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Beretning - Oktober 2018 
 

Opsummerende beretning til Generalforsamlingen: 

Som bestyrelse har vi anset det for afgørende at støtte og videreudvikle The Scandinavian som en 

‘MEDLEMSKLUB’. 

The Scandinavian er blandt Europas bedste golfanlæg, og et sted hvor medlemmer og deres gæster 

er hjerteblodet i alt, hvad vi arbejder for. 

Vi ønsker at skabe langsigtede relationer med vores medlemmer med prioritering af kvalitet, service 

og tilgængelighed. 

Det inkluderer alt det arbejde som både administration med David i spidsen, bestyrelsen og vores 

mange frivillige gør for konstant at sikre et passende aktivitetsniveau og realisering af en række 

unikke medlemsfordele. Alt sammen indsatser, som bidrager til den fantastiske oplevelse som et 

medlemskab af The Scandinavian tilbyder. 

Udover at have fokus på at være en klub for medlemmerne, så bygger The Scandinavian naturligvis 

også på et fundament af kvalitet som ikke alene omfatter banerne, men også de øvrige faciliteter i 

vores klub og ikke mindst en række extra kvalitetsfordele for medlemmerne. Et unikt program af fx 

venskabsklubber. 

Men vi anser det også for en afgørende kvalitet at der ALTID fokuseres på TILGÆNGELIGHED for os 

som medlemmer. 

At man altid har mulighed for at spille eller træne, er vigtigt både for gamle og nye medlemmer, og 

dermed en afgørende kvalitetsforskel ifht andre klubber i Danmark og det er derfor et ufravigeligt 

princip også i årene der kommer. 

Vi vil også gerne huske at takke ALLE som tager del i samarbejdet i The Scandinavian: 

- Selskabets bestyrelse samt ikke mindst David og hans stab, som vi i klubbestyrelsen har et 

storslået samarbejde med, 

- Specifikt vil vi også takke greenkeeper staben, som alle ved har haft svære 

arbejdsbetingelser i 2018, men har kæmpet en brav kamp 

- Og så naturligvis alle medlemmerne, nye som gamle, som uden tvivl er det vigtigste element, 

og som sikrer at vi kan fortsætte arbejdet med at realisere visionen bag The Scandinavian. 

 

Endelig vil bestyrelsen også lige sende en særlig tak til alle jer som frivilligt bruger jeres tid og 

opmærksomhed til at sikre, at der drives aktiviteter for bredden, eliten, forretningsnetværk, herre- 

og dameklub osv. Det er et uvurderligt arbejde som alle i klubben skal huske at sætte pris på. 

Uden sammenspillet mellem alle disse grupper var det ikke lykkedes at tiltrække medlemmer i en 

grad som det er tilfældet over de sidste par år! 
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Ikke alene ser vi en stor stigning – I kan se tallene i den fulde beretning – men det er også væsentligt 

for vores fremtid at det er, det jeg vil tillade mig at kalde DE RIGTIGE nye medlemmer. 

Jeres proponeringer gør, at vi har en meget større chance for at tiltrække nye medlemmer, som 

ønsker at være en del af klubben i årene fremover og ikke mindst medlemmer som deler vores 

indstilling til golf og overordnede værdisæt. 

Og hvis nogle skulle have glemt vore værdisæt, så får I en hurtig genopfriskning her.: 

Respekt for Golfspillet, Stedet og Hinanden. 

Vi vender tilbage til værdisættet senere på generalforsamlingen, men disse tre ting skal gennemsyre 

alt hvad vi alle gør i relation til The Scandinavian – for bestyrelsen er det de grundlæggende 

elementer for arbejdet! 

Vi møder ofte spørgsmålet - hvornår er der ”balance” i økonomien 

Og med den udvikling vi er midt i nu nærmer vi os naturligvis og vi anser det for at være realistisk at 

break even sker omkring 2020. 

En række tiltag for 2019 sæsonen, som vi behandler senere på generalforsamlingen, er vigtige for at 

den lidt mere langsigtede plan kan falde på plads, så vi kan begynde at fokusere på nogle af de helt 

langsigtede overvejelser om videreudvikling. 

Vigtigst lige her og nu er at vi lykkes med at fastholde den meget positive udvikling i antallet af 

medlemmer OG DER SPILLER VI ALLE EN VIGTIGE ROLLE. Lad os fortsætte det utroligt store arbejde 

som vi ser alle deltage i – at byde nye velkommen og give dem den rigtige oplevelse som 

medlemmer af The Scandinavian Golf Club. 

Vi kan naturligvis ikke undgå at berøre sommeren 2018, som jo bød på store udfordringer ifht at 

holde kvaliteten af banerne høj. 

Året bød på ekstrem tørke og selvom vi har meget vand til rådighed og på mange områder er 

avancerede, så udfordrer det en bane som er bygget til at dræne godt. Vi afsøger derfor muligheder 

for at øge reserverne i årene fremover. I den løbende kommunikation fra Russel og staben har I 

kunne følge med i arbejdet og planerne og vi er øjensynligt bedre rustet til evt kommende 

vejrmæssige udfordringer – der arbejdes sideløbende med både at sikre et beredskab, og at sikre at 

vore baner er tilbage i vanlig international standard ved starten af 2019 sæsonen. 

Bestyrelsen følger arbejdet tæt og har stor tillid til, at der træffes de rigtige beslutninger! 

Og dermed er vi nået til enden af den beretning, som bestyrelsen har valgt af aflægge for året 2018.  

I sandhed et år som har udfordret banen, alle medarbejdere og ikke mindst os alle som golfspillere – 

men også et år som har givet os tro på at visionen om hvad The Scandinavian er og fortsat skal være, 

holder 100% og at vi kan fastholde vore værdier og ikke mindst retningen og måden vi arbejder med 

klubben på. Medlemsorienteret, med fokus på kvalitet og tilgængelighed! 
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Bestyrelsens fokus, ansvars- og opgavefordeling 
 

BESTYRELSENS UDGANGSPUNKT – FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF 

MEDLEMMER 

Signalet fra ejerne/selskabet er, at de gerne ser at vi udvikler en ”medlemsklub” – 

og dermed en invitation til at vi i klubben påtager os et ansvar i forhold til 

involvering i planlægning, arrangementer osv. 

I den sidste ende er det vigtigt for udviklingen af klubben, at medlemstallet 

udbygges så de økonomiske forudsætninger for at kunne opretholde den ønskede 

kvalitet og fortsatte udvikling af faciliteterne. 

I klubbens bestyrelse har vi naturligvis drøftet nogle af de ønsker vi hører fra 

medlemmerne omkring f.eks. vintertræningsfaciliteter, par 3 bane, medlemslounge 

osv. – men vi fokuserer på den korte bane på at tilføre værdi til medlemsskabet og 

skabe en klubkultur, via aktiviteter, medlemstilbud osv., så vi via et øget 

medlemstal og dermed bedring af økonomien opfylder forudsætningerne. 

Derfor har prioriteringen i 2018 været at tilrettelægge indsatser og 

medlemsaktiviteter, der er med til at fastholde bestående medlemmer og sikre, at 

vi byder nye medlemmer velkomne og integrerer dem med andre medlemmer, så 

de hurtigt føler sig som en del af klubben. 

Ser vi på antallet af nye medlemmer og medlemmernes opbakning og deltagelse i 

klubaktiviteter har vi opnået gode resultater. 

Medlemsudviklingen i tal: 

 Antal medlemmer 

Primo 2017 680 

Primo 2018 655 

Ultimo 2018 (nu) 742 

Mål 2019 860 
  

Udmeldelser  4 Seniorer;1 Junior;1 Ynglinge;1 Passiv 

 

Denne flotte udvikling kan vi især takke David og hans dygtige stab for. De har 

med en professionel tilgang ydet en kæmpe indsats for at nye medlemmer skal føle 

sig velkomne og hurtigt blive integreret i klubaktiviteter. 

I den forbindelse vil vi gerne takke klubbens medlemmer for aktivt at deltage i 

rekruttering af nye medlemmer og proponere nye medlemmer. 

Vi kan se, at historisk har andelen af medlemmer, der forlader klubben efter det 

første år været for højt – derfor stor tak til klubbens medlemmer for at tage godt 

imod de nye medlemmer – både Womans Only, Gents Club, Elite-ledelsen, trænere 

og Davids team har bidraget til at de nye medlemmer i 2018 føler en særlig 

opmærksomhed og har fået opbygget et værdifuldt netværk. 

Vi møder ofte spørgsmålet - hvornår der ”balance” i økonomien – og vi nærmer os 

så det er realistisk at der er break even i 2020. 

Tak til ejerne/selskabet der ejer anlæg og bane for at stille disse fantastiske 

rammer og en dygtig motiveret stab til rådighed. 
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Vi vægter tilgængelighed og anlæggets kvalitet meget højt – adgangen til at kunne 

booke sig en Tee-tid når det kan passes ind og kvalitetsoplevelsen af at spille på 

baner på international standard er da også blandt de spørgsmål medlemmerne 

tillægger størst betydning i spørgeundersøgelser m.m. 

Vi har fuld forståelse for at den helt usædvanligt lange periode uden regn har 

været en kæmpe udfordring. 

Ved sidste års generalforsamling stod vi stolte og fortalte om banernes evne til at 

tage imod ganske betydelige regnmængder – hvor vi kunne holde banerne åbne 

når banerne omkring os lukkede. 

I år har vi haft det mest fantastiske vejr – og været i underskud for vand fra oven 

efter en sommer næsten uden nedbør. 

Vi har mange små og større forbundne søer på ejendomme og ca. 75.000 m3 vand 

til rådighed. I et ekstraordinært tørt år som 2018 har det desværre ikke været nok 

til at opretholde vores sædvanlige kvalitet på banerne. 

Den eneste mulighed her og nu var at rationere vandet i tide og nedprioritere 

vanding af fairways og tees. 

Derfor undersøger man forskellige muligheder for at øge den vandmængde vi har 

til rådighed. 

Fra klubbens bestyrelse har vi oplevet greenkeeperne og de øvrige medarbejderes 

store arbejde for at begrænse konsekvenserne, en god dialog og kommunikation til 

klubbens medlemmer. 

 

BESTYRELSENS MÅLSÆTNINGER 

I forbindelse med bestyrelsens konstituering og første møder formulerede vi 

fokusområder og målsætninger for bestyrelsens arbejde for 2018: 

• at synliggøre golfklubben over for medlemmerne, lytte til medlemmernes 

forslag og ønsker og løbende informere om nye tiltag og aktiviteter 

• at tilføre værdi via spændende turneringer, tilbud og arrangementer 

• at sikre, at der udvikles en stærk klubkultur og gode sociale relationer med 

udgangspunkt i interessen for golf 

• at udbygge det gode samarbejde med banens administration, trænere, 

greenkeepere og medarbejdere i restauranten 

• at fortsætte udviklingen af aktiviteter, sociale arrangementer m.m. i 

samarbejde med administrationen og selskabet  

 

SAMARBEJDE MED SELSKABET OG ADMINISTRATIONEN 

Der har været vigtigt for golfklubbens bestyrelse, at administrationen/shoppen, 

restauranten, trænere mfl. og golfklubben samarbejder om at skabe rammer hvor 

medlemmerne oplever imødekommenhed, en god atmosfære og en høj grad af 

kvalitet. 



 

Side 5 af 9 
 

Det er i høj grad lykkedes og vi oplever at alle arbejder dedikerede for at vi i 

fællesskab kan levere kvalitetsoplevelser både til vores medlemmer og vores 

gæster. 

 

MEDLEMSKOMMUNIKATION M.M. 

Information og kommunikation til medlemmerne spænder fra information om 

banen, åbningstider, aktiviteter osv. 

Med henblik på at tilrettelægge en kvalificeret information og kommunikation blev 

der primo 2018 udarbejdet en kommunikationsplan med en fordeling af de opgaver 

administrationen henholdsvis klubbens bestyrelse informerer om. 

Vi er naturligvis interesserede i at høre medlemmernes oplevelse heraf og vil 

adressere det i kommende spørgeanalyser. 

 

Medlemsaktiviteter 
 

MEDLEMSTURNERINGER 

Tilslutningen til medlemsturneringer har været meget flot i 2018 og flere har været 

fyldt helt op – det er vi glade for. 

Netop medlemsturneringerne er et godt sted at møde andre medlemmer og 

medlemmer man ikke møder eller spiller med til dagligt. 

Arbejdet med at udvikle medlemsturneringerne, så vi spiller spændende formater, 

har attraktive præmier og mulighed for at mødes og konkurrere er vigtige 

ingredienser, når vi taler klubkultur og sociale rammer. 

Med udgangspunkt i medlemmernes kommentarer og ønsker har vi i 2018 givet 

mulighed for at man kunne begrænse betalingen til klubturneringerne til en 

engangsbetaling, som gjaldt alle klubturneringer og som bl.a. omfattede 

baneforplejning. 

94 medlemmer valgte at gøre brug af dette tilbud, hvilket vi opfatter som en 

succes, som vi derfor vil gentage i 2019. 

 

MEDLEMSMØDER/AKTIVITETER 

Vi må erkende, at medlemsmøder/aktiviteter udover klubturneringerne ikke har 

tiltrukket det antal medlemmer og været de spændende ”faglige” og sociale 

samlende oplevelser, der var målet. 

Vi vil evaluere tilbagemeldingerne og forholde os til medlemmernes forslag. 

 



 

Side 6 af 9 
 

BUSINESS FORUM 

The  Scandinavian Business  Forum er  oprettet  ultimo  2017  og har nu haft 

sin første  sæson  i  2018 – under mottoet ”Viljen til netværk”. 

 

TSBF er nu oppe på ca. 25 medlemmer men vil gerne have flere 

medlemmer/ambassadører for klubben. 

Vi tilbyder et uformelt, men  forhåbentligt givtigt, forretnings-  og golfnetværk 

med min. 6 arrangementer i  2018. 

 

Årshjulet for aktiviteter i 2018: 

• Kick-off-møde nr. 1 med Arne Nilsson gav os ny inspiration til - hvordan man 

bliver bedre til at netværke og få maksimalt udbytte af netværket. 

• Møde nr. 2: Her fik vi instruktion fra Martin Sattrup Christensen til at bruge 

LinkedIn´s værdiskabende værktøjer. 

• På møde nr. 3 var temaet ”disruption” – hvor Stefan Pagels Andersen 

faciliterede en ”ice-breaking”- og team-building workshop. 

• Møde nr. 4 – bestod i at Simone Lemming Andersen holdt et 

inspirationsforedrag om ”Netværk versus networking”. 

• ”Spil dit netværk stærkt !” var temaet for møde nr. 5 – hvor vi satte fokus 

på aktuelle udfordringer samt akutte dilemmaer. 

• Årets sidste møde 31.10 – bliver en ”gæste-invitational” – hvor vi vil 

kombinere en præsentation af klubben, netværket, hygge samt 1 golfrunde. 

 

Endelig afholdes der en workshop sidst på året - med en evaluering af året, 

brainstorm & et årshjul for 2019. 

 

ELITEN OG BRAND OG GOODWILL SPONSORER  

Team Scandinavian er nu i 1. division for herrer!  

Efter en meget spændende oprykningsmatch dag, lykkedes det spillerne at slå Sct. 

Knud. Derved er 1. holdet nu i 1. division, kun en division under Santander-

divisionen, som er den bedste. 

Der kommer en del nye spillere til i 2019, unge og dygtige – det bliver spændende 

at se udviklingen. 

 

2. holdet bevarer sin plads i 3. division 

Trods svære modstandere lykkedes det holdet at blive i 3. division og holdet har 

efteråret og vinteren til at komme i endnu bedre form, så oprykning til 2. division 

næste år bliver en realitet. 2. holdet skal være talentudviklingsspillere og der er 

der endnu større fokus på i 2019.  

Seniorholdet er nu i 2. division 

Allerede efter 2. spillerunde i juni stod det klart, at seniorholdet havde spillet sig til 

oprykning til 2. division. Holdet stiler mod endnu en oprykning i 2019. 

 

Andre turneringer 

Vi har en vinder af en Nordic League turnering, som er en del af Ecco Touren, og 

herudover har vi en junior med bronzemedalje fra Danmarksmesterskaberne, og 

flere juniorer, som har været på 1. og 2. holdet i sæsonen.  
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Sponsor 2019 

Endnu tak for støtten i 2018  - ethvert bidrag fra sponsorer tæller og vi håber at 

sponsorgruppen kan udvikles, så spillerne får endnu bedre muligheder for at 

repræsentere klubben og således , at vi kan blande os blandt de allerbedste i 

Danmark og udvikle helt specielle talenter.  

Vi vil arrangere 2 sponsor events i 2019. 

 

WOMAN ONLY 

The Scandinavians dameklub, Woman Only, har 30 aktive damer ud af 115 

kvindelige medlemmer i klubben.  

 

WO mødes hver onsdag til hygge, træning og spil på banen. Camilla underviser 1 

time, hvorefter damerne spiller 9 eller 18 huller på banen, hvor Camilla går 2-3 

huller med hvert hold og giver gode råd.  

 

I årets løb har WO afholdt Ladies Invitational, som altid er en stor succes, hvor 

medlemmerne kan invitere medlemmer fra andre klubber til spil og efterfølgende 

spisning.  

 

Derudover har WO afholdt Pink Cup, hvor overskuddet går til Kræftens 

Bekæmpelses arbejde med brystkræft, hvor WO også i år fik støtte af nogle af 

herrerne i den gode sags tjeneste.  

 

WO havde en skøn udflugt til Sverige i september, hvor der var 22 damer, som 

spillede Falsterbo med efterfølgende frokost.  

 

Året afsluttes med en scramble fra bagklodserne.  

 

Vi opfordrer alle klubbens damer til at komme og være med i Woman Only. 

 

 

GENTS CLUB 

Herreklubben, Gents Club har i 2018 overgået alle tidligere år i antal medlemmer, 

antal nye medlemmer og generel aktivitet. I år har GC således 154 medlemmer, 

hvilket er en vækst på 20%. Og succesen kunne ikke fortsætte uden det 

utrættelige arbejde som GCs ressourcegruppe på 5 medlemmer leverer – ingen 

nævnt, ingen glemt 😊 

 

De fleste medlemmer ved sikkert at torsdage er GC dage. I 2018 har vi for første 

gang krydret det med 9 weekenddage, så flere har mulighed for at deltage.  

Det har vist sig som en stor succes og har øget antal aktivt deltagende fra 71- til 

81% af medlemmerne af GC. 

Vi fastholder stadig principperne for The Scandinavian, så banerne lukkes IKKE på 

GC dage (bortset fra 5 gunstarter). Ingen af de øvrige medlemmer vil derfor opleve 

at GC fylder eller generelt er til gene.  
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Vi har derudover i årets løb samarbejdet tæt med klubben om aktivt at deltage i 

indslusningen af nye medlemmer. Målet er at sikre at alle føler sig velkomne, og 

hurtigt får opbygget et netværk af nye golfvenner. 

Det er et samarbejde som vi er stolte af og som vi ser som en meget vigtig del af 

Gents Clubs berettigelse også i årene fremover. 

 

Overordnet har Gents Club alene som formål at skabe rammerne for at så mange 

medlemmer som muligt kan udvide deres golfnetværk, spille lidt god golf og være 

de bedste ambassadører for The Scandinavian, hjemme såvel som ude omkring på 

andre baner. 

 

Og god golf bliver der spillet – til vores netop overståede Texas Scramble var 

vinderscoren fx 11 under par! 

Der er således hård kamp om pladserne i de 3 gennemgående turneringer, som 

først endeligt afgøres ved afslutningen lørdag den 27. oktober. 

 

Vi glæder os til at kunne fortsætte succesen med Gents Club i 2019 og byde endnu 

flere medlemmer velkommen. 

 

Planlægning 2019 
 

PLAN FOR ÅRETS AKTIVITETER 

Når foråret er på vej, glæder vi os til at komme i gang og vi går rastløse rundt og 

venter på at vejret og banen er klar til sæsonen. 

Vi ved, at mange sætter pris på at kende planen og have mulighed for at reservere 

plads i kalenderen – så man ikke risikerer at gå glip af en spændende aktivitet eller 

turnering.  

Derfor kan vi allerede nu vedlægge planen for turneringer m.m. i 2019 med årets 

beretning. 

Der kan naturligvis komme yderligere aktiviteter m.m. i løbet af året, hvis der 

kommer gode ideer eller initiativer, som vi gerne vil tilbyde medlemmerne. 

NYE GOLFREGLER 

Som bekendt træder nye golfregler i kraft i 2019. 

Overordnet set er der tale om en forenkling af de hidtidige regler og samtidig en 

opfordring til at ”spille med tempo”. 

Netop Flow på banen og den tid der skal afsættes på en runde golf er et af de 

forhold der prioriteres både af nye og erfarne golfspillere. 

I kampagnen ”spil med tempo” præsenterer Dansk Golf Union 6 gode råd til en 

opmærksomhed og adfærd, der kan sikre, et godt og hurtigere flow på banen. 

MEDLEMSTILBUD - REGELARRANGEMENT 
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Som et tilbud til medlemmerne har Camilla har tilrettelagt nogle 

regelarrangementer, hvor de der ikke kan vente har mulighed for at stifte 

bekendtskab med de nye regler – regelarrangementer vi vil følge op på med 

informationer m.m. i starten af det nye år. 

KONTINGENTER FASTHOLDES UÆNDRET SÅFREMT 

GENERALFORSAMLINGEN TILTRÆDER BESTYRELSENS BUDGETFORSLAG 

I forbindelse med kassererens gennemgang af budget for 2019 vil bestyrelsen 

foreslå, at kontingenterne for sæsonen 2018 fastholdes i 2019. 

Vi håber at vejret er med os, så vi kan spille golf i lang tid endnu her i 2018 – men 

vi vil allerede nu takke for en god sæson. 

 

PBV 

Lars Neumann 

 


