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Januar til april: Et år ”back to normal” ? 
Efter et anderledes 2020 hvor en ny virus 
begyndte at påvirke livet i Danmark og natur-
ligvis også satte sit præg på den daglige drift af 
Kokkedal Golfklub, var tiden inde til at kigge 
fremad. 
 
Bestyrelsen afsatte et betydeligt beløb i bud-
get 2021 til at igangsætte en nødvendig reno-
vering og forbedring af banens vandingsan-
læg. Chefgreenkeeper Anders Linnet fik den 
gode ide at kontakte Skjoldenæsholm, som 
desværre havde lukket deres golfaktiviteter 
og vi fik efter aftale adgang til på egen hånd, 
at opgrave næsten nye sprinklere på hele 
banen til en yderst fordelagtig pris.    
 
De mange tørkeperioder de seneste år betød 
også, at klubben indsendte en ansøgning om 
etablering af et vandreservoir med placering 
på banens laveste punkt som er 4. hul. Der vil 
kunne indsamles store mængder regnvand, 
som kan genanvendes til vanding, fra det 
område, som dækker rangen samt 1. til 7. hul. 
 
Den langsigtede plan er også at udvide van-
dingsanlægget til at omfatte fairways, men 
det vil kræve en godkendelse til etablering af 
førnævnte vandreservoir. 
 
Klubbens 50 års jubilæum fyldte naturligvis 
også en del i planlægningen af 2021 sæsonen, 
hvor Covid-19 fortsat var en ubekendt faktor. 
Bli’r 2021 et år ”back to normal”? 

  
Bestyrelsen og klubbens ledelse var i foråret 
optaget af at holde liv i dialogen med Hørs-
holm Kommune om den indsendte ansøgning 
til en udvidelse af klubhuset. Desværre må vi 
erkende at embedsværket ikke rider samme 
dag som man sadler. 
 
Flere kvinder på banen 
Dansk Golfunion har et stort ønske om at få 
flere kvinder til at spille golf. I Kokkedal Golf-
klub har vi gennem de seneste år oplevet en 
markant fremgang af kvinder på vores golfkur-
ser og de melder sig sørme ind i klubben efter 
endt kursus. I 2021 var Kokkedal i top 4 blandt 
alle landets klubber med størst tilgang af nye 
kvinder i golfsporten. 
 
Generelt har vi oplevet tilgang i aldersgruppen 
24 til 50 år og der arbejdes målrettet på også 
at løfte vores antal af juniorgolfere. 
 
MedlemsService har travlt 
Årets første 3-4 måneder betyder altid ekstra 
travlhed på kontoret og i MedlemsService. 
Udmeldelser erstattes af indmeldelser, der op-
rettes kursushold og træningshold og det er al-
tid en udfordring af få alle ønsker opfyldt i 
årets aktivitetskalender. 
 
Årsregnskab og budget for det kommende år 
fylder også en del og der indhentes tilbud fra 
leverandører for at sikre de bedste mulige 
priser og aftaler. 
 

Årsberetning 2021 i ord og billeder 
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April: Nyt handicapsystem 
Fra 2021 så et nyt handicapsystem WHS – 
World Handicap System – dagens lys og det 
gav naturligvis lidt forvirring i starten. 
 
Systemet er udviklet for at et spillehandicap i 
golf er det samme over hele verden. Kort for-
talt er en spillers handicap nu et gennemsnit 
af de 8 bedste runder ud af de 20 seneste ind-
rettede scorekort. 

 
De fleste medlemmer oplevede at de fik et 
par slag mere på banen og opfordringen til at 
indlevere scorekort fra private runder betød, 
at de fleste i løbet af kort tid fik et mere retvi-
sende handicap. 
  
Maj: Ahh for pokker… 
Den 8. maj rullede en ny Coronabølge ind over 
landet og Hørsholm Kommune lukkede ned 
som følge af et højt incedenstal. 
  
Klubhuset blev derfor lukket ned og det gik 
igen værst ud over Café Backtee, som stadig 
led økonomisk efter 2020 nedlukningen. 
 
Kølerummet bugnede af indkøbte råvarer så 
Backtee måtte hurtigt genindføre deres Take-
Away koncept og klubbens medlemmer blev 
opfordret til at støtte dem mest muligt. 
 
Et større pres på tidsbestillingen og et højt 
antal ubekræftede starttider betød at ledelsen 
startede en No-Show kampagne igen. De vær-
ste syndere fik efter et par advarsel fjernet 
deres ret til tidsbestilling og det hjalp sjovt 
nok. 
 
2021 bød på ca. 4.200 ubekræftede starttider.  
Det er alt for mange, så det kan vi gøre bedre. 
I maj lancerede vi også klubbens nye website, 
som både visuelt og funktionsmæssigt fik et 
tiltrængt løft. 
 
Niklas Nørgaard Møller havde mulighed for at 
spille med om 1. pladsen i Dimension Data Pro-
Am på Fancourt Golf Estate i Sydafrika, men 

han tabte lidt terræn til sidst. Målet var fort-
sat et Europa Tour kort fra 2022. 
 
Eliten klar til sæsonen 
Dameholdet lagde ud med 2 sejre i 1. division 
ved årets første divisionsweekend. Herrehol-
det, der overraskende rykkede ud af den bed-
ste række i 2020 som regerende Danmarks-
mestre, lagde ud med 2 nederlag. Ikke helt 
den bedste start for at komme tilbage i det 
fine selskab. 

DM i hulspil er det oprindelige Danmarksme-
sterskab i golf – og var i mange år det eneste. 
Det blev indstiftet i 1933, og gennem årene 
har en stor del af dansk golf største navne 
fået deres navn indgraveret i pokalerne. Fra 
Frederik Hegel, Tove Geertz og Niels Thyge-
sen til i nyere tid Steen Tinning, Søren Hansen 
og den nuværende professionelle dametrio 
Emily Pedersen, Nicole Broch Larsen og 
Nanna Koerstz Madsen. 

I 2021 kunne Christina Thouber fra Kokkedal 
Golfklub kåres som danmarksmester i hulspil. 
Sejt! 

 

 

 

 

 

 

Banen får velfortjent ros af både medlemmer 
og gæster. De mange projekter som Anders & 
Co. udførte i efteråret og vinteren 2020 løf-
tede banen endnu et niveau op. 
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Juni: Kom så DANMARK… 
På trods af usikkerheden omkring Covid-19 
gik tilmeldingen til Kokkedal Ugen 2021 
heldigvis over al forventning. Det danske fod-
boldlandshold klarer sig fantastisk og da 
deres kampe faldt sammen med en række 
fællesmiddage, brugte vi en pæn pose penge 
på at leje en mobil storskærm. 

Mange turneringer i Kokkedal ugen var over-
tegnet, der var en fantastisk stemning på 
banen og i festteltet foran storskærmen. 

En del af det afsatte budget til jubilæet blev 
også brugt på et sjovt Trick Golf Show og der 
var små indlagte konkurrencer om aftenen i 
indspil og tættest på flaget. 

Alle gæster fik i 2021 en velkomstgave når de 
betalte for deres greenfee. En lille lærreds-
pose med tees, markeringsmærke, en æske 
lakrids og ikke mindst en håndsprit med kara-
binhage til golfbag’en. 

Væk med mundbind og goddag til hedebølge 
Fra midten af juni var det slut med mundbind 
og en hedebølge rullede ind over landet. Der 
blev indkøbt drikkedunke med klublogo og de 

gik som ”varmt brød”. De arbejdsramte, som 
ikke var en del af klubber-i-klubben fik en fast 
blokering mandag eftermiddag. Det blev mod 
forventning ikke en succes og ordningen blev 
lukket ned igen. 
 
Ud over varmen var der ikke så meget at klage 
over i Kokkedal Golfklub. 
 

 
Mere metal 
Familien Thouber samler på medaljer. Som 
nævnt blev Christina Danmarksmester i hulspil 
men sørme om datter og far ikke nappede DM 
for 2 generationer. 
 
De er ikke til at holde nede. Stort tillykke med 
endnu mere metal. 
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Juli: Lotte gjorde det igen… 
Nogle af landets bedste spillere over 50 år 
afgjorde i juli Danish Senior Open Amateur 
Championship mellem sig. 
 
Simon’s Golf Club havde værtskabet og da 
afgørelsen faldt lørdag, var det med sikre sejre 
i næsten alle rækker. 
 
I damernes seniorrække (+50) var Lotte Greve 
fra Kokkedal i en klasse helt for sig og vandt 
med 28 slag foran nr. 2. 
 
August: Kokkedal lagde græs til… 
Flere af deltagerne fra Danish Senior Open var 
også med, da Kokkedal Golfklub var værter for 
DM for veteran og superveteraner, der blev 
spillet fra den 6. til 8. august. 
 
DET BLEV FOR VILDT… VI VÆLTEDE OS I 
BLINKENDE METAL! Den helt korte version…. 
Annette Cortsen vandt SØLV ved DM for vete-
raner og Nigel Willett vandt GULD ved DM for 
veteraner. 
 
Og…. så vandt Lotte Greve GULD ved DM for 
seniorer. Kokkedal Golfklub har bare råt 
talent… i alle aldersgrupper. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ægtepar dystede med ny sponsor… 
Lørdag den 14. august var der budt op til et af 
årets højdepunkter, nemlig den udfordrende 
Ægteparturnering 2021 by Kokkedal Slot Co-
penhagen, hvor ægtepar og samboende 
kunne deltage i kampen om ære og det 
vandrende laksefad. 
 
Der blev spillet om flotte præmier sponseret af 
Kokkedal Slot Copenhagen i 3 lige store ræk-
ker A,B og C og den samlede vinder af Ægte-
parturnering blev det bedste par fra alle tre 
rækker. 
 
Klubbens ordinære generalforsamling måtte 
udsættes i marts måned på grund af Corona 
restriktioner og vi skulle helt frem til ultimo 
august før det kunne lykkes at finde lokale og 
fælles fodslag i bestyrelsen kalender. 
 
Torsdag den 26. august blev den udsatte ordi-
nære generalforsamling så gennemført på 
Rungsted Gymnasium og det blev ikke det 
store tilløbsstykke. 44 medlemmer mødte op 
og kunne høre formanden berette som et 
anderledes 2020, der naturligvis var præget af 
Covid-19. 
 
Økonomien var fortsat meget sund og 2020 
gav et overskud på kr. 368.600. Medlemstallet 
var stabilt og der var forventning om at vente-
lister til medlemskab var kommet for at blive i 
hvert fald de kommende år. 
 
Golfkurser er vores fødekæde… 
De seneste 2 år har vi udviklet på vores kon-
cept omkring Golfkurser i samarbejde med det 
helt unikke team af frivillige under Ulrik Friis 
dygtige ledelse. 
 
10 ugers intensivt Golfkursus/træning for 42 
deltagere med yderligere tilbud som regelafte-
ner, udendørs teori, ekstra fællestræninger i 
weekender, lån af golfudstyr og meget mere. 
 
Efter godkendelse og bestået regelprøve får 
kursisterne tilbud om medlemskab resten af 
sæsonen. Over 90% melder sig efterfølgende 
ind i klubben. 
  
Fantastisk arbejde af både pro’er og frivillige 
har været med til, at vores golfkurser med 
start i april 2022 allerede var udsolgt i midten 
af 2021. 
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September: Masser af spændende golf…  
Kæmpe tillykke – vi fik medaljer med hjem fra 
finalerne i Danmarksturneringen.  
 
Superveteran blev årets Danmarksmestre 
med en overbevisende 12-2 sejr over Århus. 
 
Seniorholdet mødte The Scandinavian i finalen 
om guldet, men måtte rejse tilbage med sølv-
medaljer efter et nederlag på 8-6. 
 
Veteran tabte deres semifinale mod Aalborg 
og mødte Esbjerg i kampen om bronze, som 
Kokkedal vandt overbevisende med 10-2. 
 
På Great Northen spillede vores elite ung-
domshold mod Fredericia i semifinalen, som 
de desværre tabte i en tæt dyst med 4-3. I 
bronzekampen var Kolding for stærke og de 
vandt med 7-0. 
 
I Møns Golfklub forsøgte vores Veteran 2. hold 
at kæmpe sig en række op til næste sæson. 
Desværre blev der brugt lidt for mange slag og 
holdet endte på 2. pladsen efter Asserbo. Men 
se nu der… de to bedste hold rykker op i 2. di-
vision, så tillykke til Kokkedal med opryknin-
gen.  
 
50 års Golf Cup… 
Søndag den 19. september blev årets sidste 50 
Års Golf Cup afviklet i til tider smukt efterårs-
vejr, men en frisk vind og hurtige greens gav 
de 94 deltagere en ekstra udfordring. 
 

 
Turneringen var som altid opdelt i fire rækker 
og man spillede samtidig om dobbeltpoint til 
ranglisterne, der også fandt deres endelige 
præmietagere denne søndag. 
 
I de fire turneringer havde deltagerne samlet 
point til de løbende ranglisterne og efter søn-
dagens afgørende turnering blev der delt præ-
mier ud i de fire rækker. 
 
De fire bedste blev: 
Juniorrækken: Luka Hegnslund 
C-rækken: Helena Ekelund 
B-rækken: Svend Andersen 
A-rækken: Michael Schiedel  
 
Golf Cup konceptet med ranglister fortsætter 
naturligvis i 2022. Forhåbentlig med en ny 
sponsor til præmiebordet.  
 
Indoor 50 års Golf turnering… 
En lille ekstra jubilæumsaktivitet så dagens lys 
med et 50 års Indoor ”Golfmesterskab”, der 
blev afholdt i Eagle Club. Flot tilmeldingen og 
der blev afviklet to turneringer med start kl. 17 
og kl. 20. 
 
Alle fik introduktion i simulatoren og så var der 
mulighed for at varme lidt op. Selv om det hele 
var for sjov, gik der ikke lang tid før der blev 
bandet over dårlige slag. 
 
Det må I meget gerne arrangere en anden 
gang lød det efter fra deltagerne. 
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Oktober: Så fejrede vi jubilæet… 
Lørdag den 9. oktober markerede vi Kokkedal 
Golfklubs 50 års jubilæum med et Åbent Hus 
og fra kl. 11 til 16 kiggede mere end 300 med-
lemmer og gæster forbi. I dagens anledning 
havde man arrangeret det smukkeste efterårs-
vejr med høj sol, der var med til at skabe en 
herlig dag for alle. 
 
Café Backtee havde i samarbejde med særligt 
Sabrina skabt flotte rammer og alt disponibelt 
mandskab var indkaldt for at hygge om 
gæsterne. Jazz Child lagde bløde toner under 
arrangementet, hvor der blev budt på lækre 
“fingermadder” fra vores dygtige køkken. 
 
Borgmester Morten Slotved havde fundet tid i 
hans stramme program til at aflægge os et 
besøg og til stor glæde overrakte han på kom-
munens vegne en jubilæumsgave til klubben 
på kr. 30.000. Der blev også tid til en hygge-
snak med vores golfmanager om klubhuspro-
jektet, som står øverst på vores ønskeliste for 
fremtiden. 
 
Dansk Golfunion var repræsenteret af for-
mand Lars Broch Christensen og til stor glæde 
overrakte han en pengegave på kr. 5000 til 
vores Junior Fond. Sammen med bidrag fra 
klubbens medlemmer blev der doneret over 
kr. 9000 som vores dygtige juniorafdelingen 
kan anvende til udvikling af klubbens unge 
talenter. 
 

Formandens tale… 
Mange af dagens gæster havde valgt at møde 
op omkring tidspunktet for formandens tale. 
Det blev et varmt og vedkommende tilbage-
blik på de fantastiske ildsjæle som skabte 
grundlaget for Kokkedal Golfklub tilbage i de 
tidlige 70’ere. Den 4. november 1971 blev klub-
ben officielt stiftet og siden har vi ikke set os 
tilbage. Lars Gundorph takkede alle som på en 
eller anden måde har bidraget til klubbens 
fortsatte succes. 
 
Og efter alle de smukke og varme ord fik vi 
aldrig sagt selv tak til den 6. formand i klub-
bens historie, som med hans visionære og altid 
optimistiske tilgang har betydet, at Kokkedal 
Golfklub bliver omtalt med respekt og beun-
dring. Tusind tak Lars! 
 
Nu fortsætter vores spændende rejse med nye 
projekter på og uden for banen. Tillykke til os 
alle. Livsglæde, samvær og kvalitet i de næste 
50 år. 
 
Tak til de frivillige… 
De kommer altid når vi kalder. Alle de skønne, 
fantastiske frivillige, som stiller op til lidt hvert. 
 
En lørdag i oktober markerede Kokkedal Golf-
klub endnu en fantastisk sæson med et arran-
gement for klubbens udvalgsformænd og 
deres fantastiske frivillige ildsjæle. 
 
Dagen bød på en 12 hullers holdturnering fra kl. 
13.30 og herefter var det lige tid til at klæde om 
inden aftenens festmiddag, hvor der både blev 
afholdt præmieoverrækkelse og tre sjove quiz-
zer om paratviden inden for bl.a. geografi, golf 
og musik. 
 
– Det er altid en kæmpe fornøjelse at give lidt til-
bage til de mange frivillige, som yder en fantas-
tisk indsats i klubbens mange udvalg. Uden dem 
var det ikke muligt f.eks. at afholde klubturne-
ringer eller uddanne og integrere nye golfspil-
lere i vores skønne forening, sagde en glad golf-
manager, der på bestyrelsens vegne var arran-
gør og vært. 
 
– Det er min fornemmelse at alle er klar til en ny 
tørn i næste sæson, men har man lyst til at 
melde sig som frivillig er det bare at give os et 
kald. 
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November: Tid til banearbejde 
Det dygtige greenkeeperteam gik i gang med 
et redesign af 11.hul. Green blev delvist omlagt 
og trukket længere til højre for at få den helt 
ud i lyset fra træerne. 
 
Bunkeren blev også redesignet og der blev 
etableret et nyt, kortere tee 49. Tee 55 og 59 
blev også trukket længere frem, således at hul-
let fremover er kortere mens greenområdet 
bliver mere udfordrende. 
 
Hele området vil være klar til spil fra foråret 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan Møllens… 
Med birdie, birdie på de sidste to huller til 
sæsonfinalen blev Niklas Nørgaard Møller klar 
på det yderste mandat til at skifte arbejdsplads 
fra næste 2022 sæsonen. Man skal have gode 
nerver for at arbejde i den ”branche”. 
  
Tillykke med titlen som European Tour spiller! 
Vi glæder os til at følge dig. Det er så fortjent! 
WELL DONE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November bød også på genindførelse af 
Coronapas i klubhus og restaurant, brug af 
vintermåtter og en herlig Quizaften med Jens 
Asbjørn og Frank Adrian som quizmasters. 

December: Årets sidste aktiviteter… 
En periode med godt vejr gav mulighed for 
opstart af et redesign på indspilsområdet. Den 
store puttinggreen bliver omlagt og et nyt for-
green område vil give mulighed for at øve de 
svære chipslag fra kort græs. 
 
Ellers har de ikke spildt tiden mellem den nor-
male pasning af banen - de gæve gutter i 
greenkeepergården: 
 

• Nøddetræer til venstre på 
2. hul fjernet 

• Ny sti anlagt på 2. hul 
• Nyt hybridgræs tee 3. hul 
• Træer venstre 3. hul beskåret 
• Ny sti anlagt 4. huls green til 5. tee 
• Ny sti fra 5. green til 6. tee 
• Træer fældet ved 6. green 

samt ny bunker 
• Birketræer ved 7. green beskåret 
• Trægruppe mellem 10. og 

15. hul beskåret 
• Ny blodbøg planter mellem 10. tee 

og 15. green 
• Skoven bagved 11. tee skåret kraftigt 

tilbage 
• Beplantningen bag ved 14. tee 

skåret tilbage 
• Ny bunker kant 14. højre bunker 
• Ny bunkerkanter 15. hul højre bunker 
• Beplantningen til venstre for 16. tee 

skåret kraftigt tilbage 
• Ny bunkerkanter 16. hul første 

greenbunker 
• Beplantning venstre om 17. tee 

skåret tilbage 
• Surround til højre for green på 

17. hul ændret 
• Ny sti frem mod teestederne på 

18. hul 
• 18. greenbunker renoveret 
• Ny etableret putting green 
• Ny bunker på indspilsarealet  

 
Banen blev holdt åbent så meget som muligt i 
december og der blev desværre behov for at 
uddele lidt skideballer fra greenkeeperne på 
grund af manglende opretning af nedslags-
mærker og manglende brug af vintermåtter 
 
Hjælp med at holde banen i god form og de 
helt almindelige regler for god opførsel.  
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Bestyrelsen 2021 
• Formand: 

Lars Gundorph (på valg 2023) 
• Næstformand/kasserer: 

Mikael Sternberg (på valg 2023) 
• Hon. sekr. 

Preben Stokkendal, (på valg 2023) 
• Øvrige medlemmer: 

Michael Schiedel, (på valg 2022) 
Annette Larsen (på valg 2022) 

 
Medlemsstatus (før statusændringer) 
Pr. ultimo 2021 så tallene således ud: 

• Ass. medlemmer 21 
• Årgang 1992 12 
• Årgang 1993 9 
• Årgang 1994 4 
• Årgang 1995 12 
• Årgang 1996 3 
• Årgang 1997 11 
• Årgang 1998 6 
• Årgang 1999 3 
• Årgang 2000 13 
• Årgang 2001 8 
• Årgang 2022 10 
• Junior 79 
• Puslinge 16 
• Long Distance 30 
• Par 3 6 
• Senior fuldtid 902 
• Senior hverdag 61 
• Passive 120 

 
Klubbens økonomi 
Det stabile medlemstal gav noget højere ind-
tægter end forventet og på trods af fortsatte 
udfordringer med Covid-19 havde vi greenfee 
indtægter tæt på budget.  
  

En gennemgang af overenskomsten for 
greenkeeperne betød en større efterbetaling 
og vi havde samtidig højere omkostninger på 
bl.a. administration, drivmidler samt maskinre-
parationer. Selv med forøgede indtægter men 
også de noget uventede merudgifter blev års-
resultatet et overskud på kr. 352.754 mod et 
forventet budget på kr. 593.000, og det finder 
bestyrelsen tilfredsstillende. 
 
Velkommen til et spændende 2022… 
Vi fortsætter det vigtige udviklingsarbejde på 
både banen, klubhuset og de øvrige faciliteter 
i 2022. 
 
Desværre venter vi fortsat på svar fra Hørs-
holm Kommune om både vores klubhuspro-
jekt og lige så vigtigt vores ansøgning om at 
etablere et vandreservoir. 
 
Nigel Willett kan fejre 40 års jubilæum i 2022 og 
det skal naturligvis markeres under Kokkedal 
ugen 2022. 
 
Vi tager hul på den kommende renovering af 
klubhuset med et nyt gulv i køkken, opvask og 
barområdet. Det trænger voldsomt og vi kan 
ikke længere vente på klubhusudvidelsen. 
 
Fuldt medlemstal, venteliste, udsolgte golfkur-
ser og stor interesse for at blive en del af 
Kokkedal Golfklub. 
 
Vi glæder os til at se dig på banen. 
 
Bestyrelsen 
Kokkedal Golfklub 
 
 
 
  



 

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 2021 (50. regnskabsår) 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2021. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssigt og passende 
under 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 2022 
 
   
   

Bestyrelse   
   
   
   

Lars Gundorph Mikael Sternberg Preben Stokkendal 
Formand Næstformand og kasserer Sekretær 
   
   
   
   
   

Michael Schiedel Annette Larsen  
   
   

 
 
   

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling  
Den    /      2022 
 
 
_______________________________________ 
 
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 
2021, 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 2021 samt af resultatet af klubbens aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven 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 foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderli-
gere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 
i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 besty-
relsen godkendte resultatbudgetter for 2021 og 2022. 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 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde 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 øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
 
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 fejlinforma-
tion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladel-
ser, 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 udar-
bejdet, er rimelige. 

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

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbe-
vis 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 konklusioner 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, herun-

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 
og begivenheder 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 tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 
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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 måde synes at indeholde væsentlig fejlin-
formation. 
 
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 2022 
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 2021 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 
fragå 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 peri-
odiseres 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. 
 
Arrangementer: 
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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REGNSKABSPRAKSIS 
 

 
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 26 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. 
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