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Januar til april: Et spændende år forude! 
Knap havde vi skålet Godt Nytår før Anders og 
hans effektive team kastede sig over nye 
opgaver. Indspilsområdet foran klubhuset fik 
en opdatering både på den store puttinggreen 
og bunkers. 
 
I restaurantens bar og køkken tog vi hul på den 
løbende og nødvendige renovering med bl.a. 
en helt ny gulvbelægning og udskiftning af 
inventar.   
 
En større kollektion af klubtøj med logo fra 
J. Lindeberg blev tilbudt klubbens medlemmer 
til skarpe priser og over 200 enheder endte 
med at blive produceret. 
 
I en forening med over 1200 medlemmer er 
det vigtigt at både ansatte og frivillige kan 
yde førstehjælp. I januar blev der tilbudt et 
gratis kursus, hvor en større gruppe gennem-
gik et ”Hjerteredder kursus”. 
 
”Spil en kortere bane og gør din golf sjovere” 
var årets første tema og her anbefalede vi at 
man valgte at spille fra et teested længere 
fremme for at sikre en bedre oplevelse. 
60’er klubben testede konceptet med gode 
resultater og det er nu et fast koncept. 
  
Efter en meget, meget lang vurdering af klub-
bens oprindelige ansøgning om en udbygning 
af klubhuset blev den endelig sendt til behand-
ling i det politiske system og desværre ikke 

 
med en positiv indstilling. Det betød at vi 
måtte reducere omfanget af udbygningen for 
at administrationen i Hørsholm Kommune var 
indstillet på at fortsætte sagsbehandlingen.  
 
Det tog det meste af 2022 før kommunen 
vendte tilbage med nye krav til ansøgningen, 
som vi hurtigt fik tilrettet med blandt andet 
nye visualiseringer. Vi er nu blevet lovet at 
administrationen vil sende vores ansøgning 
gennem ”systemet” og det så i sidste ende vil 
være Fredningsnævnet som vil afgøre sagen. 
 
Vi er fortsat optimistiske i forhold til at få vores 
faciliteter i klubhuset opdateret og har natur-
ligvis også drøftet en plan B. 
 
Niklas flotte debut 
De første turneringer på DP World Tour 2022 
blev spillet på The Ras Al Khaimah og det mar-
kerede også Niklas Nørgaard Møller’s officielle 
debut i det fine selskab. En rigtig god begyn-
delse med to klarede cuts, lidt penge på kon-
toen og frem for alt et godt spring frem på DP 
World Tour ranking. 
 
Simon Bukrinsky kom også ud af vinterhi og 
lagde ud på Ecco Tour Winter Series i Spanien. 
 
Vådt forår 
Mange dage med voldsom regn betød at 
banens nordlige område var oversvømmet i 
perioder, men heldigvis sørgede dræningen 
for at den hurtigt var spilbar igen. 

Årsberetning 2022 i ord og billeder 
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Man bli’r både stolt og rørt over den opbak-
ning vi altid får fra klubbens medlemmer, når 
vi kalder på en hjælpende hånd. 
 
I årets løb hjalp mange medlemmer med at gå 
på jagt efter træningsbolde i skoven langs 
drivingrangen. De slap med få dråber regn og 
der blev gået til opgaven med godt humør. 
 
Kaffe og wienerbasser blev nydt i pausen og 
efter et par timer var boldautomaten fyldt op. 
Et forsigtigt gæt på resultatet. 4-5.000 bolde 
er nu i drift igen. 
  
Baneprojekter og Generalforsamling 
I midten af marts havde vi igen besøg af vores 
snart 89 årig golfbanearkitekt Ron Kirby. 
Samarbejdet startede i 2018 men på grund af 
Covid var det mere end 2 år siden Ron sidst 
lagde vejen forbi for at fortsætte udviklings-
arbejdet på banen sammen med Anders 
Linnet og baneudvalget. 
 
Den rullende renovering af vores teesteder 
fortsatte også fra marts med bl.a. udskiftning 
til singlestyrede sprinklere. 
 
Onsdag den 23. marts blev Kokkedal Golfklubs 
ordinære generalforsamling afholdt på Rung-
sted Gymnasium. Formand Lars Gundorph bød 
velkommen til de 71 fremmødte medlemmer. 
 
Mikael Sternberg fremlagde årsregnskab for 
2021 med et overskud på kr. 352.754 mod 
budgetteret overskud på kr. 593.000. På 
grund af uforudsete omkostninger til 
efterbetaling af overenskomstmæssige 
lønreguleringer på ca. kr. 225.000 fandt 
bestyrelsen årsresultatet tilfredsstillende. 
 
Fremlæggelse af budget for 2022 samt de 
allerede i 2020 besluttede kontingentsatser 
blev sammen med årsregnskabet godkendt af 
forsamlingen. 

Efter tur afgik Annette Larsen og Michael 
Schiedel, der begge var villige til genvalg. 
Bestyrelsen foreslog genvalg og da der ikke 
var indkommet forslag til andre kandidater var 
de hermed genvalgt for en periode på 2 år. 
 
Nigel meldte ud… 
I 2022 kunne Nigel fejre 40 års jubilæum i Kok-
kedal og i starten af året meldte han også ud, 
hvornår festen slutter. Ved udgangen af 2023 
forlader Nigel Willett klubben som Headpro og 
det bliver nogle store sko at fylde med tanke 
på Nigel’s fantastiske betydning for klublivet i 
Kokkedal Golfklub og hans mangeårige virke 
som professionel golftræner.  
 

 

 

 

 

 

April markerede også starten på vores golf-
kurser, flere Demo Days fra Proshoppen og 
ikke mindst ”Klubbens Dag”, hvor frivillige 
traditionen tro hjalp med at gøre klubhus og 
udenomsarealer sæsonklar. 
 
Frugt er sundt og godt. En sponsor meldte sig 
og i hele 2022 var der gratis frugt til juniorer, 
når de mødte op til træning og onsdagsturne-
ring. Tusind tak til Henrik og Tregu ApS for det 
flotte og sunde sponsorat. 
 
Hørsholm Kommune og Team Hørsholm invi-
terede til den årlige markering af de bedste 
idrætspræstationer. Kokkedal Golfklub var 
naturligvis stærkt repræsenteret igen. 
 
Søndag rullede den første klubturnering i 2022 
afsted, men her var de 84 par iklædt huer og 
varmt tøj det meste af dagen. 
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Den traditionsrige Åbningsturnering 24. april 
blev spillet i det svære format Foursome 
Maximum Score og i år var deltagerne opdelt i 
tre lige store handicaprækker. Og der blev 
spillet flot golf trods de mange lag overtøj. 
 
Hektisk maj og skuffende resultater 
Det er vigtigt med et godt kendskab til golf-
reglerne, så man også kan bruge dem til ens 
egen fordel. Knap 80 medlemmer havde valgt 
at bruge en onsdag aften i maj sammen med 
Brian Oswald, som rejser rundt i Danmark 
med hans inspirerende Regel Show og gør 
komplicerede regler nemmere at forstå. 
 
Aftenen startede med fællesmiddag og der 
blev hørt veltilfredse udbrud i hele lokalet. 
Oswald gik herefter på “scenen” og gennem-
gik en række golfregler på hans lærerige og 
altid morsomme facon. 
 
Klubbens elitehold for damer og herrer tog hul 
på sæsonen med dobbelt program den 7. og 
8. maj. Damerne i 1. division vandt begge deres 
matcher mens herrerne ligeledes i 1. division 
tabte begge deres matcher. Det skulle vise sig 
at blive en tendens resten af sæsonen. 
 
Velkommen til… 
I maj var der opstart på klubbens nye 
starterfunktion og Mads Thuesen fik 
fornøjelsen af at “klippe det røde bånd”. Og 
selv om vi ikke var helt på plads med  

 
starterpult og den tekniske opsætning, fik 
både medlemmer, greenfee gæster og Mads 
nogle herlige timer sammen. 
 
– Det er virkelig sjovt det her og folk er så  
overraskede over, at der står et levende 
menneske og byder dem velkommen til dagens 
runde, fortalte Mads allerede efter en times 
vagt. – Og særligt vores greenfee gæster bliver 
meget glade for den lille gave, som de får inden 
tee-off. 
 
18 medlemmer meldte sig som frivillige til 
starterfunktionen. Vi forsøgte at sætte vagter 
på de dage, hvor der var ekstra pres på banen 
og ud over at byde velkommen til medlemmer 
og gæster, var den vigtigste funktion at sikre 
at starttiden blev overholdt – og bolden blev 
sendt afsted hverken før eller efter. 
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Pink Cup og et par triste sager… 
Vi har de sidste mange år ikke haft sager i 
Ordens, regel & handicapudvalget. I starten af 
sæsonen var der desværre 2 sager. 
 
Den ene vedrørte eksklusion af et medlem 
grundet overtrædelse af klubbens etiske reg-
ler. Den anden vedrørte gentagne overtrædel-
ser af No show reglerne. Det pågældende 
medlem blev udelukket fra GolfBox / spil på 
Kokkedal i 4 uger, såfremt vedkommende in-
den for 4 uger igen overtrådte vores No show 
regler. 
 
MedlemsService kørte i foråret en løbende 
kampagne for at sætte fokus på ”No Show”. 
Heldigvis hjalp det på kort tid og i årets løb var 
antallet af ikke-bekræftede-starttider tæt på 
acceptabelt. 
 
Dameklubben arrangerede igen Pink Cup til 
fordel for kampen mod brystkræft. Et stort og 
flot arrangement, hvor der igen blev indsamlet 
et utroligt imponerende beløb på kr. 83.000. 
 
Kokkedal Slot Copenhagen var sponsor for 
årets Golf Cup, hvor der blev spillet fire klub-
turneringer med præmier i både hver turne-
ring og til de bedste spillere på ranglisten. 
 
MedlemsService måtte lige opfriske vores 
“GOD STIL” kampagne fra sidste år. Som en 
kærlig reminder til alle om hvordan vi gør i Kok-
kedal Golfklub. 
 

Et punkt trængte til særlig påmindelse, nemlig 
hastighed på Kokkedal Allé. Der blev fortsat 
kørt alt for stærkt på en smal Allé, hvor skole-
børn og golfspillere krydser vejen og der luftes 
hunde både med og uden snor. Og sørme om 
der ikke også trækkes heste på kryds og tværs 
både morgen og aften. 
 
Sæt nu farten ned og nyd de smukke omgivel-
ser lød opfordringen. Vi skal nok nå det hele 
alligevel. 
  
Et godt sted… 
Vi havde igen det årlige besøg af en ekspert fra 
Turf Grass i Irland, som rådgiver golfbaner over 
hele verden til optimal pleje af græsset. Og vi 
var et rigtig godt sted med de tiltag som er 
blevet foretaget gennem de seneste år. Rigtig 
godt endda. 
 
Det betød at greenkeeperne nu startede med 
at sænke højden af græsset på vores fairways. 
I perioden efter betød det en del afklip og 
fremover blev der anvendt en række nye tek-
nikker for at skabe et tættere græstæppe. 
 
Et nyt adgangssystem i vores bagrum blev 
installeret og forberedelserne til årets Kokke-
dal Uge gik i gang med bl.a. at søge efter frivil-
lige til at hjælpe Café Backtee med deres 
”Midtvejsbar”. 
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Lotte kan stadig… 
Lotte Greve repræsenterede sig selv, Danmark 
og Kokkedal Golfklub ved 2022 European Seni-
ors’ Championship, der blev spillet i midten af 
juni på Parnu Bay Golf Links, i Estonia. 
 
Det blev til en fantastisk sølvmedalje… så tæt 
på at vi skulle have hørt ”Der er et yndigt 
land.”. Stort tillykke. 
 

 
 
Nigel’s store dag… 
I 1982 skrev en ung, engelsk og dygtig golfspil-
ler kontrakt med Kokkedal Golfklub og til-
trådte stillingen som Head Pro. I 2022 kunne 
Nigel Willett fejre 40 år og efter hans ønske 
blev det markeret i forbindelse med den tradi-
tionsrige ”Pro’ens Bestball” i Kokkedal Ugen.  
 
Over 200 medlemmer, familie, venner og kol-
legaer mødte op til reception fra kl. 16 til 18 og 
vejrguderne var i sandhed med arrangemen-
tet. En flot buffet og sommerens liflige sorti-
ment af hvid og rosé samt kølig fadøl bød gæ-
sterne velkommen og som altid stillede mange 
frivillige medlemmer op for at hjælpe på da-
gen. Tusind tak for jeres altid store opbakning. 
 
Gavebordet blev hurtigt fyldt med hilsner fra 
nær og fjern og klubbens golfmanager påpe-
gede i hans opvarmningstale til aftenens fest-
middag, den kæmpe betydning Nigel har haft 
for klubbens sportslige udvikling og ikke 

 
 
mindst det fantastiske hyggelige klubliv, som 
kendetegner Kokkedal Golfklub. 
 
Efter et par timers velfortjent pause kunne 
Nigel Willett byde velkommen kl. 20 til afte-
nens totalt udsolgte festmiddag. Et voldsomt 
skybrud med lyn og torden lagde ikke en dæm-
per på festlighederne. 
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Kokkedal Ugen 2022… 
Et spændende program med flere nyheder, 
herligt sommervejr og mange hyggelige afte-
ner på terrassen. Kokkedal Ugen 2022 var igen 
en succes og med et højt deltagerantal. 
 
Et par højdepunkter var at Holger Dock løb 
med sejren i Kokkedal Cup og det nye koncept 
”Drive, Chip & Put” for juniorer blev yderst 
positivt modtaget. 
  

 
 
Lørdag sluttede Kokkedal Ugen 2022 med en 
fantastisk smuk og solrig dag, 180 deltagere på 
banen til holdturnering, lidt over 100 gæster til 
festaften i teltet og det “Det Glade Vanvid” 
præsenteret af Café Backtee  
 
Café Backtee tilbød i år et helt specielt kon-
cept… 5-retters menu samt vin, øl og soda-
vand, kaffe samt avec ad libitum fra kl. 19.30 til 
22.30 og tilsat et smukt pyntet festtelt og et 
imponerende lydniveau fra glade gæster blev 
det en magisk aften. 
 
Anker og Jens styrede med myndig hånd både 
præmieoverrækkelse og lodtrækning af et utal 
af klappepræmier efter kl. 22.15, så vinderbille-
det måtte klares i skæret fra varmelamper og 
blitz. 
 
Der var glæde og kærlighed i luften, så den tra-
ditionsrige “tak for ugen tale” blev gemt til 
disse linjer. TUSIND TAK til alle frivillige – uden 
jeres indsats var det ikke muligt. 
 

 
 
Turneringsledere og -hjælpere, “pølse M/K’er” 
i Midtvejsbaren og ikke mindst Jørn-Ole for 
kyndig tilrettelægning af turneringsprogram-
met. 
 

 
 

 
 
Sponsor for Afslutningsturneringen var igen i 
år VW Autohuset Hørsholm og vi havde fornø-
jelsen af Jeannett & Bo Johansens selskab 
både på banen og til festaftenen. Tusind tak 
for jeres støtte. 
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Danmarksmesterskaber… 
Juli byder altid på sommerturneringer i både 
Dame-, Herre- og 60’er klubberne, men ellers 
er der lidt mere ro i den lille forening. 
 
Bortset fra i Silkeborg, hvor Christina Thouber 
deltog i den internationale amatørturnering 
DILAC. Om hun vandt? Naturligvis gjorde hun 
det. Kæmpe tillykke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men straks fra august er der fuld fart på igen. 
Lad os starte med det bedste af det bedste. 
Lotte Greve genvandt DM for senior Ladies i 
Næstved Golfklub uden at det rigtigt blev 
spændende. Stort tillykke Lotte. Der var ikke 
deltagelse fra andre Kokkedal spillere til Senior 
DM, men i Kalø til DM Mid-age var Kokkedal 
repræsenteret af Jesper Leander Poulsen, der 
dog sluttede i den tunge ende feltet. 
 
Årgangsmesterskaber for U12 op til 16 år blev 
afviklet i Korsør Golfklub. I U12 drenge blev 
Thomas Leander Poulsen en flot nr. 2 – blot et 
slag fra 1. pladsen. Godt spillet Thomas. 
 
Venskaber er godt… 
Den årlige venskabsmatch i Hørsholm for Ny-
golfere mellem Hørsholm, Kokkedal og 
Furesø, blev gennemført i super dejligt vejr 
med temperatur over 25 grader. 
 
Der var i alt 68 aktive spillere på banens 9 hul-
ler vest, hvor der blev spillet greensome spe-
cial, ( 2 spillere om en bold). Efter matchen var 
der fælles middag, hvor diverse situationer 
omkring spillet var oppe til debat, og nye ven-
skaber blev knyttet. 
 
Efterfølgende var der præmieuddeling til de 10 
første par og en del klappepræmier. Tak til alle 
sponsorerne, de 3 begynderudvalg, Proshop-
perne fra klubberne og Hørsholm Golf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangementet sluttede med en invitation fra 
Furesø Golf til venskabsmatch i 2023.  
  
Flotte resultater 
Vi dykker ned i lidt udvalgte sportslige højde-
punkter. En afdeling af Senior Elite Tour blev 
spillet i Hedeland Golfklub og Merete Schiøtz 
vandt i flot stil Senior Damer. Kæmpe tillykke. 
 
Mid-age damer havde deltagelse af Anne 
Orholm Nielsen og hun spillede sig til 2. plad-
sen. I Veteran herre blev Jørgen V. Svendsen 
nr. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Thouber var i omspil om English 
Open. Det blev tabt til Alessia Nobilio, men 
vores Kokkedal landsholdsspiller kunne allige-
vel skrive et flot internationalt resultat på 
meritlisten. 
 
“Mon vi snart kunne få lidt vand til bane” var 
et af de store samtaleemner i juli og august og 
så kom det – lige til årets klubmesterskaber. 
Det gav naturligvis lidt udfordringer for 
turneringsledelsen, men som altid blev det løst 
på bedste vis. 
 
Lørdag blev de første 18 huller afviklet med lidt 
afbrydelser og forsinkelser, mens 2. runde i de 
åbne mesterskaber blev afkortet til 12 huller.  
Søndag kunne de sidste 18 huller så afvikles og 
efter et par udfordrende dage for spillere og 
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frivillige blev de nye klubmestre og runner-ups 
fejret med klapsalver, gavekort og blomster. 
Banen blev rost af alle deltagerne – greens har 
næppe rullet bedre nogensinde trods regnen. 
 
Åben række Herrer: 
Klubmester Jesper Lerchedahl 
Runner-up Kasper Hooge Steen Berg 
Åben række Damer: 
Ikke afviklet 
Mid-age Herrer: 
Klubmester Jesper Lerchedahl 
Runner-up Jesper Leander Poulsen 
Mid-age Damer: 
Klubmester Karen Margrethe Juul 
Runner-up Trine Leander Poulsen 
Senior Herrer: 
Klubmester Michael Schiedel 
Runner-up Morten Dahl Sørensen 
Senior Damer: 
Klubmester Lotte Greve 
Runner-up Merete Schøitz 
Veteran Herrer: 
Klubmester Nigel Willett 
Runner-up Niels Larsen 
Veteran Damer: 
Klubmester Annette Cortsen 
Runner-up Hanne Flou-Jensen 
Super-Veteran Herrer: 
Klubmester Stephen Taylor 
Runner-up Henrik Dorn 
Super-Veteran Damer: 
Ikke afviklet 
Junior Drenge: 
Klubmester Carl Magnus 
Runner-up Pelle Bergquist Østergaard 
Junior Piger: 
Klubmester Helene Keil 
Runner-up Cecilie Fetterlein Nørgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets sidste højdepunkter 
Ville Dameholdet vinde kvalifikationsmatchen 
mod Hornbæk og rykke op i Elitedivisionen fra 
2023? Kunne Veteranholdet vinde semifinalen 
over Århus og spille om guldet ved DM for 
Veteraner? 
 
Fuldt hus og succes på alle fronter. Tillykke til 
Christina, Molly, Kathrine, Karen Margrethe, 
Stine og holdkaptajn Morten med opryknin-
gen til landets bedste række. 
Det bliver spændende at følge jer til næste år. 
 
Tillykke til Merete, Annette, Niels, Henrik, Ole, 
Helge, Jørn og Erik. Danmarksmester for Vete-
raner 2022 efter en suveræn indsats mod 
Simon’s GK. Med på holdet i år har også været 
Gitte, Linda og Nigel. Der er allerede store for-
ventninger til den kommende sæson. 
 
Årets Ægtepar turnering blev afviklet i smukt 
men blæsende sensommervejr. Kampen om 
det smukke laksefad stod mellem 44 par 
fordelt i 2 præmierækker, som i år var blevet 
døbt X & Y. Samlet vinder ville så blive det par 
med den bedste score i begge rækker. 
 
BMW Jan Nygaard i Lyngby hørte at 
turneringen stod uden sponsor og sprang til 
med meget kort varsel. Tre smukke og nye 
elbiler stod til udstilling og inspiration under 
hele turneringen og mange deltagere 
benyttede lejligheden til at sætte sig bag rattet 
og drømme. 
 
De havde prøvet det før og nu gjorde de det 
igen. Gitte Fischer og Thomas Koefoed blev 
samlet vinder af Ægtepar turnering 2022. 
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Bestyrelsen 2022 

• 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 2024) 
Annette Larsen (på valg 2024) 

 
Medlemsstatus (før statusændringer) 
Pr. ultimo 2022 så tallene således ud: 

• Ass. medlemmer 26 
• Årgang 1993 9 
• Årgang 1994 4 
• Årgang 1995 10 
• Årgang 1996 7 
• Årgang 1997 15 
• Årgang 1998 6 
• Årgang 1999 5 
• Årgang 2000 10 
• Årgang 2001 7 
• Årgang 2002 11 
• Årgang 2003 16 
• Junior 91 
• Puslinge 13 
• Long Distance 28 
• Par 3 6 
• Senior fuldtid 933 
• Senior hverdag 58 
• Passive 101 

 
 

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. brændstof, vand samt maskinreparatio-
ner. Med forøgede indtægter men også de 
noget uventede store merudgifter blev års- 
resultatet et overskud på kr. 52.785 mod et 
forventet budget på kr. 337.000, og det finder 
bestyrelsen trods alt tilfredsstillende. 
 
Velkommen til et spændende 2023 
Vi fortsætter det vigtige udviklingsarbejde på 
både banen, klubhuset og de øvrige faciliteter 
i 2023. 
 
Forhåbentlig får vi en afklaring fra Hørsholm 
Kommune om både vores klubhusprojekt og 
lige så vigtigt vores ansøgning om at etablere 
en ny vandboring. 
 
Budget 2023 er udfordret af generelt stigende 
omkostninger og derfor er bestyrelsen tvun-
get til at bede om en højere kontingentstig-
ning end normalt. 
 
Heldigvis har vi fuldt medlemstal fra starten af 
2023, venteliste, udsolgte golfkurser og fort-
sat stor interesse for at blive en del af Kokke-
dal Golfklub. Det styrker vores tro på at vi fort-
sat kan sikre en sund drift af klubben. 
 
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 2022 (51. regnskabsår) 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2022. 
 
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 27. februar 2023 
 
   
   

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    /      2023 
 
 
_______________________________________ 
 
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 
2022, 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 2022 samt af resultatet af klubbens aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 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 2022 og 20223. 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. 

  

 

16 



  

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 27. februar 2023 
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 2022 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 25 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 
efterfølgende år. 
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