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Klubben overtager shoppen fra Mike

Af Ib Ussing Andersen

Mike vil gerne bruge sin tid på undervisning
frem for at stå i butikken.
Mens Jannik endnu var ansat hos Mike, var de
fælles om salget i shoppen. Mike havde overvejende fokus på de tekniske salg og Jannik på
mode, tøj og accessories. Da Jannik blev ansat
i klubben ved årsskiftet 2016/2017 lavede man
en aftale om, at klubbens personale skulle stå
for betjeningen i shoppen, når Mike ikke var til
stede, mens det fortsat var Mike, der ejede og
drev butikken.

som kontor, bliver en del af shoppen, når Mike
samtidig flytter ind i selve administrationslokalet.
Anders Møller forklarer, at klubben fremover vil
satse på, at mange varer i shoppen skal bære
klubbens logo. Der kommer til at være nogle
nye, eksklusive tøjmærker på hylderne og meget af det med et diskret RGK logo. Herudover
kommer der accessories og bags med logo på.
Vi vil i høj grad satse på varer, der ikke kan købes andre steder end i Rungsted Golf Klub.

Samtidigt er salget af udstyr i shoppen, dels fra
nettet, dels fra store detailkæder blevet udsat
for en hård konkurrence på pris og betingelser,
hvilket har medført, at pro-shoppen i RGK har
set faldende omsætning.
Som Mike siger: Det giver ikke rigtigt mening
for mig at konkurrere med de store spillere på
markedet om at sælge varer med stadigt faldende marginer og så samtidigt stå med risikoen for at brænde inde med et større lager ved
sæsonens udløb. I de 12 år, siden jeg tiltrådte
som pro i RGK har jeg har jeg drevet shoppen,
som var blevet lukket af den tidligere pro. Før
det havde jeg haft pro-shop siden 1982. Så ja,
det er vemodigt at sige farvel til shoppen, men
det var mig, som gik til klubben og foreslog, at
den skulle overtage forretningen.

På udstyrssiden holder vi fast i Callaway og Titleist.
Det er også tanken at man vil koncentrere salget af udstyr omkring demo-dage, hvor professionelle og repræsentanter for de forskellige
mærker kan yde ekspertvejledning og dermed
være med til at skabe omsætningen af teknisk
udstyr uden at skal binde store summer i et
bredt lager med varer på alle hylder.
Anders forklarer yderligere, at det vil være klubbens administrative stab, som vil være ansvarlig
for at passe shoppen og således stå for indkøb
og salg.
Der er lavet en aftale med Mike om, at klubben
overtager shoppens restlager af varer til en pris,
som gør, at Mike ved overdragelsen ikke skal
kommer til at lide noget stort tab på det resterende varelager og som klubben forhåbentligt
kan afsætte uden tab.

Der er således indgået en aftale mellem Mike
og RGK om, at klubben overtager shoppen fra
1/10, 2020.
Der bliver ikke ændringer i shoppens fysiske
rammer ud over, at den del som Mike bruger
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For enden af bordet her er det Jonas’ bedre halvdel,
Anna Hedegaard, der serverer. Også parrets datter,
Tilde, er jævnligt med til at sørge for gæsterne
sammen med den faste tjener
Trine Grønborg Blom.

Af Lars Blicher-Hansen
Foto: Jørgen Jessen

Restauranten i fuld sving igen
Så er der lagt op til et travlt 2. halvår hos Jonas, der nu står som ene-forpagter af vores
restaurant, og hans stab. Mere grill og bedre kommunikation står på programmet.
”Vi glæder os til hjælpe medlemmerne med
at indhente det forsømte med forårets aflyste
familiefester og selskaber”, siger Jonas Preisler, som opfordrer til, at man snarest muligt
får booket de ønskede datoer. Hvad angår
forholdsregler med hensyn til forsamlings-begrænsninger, afstand mellem bordene osv.
er alt på plads for arrangementer med op til
100 gæster efter det noget amputerede første
corona-halvår.

med grillaftener fredag og lørdag og Sunday
Roast familie-arrangementerne søndag aften,
og det glæder vi os også meget til”, siger Jonas. Den nye, 650 kg tunge grill på terrassen
er en gave fra klubbens sponsor Solar Fonden.
Grillen er en Pitmaster BarBQue, specialbygget i USA og importeret til Danmark, hvor den
i 2008 lagde varme og rist til DM i BBQ i 2008
– og vandt. ”Og det forpligter jo”, tilføjer Jonas
med et smil.

En langtidssygemelding i forsommeren fra den
tidligere med-forpagter, Mikkel Laursen, står
Jonas i dag med fuldt ejerskab af driften af
Restaurant Rungsted Golfklub. Mikkels afløser
som souschef med ansvar for køkkenet er kokken Kasper Enkebølle, som også var aktiv bag
gryderne og panderne gennem 2019-sæsonen.
”Efter sommerferien genoptager vi succesen

På et centralt punkt ønsker Jonas opstramning:
”Vi vil gerne bestræbe os på at blive bedre til
at kommunikere med medlemmerne om kommende aktiviteter, dagens ret (og take-away)
mm., fortrinsvis gennem facebook.” Vi vender
tilbage til det emne i næste udgave af Par Excellence.

Jonas med de lækre salater, der følger med til
grillaftenerne.

Kasper Enkebølle er både daglig leder af
køkkenregionerne og grillmester på terrassen.
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Hvorfor skal vi opgradere vandingssystemet,
hvad giver det os?
Som mange har set, er vi i fuld gang med at
opgradere vores vandingssystem på greens og
foregreens til et ”valve-in-head” kontrolsystem
(et system med specielle ventiler i cylinderhovedet). Der arbejdes dagligt på et til to huller
ved green, og flaget står derfor kort af green.

green/forgreen. Det nye kontrolsystem gør det
muligt at styre vandingssystemet mere effektivt, så vores årlige vandforbrug bliver betydeligt mere miljøvenligt.
Alt i alt giver opgraderingen os mulighed for
altid at have greens og forgreens af højeste
standard. Vi opnår konsistens, ligesom vi kan
forbedre den samlede spiloplevelse på banen.

Vi mangler kun få huller og forventer at være
færdige med udgangen af uge 30.
Opgraderingen giver os mulighed for at have
fuld kontrol over hvert enkelt sprinklerhoved,
så vi meget præcist kan styre, hvor meget der
vandes ad gangen på hvert enkelt område af

Tak for jeres tålmodighed, mens arbejdet står
på.

Foruden den svenske konsulent arbejder dagligt fire til
fem af vores egne folk med installationerne. Der ”pløjes”
bl.a. nye render, hvor kabler og ledninger placeres.

Når man ser på, hvor store huller dele af arbejdet kræver,
er det imponerende, hvor lidt der bliver at se efter endt
arbejde.

Efterfølgende monteres de nye sprinklerhoveder, som
giver klart forbedrede muligheder for at styre vandingen
præcist.

Rundt om hver green efterlades ganske små synlige spor,
som meget hurtigt lukker sig ved hjælp af vand og dress.

/Barry Crawford
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Det gode ved corona…
Der blev blandt meget andet skabt
lys og luft mellem 5. og 6. green

Af Jan Frimodt
Foto: Anders Rytter Bockhahn

Som bekendt er intet så skidt, at det ikke er
godt for noget. Det gælder også corona-krisens
begrænsninger: Mindre vold, mere fleksibelt arbejde; mindre stressede fødsler, mere e-handel;
og hallo: en bedre golfbane!
En stærkt vejende grund til, at banen stod så
flot allerede i maj og juni, er, at den havde adskillige ugers ’fred’ for os spillere på et for greenkeeperne særdeles givtigt tidspunkt.

færdigt. Med spillere på banen ville greenkeeperstaben have skullet sprede det ud over en
længere periode.
Og hvad sker der med græs, der har fået masser af topdressing og kan lune sig forårssolen?
Det vokser – surprise! – og skal slås. Så er det jo
godt, at man også har fred til det: ”Jo, bestemt,
vi kunne klippe græsset oftere end normalt,” siger Barry.

Freden varede tre uger, fra Mette Frederiksen 11.
marts trak stikket ud på Danmark, ind til klubben åbnede for spil i tobolde 2. april. Og fortsatte som delvis fred frem til, at der blev åbnet
for firebolde to uger senere.
Da en våd, men meget mild vinter samtidig
skiftede til et lunt, meget tørt forår, viste corona-nedlukningen sig at være et plus. For Course
Manager Barry Crawford og hans folk, der havde arbejdsro. Og for banen, der gennem intens
forårsrengøring blev gjort mere eller mindre
sæsonklar.

De fredelige uger – for Barry var det hans første RGK-sæsonstart – gav tillige mulighed for
at komme i bund med det grundlæggende arbejde på greens: lufte dem, afprøve forskellige
topdressing-metoder, efterså dem, osv. Og med
at rense fairways for gammelt græs.
Alle banens bunkers fik skåret friske kanter i
den fredelige periode. Et arbejde, der normalt
ville tage to-tre uger, nu blev det gjort i løbet af
en uges tid.
15-20 af dem har tillige fået nyt sand. Det skal
bruge tid til at sætte sig – bortset fra de øverste 4-5 centimeter, spillelaget. Det siger sig selv,
at også DEN proces blev speedet op, fordi der
ikke gik spillere rundt i sandet og slog i det.
Arbejdet med at gøre området omkring indspilsgreenen større gik også hurtigt – med det resultat, at der fra midten af april har været mere
fairway/forklædegræs at øve sig fra.

”Det gav os muligheden for virkelig at få topdresset. Ikke kun fairways, men hele banen. Vi
kørte vel ud med 300 tons topdressing-materiale på fairways, andre 50 tons på forklæder
og greens samt 30 tons på teestederne,” siger
Barry Crawford.
Hele dette arbejde kunne hurtigere gøres helt
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Øjeblikke fra juniorugen 2020

Hygge ved bunkeren - stemningen er god.

Tre unge damer der lige får en sludder på putting
greenen.

Det traditionsrige foto på trappen, inden løjerne skydes i gang - bemærk
at alle i 2020 fik ens kasketter

Efter kvalifikation via
putting sluttes ugen af
med ”nærmest” flaget
på 18. green

Buggyen var pyntet fint op til årets ”Beach
Party”
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Oliver Suhr stillede op i Beat The pro
og var -1 efter de 18 huller. En stor
oplevelse for A-rækken at spille med
Oliver.

Bunkeren på par-3 banen blev brugt
som ”strand”, da der var ”Beach Party”.
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Øjeblikke fra juniorugen 2020

Der deltager både høje og mindre
høje juniorer i Junior Ugen.

”Chefen for det hele” Louise
Kistrup giver en fælles besked
til en stor grp.

En hyggelig firebold er på vej ud
og spille scramble.

Undervejs i ugen måtte paraplyerne
frem en enkelt gang.

Indimellem må der hjælp til for at
blive hørt...

”Er der mon en fire-kløver et sted?”

Carla lavede karrierens første birdie
på 15. hul i ”Beat The manager”

Speedgolf...

”Ladies in red”

Efter Ryder Cup´en måtte et par
af de store drenge en tur i søen på
2. hul.

Alle kan trænge til en lille hvil...

TAK til hele JUNIOR TEAM for at
give børnene den bedste start på
ferien.
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Generalforsamling 2020

Fortsat positiv udvikling i RGK
Selvom starten af 2020 har stået i Corona-krisens tegn, har der været en positiv
udvikling i klubben. Medlemmernes appetit på at spille golf har været stor, og stor
søgning til klubben fra nye medlemmer har givet større frihedsgrader til at styre
medlemsudvikling og økonomi.
I corona-krisens skygge var kun knap 40 medlemmer mødt op til klubbens ordinære generalforsamling den 2. juli 2020.

Formanden fremhævede, at medlemsudviklingen i den seneste tid havde været meget positiv. Med den øgede spilleaktivitet er presset
på banen imidlertid blevet stort, og bestyrelsen har indtil videre indstillet optagelsen af
nye medlemmer. Der er således opstået en
ventepulje til medlemskab, der måske kan opleves som en udfordring for nye ansøgere eller
medlemmer, der har foreslået nye medlemmer
til optagelse. Den lette adgang til frit spil på
banen er imidlertid et af de fundamentale og
umistelige kendetegn ved RGK, som netop gør
medlemskabet attraktivt. Den øgede efterspørgsel har bragt klubben i en stærkere position, som, hvis vi administrerer den klogt, giver
mulighed for at gennemføre yderligere forbedringer i klubben på både kort og længere sigt.

Formanden, Morten Eldrup-Jørgensen, bad
indledningsvis deltagerne rejse sig og mindes de medlemmer, der var afgået ved døden
siden sidste års generalforsamling. Herefter
overgik formanden til at supplere den skriftlige
beretning med bemærkninger om året, der gik
og tanker for fremtiden.
Formanden bemærkede, at 2019 havde givet
et beskedent overskud på 77.000,- kr. imod et
budget på 415.000,- kr., men at budgetafvigelsen dog primært skyldtes bevidste merudgifter på banens drift, herunder i forbindelse med
gennemførte ændringer i organisationen.

Formanden og kassereren fremhævede begge,
at værdien af klubbens jorder og banens anlæg i regnskabet er bogført meget konservativt til 8,3 mio. kr. Det giver et godt fundament
for både at gennemføre de allerede planlagte
investeringer og forfølge andre forbedringsmuligheder.

Kasserer Anders Lassen glædede sig over, at
den økonomiske situation er stærk. Vi havde
flere indtægter i 2019 end budgetteret, primært på grund af en positiv medlemsudvikling
og lå væsentligt foran forudsætningerne i den
strategiske investeringsplan fra 2018.

Ny course manager og nye tiltag
I beretningen om det forgangne år fremhævede formanden, at Barry Crawford efter sin
tiltræden som ny course manager i juni 2019
havde gennemført mange forbedringer på banen. Efter ansættelsen af Barry var der også
sket væsentlige ændringer i organisationen,
hvor vi nu har flere sæsonmedarbejdere og
færre fastansatte. Senest havde Barry ansat en
nye deputy manager, Andri Gunnerson, der har

For 2020 budgetteres med et overskud på
450.000,- kr. Det sker samtidig med, at vi
øger anlægsinvesteringerne, hovedsageligt på
grund af investeringer i nye maskiner til banen,
fortsat topdressing af træningsanlæg, nogen
yderligere planlagte forbedringer i klubhuset,
greenkeepergården samt køb af et jordstykke
fra kommunen og anlæggelse af et yderligere
parkeringsareal.
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10 års erfaring fra The Scandinavian og tidligere har samarbejdet med Barry i forbindelse med
opsætning af PGA Malmø til European Tour turneringer.

får mulighed for at erhverve den nuværende adgangsvej samt en del af Fritidshusets areal, så vi
kan etablere væsentligt forbedrede og udvidede indkørsels- og parkeringsforhold.

Udover golfbanen var store dele af landskabet,
herunder skov- og stiområder blevet trimmet,
udtyndet og forskønnet, så den samlede præsentation af banen fremstår skarp. Der var i efteråret 2019 gennemført en renovering af alle
fairway bunkers, og det indgår også i de fremtidige planer at bringe greenbunkers i bedre overensstemmelse med banens originale design.

Et til generalforsamlingen fremsat forslag om
bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve de
pågældende areal blev enstemmigt vedtaget af
generalforsamlingen.
Formanden takkede klubbens medarbejdere
for et godt år, herunder ikke mindst Anders’ og
Mettes indsats i administrationen samt Mike,
Jannik og vicevært Peter Simonsen. Fra oktober
2020 overtager klubben driften af shoppen, så
Mike efter eget ønske kan koncentrere sig om
undervisning og rejser med medlemmerne, og
klubben i højere grad kan bestemme klubbens
sortiment. En løsning, som Mike er meget glad
for.

Morten Eldrup-Jørgensen fremhævede, at vi
med Barry som course manager havde fået en
ganske særlig kapacitet.
I 2019 fik vi omsider en højt kvalificeret og forhåbentlig langsigtet afløsning for Peter og Steen
i restauranten. Jonas og Mikkel slog dørene op
i marts 2019 og har skabt fornyet begejstring
omkring restauranten hos både medlemmer og
gæster. Jonas har i 2020 overtaget det fulde
ejerskab til forpagterselskabet, da Mikkel desværre blev langtidssygemeldt. Vi har dog tillid
til, at Jonas med dygtige medarbejdere og opbakning fra familien kan fortsætte driften af restauranten på samme høje niveau.

Vi ophørte i 2019 med at udgive det traditionelle
klubblad, men gik i luften med det digitale ”Par
Excellence”, der kom i fem udgaver i 2019. Herudover blev der udgivet et RGK Årsblad, som
forventes gentaget i det kommende år.

Bemyndigelse til optagelse realkreditlån

Totaloplevelse der rækker ind i fremtiden

Der var fremsat et forslag til generalforsamlingen om bemyndigelse af bestyrelsen til at optage yderligere realkreditlån på op til 8,6 mio.
kr. Kassereren bemærkede, at det fremsatte forslag ville give bestyrelsen større frihedsgrader
med hensyn til at sammensætte den optimale
finansiering af klubbens drift, herunder kombinationen af langsigtet realkreditlån og løbende
kassekredit. Kassereren gav i samme forbindelse
et overblik over såvel de allerede vedtagne som
mulige senere investeringsforslag.

Bestyrelsen er optaget af, at totaloplevelsen med
vores unikke bane, klubhus, restaurant, proshop
og kultur vedbliver med at blive forbedret.
Efter de seneste renoveringer er klubhuset i god
stand på 1. sal, og fokus flyttes nu til at forbedre indgangsområdet og omklædningsforholdet,
ligesom klubhuset trænger til en samlet udvendig istandsættelse.
Efter tre års forhandlinger med Hørsholm Kommune i fælles fodslag med alle klubbens naboer er det lykkedes at opnå en løsning, hvor alle
tidligere planer om kommunens samlede salg af
Ulvemosehuset, Fritidshuset og Rungsted Golfklubs adgangsvej er taget af bordet. Status er
nu, at Ulvemosehuset kommer til at bestå, at
Fritidshuset udbydes til salg med krav om bevarelse af de gamle facader mod nord og øst
og – ikke mindst – udsigt til en aftale om, at RGK

Generalforsamlingen godkendte på den baggrund bemyndigelsen til bestyrelsen.

Sportslige begivenheder
Den store sportslige begivenhed i 2019 var
European Senior Mens’ Team Championship,
som blev afviklet meget professionelt, med
sikker hånd fra Anders og Mette, Barry og
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hans stab, Jonas og Mikkel samt stor hjælp fra
mange frivillige medlemmer. Klubben modtog
efterfølgende stor ros for arrangementet fra en
række af de deltagende lande.

ankomst- og parkeringsforhold, forbedring af
putting green og træningsfaciliteter mv.

Ny generalforsamling
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring
af vedtægternes § 3, stk. 4 vedrørende frist for
meddelelse om ændring af medlemsstatus. Da
færre end 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret, måtte der imidlertid
indkaldes til ny generalforsamling til endelig
vedtagelse af forslaget inden for fire uger.

Af egne sportslige præstationer fremhævedes
Anne Normanns perlerække af danske og internationale triumfer.
Afslutningsvis takkede formanden klubbens
mange frivillige i de forskellige udvalg samt
klubbens værdifulde sponsorer.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og trods det beskedne deltagerantal udspandt der sig efterfølgende en konstruktiv debat om udveksling
af maskiner med andre golfklubber, anvendelse
af singleklippere, planer for etablering af nye

Efter genvalg af revisor og bestyrelsesmedlemmer på valg kunne dirigenten, Per Sørensen, afslutningsvis takke for god ro og orden
og formanden takke dirigenten for mødeledelsen.
/MB
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