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Bestyrelse og personale pr. 31.12.2019 i Asserbo Golf Club:  
  
Bestyrelsen  
Peter Fredgaard   Formand 
Ib Lyng   Næstformand 
Hans-Otto Jørgensen  Hon. Kasserer      
Vibeke Lund     Hon. Sekretær     
Axel Bistrup 
Kim Nissen   
Ida Bratting Kongsted 
 
Sekretariat  
Annie Christensen         Clubmanager 
Charlotte Christensen   Bogholder  
 
Greenkeeper  
Steen Mikael Petersen    Chefgreenkeeper  
Jackie Larsen    Greenkeeper  
Kjeld Fredriksen    Greenkeeperassistent  
Henriette Strøm Hansen                           Greenkeeperelev   
  
Træner  
Oliver Wendt                       Proassistent 
  
Restauratør  
Tom og Julie Madsen           Forpagtere     
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Dagsorden 
Generalforsamling den 29. marts 2020 for Asserbo Golf Club.  
 
Ad dagsordenens punkt 1:  
Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslår Svend Frandsen 
  
Ad dagsordenens punkt 2:  
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.   
 
Ad dagsordenens punkt 3:  
Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.  
Kassereren gennemgår årsregnskabet.  
 
Ad dagsordenens punkt 4:                                                                                                           
Fremlæggelse af budget til godkendelse.  
Kassereren fremlægger budget 2020 i store tal. 
 
  
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:              

  Kontingent  Indskud  
  2019 2020 2019 2020 

Aktiv senior:   7.860 7.990 2.000 2.000 

Aktiv senior hverdag:   6.850 6.990 2.000 2.000 

Senior med studie rabat 3.950 3.995 2.000 2.000 

Aktiv yngling:   2.890 3.000 400 400 

Aktiv junior:   1.950 1.950 300 300 

Aktiv junior under 9 år   900 900 300 300 

Passiv:   1.300 1.300 2.000 2.000 

Senior Intro 
medlemskab/månedsbasis 

- 500 - - 

Junior Intro medlemskab - 100 - - 
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:     
Emne  2019 2020 
Scooterpladsleje 1200 1200 
El-skab 80 cm i port 850 850 
El-skab 70 cm 800 800 
El-skab 60 cm 700 700 
Skabsleje 60 cm 600 600 
Skabsleje 40 cm 450 450 
Skabsleje, juniorrum 200 200 
Boksleje el  250 250 
 
 
Budget er baseret på følgende forslag til greenfee:  
Emne  2019 2020 
Greenfee hverdage:  
 

350 
 

375 
 

Greenfee weekend og 
helligdage:   

 
450 

 
475 

36 hullers greenfee  
Alle dage/hele dagen:  

+100 +100 

Greenfee Par 3 bane Alle 
dage/hele dagen:  

130 130 

  
 
Ad dagsordenens punkt 5:  
Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer:  
Bestyrelsen foreslår, at kursen på medlemsobligationer fastholdes på kurs 25.  
  
Ad dagsordenens punkt 6:  
Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne jf. bilag 1 og fremlægger herunder oplæg til 
kontingentstruktur og resultatet af den seneste medlemsundersøgelse. 
 
Ad dagsordenens punkt 7:  
Forslag fra medlemmerne: 
Der er ingen forslag fra medlemmerne 
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Ad dagsordens punkt 8:  
Valg af formand 
Formanden er ikke på valg 
 
Ad dagsordenens punkt 9:  
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
På valg til bestyrelsen er Hans-Otto Jørgensen og Ib Lyng 
Hans-Otto Jørgensen er villig til genvalg. 
Ib Lyng er villig til genvalg 
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Valg af revisor og revisorsuppleant  
Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
JBL Revision ApS fra Secher & Partnere 
Revisorsuppleant: Jørn Jacobsen 
 
 
Ad dagsordenens punkt 11 
Eventuelt: 
 
 
Medlemsstatus 
Året Aktive medlemmer Passive medlemmer Total  
Ultimo 2004 1056 105 1161 
Ultimo 2005 1062 110 1172 
Ultimo 2006 1063 112 1175 
Ultimo 2007 1083 120 1203 
Ultimo 2008 1066 145 1211 
Ultimo 2009 1058 149 1207 
Ultimo 2010 1037 151 1188 
Ultimo 2011 1014 142 1156 
Ultimo 2012 990 145 1135 
Ultimo 2013 945 162 1026 
Ultimo 2014 920 151 1012 
Ultimo 2015 918 145 1068 
Ultimo 2016 940 135 1075 
Ultimo 2017 942 139 1081 
Ultimo 2018 943 128 1071 
Ultimo 2019 875 133 1008 
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Fordeling af medlemskategorier ultimo året 
Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Aktiv senior 760 746 754 757 759 756 713 
Aktiv hverdag 50 47 40 38 34 31 37 
Aktiv yngling 25 21 15 22 31 26 19 
Aktiv junior 78 70 70 76 61 68 49 
Kontingentfri 10 12 15 20 21 20 19 
Seniormedlemmer 11 15 16 19 28 34 30 
Livsvarig 7 5 5 5 5 5 5 
Æresmedlem 4 4 3 3 3 3 3 
Passiv 162 151 145 135 139 128 133 
Prøve/intromedlem 20 32 120 83 87 89 57 
 
Greenfeerunder i Asserbo Golf Club 
År Stor bane Lille bane 
2006 3354 1174 
2007 3930 1022 
2008 3268 884 
2009 3640 870 
2010 3761 859 
2011 3493 926 
2012 3510 880 
2013 3635 932 
2014 3699 891 
2015 4015 789 
2016 4139 791 
2017 4397 995 
2018 4984 678 
2019 4620 479 

 

Bestyrelsens beretning 
2019 har været et godt år for Asserbo Golf Club - men ikke uden udfordringer!  
Bestyrelsens konstituerede sig efter generalforsamlingen i marts måned som følger:  
 
Peter Fredgaard: Formand og baneformand  
Ib Lyng: Næstformand og turneringsudvalgsformand 
Hans-Otto Jørgensen: Kasserer  
Vibeke Lund: Sekretær  
Axel Bistrup: Frivilligudvalgsformand  
Kim Nissen: Aktivitetsudvalgsformand, HR og kommunikation  
Ida Bratting Kongsted: Klubber i klubben og fonde 
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Organisation 
Der har igennem året været et godt samarbejde i bestyrelsen, og der har været afholdt 6 
bestyrelsesmøder og et weekendseminar.  
2019 bød på en række personalemæssige udfordringer. Clubmanager Kristian Ravn valgte at opsige 
sit job primo året, og der skulle derfor findes både en ny clubmanager og en ny klubpro. Denne 
udfordring blev løst ved, at Annie Christensen, sekretær i klubben igennem 9 år, blev konstitueret 
som clubmanager, og Nicolai Main blev ansat som klubpro. Desværre opsagde førstemand Antoine 
Challe i greenkeeperstaben også sin stilling i foråret, ligesom vores shopkeeper desværre blev ramt af 
sygdom tidligt på året. Disse personaleændringer var en stor mundfuld for organisationen, og 
bestyrelsen besluttede derfor i april, at der måtte indsættes midlertidige ekstra resurser, så 
medlemmer og gæster ikke skulle mærke en forringelse af servicen i klubben. Der blev derfor ansat 
ekstra personale i sekretariat, greenkeeperstab og proshop på tidsbestemte aftaler. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at det lykkedes at opretholde et ”ok” serviceniveau sæsonen igennem.     
I efteråret er det lykkedes at få organisationen rigtigt på plads for fremtiden: Annie Christensen er 
blevet fastansat som clubmanager, Carina Vagner som klubpro, Andreas Bjerrum som proelev og 
Rasmus Wennecke Perk som bane- og shopmedhjælper. Vi er nu personalemæssigt godt klædt på til 
fremtiden.  
 
Økonomi 
Klubbens økonomi var lidt udfordret i 2019, da året var præget af en hel del engangsomkostninger i 
forbindelse med de nævnte ændringer i organisationen. 
I 2019 lykkedes det desværre ikke at holde medlemstallet status quo; vi går således ind til 2020 med 
ca. 30 færre medlemmer end sidste år. Men 2020 ser dog alligevel ud til at blive et fornuftigt 
økonomisk år for klubben, da vi nu har tilpasset omkostningerne, ligesom der i 2020 kommer ekstra 
fokus på markedsføringstiltag for at skaffe nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker også at revidere de 
nuværende medlemskategorier til mere fleksible ordninger med en struktur, der tilpasses udviklingen 
i samfundet generelt, hvor det bliver mere og mere almindeligt at betale efter forbrug. Bestyrelsen 
fremlægger disse tiltag på den kommende generalforsamling. 
 
Banen 
Banen i 2019 kom sig næsten efter tørken i 2018. Vejret i 2019 var både godt og skidt for banen; til 
en start så det fint ud, men så kom der en lang tørkeperiode, hvor meget af det eftersåede græs, der 
blev sået pga. tørken 2018, gik ud. Størstedelen af banen blev derfor eftersået igen-igen. Det våde 
efterår og (nu forår) i 2020 betyder, at banen er ved at komme sig ganske godt. Der vil dog stadig 
være områder på banen, der igen trænger til ekstra vedligehold her i foråret.  
Generelt har vi haft en positiv udvikling i resultaterne fra “Golfspilleren i Centrum”, hvilket absolut 
kan tilskrives medarbejdernes indsats og gode arbejde med de fokusområder, der blev aftalt for året.  
 
Klubhus og klubliv  
Asserbo Golf Club er meget taknemmelig for, at vi i 2019 fik en donation på kr. 125.000 fra 
Nykredits Fond til dræning og ny belægning af gårdspladsen. AGC-medlem Rikke Faarbæk var den 
direkte årsag til, at vi i bestyrelsen blev opmærksomme på muligheden for at søge Nykredits Fond om 
et tilskud. Tusind tak for det! - og 1000 tak til Kurt Kristensen for (endnu) en kæmpe indsats omkring 
arbejdets udførelse.  
Vi afholdte den første klubfest igennem længere tid; det blev en pæn succes, og vi gentager succesen 
igen i 2020 for at varme op til den store 75-års jubilæumsfest i 2021.  
Det var også en stor glæde at Tom og Julies restaurant blev bedømt som den 2. bedste 
golfklubrestaurant i Danmark. Fuldt fortjent! 
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Sportsligt 
De sportslige præstationer fra klubbens elitespillere var igen i 2019 meget tilfredsstillende. AGC var 
pænt repræsenteret i både nationale og de internationale turneringer, fem AGC-spillere blev udtaget 
til landsholdstrupperne for 2020, vi har fire professionelle spillere på bl.a Ecco-turen og både herre -
og dameholdet spiller i 1. division Øst.  
 
Kongegolf 
2019 var andet år med Kongegolf. Kongegolf er et samarbejde mellem Asserbo, Fredensborg, 
Gilleleje og Hornbæk Golfklubber. Formålet er at styrke klubberne både internt og eksternt blandt 
andet ved at tilbyde medlemmerne af de fire klubber en række fordele, som gør det attraktivt at være 
medlem i klubberne. Endvidere vil samarbejdet gennem analyser og koordinering bidrage til at styrke 
klubbernes drift og økonomi. Endelig øger samarbejdet interessen for gæster til at besøge klubberne 
gennem fælles tilbud og markedsføring. Næsten 1000 spillere i de fire golfklubber tilmeldte sig igen i 
2019 spilleordningen, og det må betragtes som en succes. Ordningen fortsætter naturligvis i 2020, 
hvor det driftsmæssige samarbejde udvides med yderligere samarbejde om indkøb og 
greenkeeperstab. 
  
Fremtiden  
Ultimo 2019 afviklede vi et vellykket bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen og ledelsen fik afstukket 
retningen for driften de kommende år. I fremtiden kommer bestyrelsen og ledelsen til at arbejde ud 
fra den på bestyrelsesseminaret vedtagne mission og vision for klubben: 
 
AGC-mission: 
Vi tilbyder golfoplevelser og socialt samvær i hyggelige og autentiske omgivelser. 
Vores mission er lavet for at skabe en generel forståelse af, hvorfor klubben eksisterer, og hvad vi vil 
tilbyde medlemmer og gæster. 
 
AGC-vision: 
Vi vil være den hyggeligste golfklub i Danmark - med sporten i højsædet. 
Vores vision beskriver et fremtidigt billede af AGC. Det er den fælles retning, som hele 
organisationen skal arbejde efter at opnå. Hvis organisationen ikke har en vision, ved medarbejderne 
og klubbens mange frivillige ikke, hvor ledelsen ønsker, at organisationen skal bevæge sig hen og 
hvilket mål, der skal realiseres. Visionen er bredt formuleret og beskriver klubbens overordnede mål. 
Den giver et billede af, hvordan klubben ønsker at fremstå og blive opfattet. Sammen med missionen 
udgør visionen et vigtigt grundlag for strategiske valg og fravalg. Når vi arbejder med handleplaner 
og målsætninger, har vi besluttet at arbejde ud fra nedenstående grundforudsætninger, som 
bestyrelsen opfatter som en fast del af klubbens dna. 
 

1. Medlemmer og gæster skal mødes med gæstfri personlig kontakt i klubben og 
restauranten 

2. Klubben driver en junior- og eliteafdeling, der har til mål at være blandt de sportsligt bedste i 
Danmark 

3. Vi er åbne for samarbejder, der støtter op om udvikling af klubben og golf generelt 
4. Klubben skal løbende måle, om vi er på rette vej mod visionen hos medlemmer, gæster og 

personale 
5. Vi arbejder altid inden for gældende lovgivning - og klimamæssigt ansvarligt 
6. Klubbens økonomi må aldrig udsættes for risici, og skal prioriteres i alle handleplaner 
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For at arbejde mod vores vision, arbejder vi med nedenstående ni måle-områder.  
 
Områderne er udvalgt efter hovedoverskrifterne i ”Golfspilleren i Centrum” (GiC). Det betyder, at vi 
løbende kan måle vores indsats og desuden sætte mål og fokus på målbare områder. Strategiarbejdet 
er derfor tæt knyttet til resultaterne i GiC. Nedenfor vises resultaterne i GiC for 2019, både som vores 
gæster og vores medlemmer ser klubben. Tallene angiver dels en GiC score som er svaret på en skala 
fra 1-100 og dels vores placering i Danmark sammenholdt med alle de ca. 100 klubber, der deltager i 
undersøgelserne.  
Under de enkelte måle-områder har vi fastsat et mål, hvor vi ønsker, at klubben skal været placeret i 
forhold til resten af klubberne i Danmark ultimo 2021.  
 

1. Ambassadørscore (Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Asserbo Golf Club til venner 
og familie?)  

GiC score medlemmer 2019: 63 placering DK: 27 
GiC score gæster:   53  placering DK: 26 
Mål 2021:     Top 15 
 

2. Banen 
GiC score medlemmer 2019:  78  placering DK: 64 
GiC score gæster 2019:   80  placering DK: 51 
Mål 2021:     Top 25 
 

3. Klubliv/Atmosfære 
GiC score medlemmer 2019:  83  placering DK: 43 
GiC score gæster 2019:   89 placering DK: 11 
Mål 2021:     Top 10 
 

4. Restaurant 
GiC score medlemmer 2019:  91  placering DK: 2 
GiC score gæster 2019:   89  placering DK: 2 
Mål 2021:     Top 10 
 

5. Klubhus 
GiC score medlemmer 2019:  86 placering DK: 53 
GiC score gæster 2019:   89  placering DK: 47 
Mål 2021:     Top 25 
 

6. Træningsfaciliteter 
GiC score medlemmer 2019:  77 placering DK: 77 
GiC score gæster 2019:   71 placering DK: 94 
Mål 2021:     Top 50 
 

7. Proshop 
GiC score medlemmer 2019:  80 placering DK: 27 
GiC score gæster 2019:   90 placering DK: 15 
Mål 2021:     Top 25 
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8. Træning 
GiC score medlemmer 2019:  88 placering DK: 64 
Mål 2021:     Top 10 
 

9. Ledelse og Kommunikation 
GiC score medlemmer 2019:  86  placering DK: 40 
Mål 2021:     Top 10 
 
Som en del af bestyrelsesseminaret blev der udarbejdet handleplaner for alle ovenstående områder.  
Planerne kan ses på vores hjemmeside under punktet Bestyrelsen og referater fra bestyrelsesseminar.  
 
Når man spørger medlemmer og gæster, hvorfor de vælger Asserbo, er et gennemgående svar: Fordi 
der er så hyggeligt! Det udsagn bliver bekræftet af resultaterne i ”Golfspilleren i Centrum”, hvor 
klubben ligger pænt til på spørgsmålene om ”hygge”, atmosfære og socialt samvær. Vi har derfor - 
netop med udgangspunkt i klubben vision - besluttet, at fokusere endnu mere på vores velkendte 
”AGC-hyggefaktor” og vil i fremtiden markedsføre klubben som: 
 
Asserbo Golf Club – nok den hyggeligste 
 
Tak! 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der gør en positiv forskel for Asserbo Golf Club; 
medlemmer, sponsorer, frivillige, forpagtere, medarbejdere og venner af klubben. Tak for jeres støtte! 
- uden denne ville vi ikke være der, hvor vi er i dag, og klubbens tilbud til medlemmer og gæster ville 
ikke være af samme høje kvalitet, som vi har kunnet tilbyde i 2019. Vi håber på jeres fortsatte støtte i 
2020. 
 

Udvalgsberetninger 
Sponsorudvalget 

I 2019 har knap 30 sponsorater indeholdt et medlemskab. 
 
Vi har udarbejdet et samarbejdskatalog, der giver et godt overblik over sponsorater og modydelser og 
som kan være en inspiration i forhold til de aftaler vi laver med sponsorer 
 
I 2019 har vi haft flere små arrangementer, hvor vi har inviteret klubbens sponsorer på 9 huller golf 
og middag bagefter. Til arrangementerne har vi smagt på øl fra Carlsberg og vin fra Spar Købmanden 
samt haft besøg af Ernst Lund, der har underholdt med orientering om de nye golfregler. 
 
Sponsortavlen og hjemmesiden bliver løbende opdateret med sponsorernes logoer. 
 
Vi arbejder løbende med aktivering af sponsorater til gavn for klubben, medlemmer og sponsorer. 
Sponsorarbejdet er i 2019 blevet varetaget af clubmanager Annie Christensen 
 

Introduktionsudvalget    

Introudvalget har i 2019 bestået af: Charlotte Malling (Formand), Annette Gajhede, Anne-Lise 
Andreasen, Ernst Lund og Peer Klareskov. Og ikke mindst så består introudvalget af masser af aktive 
ambassadører. Uden dem kunne introudvalget ikke eksistere.  
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Introudvalget vil være med til, at skabe et miljø i AGC, hvor alle nye medlemmer føler sig velkomne. 
Et miljø for hele familien. Og et miljø hvor det er muligt at øge sine kompetencer indenfor 
golfverdenen. 
 
Mandagsgolf: Der spilles fortsat kun fra tee 38. På denne måde bliver det en let overgang fra par-3 
banen til for-9. Og tidsmæssigt passer det perfekt, således at for-9 og par 3 banen afslutter deres 
matcher samtidig. 
Der har været erfarne holdkaptajner på alle bolde, par-3 såvel som på for-9. Dette har bevirket, at vi 
kunne fortsætte undervisning i regler og etikette på for-9. Vi håber derved, at vi har fået klædt vores 
nye medlemmer rigtig godt på. 
Mandagsgolf er fortsat en populær turnering. Fremmøde er imellem 25 og 30 hver mandag.  
Vi har haft fantastisk hjælp af mange Ambassadører. Ca. 10 møder op HVER mandag. Stor tak til jer.                                                                                 
Alle har været meget motiverede og har meddelt at de er "på" igen næste år. 
Hver mandag har Ernst Lund undervist i golfens mangfoldige regler. Undervisningen er foregået på 
par-3 banen og har fungeret som "on the spot-undervisning".  
Og i år var udfordringen endnu større, da vi jo alle skulle lære de nye regler. Det ser nu ud til, at alle 
igen i år er blevet klædt godt på. 
Som noget nyt i 2019, inviterede vi alle passive medlemmer med om mandagen. Dette har været en 
succes og har medvirket til, at flere passive nu er aktive medlemmer igen i AGC.  
I 2019 spillede vi match mod Ree-golfklub. Ree vandt desværre :-) 
 
Fælles undervisning. Gratis undervisning er fortsat en succes, også for vores nye medlemmer. Dette 
har bl.a. medført, at flere er kommet hurtigere igennem alle hurdlerne til erhvervelse af 
Golfkørekortet 
Der har været så mange begyndere til fælles træning, at det har været nødvendigt med hjælp fra 
ambassadørerne. Flere ambassadører har derfor fået en hjælpetræneruddannelse og er derved blevet 
kvalificeret til at hjælpe med undervisningen.                     
 
"Klub + 36":Steen Myrhøj, har fortsat succes med klub +36. Mange let øvede nye golfere deltagere i 
denne match. Igen i 2019 mødtes man onsdag kl. 17.30 og her blev der trukket lod og hvem der gik 
med hvem, 3 nyere golfere og 1 erfaren. Man spillede 9 huller og herefter hygge på hul 19. Der 
spilles på bag-9 mens den "rigtige onsdags-match" spiller for-9.  Således mødes alle i gården bagefter 
til hygge. 
 
Vintergolf: Igen i år er der blevet spillet Vintergolf. Vintergolf minder om Onsdagsmatch. Man 
melder sig til på Golfbox. Spiller ud fra kl. 10 og spiller 9 huller. Spilleform kan variere. Men vigtigst 
er hyggen med golf og socialt samvær på banen og i klubhus. 
Tovholder: Kim Nissen 
 
Facebook: Vi må nok indrømme, at Facebook er kommet for at blive. Og AGC er også med på den 
dille :-) Facebook bliver brugt flittigt af mange af klubbens medlemmer og mange sjove og nyttige 
oplysninger kan man få herigennem. Gruppen som hedder "Spillemakker i AGC" er også ved at få fat 
i vores medlemmer. Her kan man søge nye som gamle medlemmer at spille med. Det svarer lidt til, 
blot at skrive sig på i tidsbestillingen i Golfbox, men forskellen er her, at man får svar (næsten) med 
det samme. Endvidere er det en skøn mulighed for at komme til at spille med nye mennesker. 
Gruppen er både for nye og gamle medlemmer af AGC.                                                                                                                         
Husk en fremmed er blot en ven du ikke har mødt endnu :-) 
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Åbent Hus: Også i 2019 har vi afholdt Åbent Hus i AGC. De potentielt nye medlemmer er blevet 
mødt af glade AGC'er og har fået et godt indblik i golfens verden.                                                                                               
Efter undervisning og putte-konkurrence og snak med ambassadørerne. Her kunne ambassadører 
fortælle alle de fremmødte hvorfor der spiller golf og svare på alle spørgsmål der måtte være.  
 

ITudvalget 

I 2019 er en ny touchskærm installeret på greenfeedisken sammen med en scanner til de nye 
greenfeekuponer med stregkoder. 
 
Til sæsonstart blev en ny hjemmeside præsenteret og den er blevet rigtigt godt modtaget af både 
medlemmer, gæster og de frivillige, der arbejder med den. 
Vi har også taget nye metoder til udsendelse af nyhedsbreve i brug. 
 
It-udvalget håndteres af clubmanager Annie Christensen og hjemmesiden er designet i samarbejde 
med Kim Nissen 
 
Aktivitetsudvalget 

Det nye aktivitetsudvalg fik efter en forsigtig start i 2018 et mere aktivt 2019, som bød på både store 
og små aktiviteter: 
 - Foredrag med golfkommentator Henrik Knudsen Viasat Golf, i Rådhussalen. 
Gæster fra kongeklubberne var inviteret – ca. 110 deltagere 
 - Middag i Grøndalscentret, og efterfølgende SIMgolf turnering om små præmier, mens deltagerne 
holder vinterformen ved lige. 
 - US Masters i AGC.Turnering på par-3 banen, Spareribs og kolde Heineken i restauranten, og 
finalen i The Masters på storskærm 
 - Nattergaletur. Ornitolog Åge Kabbelgaard udpeger gode fuglesteder på banen. Ved Vejleholm kan 
nydes nattergalens triller mens der bydes på kaffe og kage. 
 - The Open. Turnering på par-3banen, Irsk middag og Guiness i restauranten og finalen i The Open 
på storskærm 
 - Efterårsfest i klubhuset og den overdækkede gård,  
Middag (grill) musik, konkurrencer og hædring af klubmestrene. 
Der var lige over 100 deltagere 
 
Der har været fin opbakning til aktiviteterne i 2019, hvor foredraget ”Bag om Europatouren” gav et 
mindre underskud, mens efterårsfesten gav et større underskud pga. store udgifter til musik og især 
telt. 
De øvrige aktiviteter gav et mindre overskud eller var udgiftsneutrale. 
 
Udvalget er lille, men effektivt, og tiden spildes ikke på mange møder, dagsordner og referater. 
Udvalget har i 2019 bestået af: 
Kim Nissen, Lone Jarl, Jette Nielsen og clubmanager Annie Christensen 

 

Husudvalget  
Bygningsudvalget har gennemgået klubbens bygninger, og opstillet en liste over diverse opgaver. Klubbens 
venner har allerede udført en lang række af de mindre opgaver, og tækkemanden har udbedret skotrenderne 
over restaurationen.  
Med elektrikeren er aftalt og udført en omlægning af kablerne mellem Proshop og udvalgslokale.  
De resterende opgaver er oplistet i to regneark for Bødkergården og Vejleholm. Der er i de fleste tilfælde 
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anført tilbudspriser eller anslåede skøn for omkostningerne ved at løse opgaverne. 
Husudvalget består af Ib Lyng, Jens Chr. Fjeldborg, Bent Vesterskov, chefgreenkeeper Steen Mikael  og 
clubmanager Annie Christensen. 
 
Handicapudvalget 
AGC handicapudvalg starter hvert år nytårsmorgen med læsning, gennemgang og godkendelse af 
Årsrevision. Hvert år bliver vi overraskede over hvor mange spillere der "kun" har Klubhandicap, 
nemlig mellem 25 og 30%. 
AGC handicapudvalg har gennem 2019 registreret rigtig mange HCP for spillere gennem Golfboks, 
en hel del fra udlandet, fra DGU matcher og via tilsendte startlister fra andre golfklubber med AGC 
spillere som deltagere. 
AGC handicapudvalg har gennem sæsonen 2019 kigget lidt i Golfboks og fundet enkelte 
scoreindtastninger, som var behæftet med fejl. Derfor har vi kontaktet spillerne gennem Golfboks og 
fået rette fejlene. 
AGC handicapudvalg har også gennem hele sæsonen overvåget manglende godkendelser, og har 
sendt påmindelser til markørerne. 
Med sportslig hilsen Kurt Jensen og Frank Larsen 
 

Baneudvalget   

Baneudvalget har i 2019 bestået af Claus Ellehammer, Kurt Kristensen, Henrik Lindemann-Schmidt, 
Steen Mikael, Rasmus Perk og Peter Fredgaard som formand.  
Fra 1. januar 2020 er grenkeeper Jackie Larsen også frivilligt medlem af BU. 
Peter Fredgaard træder tilbage som formand for BU i udgangen af 2020 og overlader denne post til 
chefgreenkeeper Steen Mikael. 
Clubmanager Annie Christensen deltager fremover i BU møderne. 
 
Banen: I forbindelse med projekt ”flow på banen” er der blevet nedlagt 14 bunkers, disse nedlagte 
bunkers groede ikke ind som planlagt pga. tørken, og er blevet eftersået i 2019. 
 
Fairways groede heller ikke ind efter eftersåning pga. endnu en tørkeperiode, de er blevet eftersået en 
gang mere på de mest udsatte steder. 
Der igangsat et luftningsprogram for fairways, forgreens og teesteder for at give græsset  bedre 
vækstmuligheder i tilfælde af endnu en tørkeperiode. 
Vi har igen i 2019 haft meget fokus på greens. Der blev løbende målt hastigheder på greens og 
iværksat tiltag for at forsøge at opretholde en ens og passende hastighed, samt ”trueness”. Vores 
tilbagemeldinger fra Golfspilleren i Centrum har vist at dette har båret frugt. 
Vi gennemførte et forsøg på den ”billige” opretning af teestederne på rød 5, dette har vist sig at være 
en god løsning, vi undersøger hvilke andre teesteder der skal have samme opretning. 
Højroughen er løbende blevet klippet ned og det har haft stor betydning for flowet på banen, dette vil 
fortsat blive udført i 2020. 
Gult teested hul 15 er blevet lagt om og ”rettet ud” og stien er flyttet på venstre side så der ikke er 
trafik henover teestedet. 
Den nye sti ned fra teestedet har samme hældning som stien fra 12. green. 
Vi følger opmærksomt de tilbagemeldinger vi får fra Golfspilleren i centrum og bruger resultaterne til 
løbende udvikling. 
 
Vandingsanlægget: For at reducere risikoen for brud har vi monteret frekvensstyring på pumperne. 
Det betyder at trykket i anlægget øges langsomt i stedet for pludseligt. Samtidig mindskes 
strømforbruget. 
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Maskiner: Klubbens maskinpark er blevet fornyet med en områdeklipper, der ikke er så tung og 
dermed er mere skånsom for anlægget. 
  

Personale: Bemandingen på Vejleholm har i 2019 omfattet fire fastansatte, Steen Mikael, Jackie 
Larsen, Kjeld Frederiksen og Henriette Strøm Hansen (elev) 
Der har løbende været erhvervs praktikanter tilknyttet samt ”sommerfugle” 
 
Baneudvalget har i løbet af året afholdt 4 møder. 
 
Turneringsudvalget 
Årets klubmestre: 
 Herrerække:  Søren Moldow 
Damerække:  Daniella Rønn Gyoni 
Junior H:  August H. Sidal Svendsen 
Junior D:  Daniella Rønn Gyoni 
Midage H:  Søren Moldow 
Midage D:  Heidi Sylvest 
Senior H:  Jørn Jensen 
Senior D:  Pernille Fredgaard 
Veteran H:  John Nielsen 
Veteran D:  Anni Nørgaard Larsen 
Superveteran H: Peter Wille 
Superveteran D: Merete Wille 
 
Gasterpokalen: 

1. Peter Hobolt Jensen 
  2. Jørn Jensen 
  3. John Nielsen 
 
Stablefordmesterskabets præmier blev samtidig uddelt: 
Peter Jakobsen  75 point 
Anne Bramsen   73 point 
Jette Nielsen      72 point 
 
Årets turneringsprogram er blevet afviklet uden større problemer. Deltagelsen til de fleste turneringer 
har været faldende på nær Asserbo Pokalen, Asserbo Half Open og klubmesterskaberne.  
Forsøget med at afvikle turneringer om eftermiddagen (Vinderødskålen og 7. juli terrinen) blev ikke 
modtaget positivt.  
Forsøget med at afholde alle klubmesterskaber og Gasterpokalen samme weekend lykkedes, men 
opfattelsen er at det vil være bedre at dele det over 2 weekender.  
Flytning af Asserbo Pokalen til sidste weekend i april var en succes, og det vil vi fastholde fremover. 
Turneringen afvikles som en 54 hullers elite ranglisteturnering. Turneringen er tællende både til 
AON, Titleist og World Amateur Golf ranglisterne. Et stærkt felt stillede op og vores bane fremstod 
perfekt. Finalen blev hos herrene vundet af Simon Bukrinsky med 133 slag og hos damerne af Sophia 
Giverny Reich Carlsen med 144 slag. 
Pokalen gik hermed til Simon Bukrinsky Kokkedal Golfklub. 
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Onsdagsturneringen: Onsdagsturneringerne var igen i år populære. Over ca. 20 onsdage deltager 
der hvert år mange af klubbens medlemmer i disse turneringer – såvel nye som erfarne spillere, og 
både høj- og lavhandicappere – og det hele blev styret på bedste vis af Benny Andrae og Bente Inge 
Rasmussen. Benny og Bente Inge trækker sig efter denne sæson, og der skal hermed lyde en stor tak 
for mange års virkeligt fint arbejde. 
 
Club 36+: Club 36+ er et tilbud til alle medlemmer med et handicap over 36. 
Vi spiller bag 9 – hul 10 -18 – hver onsdag aften, samtidig med onsdagsmatchen.  
Det kræver ingen forhånds tilmelding. Man møder blot op onsdage mellem 17 og 17.30. 
Man betaler et mindre gebyr (30 kr.), der går til præmier ligesom mandags golf. Man udskriver sit 
eget scorekort (rød tee) og tilmelder sig i gården. Vi sætter hold 17.30 til 17.45 og går op til teestedet 
for hul 10 kl. 17.45, så vi kan starte kl. 18.00 
Vi følger onsdagsmatchen kalender, så vi startede den 1. Maj og slutter den 21. August. 
Vi har spillet 17 gange i 2019, 15 gange stabelford fra rød tee og 2 x Scramble med efterfølgende 
præmie uddeling og middag. 
I alt har vi haft 12 frivillige mentorer på skift til at afvikle Club 36+.  Vi har haft 24 medlemmer der 
har deltaget og med 7 til 15 spillere per gang. Det er Steen Myrhøj, der står for afviklingen af 36+ 
 

Regionsgolf: Regionsgolf har haft 12 hold i spil i denne sæson. Det er mange hold, da spredningen i 
forhold til alder og handicap er stor. Det gav udfordringer ved holdsammensætningen. 
Et hold i række A, B, C og D. Senior A, B og C. Veteran B, 2 i Veteran C samt 2 Superveteran C. 
Senior C nåede helt til semifinalen og veteran B nåede helt til kvartfinalen.  
Når holdene kommer så langt betyder det også at disse spillere kommer ud og spille på nogle 
forskellige baner.  
I AGC er der spillet 2 kvartfinaler i denne sæson. 
Alle fik spillet nogle spændende hulspilsmatcher og hygget lidt efter hver match. 
En stor tak til alle holdkaptajner: Tom, Bo, Michael, Anne, Flemming, Pia, Hans Henrik, Martin, 
Birgit, Henry, Jørgen og Henry. 
I sæsonen satte regionsgolfen i AGC vores krav og værdier til en holdkaptajn på skrift. Det er 
selvfølgelig et dynamisk papir, men de krav og værdier som alle deltagende holdkaptajner samt 
regionsgolfkoordinator, Frank Larsen blev enige om ved opstartsmøde til 2019 sæsonen.  
Selvom der kom omkring 100 tilmeldinger til regionsgolf, har flere holdkaptajner været udfordrede 
når der skulle sættes komplet hold hver gang. 
Som AGCs regionsgolfkoordinator, deltager Frank Larsen hvert år i årsmøde for Regionsgolf Øst. 
I 2019 foregik dette i Kokkedal Golfklub.  
 
Turneringsudvalget takker greenkeeperstaben for helt optimale baneforhold gennem hele sæsonen, 
samt Sekretariatet og Shoppen for et altid velfungerende samarbejde. Samarbejdet med Tom og Julie 
i restauranten har fungeret meget tilfredsstillende. 
Arbejdet i TU har året igennem fungeret godt.  
Udvalget består af Peter Jacobsen, Henrik Fogtmann, Vibeke Lund, Pia Andreasen Peter Jelstrup og 
Ib Lyng. 
 

Ordens- og regeludvalget 

Udvalgets medlemmer er uændret Ernst Lund, Mikki Hedegaard og Gerd Stafanger. 
De nye golfregler blev indført pr. 1. januar 2019.  Fem af klubbens medlemmer, deriblandt Ernst 
Lund og Gerd Stafanger, har været på regelkursus afholdt af DGU, og har alle forsøgt at videregive 
deres viden til medlemmerne af klubberne i klubben. Ernst startede sæsonen med et velbesøgt 2 
timers langt foredrag i Rådhussalen for alle klubbens medlemmer. 
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Af klagesager har der kun været en personsag, der krævede behandling af udvalget.  
Der er ikke planlagt behandling af nye sager.  
 

Miljøudvalget 

I 2019 har vi arbejdet sammen med to studerende hvor vi har stillet os til rådighed for et 
eksamensprojekt omkring anlæggelsen af skovhaver. 
For vores vedkommende bliver projektet foreløbig i planlægningsfasen, men de studerendes opgave 
resulterede i et færdigt anlægsprojekt, der er lige til at gå i gang med. 
 
I foråret sluttede vi os til DGU’s samarbejde med Danmarks Biavlerforening omkring ”Bivenlige 
golfbaner” og der er fortsat både vilde og ”tamme” bier på banen. 
 
I efteråret havde vi besøg af to gymnasieklasser til en rundvisning på banen og information forud for 
deres naturvidenskabelige opgave med elementer kemi, fysik, geografi og biologi.  
Spørgelysten var stor blandt de unge mennesker, der drog herfra med ny viden om intensiv græspleje 
og golfbanedrift og hensyntagen til den omkringliggende natur. 
 
Året igennem har vi arbejdet videre med vores natur- og miljøtiltag med etablering og vedligehold af 
kvashegn og fuglekasser ligesom vores får også har været tilbage på banen. 
 
Miljøudvalget består af: 
Chefgreenkeeper Steen Mikael, Annie Christensen og Thomas Madsen samt en række mindre 
projektorienterede arbejdsgrupper 
 
Juniorudvalg 

2019 har været et år hvor udvalget har været presset på ressourcer. Vi har lige præcis været de 
ressourcer som har været nødvendigt, men så heller ikke mere. Derfor har vi fra start også valgt at 
fokusere på at gennemføre de vigtigste aktiviteter som giver den bedste mening i forhold til de 
visioner som vi har haft for året.  
 
Vi har ønsket at skabe aktiviteter som binder børn og unge sammen på tværs af alder, dygtighed og 
køn og har i 2019 gennemført bla.: 

• Juniordag i Herlev indoor minigolf med stort engagement og deltagelse 
• 6 stk. Vinter turneringer på Par3 banen og den store bane 
• 14 stk. Asserbo Junior Tour med rangliste 
• Afholdelse af en JDT-turnering i samarbejde med Junior Distriktet 
• Wilson Staff Junior Cup, som er en Junior/Ynglinge elite turnering med deltagelse af 72 

spillere 
• Sommer Camp med de store og Mini Camp med resten. 
• Golftur til MadeinDanmark i Himmerland 
• Pigedag hvor alle vores juniorpiger mødes til en ”girly” dag.  
• Og ikke mindst vores traditionelle Afslutnings scramble. 

Derudover har vi koordineret deltagelse for vores spillere i : 
• JDT U/12 – U/14 – U/16 – U/19 (4 turneringer hen over sæsonen på forskellige baner) 
• Mini Tour (Distrikt holdturnering) Her har vi et pigehold med. 
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• DGU Junior holdturnering Her havde vi 2 hold tilmeldt i år, hvor to hold gik videre fra 
grundspillet) 

• Par3 kanter 

I 2019 har udvalget således hovedsageligt fokuseret på aktiviteterne, hvor fokus på træningen og 
udviklingen af spillerne har skulle komme fra trænerudvalget, og sammen skaber vi det samlede 
junior tilbud i AGC. Der har i 2019 været visse udfordringer i det samlede tilbud og vi har samtidig 
oplevet en nedgang i aktive juniorer for første gang i nogle år.  
Vi har skabt et 90% klart juniorrum med mulighed for træning, afslapning og leg, i det gamle junior 
omklædningsrum 
Vi har indført Holdsport som et aktivitetsstyringsredskab og et kommunikationsredskab. Det har haft 
sine udfordringer i forhold til brug og udbredelse, men har vist sig at fungere rigtig godt på den 
administrative side.  
Et af højdepunkterne i 2019 var da vores Junior Elite hold, ledet af Claus Gottlieb, blev 
Danmarksmestre i hulspil for hold. Efter mange års arbejde er denne gruppe gået fra Mini Tour 
rækkerne, til Danmarks bedste række for hold. Det er en rigtig stor pris vi kan tage hjem i 
juniorudvalget.  
 
Junior udvalget har i sæsonen 2019 bestået af Thomas Gorski, Pernille Fredgaard, Nana Melchior, 
Marcello Warman og Rudi Iversen 
 

Sportsudvalget 

Under sportsudvalget tilhører følgende: 
Eliteholdene  
Seniorholdet 
Juniorafdeling – AGC-JA (Dog ikke nævnt i denne rapport) 
 
Trupperne:  
I Danmarksturneringen stillede  vi i år med 5 hold, 1 damehold, 3 herrehold og et seniorhold. 
Herretrupperne var stort set uændret fra foregående år. På dameholdet vi stort set også samme trup 
som foregående år, dog med støtte fra Pernille Fredgaard, Henriette Andrea og Christina Storm 
Jønson. I alt er der 28 spillere i elitetruppen, 8 damer og 20 herrer. Da der ikke var tilmeldt et dame 2. 
hold var der i år bedre muligheder for senior holdet for at stille hold. 
 
Resultater:  

Hold Division 2019 Resultat Division 2020 

1.holdet damer 1.division 3 plads 1.division 

3. holdet herre Kvalifikationsrækken 3 plads Kvalifikationsrækken 

2. holdet herre 3. division 2. plads 3. division 

1. holdet herre 1. division 2. plads 1. division 

Seniorholdet Kvalifikationsrækken 2. plads Kvalifikationsrækken 

 
Seniorholdet var som udgangspunkt bedre stillet i år i forhold til at sætte hold og vi skulle i år dyste 
mod Furesø. Simons og Frederikssund Golf Klub. På herresiden var der 8 spillere der var til rådighed, 
alle med et handicap mellem 1-8. På damesiden var der 2 meldt klar til start. Holdet kom godt fra 
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start med to sejre i den første weekend. I anden spilleweekend blev det desværre til et snævert tab 
mod Furesø på hjemmebane og en ærgerlig uafgjort mod Frederiksund søndag. I sidste weekend 
skulle vi vinde mod Furesø lørdag for at rykke op. Desværre var der mandefald på damesinglen 
grundet et uheldigt fald og kampen mod Furesø blev desværre tabt.   
 
Herrernes 3. hold havde i år stor succes og vandt deres pulje. Det betyder at de rykkede op og efter 
mange år i kvalifikationsrækken er de rykket op i 5. division.  
 
Damernes 1. hold var igen i år i pulje med gamle kendinge, nemlig Kokkedal, Rungsted og Simons 
Golf Klub. I år var ikke undtagelsen, hvor vi ville have svært ved at stille hold. Dette grundet to 
gravide spillere i Amanda Moltke-Leth og Julie Tvede, samt at Karen Fredgaard tog afsted på college 
ophold og derfor ikke ville kunne deltage i sidste spillerunde. Alligevel åbnede vi sæsonen med to 
flotte sejre på hjemmebane. I anden spillerunde var vi ramt af flere katastrofer i form af akut sygdom 
hos flere spillere samt studentereksaminer. Det resulterede i at vi i ude kampen mod Simons kun 
kunne stille med 3 singler til eftermiddagen og det blev til et stort nederlag. I søndagens kamp mod 
Rungsted tabte vi lige akkurat, med flere individuelle kampe der blev afgjort på 18. Vi var derfor 
afhængige af at Rungsted ikke måtte få point i de sidste to kampe, hvis vi skulle blive i første division 
i 2020. Heldigvis formåede de ikke det og vi indfriede lige akkurat vores målsætning om at blive i 1. 
division.  
 
Herrernes 2. Hold havde en hård start på sæsonen med to tabte kampe i første weekend. Der blev dog 
taget revanche og med 3 efterfølgende sejre var der mulighed for at spille om oprykning hvis 
sæsonens sidste kamp blev vundet. Sidste rundes modstandere lød på Søllerød, ligesom første 
holdets, og desværre blev det kun til uafgjort. Dermed formåede 2. holdet at indfri årets målsætning 
og var svimlende nær drømmemålsætningen. 
 
Herrernes 1. hold  havde i 2018 igen sikret sig en plads i 1.division for 2019. Modstanderne i puljen 
var Søllerød, Helsingør og Scandinavian. Det skulle hurtigt vise sig at Asserbo var 100 procent 
berettiget til spille i 1. division, med storsejre over Scandinavian og Helsingør både ude og hjemme. 
Den gamle ærkefjende Søllerød viste som sædvanlig stor spil, og det blev hurtigt klart at opgøret om 
oprykningsspil skulle stå mellem dem og os. Vi delte, lidt uheldigt, matchen hjemme 9-9, og tabte 
desværre den afgørende match i Søllerød på sidste kamp dag med de mindste marginer. Alt i alt en 
meget godkendt sæson, hvor vi var meget nær at opfylde drømmemålet om deltagelse i 
oprykningsspillet til elite divisionen. Vi øjner nu chancen for en fantastisk 2020 sæson. 
 
Individuelle resultater:  
 
Vi kan, igen i år, være stolte af, at Asserbos elitespillere har leveret fantastiske resultater. Vi har i år 
haft 4 spillere, Karen Fredgaard, Sebastian Friedrichsen, Sofus Friedrichsen og Casper Gottlieb, 
inkluderet i DGUs landshold og udviklingstrupper.  
 
Sebastian Friedrichsen var igen i år udtaget til VM for drenge i Japan. Desværre blev det ikke til et 
forsvar af deres flotte sejr fra 2018. Sebastian var ligeledes udtaget til EM hold for drenge. På trods af 
han gjorde en god figur, blandet med laveste runde i 65 i anden runde var det ikke nok til at holdet 
kunne spille med om medaljerne. Af andre resultater kan det nævnes at han vandt Kronborg Masters i 
Helsingør. 
 
Karen Fredgaard havde igen i år mange flotte resultater. Grundet en studentereksamen, der i øvrigt 
blev flot gennemført, deltog Karen ikke i mange turneringer inden sommerferien. Til gengæld tog 
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hun flot revanche og blev udtaget til både EM for hold og EM individuelt. I sidst nævnte sluttede 
Karen på en imponerende 5. plads. Efter sommerferien drog Karen til USA, hvor kun startede sit 
College ophold på University of Houston. Her kom hun flyvende fra start med flere top ti placeringer 
og en scoringsrekord for Universitet. Dette blev anderkendt med en udmærkelse som “The American 
Golfer of the Month”. Karen ligger i skrivende stund på en flot 44. plads på verdensranglisten.  
 
Foruden vores brutto landsholdspillere har flere andre elite spillere udmærket sig i år. Sofus 
Friedrichsen, som var udtaget til DGU’s udviklingstrup vandt ranglisteturneringen Faxe Cup.  Victor 
Sidal Svendsen ranglisteturneringen i Mølleåen og sluttede på en 2. plads i Asserbo Pokalen. Victors 
flotte resultater i 2019 resultere i en udtagelse til DGU’s bruttotrup i 2020. Der lyder et stort tillykke 
til Victor fra Sportsudvalget. August Sidal Svendsen vandt ranglisteturneringen Himmelbjerg open. 
Asserbo Golf Klub udmærkede sig også ved at vinde Danmarksmesterskaberne for juniorer. 
Vinderholdet bestod af Casper Gottlieb, Lucas Skindersø, August Sidal-Svendsen og Daniella Rønn 
Gyoni. Udover disse spillere har Philip Nørgaard, Sebastian Gorski og Sofus Friedrichsen også spillet 
for holdet i løbet af sæsonen. Stort tillykke med guldet.  
 

Regnskabsberetning 
Klubben kommer ud af regnskabsåret med underskud på t.kr. 147 efter afskrivninger, henlæggelser 
og kurstab i forbindelse med omlægning af klubbens realkreditlån til en lavere rentesats uden 
løbetidsforlængelse. 
Det negative resultat er ikke i overensstemmelse med det lagte og vedtagne budgetoverskud på t.kr 
114 og er derfor ikke tilfredsstillende.  
 
De uventede forhold som klubben løb ind i i forbindelse med ændringer i administration og 
trænergerning medførte økonomiske udfordinger, der naturligt afspejler sig i regnskabet.  
 
Klubbens kontingenter kunne desværre ikke leve op til de budgetlagte tal, hvilket naturligvis ikke er 
tilfredsstillende.   
Greenfeeindtægterne hvori indtægterne fra vores kongegolfsamarbejde hører under er i gunstig 
udvikling og svarer stort set til de budgetterede tal.  
Indtægterne fra sponsorer har ikke helt levet op til forventningerne i budgettet og resultatet viser 
måske niveauet for mulighederne for klubben på det område, selvom der er arbejdet godt og hårdt for 
at skaffe sponsorkroner. 
 
Vi havde håbet på noget mere indtjening fra Shoppen. Aktiviteten i Shoppen har, pga. sygdom, haft 
sine udfordringer. Indtjeningen må derfor betragtes som mindre tilfredsstillende, men dog positiv.  
Udlejning af klubbens buggies er en tilfredsstillende forretning, da de bruges flittigt. 
 
På omkostningssiden er lønningerne naturligt den største omkostning klubben har. Dog er de i 
regnskabsåret større end budgetteret, som følge af de ændringer, der blev nødvendige i 
administrationen og trænergerningen.  
Banedriften er den anden ret tunge, men absolut nødvendige omkostning som klubben har og på det 
budget har der været ekstra omkostninger med eftersåninger og reparationer på vandingsanlæg.  
 
Udvalgene overholder generelt de aftalte budgetter, dog skal bemærkes, at introduktionsudvalget har 
ageret for færre omkostninger end budgetteret. 
Husudvalget, hvorunder klubhuset ”Bødkergården” hører, har ikke kunnet overholde budgettet, da vi 
har lagt al betaling af rengøring af klubbens bygninger ind under ”Bødkergården”. 
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Henlæggelser 
Der var budgetteret med henlæggelse af tkr. 50 til ”Bødkerfonden” i regnskabsåret. Som følge af det 
negative driftsresultat er der ikke henlagt i regnskabsåret. 
 
Renteudgifter 
Rentebyrden er uforandret i regnskabsåret.  
Vores likviditet har, som følge af underskud på driften og omlægning af varesortiment i proshoppen 
til logotøj, været lidt anstrengt. Vi har dog været i stand til at klare vores forpligtelser indenfor de 
rammer klubben har.  
Vi afvikler pænt på den optagne realkreditgæld og afdragene, der udgør tkr. 391 og svarer stort set til 
de samlede afskrivninger, hvilket må betragtes som tilfredsstillende.  
Soliditetsgraden udgør 43 

Bemærkninger til budget. 
Bestyrelsen forventer et overskud i størrelsesorden tkr. 301 efter afskrivninger tkr 380 og hensættelse   
tkr. 50 til ”Bødkerfonden” og tkr. 20 til Jubilæumsfonden. Det er nødvendigt at sigte mod et overskud 
i den stipulerede størrelsesorden, således, at vi også i fremtiden har handlefrihed og en 
tilfredsstillende likviditet. 
 
Indtægtssiden 
Budgetforslaget er baseret på de faktiske indtægter i 2019, med den indeksregulering i 
kontingentindtægterne, der foreslås af bestyrelsen og udledes af en fastholdelse af det nuværende 
antal medlemmer, netto. Der budgetteres med en stigning i greenfeeindtægterne inklusive indtægterne 
fra Kongegolfaftalen og efter en regulering af greenfeen. Clubmanageren og bestyrelsen har sat ekstra 
fokus på aktiviteterne og tuning af Shoppen og samhørigheden med Sekretariatet, hvorfor der 
forventes en stigende indtægt på aktiviteterne i Shoppen. Du kan bidrage ved at lægge dine 
golfindkøb i Shoppen! 
 
Udgiftssiden 
Omkostningerne i budgetforslaget er baseret på omkostningsniveauet for 2019, men reducerede 
lønomkostninger efter tilretning af de administrative lønkroner og under skyldig hensyntagen til de 
arbejdsmarkedsrelaterede indeksreguleringer, der måtte forekomme. Shoppen har i 2020 ingen 
shopkeeper, hvor der ikke er afsat løn til en sådan. Handlen i shoppen varetages af 
Sekretariatsfunktionen. 
Til den nødvendige rekruttering af ny medlemmer afsættes der ekstraordinært flere penge til pr.-
fremstød. 
Leasingforpligtelserne stiger som følge af nødvendig investering i ny teestedsklipper, idet den gamle 
maskine er brudt sammen. 
 
Realkreditfinansiering 
I budgettet indgår en rentereduktion, idet klubben har nedkonverteret realkreditlånet, fra1,50% p.a. til 
0,50% p.a. eller 0,70% eff. rente med Nordea Kredit uden løbetidsforlængelse.  
Ved generalforsamlingens godkendelse af budget for 2020, godkendes ovennævnte låneomlægning. 
Låneomlægningen medfører en rentebesparelse på ca. tkr. 60/år i forhold til 2019 og i lånets 
restløbetid. 
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Oplysninger om foreningen 
Asserbo Golf Club  
Bødkersgaardsvej 9 
3300 Frederiksværk 
CVR-nr.: 34 61 23 15 
Hjemstedskommune: Halsnæs Kommune 
 
Telefon: 47 72 14 90 
Telefax: 47 72 14 26 
Internet: www.agc.dk 
E-mail: agc@agc.dk 
 
Bestyrelse 
Peter Fredgaard. Formand 
Ib Lyng, næstformand 
Hans-Otto Jørgensen, Hon. kasserer 
Vibeke Lund, Hon. sekretær 
Ida Bratting Kongsted 
Axel Bistrup 
Kim Nissen 
 
Clubmanager 
Annie Christensen 
 
Revision 
JBL REVISION, Registreret revisionsanpartsselskab 
 
 
 
 
 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 29. marts 2020 
 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2019 i Asserbo Golf Club. 
Årsberetningen er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven. Bestyrelsen anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling, samt resultat. 
Årsberetningen indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Bestyrelsen, den 18.02 2020 
 
Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
Peter Fredgaard Ib Lyng Hans-Otto Jørgensen Vibeke Lund  
Formand Næstformand Hon. Kasserer Hon. sekretær 
 
 
 
Ida Bratting Kongsted Axel Bistrup Kim Nissen 
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Revisionspåtegning    

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 
 

Konklusion  
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af klubbens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.  
 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens 
erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet 
gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 

Fremhævelse af forhold i regnskabet  
Årsregnskabet indeholder som sædvanlig praksis det af bestyrelsen forslåede resultatbudget for 2019 
og 2020. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen har ikke 
været underlagt udvidet gennemgang. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 
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Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og 
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om 
årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå 
yderligere sikkerhed for vores konklusion.  
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor 
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede 
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og 
vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 
 

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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejlinformation. 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
 

 
 
Helsingør, den 18.02 2020 
 
 

JBL Revision  
Registreret Revisionsanpartsselskab 
CVR nr.: 36 49 18 17 
 
 
 
Jakob Løkke   
Registreret revisor 
Medlem af FSR – Danske revisorer 
mne12354 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse 
A. Regnskabsopstillingen er tilpasset klubbens aktivitet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 

Generelt om indregning og måling 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 

Resultatopgørelsen 
Kontingentindtægter 
Kontingentindtægter indtægtsføres i det år, hvor medlemmet opnår ret til at spille på banen for sin 
indbetaling. Kontingenter, der betales forud, indregnes som en forpligtelse under skyldige 
omkostninger. 
 

Balancen 
Anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, bane-, vandings-, parkeringsanlæg, maskiner og udstyr måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Anlægsaktiver afskrives over den forventede brugstid: 
    Restværdi % 
Goodwill 5 år  0 
Ejendomme 50 år  0 
Vandingsanlæg 20 år  0 
Parkeringsanlæg 20 år  0 
Maskiner mv.                                                                        8 år 0 
Udstyr, møbler mv. 6-8 år  0 
 
Baneanlæg afskrives i lighed med tidligere år ikke. 
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed 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. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
 
Varebeholdninger 
Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 

Medlemsobligationer  
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i klubben, jf. 
vedtægternes § 8. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, og klubben er ikke pligtig til at 
tilbagekøbe eller indløse obligationen. Som følge heraf anses medlemsobligationerne for egenkapital, 
der indregnes svarende til det oprindeligt modtagne vederlag (kurs 100). 
 
Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. 
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende 
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget 
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til 
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2019          

   2018  2019  Budget 2019  
Budget 

2020 
 Note  kr.  kr.  t.kr.  t.kr. 
Kontingenter, skabsleje m.v. 1  6.443.250  6.362.416  6.480  6.371 
Indskud   18.000  10.000  16  6 
Shop 2  1.091.933  1.135.322  1.250  1.129 
Greenfee´s m.v. 3  1.206.034  1.230.978  1.212  1.380 
Sponsorudvalg  4  486.833  584.155  620  668 
Turneringsudvalg  5  194.625  233.901  204  210 
Juniorudvalg  13  104.090  113.024  124  128 
Trænerudvalg 14  7.390  2.900  6  0 
Diverse indtægter  6  51.865  57.490  49  69 
Indtægter i alt    9.604.020  9.730.186  9.961  9.961 
          
Greenfee's m.v. - omkostninger 3  119.822  110.950  95  107 
Sekretariat, lønninger m.v.   1.408.910  1.340.584  1.307  1.208 
Administrationsomkostninger 8  404.481  397.878  405  426 
IT udvalg 9  186.859  199.392  198  157 
PR udvalg - omkostninger 10  42.441  78.646  68  139 
Sekretariat/administration i alt    2.162.513  2.127.450  2.073  2.037 
          
shop - omkostninger 2  1.003.495  1.065.795  1.130  786 
Sponsorudvalg - omkostninger 4   381.927   431.502   456   492 
Turneringsudvalg - omkostninger 5   167.182   191.712   152   188 
Husudvalg 11  696.642  647.780  647  724 
Lønninger - baneudvalg   2.041.831  2.171.275  2.129  2.135 
Personaleomkostninger - 
baneudvalg   53.097  60.417  49  55 
Banedriftsomkostninger   507.937  485.272  473  515 
Leje- og leasingomkostninger - 
baneudvalg   416.726  473.945  462  487 
Vedligeholdelse - baneudvalg   325.265  271.881  328  339 
Vejleholm - baneudvalg   84.557  97.668  73  114 
Administration - baneudvalg   68.674  60.551  77  83 
Eliteudvalget 12   185.782   216.997   225   250 
Juniorudvalg 13  145.696  138.456  175  172 
Trænerudvalg 14  438.797  670.204  588  631 
Rekrutteringsudvalg   78.456  40.544  82  48 
Festudvalg   2.174  17.659  5  31 
Baneserviceudvalg   1.590  194  4  0 
Omkostninger i alt    8.762.341  9.169.302  9.128  9.087 
          
Resultat før afskrivninger    841.679  560.884  833  874 
Afskrivninger 15  484.607  454.853  460  380 
Resultat før renter    357.072  106.031  373  494 
          
Renteindtægter   757  0  0  0 
Renteudgifter 16  264.696  253.447  259  193 
Årets resultat   93.133  -147.416  114  301 
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Balance pr. 31.12.2019      

      
Aktiver      

   2018  2019 
 Note  kr.  kr. 
Goodwill 17  64.000  32.000 
Ejendomme m.v. 18  11.854.183  11.619.691 
Baneanlæg  19  3.733.811  3.778.172 
Vandingsanlæg  20  292.097  268.908 
Parkeringsanlæg  21  78.896  48.738 
Maskiner m.v. 22  179.648  185.097 
Udstyr, møbler m.v. 23  243.483  193.517 
Anlægsaktiver i alt   16.446.118  16.126.123 
      
Varelager   316720  500962 
Tilgodehavender m.v.   161038  282620 
Likvide beholdninger  24  29.070  47.108 
Omsætningsaktiver i alt   506.828  830.690 
      
Aktiver i alt   16.952.946  16.956.813 
      
Passiver      
Fri egenkapital  25  2.077.014  1.929.598 
Medlemsobligationer 26  5.350.000  5.350.000 
Egenkapital   7.427.014  7.279.598 
      
Realkreditlån   7.479.393  7.038.571 
Anden gæld   0  94.726 
Langfristet gæld   7.479.393  7.133.297 
      
Kortfristet del af realkreditlån   395.605  445.325 
Bankgæld   646.780  1.211.879 
Hensat fonde 27  110.688  104.460 
Skyldige omkostninger  28  558.209  595.405 
Skyldig A-skat og afgifter    0  0 
Skyldige feriepenge   335.257  186.849 
Kortfristet gæld   2.046.539  2.543.918 
      
Passiver i alt   16.952.946  16.956.813 
 
 
Leje- og leasingforpligtelser  29    
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Pengestrømsopgørelse for 2019    

 2018  2019 
 kr.  kr. 
    
Årets resultat 93.133  -147.416 
Ændring i feriepengehensættelse -8.920  -148.408 
Afskrivninger 484.607  454.853 
Ændring af varelagere -34.886  -184.242 
Ændring af tilgodehavender 40.251  -121.582 
Ændring af anden gæld, langfristet 0  94.726 
Ændring af skyldig A-skat og afgifter 0  0 
Ændring fonde 80.524  -6.228 
Ændring i skyldige omkostninger 71.859  37.196 
Pengestrømme vedrørende drift 726.568  -21.101 
    
Goodwill 0  0 
Ejendomme -791.034  0 
Parkeringsanlæg 0  0 
Baneanlæg 0  -44.361 
Vandingsanlæg 0  -37.097 
Maskiner -34.774  -53.400 
Udstyr, møbler m.v. -217.694  0 

Pengestrømme vedrørende investeringer 

-
1.043.50

2  -134.858 
    
Reduktion af interim- og obligationsgæld 0  0 

Afdrag på realkreditlån 

-
8.624.74

3  -391.102 

Pengestrømme vedrørende finansiering 

-
8.624.74

3  -391.102 
    

Ændring af likvider 

-
8.941.67

7  -547.061 
Likvider primo 8.323.967  -617.710 
Likvider ultimo -617.710  -1.164.771 
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Noter      

 2018  2019  Budget 2019 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
1. Kontingenter, skabsleje m.v.      
Kontingent, junior 84.125  94.440  109 
Kontingent, yngling 72.865  49.525  61 
Kontingent, yngre senior 0  0  0 
Kontingent, senior 5.500.682  5.405.024  5.427 
Kontingent, senior hverdag 202.500  246.600  247 
Kontingent, Par-3 bane 8.000  10.495  10 
Kontingent, passiv 171.383  172.412  181 
Kontingent, intro medlemmer 163.800  130.950  190 
Salg startpakker 0  5.980  0 
Skabsleje 223.325  236.100  244 
Rykkergebyr m.v. 23.570  20.550  23 
Rabatordninger og bonus -7.000  -9.660  -12 

 6.443.250  6.362.416  6.480 
      
2. Shop      
Varesalg 1.091.933  1.135.322  1.250 
      
Vareforbrug 751.018  778.458  853 
Fordelt løn shopkeeper, medhjælpere 228.363  249.104  250 
Øvrige omkostninger  24.114  38.233  27 

 1.003.495  1.065.795  1.130 
      
I alt 88.438  69.527  120 
      
3. Greenfees m.v.      
Greenfees 826.413  876.365  820 
kongegolf 200.950  185.550  210 
Gæstearrangementer 27.069  18.442  30 
Udlejning buggy mv 142.424  127.649  125 
Diverse 9.178  22.972  27 

 1.206.034  1.230.978  1.212 
      
Trykning af greenfeekort m.v. 14.212  12.221  15 
Kongegolf 52.421  33.854  50 
Gæstearrangementer 0  18.642  0 
Reparation af buggy og udstyr 46.257  38.673  23 
Administration af greenfees 6.932  7.560  7 

 119.822  110.950  95 
      
I alt  1.086.212  1.120.028  1.117 
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Noter      

 2018  2019  Budget 2019 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
4. Sponsorudvalg       
Sponsorindtægter 486.833  584.155  620 
Annonceindtægter 0  0  0 

 486.833  584.155  620 
Sponsordag, AGC-ugen m.m. 381.927  431.502  456 

      
I alt  104.906  152.653  164 
5. Turneringsudvalg      
Turneringsfee + diverse 172.725  211.490  182 
Tirsdagsturnering 0  0  0 
Onsdagsturnering 21.900  22.411  22 

 194.625  233.901  204 
      
Præmier og øvrige omkostninger 152.163  166.296  136 
Tirsdagsturnering 0  0  0 
Onsdagsturnering 15.019  25.416  16 

 167.182  191.712  152 
      
I alt  27.443  42.189  52 
      
6. Diverse indtægter       
Ventelistegebyr 0  0  0 
Kommunalt tilskud 47563  48537  49 
Forpagtningsafgift restaurant 0  0  0 
Husleje Shoppen 0  0  0 
Bidrag fra medlemmer 0  0  0 
Salg af maskiner 0  1316  0 
Andet  4302  7637  0 
I alt  51.865  57.490  49 
      
7. Personaleomkostninger       
Fordelt løn sekretariat 1.408.910  1.340.584  1.307 
Fordelt løn bane 2.041.831  2.171.275  2.129 
Fordelt løn shop 228.363  249.104  250 
Fordelt løn træner 438.797  670.204  588 
      
I alt  4.117.901  4.431.167  4.274 
      
Beregnet lønpct. 43  46  43 
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Noter      

 2018  2019  Budget 2019 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
8. Administration       
DGU kontingent 135.747  133.415  132 
Telefon  45.438  27.297  42 
Annoncer  0  0  0 
Porto  1.469  760  2 
Papir og tryksager  4.502  1.906  3 
Kontorartikler og fotokopiering 29.427  16.348  17 
Abonnementer, tidsskrifter m.v. 18.011  22.314  17 
Småanskaffelser  8.877  12.327  9 
Div. kontorudstyr og vedligehold 0  1.061   
Kurser m.v. 5.888  250  10 
Rejser og kørsel  0  3.265  7 
Bestyrelsesomkostninger  15.402  22.387  13 
Generalforsamlinger 5.656  7.124  6 
Hole in one præmier 1.896  5.335  2 
Regnskabsmæssig assistance 0  3.000  0 
Revisor 43.605  44.238  44 
Gaver  1.350  687  14 
Dataløn omkostninger  10.870  11.628  12 
Golfregler m.v. 3.620  1.754  3 
Tak til frivillige 16.693  19.143  22 
Diverse administrationsomkostninger 65.050  43.639  50 
Tab på tilgodehavender, regulering hensættelse -9.020  20.000  0 
I alt  404.481  397.878  405 
      
9. IT udvalg       
Adsl-forbindelse 6.621  9.248  7 
Webhotel 19.563  0  0 
Golfbox 50.731  46.887  47 
Konsulenthonorar 0  0  0 
Diverse IT Udvalg  109.944  143.257  144 
I alt  186.859  199.392  198 
      
10. PR-udvalg       
Hjemmeside 0  0  0 
Forsendelse og øvrige omkostninger  42.441  78.646  68 
I alt  42.441  78.646  68 
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Noter      

 2018  2019  Budget 2019 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
11. Hus- og restaurationsudvalg      
Ejendomsskatter  2.422  3.897  3 
Varme, vand, el  137.851  124.790  160 
Forsikringer  126.310  119.795  140 
Reparationer og vedligehold 168.792  74.339  67 
Rengøring og opsyn  4.599  9.737  23 
Dansikring  28.544  13.471  9 
DR-licens erhverv  6.398  6.455  7 
Leje og leasing 44.826  68.202  77 
Rengøringsartikler, renovation m.v. 176.900  227.094  161 
I alt  696.642  647.780  647 
      
12. Eliteudvalget       
DK-turnering 35.097  34.565  39 
Eliteturneringer 67.082  76.288  86 
Regionsmatcher 22.433  23.455  19 
Træning, udstyr m.v. 61.170  82.689  81 
I alt  185.782  216.997  225 
      
13. Juniorudvalg       
Egenbetaling og andre indtægter  104.090  113.024  124 
      
Træning og øvrige omkostninger  81.103  85.836  96 
Turneringer  64.593  52.620  79 

 145.696  138.456  175 
      
I alt  -41.606  -25.432  -51 
      
14. Trænerudvalg       
Salg undervisning pro  7.390  2.900  6 
      
Løn, træner og elev 438.797  670.204  588 
Træningslektioner, bonus  0  0   
 438.797  670.204  588 
      
I alt  -431.407  -667.304  -582 
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Noter      

 2018  2019  Budget 2019 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
15. Afskrivninger       
Goodwill 32.000  32.000  32 

Ejendomme 234.492  234.492  235 
Vandingsanlæg  72.334  60.286  61 
Parkeringsanlæg 30.158  30.158  31 
Maskiner m.v. 66.471  47.951  51 
Udstyr, møbler m.v. 49.152  49.966  50 
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0  0  0 
I alt  484.607  454.853  460 
      
16. Renteudgifter m.v.      
Renter på pengekonti samt omkostninger  13.890  16.720  22 
Renter og bidrag  250.806  236.727  237 

 264.696  253.447  259 
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Noter    

 2018  2019 
 kr.  kr. 
17. Goodwill    
Anskaffelsessum primo  160.000  160.000 
Årets tilgang 0  0 
Kostpris 31.12.2019 160.000  160.000 
    
Afskrivninger primo  64.000  96.000 
Årets afskrivninger  32.000  32.000 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 96.000  128.000 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 64.000  32.000 
    
18. Ejendomme    
Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by    
Anskaffelsessum primo 3.023.372  3.023.372 
Kostpris 31.12.2019 3.023.372  3.023.372 
    
Kostpris 31.12.2019, Bødkergaardsvej 9 3.023.372  3.023.372 
    
Købesum matr.nr. 10a Bødkersgaardsvej 9    
Anskaffelsessum primo 12.985.451  13.776.485 
Årets tilgang  791.034  0 
Kostpris 31.12.2019 13.776.485  13.776.485 
    
Kostpris i alt 31.12.2019 16.799.857  16.799.857 
    
Afskrivninger primo  4.711.182  4.945.674 
Årets afskrivninger  234.492  234.492 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 4.945.674  5.180.166 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 11.854.183  11.619.691 
    
Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2018)   25.000.000 
Tinglyst gæld til Nordea Kredit   7.635.000 
Pantebrev nom 1.450.000 til sikkerhed for bankgæld  1.450.000 
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Noter    

 2018  2019 
 kr.  kr. 
    
19. Baneanlæg     
Anskaffelsessum primo  3.798.534  3.798.534 
Årets tilgang  0  44.361 
Kostpris 31.12.2019 3.798.534  3.842.895 
    
Afskrivninger primo  64.723  64.723 
Årets afskrivninger  0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 64.723  64.723 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 3.733.811  3.778.172 
    
20. Vandingsanlæg    
Anskaffelsessum primo  1.446.688  1.446.688 
Årets tilgang 0  37.097 
Kostpris 31.12.2019 1.446.688  1.483.785 
    
Afskrivninger primo  1.082.257  1.154.591 
Årets afskrivninger  72.334  60.286 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 1.154.591  1.214.877 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 292.097  268.908 
    
21. Parkeringsanlæg    
Anskaffelsessum primo  603.162  603.162 
Årets tilgang 0  0 
Kostpris 31.12.2019 603.162  603.162 
    
Afskrivninger primo  494.108  524.266 
Årets afskrivninger 30.158  30.158 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 524.266  554.424 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 78.896  48.738 
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Noter    

 2018  2019 
 kr.  kr. 
    
22. Maskiner m.v.    
Anskaffelsessum primo  4.220.853  4.255.627 
Årets tilgang  34.774  73.886 
Årets afgang  0  -45.879 
Kostpris 31.12.2019 4.255.627  4.283.634 
    
Afskrivninger primo  4.009.508  4.075.979 
Årets afskrivninger  66.471  47.951 
Årets afskrivninger afgang  0  -25.393 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 4.075.979  4.098.537 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 179.648  185.097 
    
23. Udstyr, møbler m.v.    
Anskaffelsessum primo  400.996  618.690 
Årets tilgang  217.694  0 
Årets afgang 0  0 
Kostpris 31.12.2019 618.690  618.690 
    
Afskrivninger primo  326.055  375.207 
Årets afskrivninger  49.152  49.966 
Årets afskrivninger afgang 0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2019 375.207  425.173 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 243.483  193.517 
    
24. Likvide beholdninger     
Kassebeholdninger  3.551  2.359 
Indestående Nordea 0  0 
Indestående Sparekassen Sjælland 25.519  44.749 
    

 29.070  47.108 
    
25. Egenkapital    
Overført resultat primo 1.983.881  2.077.014 
Årets resultat  93.133  -147.416 
Medlemsobligationer 5.350.000  5.350.000 
    

 7.427.014  7.279.598 
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Noter    

 2018  2019 
 kr.  kr. 
    
26. Medlemsobligationer    
 
Primo 5.350.000  5.350.000 
Hensat ultimo 5.350.000  5.350.000 
 
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i klubben jf. 
vedtægternes 
§ 8. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, og klubben er ikke pligtig til at 
tilbagekøbe eller  
indløse obligationen. Som følge heraf anses medlemsbligationerne for egenkapital, der indregnes  
svarende til det oprindeligt modtage vederlag (kurs 100)     
 
 
27. Hensat fonde    
Bødkerfonden 76.700  76.700 
Jubilæumsfond 7.750  7.750 
Juniorfond 26.238  20.010 
i alt  110.688  104.460 
    
    
28. Skyldige omkostninger    
Forudbetalt kontingent 67.850  87.778 
Forudbetalt kontingent - kongegolf 2020 12.600  30.750 
Forudfaktureret sponsorat 40.000  73.990 
Miljøprisen 32.698  0 
Skyldig moms 44.556  79.171 
Andre skyldige omkostninger 360.505  323.716 
i alt  558.209  595.405 
    
 
29. Leje- og leasingforpligtelser 
Der er indgået leasingaftaler med leasing af driftsmidler med en månedlig ydelse på t.kr. 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


