrange og putting-
greens af og tog flag og river ind fra banen. 
Samme aften kom så en anbefaling fra DGU 
om helt at lukke landets golfbaner frem til 30. 
marts. 

Kokkedal Golfklub vurderede, som en række 
af landets øvrige golfklubber, at denne anbe-
faling lå langt ud over de anbefalinger som 
Sundhedsstyrelsen og regeringen havde lagt 
frem. Og vi valgte derfor fortsat at tilbyde spil 
på banen med væsentlige restriktioner samt 
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en understregning af, at man straks skulle for-
lade klubben efter runden. Samtidig lukkede 
vi for besøg af gæster. 

Alle disse regler tog vores medlemmer til sig. 
Kun 2-bolde og lige ud i bilen efter runden. 

Kokkedal Golfklub var fra COVID-19 krisens 
start et skridt foran og gjorde alt for at leve 
op til regeringens og sundhedsmyndigheder-
nes anbefalinger. Vi havde endda på en række 
områder skærpet reglerne yderligere. 

Mandag den 23. marts havde debatten i 
diverse medier efterhånden udviklet sig så 
ubehageligt, at vi midlertidigt valgte at lukke 
Kokkedal Golfklub helt. Siden var vi løbende i 
dialog med DGU og udfordrede dem i den 
sundhedsfaglige baggrund for deres anbefa-
ling om at lukke landets golfklubber. 

Kokkedal Golfklub ville gerne selv have kon-
taktet Sundhedsstyrelsen for at forelægge 
vores model for afvikling af spil på banen, 
men i respekt for DGU’s igangværende dialog 
med styrelsen, valgte vi at afvente. DGU be-
kræftede efterfølgende, at Sundhedsstyrel-
sen ikke kunne se problemer med at spille 
golf i forhold til Kokkedal’s model. 

I Simons Golfklub, hvor man havde haft åbent 
for spil siden 12. marts, havde politiet endda 
været forbi på kontrolbesøg og der havde 
intet været at udsætte på afvikling af spillet 
og medlemmernes færden. 

Kokkedal Golfklub opfordrede i løbet af marts 
ved flere lejligheder DGU til at anbefale lan-
dets klubber, at bruge den samme model som 
os, for at kunne holde banerne åbne. 

Den 27. marts åbnede vi banen igen for spil og 
den 30. marts udsendte Dansk Golf Union nye 
anbefalinger for åbning af landets golfbaner 
med regler, som lignede dem vi anvendte for 
at holde Kokkedal åben for spil. Sund fornuft 
sejrede til sidst. 

Backtee ud af huset 
Ulrikke og Johny var hårdt ramt af nedluknin-
gen men heldigvis holdt de humøret oppe og 
introducerede deres Take-Away koncept. 
 

Der røg mange bestillinger over disken og ud 
ad bagdøren til aflevering – i god afstand og nu 
med mundbind. 
 
April: Livet går videre 
I den første uge af april summede banen af 
glade 2-bolde og selv om det var svært at op-
retholde det sociale klubliv med de gældende 
restriktioner, var humøret højt. 

 
I den anden uge af april blev der mulighed for 
at spille 3-bold og man skulle være vaks ved 
”havelågen” for at sikre sig en starttid. Det be-
tød at vi måtte indføre et max på én bestilt 
starttid. 
 
Alle vores aktive klubber-i-klubben samt be-
gynder- og juniorafdelingen var naturligvis 
også påvirket at Covid-19. Vores skønne Co-
rona Vagtteam forsatte med at skabe tryghed 
og en hyggelig stemning – med ganske få hen-
stillinger til at huske god afstand.  
 
Ikke alt var sort 
De 10 sorte Club Car blev afløst af 10 friske, 
gyldne Zodiac. En stigende efterspørgsel på 
leje af en buggy for fortsat at kunne dyrke golf 
betød, at vi udskiftede den gamle vognpark 
for at sikre en højere driftssikkerhed. 
 

  
 
God stil… spørg før du booker! 
I slutningen af april blev det tilladt at spille 4- 
bolde og samtidig blev medlemmerne opfor-
dret til at udvise god stil – ved at spørge inden 
man bookede sig på en 2- bold. 
 
Vi kan kun rose alle vores medlemmer for at 
overholde de nødvendige regler for spil og 
ophold i klubben under hele Covid-19. 
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Maj: Pres på banen og medlemstilgang 
Aflysninger af Ecco Tour samt andre arrange-
menter på banen og i restauranten var en 
naturlig konsekvens af Covid-19. Bestyrelsen 
valgte at søge tilskud for driftstab på greenfee 
og arrangemneter og vi modtog ca. kr. 65.000. 
På den positive side oplevede vi en massiv til-
gang af golfkursister, mange nye indmeldelser 
og i det yngre segment en stor interesse for 
vores Intro-Flex koncept med 5 runder golf og 
adgang til træningsanlægget. 
 
I Kokkedal Golfklub forberedte vi os på en for-
svarlig genåbning i forhold til de signaler og 
gætterier, som havde været oppe og vende fra 
myndighedernes og regeringens side. 
  
Søndag den 10. maj afviklede vi årets første 
Dalgaard Golf Cup og interessen var overvæl-
dende. Næsten 190 meldte sig til, men des-
værre kom vi til at skuffe en del. Tusind tak til 
Dalgaard Supermarked for deres fortsatte 
sponsorat. 
  
Klubber-i-klubben og vores juniorafdeling star-
tede op fra mandag den 11. maj samtidig med 
at vi bød velkommen til årets golfkursister. 
Udgangspunktet var de nuværende regler for 
golf, ophold i klubben, god afstand og hygi-
ejne.  
  
Der var fortsat krav om tidsbestilling på ran-
gen og indspilsområdet og hos Café Backtee 
forberedte man sig også på Mette’s nye udspil. 
  
Alle medarbejdere, der havde givet tilsagn om 
at arbejde for Ulrikke og Johnny i sæsonen, 
havde af åbenlyse årsager fundet andet 
arbejde. Samtidig skulle deres varelager fyldes 
op og køkkenet klargøres til drift. 
  
Eliten på græs 
Lotte Greve sikrede i weekenden den 16. og 17. 
maj en suveræn sejr i Senior LPGC Challenge på 
Ledreborg golfklub. Det var der lige tid til... 
midt i opgaven som dynamisk og kreativ junior 
formand. 
 
I overbevisende stil satte hun den tidligere 
mester Else Kalstad til vægs med en 4 slags 
margin i en turnering, der vil blive husket for 
ualmindeligt vanskelige betingelser med sær-
deles hård vind og lynhurtige greens.  

I Danmarksturneringen skulle de regerende 
danmarksmestre fra Kokkedal forsvare deres 
titel – det vender vi tilbage til. 
 
Maj måned bød på et par Demo Days, hvor 
Cobra og Callaway lagde vejen forbi klubben. 
 
Genåbningen i starten af maj gav optimisme i 
forhold til at kunne invitere til Kokkedal Ugen 
2020.  
 
Det ville naturligvis blive med et lidt andet set-
up end normalt grundet Covid-19, men vi for-
søgte at skabe aktiviteter med trygge rammer 
både på og uden for banen – også selv om vi 
vidste at ”aftergolf” måtte træde i baggrun-
den. 
 
Den traditionsrige Ægteparturnering blev af-
viklet med deltagelse af 73 par fordelt i tre 
præmierækker. En dag med blandet vejr men 
med højt humør hos alle deltagerne. 
  
På grund af de gældende Covid-19 regler 
kunne vi desværre ikke afholde en fælles præ-
mieoverrækkelse, men et par dage efter var 
alle præmietagere inviteret en tur i klubben for 
at få overrakt deres præmier. 
  
Vinderen af årets Ægteparturnering blev Bir-
gitte Hart Hasbo og Henrik Steen Tvergaard 
med en imponerende netto 62 score. 
 
Et stort tillykke med titlen og det flotte 
"vandrende laksefad". 
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Juni: Højt at flyve dybt at falde 
I den anden runde af Danmarksturneringen 
var det alvor for vores herrehold. 
 
På grund af Covid-19 var Danmarksturneringen 
ændret, så holdene i hver division kun mødte 
hinanden én gang... og på udebane. 
  
Den største overraskelse blev desværre at 
vores herrehold, som blev Danmarksmestre i 
2019, efter to nederlag skal en tur i 1. division i 
sæsonen 2021. Utroligt trist at små marginaler 
og en ændret turneringsform betyder at vi 
ikke længere har et hold i den bedste række. 
 
Invitation til Kokkedal Ugen 2020 blev sat i 
gang dog uden de tilbud om de sædvanlige 
fællesmiddage. Deltagerne måtte selv bestille 
bord så vi kunne efterleve Covid-19 reglerne. 
 
Kopimaskinen kørte lystigt på 1. sal og de før-
ste programmer blev sat frem på skranken i 
forhallen. Tilmeldingen startede den 11. juni og 
allerede efter få dage var de mest populære 
turneringer overtegnet som normalt. 
 
Junior Camp uden overnatning 
Årets Kokkedal Junior Camp kunne heldigvis 
også gennemføres lige efter Kokkedal Ugen. 
 
Campen var et tilbud til alle juniorer mellem 6 
og 19 år både på 18 huls banen og med et andet 
program for dem, som normalt spillede på par 
3-banen. 
 
Desværre var det ikke muligt at tilbyde over-
natning i klubben. Men det betød at delta-
gerne mødte endnu mere friske, når de måtte 
sove hjemme i deres egne senge. 
 
Mere succes til Niklas 
Søren Kjeldsen, Brødrene Højgaard, Joachim 
B. Hansen, Jeff Winther, Benjamin Poke og An-
ders Hansen var blandt spillerne, som lagde ve-
jen forbi The Scandinavian – Old Course til det, 
arrangørerne kalder ”Danmarks største Pro-
Am”, men det blev Niklas Nørgaard Møller, 
som løb med sejren og førstepræmien på 
100.000 kroner. 
 
Sidste års vinder af Nordic League produce-
rede hele ni birdies på vej mod en score i 66 
slag, -6. Det var et slag bedre end challen-

getour-kollegaen Martin Leth Simonsen på an-
denpladsen, mens Joachim B. Hansen blev 
nummer tre i -4. Rasmus Højgaard og Jeff Win-
ther delte fjerdepladsen i -3. 
 
Fortsat pres på banen 
Aldrig har vi oplevet større pres på banen. Alle 
tider var stort set booket fra kl. 6.30 til den 
sidste kl. 19.52 og det var jo herligt at medlem-
skabet blev udnyttet til fulde. 
  
Desværre gav reglen om 3 starttider pr. med-
lem en udfordring for en større gruppe af 
vores medlemmer - særligt de arbejdsramte og 
alle andre, der ikke var "medlem" i hverken 
Dame-, Herre- eller 60'er Klubben. 
 
Og da Covid-19 situationen fortsat betød, at en 
del medlemmer arbejdede hjemme eller fort-
sat var hjemsendt samt at mange valgte at 
holde ferie i Danmark, kunne vi forudse at 
presset på banen ville være uændret frem mod 
og hen over sommeren. 
  
Derfor var vi nødsaget til at ændre til max. 2 
bookede starttider pr. medlem. Samtidig sam-
lede MedlemsService 2-bolde til 4-bolde eller 
satte singlespillere sammen med 2-bolde. Det 
gjorde vi for at frigive så mange tider som mu-
ligt så vi kunne sikre at alle havde en chance for 
at booke en tid minimum 14 dage frem i tiden. 
 
Kokkedal Ugen blev en succes 
På trods af… ja, nu kan den irriterende virus 
snart ikke bære mere, blev Kokkedal Ugen en 
stor succes. Overtegnede turneringer, god op-
førsel med både afstand på og uden for banen 
og for det meste herligt vejr. 
 
Kokkedal Ugen 2020 lukkede med den traditi-
onsrige holdturnering og det var kun en hånd-
fuld af de tidlige morgenhold, der fik nogle hul-
ler i tørvejr. Ellers høvlede det ned hele dagen 
men det tog alle deltagerne med sædvanligt 
højt humør. 
  
53 hold var tilmeldt og det betød totalt udsolgt 
til ugens sidste turnering. Generelt var opbak-
ningen til Kokkedal Ugen igen overvældende 
og det gør opgaven både sjov og udfordrende 
for de mange frivillige, der gav en hånd med 
forskellige opgaver. 
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En særlig stor tak til alle, der hjalp Café Backtee 
med at passe "Midtvejsbaren" - ellers havde 
det ikke været muligt at tilbyde forfriskninger 
og varme pølser. 
  
150 gæster bestilte bord 
Normalt er der forudbestilt og forudbetalt fæl-
lesmiddag i Kokkedal Ugen men det var ikke 
muligt i år. Der var mulighed for individuel 
bordbestilling og vores bange anelser blev 
gjort til skamme, da 150 medlemmer bestilte 
og sørge de for en festlig afslutning på ugen. 
Vi måtte også sige nej til en del desværre, da 
forholdene kun tillod tre "siddeafdelinger" af 
50 personer. 
 

 
 
Juli: Sommer med masser af golf  
Det lykkedes i juli vores juniorlandsholdsspiller 
Christina Thouber at vinde eliteturneringen 
Mølleåens Junior og Ynglinge Cup. 
 
Turneringen blev som sædvanlig spillet som 
slagspil med 2 x 18 huller lørdag, hvorefter de 
bedste 9 damer klarede cuttet og spillede 18 
huller søndag om fordeling af placeringerne. 

Christina spillede rigtig flot golf lørdag og slut-
tede begge runder i 70 slag (1 under par i hver 
runde og samlet 2 under par). Hun var dermed 
på 1. pladsen 6 slag foran nr. 2 og 3 inden søn-
dagens runde. 6 slags forspring lyder af meget, 
men i golf går det som bekendt hurtigt den for-
kerte vej. 
 
Christina fik ikke den bedste start om sønda-
gen, mens konkurrenterne fandt storspillet 
frem, så efter halvdelen af runden var Christina 
indhentet. Christina viste til gengæld stor men-
tal styrke ved at bevare roen og finde sit gode 
spil frem på de sidste 9 huller, som hun gik i 1 
slag under par og dermed lige netop vandt tur-
neringen med 1 slag i samlet 2 over banens par 
for de tre runder. Stærkt comeback og stort til-
lykke til Christina! 
 
Christina gav efter sejren selv udtryk for, at et 
6 slags forspring inden sidste runde burde give 
en vis komfort, men at det rent faktisk lægger 
et ekstra pres, og hun var meget glad for, at 
hun klarede presset og lykkedes med at vinde 
turneringen. Hun føler, at hun har udviklet sig 
meget teknisk, fysisk og mentalt som følge af 
samarbejdet med Nils Rørbæk, landstræner 
Anders Danielsen og landsholdets mentaltræ-
nere og fysioterapeuter. 
 
Seniormesterskab til Lotte 
I slutningen af juli blev Danish Senior Amateur 
Championship afrundet på Simon's Golf Club. 
Her dystede Danmarks bedste amatører fra 50 
år og op fra torsdag til lørdag. 
  
Lotte Greve stillede op i "Ladies 50+" og vandt 
i sikker stil med 8 slag efter tre runder foran 
Else Karlstad. I Herrerækken 60+ fik Henrik 
Thouber spillet sig til en 5. plads. Stort tillykke 
med endnu engang at markere Kokkedal Golf-
klub i toppen af resultatlisten. 
  
På eget græstæppe fik Dameklubben endelig 
gang i arrangementer med fællesspisning. 
”For enden af regnbuen” markerer afslutning 
på sommerturneringen.  
 
87 damer ude på banen og 64 blev til middag 
om aftenen. Der var plads til os alle indenfor, 
hvilket var rigtig dejligt. Det var en super hyg-
gelig aften dog med lidt udfordringer for såvel 
køkkenet som turneringsledelsen, men med 
positiv stemning lykkedes det. 
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En stor tak til sponsor Jytte Stahl og 
hendes medsponsor Berring Blomster, som 
desværre ikke kunne være til stede og uddele 
præmier. 
 
Mere Kokkedal succes 
Regionsgolfen er den største holdturnering 
for klubgolfere i Danmark. Kokkedal stillede i 
år med 7 hold i Regionsgolfen – Region A, B og 
C, der er opdelt efter handicap og Senior A, Ve-
teran B og Superveteran B og C, der er opdelt 
efter alder og handicap. 
 
På grund af Corona-situationen valgte Besty-
relsen for Regionsgolfen at suspendere star-
ten af turneringen i april måned og afvente ud-
meldinger fra myndighederne.  Med baggrund 
i de udmeldinger som myndighederne kom 
med omkring 1. maj 2020, blev det besluttet at 
starte turneringen op den 11. maj 2020, med 
de restriktioner der var gældende på det tids-
punkt.  
 
Det blev besluttet, at der blev spillet ½ pulje-
spil, hvor alle mødte hinanden 1 gang (og ikke 
2 som normalt) og derigennem finde årets pul-
jevindere. Den første kamp blev derfor spillet 
under forholdene - direkte i gang, ingen træ-
ning og direkte hjem efter kampen og dermed 
intet socialt samvær. Dette blev heldigvis lem-
pet til de sidste 2 kampe, hvor der med 
behørig afstand kunne hygges, spises og snak-
kes om dagens gode og dårlige slag med 
modstanderne.  
 
Da puljekampene var afviklet fik Kokkedal 3 
hold med i finalerne. Region B, Veteran B og 
Superveteran C vandt alle deres puljer og var 
videre til finalespillet. 
 
Region B og Veteran B spillede 1/8-dels finale i 
slutningen af juni. Begge hold vandt deres 
kampe med 7/4, og var herefter klar, sammen 
med Superveteran C, til kvartfinalerne, men så 
sluttede ”festen”. 
 
Christina Thouber, der tidligere vandt elitetur-
neringen i Mølleåen, vandt bronze til DM for 
juniorer på Odense Golfbane. Stort tillykke – 
mere af det! 
 
I slutningen af juli blev DM i slagspil spillet i Hol-
stebro Golfklub og vi stillede op med Christina 
Thouber og Molly Mikkelsen samt Emil Gruhn. 

Emil havde været syg op til turneringen men 
var kun 2 salg fra at klare cuttet. Molly måtte 
desværre også holde fri søndag efter at have 
misset cuttet. 
 
Christina var på en 9. plads efter de to første 
runder og hendes runde i 73 slag var den 5. 
bedste score i finalefeltet, men det var ikke 
nok til at rykke frem i den samlede stilling, så 
Christina endte på den 9. plads, som hun lå på, 
da hun slog ud på sidste runde. 
 
August: Hede, regn og generalforsamling 
Starten af august bød på DM og EM for de 
ældre spillere i kategorien, Mid-Age, Senior og 
Veteran. 
 
Anne Orholm Nielsen markerede sig stærkt 
ved at vinde Mid-Age mesterskabet for 4. gang 
på 5 år. Stort tillykke. 
  
Lotte Greve havde taget turen til alpelandet 
for et deltage i EM for Mid-age og det blev en 
flot 10. plads. 
  
Til DM for veteraner stillede Kokkedal med 
Lars Gundorph og Henrik Thouber. Henrik nap-
pede 6. pladsen mens Lars blev nr. 7. 
 
Det blev varmt – meget varmt, men det af-
holdt ikke 160 deltagere i at møde op til Dal-
gaard Golf Cup 3 den 9. august. 
 
Dagen efter blev den traditionsrige Høj/Lav 
turnering spillet med deltagelse af 45 højhan-
dicappere og 15 elitespiller, der var sammensat 
til 4-mandshold til en omgang Texas Scramble 
over 12. huller. 
  
Kl. 16.30 var der velkomst og informationer om 
dagens turnering og den del af arrangementet 
styrede Nils Rørbæk på charmerende vis. Der 
var strammet yderligere op i turneringsbetin-
gelserne, så der blev spillet med både Drop-
Out (spilleren hvis slag vælges må ikke slå næ-
ste slag) og der var ingen valgfrie drives, så alle 
fire spillere på holdet skulle hver bidrage med 
tre gode udslag. 
  
Efter turneringen var der fællesspisningen og 
præmieoverrækkelse. Fra dagens turnerings-
ledere Ian, Karin og Lene modtog vi følgende 
dejlige besked: 
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 "Deltagerne fra mandagsklubben var meget 
 begejstrede over vores elitespillere og de var 
bare så søde og omsorgsfulde. Både Lene, Karin 
og jeg blev så stolte over deres adfærd - stor ros 
til dem! 
 
”Team Møller” bestående af Niklas Nørgaard 
Møller, Bettina Okkerstrøm, Sofie Hesselkilde 
og Søren Steensing vandt dagens Høj/Lav. 
 
I midten af august faldt presset lidt på banen 
og de gav mulighed for at ændre reglerne for 
tidsbestilling. Nu kunne medlemmer bestille 
op til tre starttider 10 dage frem i tiden. 
 
Årets udsatte generalforsamling! 
Den 26. august blev den udsatte generalfor-
samling fra foråret afholdt på Rungsted Gym-
nasium og 126 medlemmer valgte at tilbringe 

denne aften sammen for at lytte til bestyrel-
sen årsberetning for 2019 samt i henhold til 
vedtægterne, at godkende klubbens årsregn-
skab og budget for 2020. 
 
Som traditionen bød supplerede formand 
Lars Gundorph den skriftlige beretning for 
2019, men da vi med udsættelse af generalfor-
samlingen til august allerede fra godt igen-
nem sæsonen 2020, blev den altoverskyg-
gende udfordring med Covid-19 situationen 
vendt.  
 
Formanden kunne berette at vi var ca. 40 
medlemmer over normtallet, juniorafdelin-
gen var i positiv vækst, vores golfkurser var 
totalt udsolgt og flere overvejede at melde 
sig ind resten af året og til 2021, så Kokkedal 

Golfklub ville have et fantastisk udgangs-
punkt for et stabilt medlemstal i 2021. 
 
Formanden takkede Anders Linnet og hans 
fantastiske team, som arbejder effektivt og 
banen står nu bedre end nogensinde. Anders 
Linnet brugte den indlagte pause i generalfor-
samlingen til at fortælle om alle de spæn-
dende planer for den fortsatte udvikling. Og 
helt fortjent blev han klappet både til og fra 
”scenen”. 
 
Mikael Sternberg gennemgik årsregnskabet 
der udviste et plus på kr. 220.629 og frem-
lagde også et budget for 2020 med et forven-
tet driftsoverskud på ca. kr. 309.000. Forud-
sætningen for budgettet var naturligvis en 
godkendelse af fremtidige kontingenter og 
det godkendte forsamlingen enstemmigt. 

Fremtiden sikres med fortsat udvikling 
Bestyrelsen bad generalforsamlingen om 
mandat til at fortsætte projekt ”Klubhus”, 
der vil bestå af en udbygning af samt nødven-
dige renoveringer af eksisterende bygninger. 
 
Det samlede budget er fastlagt til max. 8 mil-
lioner kroner inkl. renoveringer samt inventar 
og bestyrelsen foreslog til afstemning på 
generalforsamlingen følgende finansiering: 
 
Kontingent for 2021 fastlægges med den nor-
mal pristalsregulering på 2% stigning samt yder-
ligere 2% til klubhusprojekt. 
 
Kontingent for 2022 fastlægges med pristalsre-
gulering på 2% 
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Bestyrelsen optager med generalforsamlin-
gens accept på klubbens vegne et nyt 20 årigt 
lån på i alt 11 millioner kroner, hvoraf der ind-
fries nuværende gæld i klubhus/greenkeeper-
hus for ca. 3 millioner kroner. Det giver et rå-
dighedsbeløb på 8 millioner kroner til projektet 
og en beskeden stigning på ydelsen i forhold til 
nuværende afdragsprofil grundet forlængelse 
af låneperioden. 
 
Forslagets gennemførelse forudsætter endelig 
finansieringstilbud indenfor de i forslaget an-
førte økonomiske rammer samt godkendelse 
af byggeansøgningen hos Hørsholm Kommune 
og Fredningsnævnet. 
 
Klubbens medlemmer vil løbende blive opdate-
ret om projektet på klubbens website og der vil 
i lighed med tidligere år blive afholdt Medlems-
møder, hvor også klubhusprojektet vil blive en 
del af indholdet. 
 
Generalforsamlingen stemte enstemmigt for 
bestyrelsen forslag. 
 
På valg til bestyrelsen var Annette Larsen og 
Michael Schiedel, der begge var villige til at 
tage en tørn mere. 
 
Og da der ikke var indkommet forslag til an-
dre emner var de teknisk set begge genvalgt 
før generalforsamlingen gik i gang. Vi glæder 
os til det fortsatte gode samarbejde. 
 
Bestyrelsen 2020 
 

• Formand: 
Lars Gundorph (på valg 2021) 

• Næstformand/kasserer: 
Mikael Sternberg (på valg 2021) 

• Hon. sekr. 
Preben Stokkendal, (på valg 2021) 

• Øvrige medlemmer: 
Michael Schiedel, (på valg 2022) 
Annette Larsen (på valg 2022) 

 
44 mm regn på én time 
Kokkedal Golfklub fik endelig vand fra oven 
men det var alt for meget på alt for kort tid. 
I løbet af én time faldt der knap 44 mm og der 
betød oversvømmelser i bunkers, stier blev 
skyllet væk og dele af banen stod under vand. 
  
Dagen efter kunne greenkeeperne melde ud, 

at det trods alt så fornuftigt ud og der blev 
arbejdet at rette bunkerkanter op. Enkelte var 
ude af spil og der blev pumpet vand væk så 
hurtigt som muligt. Stier blev rettet op de 
efterfølgende dage. 
  

 
 
Efter regn kommer solen og sørme også det 
årlige klubmesterskab. 
 
Årets klubmestre blev… 
Åbne række Damer: Christina Thouber 
Åbne række Herrer: Simon Gundorph 
Junior Drenge: Christopher Lindeman 
Junior Piger: Christina Thouber 
Mid-Age herrer: Simon Gundorph 
Mid-Age damer: Ikke afviklet 
Senior Damer: Lotte Greve 
Senior herrer: Michael Jacobsen 
Veteran damer: Hanne Flou-Jensen 
Veteran herrer: Lars Gundorph 
Superveteran damer: Ikke afviklet 
Superveteran herrer: Henrik Dorn-Jensen 
 
En stor tak til de frivillige turneringsledere og 
til greenkeepere for at gøre banen klar efter 
regnvejret dagene op til. 
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September: Dalgaard takkede af 
Det var 4. år i træk at byens førende 
fødevaremekka Dalgaard Supermarked lagde 
navn og præmier til vores fire måneds-
turneringer. Vi har aldrig oplevet så stor 
interesse for at deltage og der var "alt 
udsolgt" til samtlige turneringer, en fantastisk 
stemning op til, under og efter hver turnering. 
Deltagerne er virkelig gået op i deres place-
ringer på ranglisten og mange medlemmer har 
spillet alle fire turneringer i løbet af sæsonen. 
  
Tusind tak for støtten til Dalgaard. De nye ejere 
har været glade for samarbejdet og vil fortsat 
gerne støtte udviklingen i Kokkedal Golfklub, 
men 2020 var sidste gang med Dalgaard Golf 
Cup. Vi går nu på jagt efter en ny titelsponsor. 
 
Nils Rørbæk havde fortsat succes med hans 
korte, intensive kurser – denne gang på green. 
Få timer efter at kurserne var lagt på Golfbox 
var de revet væk. Mere af det please. 
 
Christina på landsholdet til EM 
Dansk Golf Union udtog i september de fire 
pigespillere, der skulle repræsentere Danmark 
ved pige-EM på Green Resort i Hruba Borsa i 
Slovakiet den 23-26. september. 
  
Christina Thouber spillede sin første slutrunde 
for det danske landshold. Tillykke med det. 
 
Der blev en sæson uden ”metal” til klubbens 
mange ellers dygtige hold og en kedelig 
nedrykning til 1. division for herreholdet. 
 
Individuelt gik det dog noget bedre. Niklas 
Nørgaard Møller fik plads i Open de Portugal 
at Royal Óbidos Spa & Golf Resort - et fælles 
Challenge Tour og European Tour event. 
 
Niklas deltog sammen med 5 andre danske 
spillere. Alle klarede cuttet og Niklas kan se 
tilbage på karrierens bedste placering på 
europatouren. Hans tredje runde i 68 slag talte 
en eagle, og det samme gjorde fjerde runde i 
samme score. 
 
Niklas sluttede samlet ni under par på en delt 
18. plads. Tillykke med det! 
 
Nye baneprojekter 
Greenkeeperne startede et nyt projekt op på 
indspilsområdet i september, hvor der blev 

skabt en række nye muligheder for at træne de 
forskellige typer udfordringer, som du bl.a. 
kan møde på de nye run-off områder ude på 
banen. Der blev også blive anlagt en ny 
bunker. 
  
Investeringen var rå arbejdskraft og et par 
tusinde kroner til lidt rullegræs og rør til vand.  
 

  
 
Venteliste oprettet 
Golfsporten var i markant fremgang og i Kok-
kedal Golfklub må i slutningen af september 
melde alt "udsolgt" for medlemskaber resten 
af 2020. 
 
Vi genindførte venteliste og interesserede ville 
få tilbudt medlemskab fra 2021, i det omfang 
der blev ledige pladser udmeldelsesfristen den 
1. november 2020. 
 
Den 26. september havde 44 deltagere valgt at 
deltage i "Andreas Lunding Invitational" og de 
fik en herlig golfdag, der startede med uden-
dørs stående servering af morgenkaffe, juice, 
og wienerbasser. 
  
Deltagerne blev sendt ud i en omvendt gunst-
art, hvor der blev dystet i både en individuel 
række og en holdrække - naturligvis med ind-
lagte konkurrencer undervejs. 
  
Fredagens voldsomme regnvejr havde lagt et 
par bunkers under vand, men ellers havde ba-
nen drænet vandet flot væk. Efter runden var 
der samling til frokost, hygge og naturligvis 
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præmieuddeling. Tillykke til alle der fik præ-
mier med hjem. 
  
Det var dejligt at opleve opbakningen til vores 
unge Pro, som vi håber snart at se tilbage på 
golfbanen igen på vej mod nye eventyr. 
 
Oktober: Sæsonen går på hæld 
Niklas Nørgaard Møller endte på 30. pladsen i 
challengetour-turnering Italian Challenge 
Open Eneos Motor Oil. Turneringen var hårdt 
plaget af regn og blev afkortet til 54 huller. 
 
Langt de fleste af vores medlemmer fik ople-
vet det på egen hånd. Greenkeerperne, vores 
herlige Dream Team, udførte igen i efter- og 
vinterhalvår en lang række opgaver ude på 
banen. Og det var samtidig med at de passede 
og plejede banen som normalt. 
  
Man kan kun være imponeret over den ihær-
dige og effektive arbejdsindsats fra drengene 
og samtidig glæde os over, at vi fik udført store 
forbedringer på banen til minimale omkostnin-
ger. 
  
Her er listen over udførte opgaver fra 1. okto-
ber til den 24. december: 
  
Dræn: 
 

• 3. green 
• Lille puttinggreen 
• 18. green 
• 5. green 
• 8. green 
• 9. green 
• 1. hul fairway start 
• 18. hul fairway midt 
• 12. hul forgreens og bunker 
• 3. Tested 
 

Bunkerkanter: 
 

• 3. green 
• 2. green  
• 4. green 
• 12. green 
• 17. green 
• 15. hul fairway 

 
 
 

Greenprojekter redesign: 
 

• 5. green  
• 8. green 
• 9. green  
• Indspilsgreens 

 
Andre opgaver: 
 

• 13. hul run-off returfed 
• 15. hul run-off returfed 
• 10. hul  tee 49/55 rettet op og returfed 
• 15. hul tee 63 rettet op og returfed 
• 4. hul tee 63 etableret og turfed 
• Drænrender på 1.,2.,4. og 6. hul er 

blevet returfed. 
• Trapper til 3. tee 
• Fairway sprinklere på Indspilsområdet 
• Nye sprinklere på begge indspilgreens. 
• Træer flyttet fra 8. hul til 4. tee. 
• Stubfræset stød på 1.,2.,7. og 8. hul 
• Rhodedendron bed ved 8. green. 
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Ny spirende Pro 
Simon Bukrinsky deltog i Nordic League kvali-
fikation over 2 dage på Greve Golfklubs bane. 
Der var omkring 50 unge talenter til start, som 
spillede om de 9 pladser der ville give en kate-
gori 007 på Nordic Golf League 2021. 
 
En kategori, der betyder man selv kan vælge 
de turneringer man vil spille i, og at man helt 
automatisk kommer ind i dem alle. Det er en 
stor fordel, at kunne planlægge sin sæson 
uden at man skal håbe på man er kvalificeret. 
 
Med en solid første runde i 68, og dermed 4 
slag under banen par, gav Simon sig selv et 
godt udgangspunkt før anden runde, hvor han 
skød  69. 
 
Det betød en samlet score blev -7 og dermed 
en flot 2. plads. Og præmien var en rigtig god 
kategori til den kommende sæson. 
 
Svært at finde en ledig starttid og mange men-
nesker på banen. Det var det det store samta-
leemne i 2020 og som med alt andet var forkla-
ringen Covid-19 situationen. 
  
Pr. 15. oktober 2019 var der afviklet ialt 24.802 
runder på banen. På samme dag i 2020 var tal-
let 37.047 runder og kiggede vi frem i tidsbe-
stillingen så det ud til, at vores medlemmer 
ikke var færdige med golfen for i år. 
 
23. oktober rullede vores nye Zodiac buggies 
rundt på banen for sidste gang. Det var vådt og 
tungt derude efter en sæson, der også bød på 
lange tørkeperioder. De efterhånden unor-
male vejrforhold stiller nye krav til dræning og 
vanding, men der er projekter på vej. 
 
Mundbind er det nye sort 
Og den farve blev de. Klubben indkøbte 200 
sorte stofmundbind med klublogo og de blev 
revet væk på få uger. 
 
Fristen for ændring af medlemsstatus nær-
mede sig pr. 1. november og der var forsigtigt 
optimisme i forhold til direkte udmeldelser. Og 
det holdt heldigvis stik. 
 
November: Take-Away og rekord på banen 
Der spilles stadig mange runder golf langt ind i 
november. MedlemsService sender løbende 

opfordringer ud om at man skal slå sig sam-
men for at skabe flere ledige tider. 
 
Café Backtee lukker lidt ned efter en udfor-
drende sæson, men fortsætter med tilbud på 
Take-Away, dagens ret hver torsdag/fredag 
samt brunch hver søndag. 
 
Stor tak til Ulrikke og Johnny for at kæmpe sig 
igennem, hvor andre måske havde kastet 
forklædet. 
 
Lige ved og næsten for ”Møllens” 
Med fem huller tilbage af Challenge Tourens 
Grand Final på Mallorca var det helt åbent, om 
den store uge for dansk golf med sejre til både 
Emily K. Pedersen og Joachim B. Hansen skulle 
fuldendes med en triumf til Niklas Nørgaard 
Møller på Challenge Touren. 
 
På dette tidspunkt lå hele syv spillere lige på 
1.pladsen i 10 under par, heriblandt vores 28-
årige Kokkedal-spiller, der har spillet godt i 
efteråret, og som var i førerbold på sidste- 
dagen på T-Golf & Country Club på Mallorca.  
 
Men en bogey på 14. hul satte Møller et slag til-
bage, og pars på de sidste fire huller gav ikke 
yderligere avancement. Close but no cigar! 
 
December: And og julegolf 
Der blev spillet golf ind til midten af december, 
hvor rimfrosten satte en stopper nogle dage. 
 
Julestemningen bredte sig og Café Backtee 
havde succes med Take-Away på både juleand 
og nytårsmenu. Vi skulle hilse og sige tusind 
tak for de mange bestillinger og støtten. 
  
2021 kom stille og roligt nærmere og bestyrel-
sen besluttede at markere det kommende 50 
års jubilæum med et redesign af klubbens 
logo. 
 
Opgaven blev lagt i kompetente hænder hos 
ét af klubbens medlemmer, Lars Møller, som til 
daglig arbejder med design og marketing. 
 
På slaget 12 den 1. januar 2021 blev det nye logo 
lagt online på klubbens website. Tusind tak til 
Lars for at føre historien om ”Fasanen” videre. 
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Medlemsstatus (før statusændringer) 
Pr. ultimo 2020 så tallene således ud: 

• Ass. medlemmer 21 
• Årgang 1991 2 
• Årgang 1992 10 
• Årgang 1993 11 
• Årgang 1994 3 
• Årgang 1995 13 
• Årgang 1996 6 
• Årgang 1997 10 
• Årgang 1998 8 
• Årgang 1999 6 
• Årgang 2000 12 
• Årgang 2001 8 
• Junior 89 
• Puslinge 14 
• Long Distance 38 
• Par 3 9 
• Senior fuldtid 861 
• Senior Midlertidig 30 
• Senior bestyrelse 5 
• Senior hverdag 65 
• Senior 70+ fuldtid 12 
• Senior 70+ hverdag 7 
• Passive 122 

 
Vi glæder os til at byde velkommen til nye med-
lemmer fra 2021. Tag godt imod dem. 
 
Klubbens økonomi 
På baggrund af stabile medlemstal fremlagde 
bestyrelsen et budget for 2020, hvor man igen 
valgte at prioritere forbedringer på banen.  
 
Ingen kunne vide at Covid-19 blev så stor en 
faktor i 2020 og der var en smule bekymring i  
årets løb over de mange aflyste arrangemen-
ter.  Greenfee indtægter og kontingenter over-
steg vores forventninger på trods og selv med  
 

godkendte overskridelser på banedriften blev 
årsresultatet et overskud på kr. 368.605 mod 
et forventet budget på kr. 309.000, som besty-
relsen finder tilfredsstillende. 
 
Et sammendrag af det reviderede regnskab for 
2020 vil blive offentliggjort på klubbens web-
site før generalforsamlingen. 
 
Velkommen til 2021 og 50 års jubilæum  
Med stor risiko for at gentagne os selv har vi er 
fortsat grund til at være stolte og optimistiske 
over det spændende udviklingsarbejde på 
både banen, klubhuset og de øvrige faciliteter. 
 
Vi spø’r aldrig forgæves efter hjælp fra frivillige 
medlemmer, klubbens ansatte og vores to 
samarbejdspartnere Nigel Willett og Café 
Backtee yder en enestående service og på 
trods af et meget anderledes år, møder vi fort-
sat optimisme og smil hos klubbens mange 
medlemmer. 
 
I 2021 kan vi fejre de første 50 år og uanset 
under gældende restriktioner, skal vi nok finde 
mulighed for at ønske hinanden tillykke. 
 
På den ordinære generalforsamling den 23. 
marts 2021 vil der være rig mulighed til at høre 
mere samt stille spørgsmål om klubbens frem-
tid. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lars Gundorph 
Formand 
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OPLYSNINGER OM KLUBBEN 
 
 
 
 
Klubben Kokkedal Golfklub 
 Kokkedal Allé 9 
 2970 Hørsholm 
 
 Telefon:  45 76 99 59  
 Hjemmeside: www.kokkedalgolf.dk 
 E-mail:  kg@kokkedalgolf.dk 
  
 CVR-nr.: 46 51 98 17 
 Hjemstedskommune:  Hørsholm 
   
  
 
Golfmanager Ken Lauritsen 
  
 
Bestyrelse Lars Gundorph, formand 
 Mikael Sternberg, næstformand/ honorær kasserer 
 Preben Stokkendal, honorær sekretær 
 Michael Schiedel, bestyrelsesmedlem   
 Annette Larsen, bestyrelsesmedlem   
  
Revision Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s 
 Kongevejen 3 
 3000 Helsingør 
 
 
Regnskabsår 1. januar – 31. december 2020 (49. regnskabsår) 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2020. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A
virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssigt og passende un
der hensyn til klubbens aktiviteter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver, 
finansielle stilling og pengestrømme samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at bestyrelsens 
beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Hørsholm, den 1. marts 2021 

!,,, Gundorp 

Formand 
Mikael Sternberg 
Næstformand og kasserer 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling 
Den/.6J1:? 2021 

dirigent 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til medlemmerne i Kokkedal Golfklub: 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Kokkedal Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømme og noter, herunder anvendt regn
skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af klubbens aktiviteter og penge
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabs
loven og klubbens vedtægter. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 
Vi er uafhængige af klubben i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger de af 
bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2020 og 2021. Disse budgettal har, som det også 
fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere klubben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
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lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om klubbens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusio-
ner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at klubben ikke længere kan fortsætte 
driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 
Helsingør, den 1. marts 2021 
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s 
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63 
 
 
Bent Christensen  
statsautoriseret revisor  
mne23307  
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REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Regnskabsgrundlag 
 
Årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A-virksomheder samt klubbens vedtægter. Regnskabsopstillingen er til-
passet klubbens særlige aktivitet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra 
gå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter: 
Medlemsbetalinger indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at disse optjenes. Indtægterne 
periodiseres således at de indregnes i den periode de vedrører. 
 
Bagskabe: 
Indtægter vedrørende bagskabe er opgjort netto, idet der er foretaget modregning af diverse 
driftsudgifter samt afskrivninger på disse. 
 
Company Day, Ecco Tour og Top Nordic: 
Indtægter er opgjort netto, idet der er modregnet afholdte omkostninger I forbindelse med arran-
gementerne. 
 
Omkostninger 
I posterne vedrørende banens drift, klubhusets drift samt administration er indeholdt afskrivninger 
vedrørende disse aktiviteter. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, herunder prioritets-
renter samt urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer og gæld. 
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Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede 
brugstider: 
 

 Bygninger og Banen rest 27 år   
 Tekniske anlæg og maskiner 5 - 10 år   
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1 - 6 år 

 
  

Aktiver med en kostpris på under 25.000 kr. pr. enhed eller en brugstid på under 3 år indregnes som 
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Tab og gevinst indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre 
driftsudgifter. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
 
Likvider 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 
 
Gæld 
Prioritetsgæld måles til nominelle restgæld på balancedagen. 
 
Prioritetsgæld, der forfalder indenfor 1 år fra balancedagen, er afsat i balancen under kortfristede 
forpligtelser. 
 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de ef-
terfølgende år. 
 
  

23 



  

 
  

24 



  

 
  

25 



 

 
  

26 



  

 
  

27 



  

 
  

28 



  

 
  

29 



  

 
  

30 



  

 

31 



  

 
  

32 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
  



  

 
  



  

 


	mne23307
	statsautoriseret revisor
	Bent Christensen
	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
	Til medlemmerne i Kokkedal Golfklub:
	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
	Udtalelse om ledelsesberetningen
	Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
	Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
	I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden...
	Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
	Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
	Helsingør, den 1. marts 2021
	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
	Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63
	Omkostninger
	Finansielle poster
	Aktiver med en kostpris på under 25.000 kr. pr. enhed eller en brugstid på under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
	Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst indregnes i resultatopgørelsen under andre drif...
	Tilgodehavender
	Periodeafgrænsningsposter
	Gæld



