
Bestyrelsens beretning. 
 
Selv om året 2002 driftsmæssigt har været et særdeles tilfredsstillende år, må vi desværre konstatere 
et underskud på kr. 89.000. 
 
Der er i løbet af året påbegyndt og gennemført en hel del aktiviteter. 
 

• Sportsligt kan klubben glæde sig over, at Carina Vagner har sikret sig adgangskortet til 
Europa-touren for næste sæson. Lasse Jensen repræsenterede Danmark ved en stor 
international turnering i Belgien, og klubbens junior landsholdsspiller Søren Moldow løb 
med 1. pladsen i den traditionsrige Wibroe Cup i Helsingør. 

 
• Økonomisk kom klubben ud af regnskabsåret med et underskud på kr. 89.000. Klubben 

måtte desværre bogføre et tab på kr. 268.000 for det begåede underslæb, og vi har i 
regnskabsåret skulle hensætte kr. 202.000 til feriepenge, der ikke var budgetteret med. 

 
• Klubbens Par 3 bane har i sæsonen udviklet sig til en ren guldgrube. Indtægterne blev mere 

end fordoblet i forhold til budgettet. 
 

• På Bødkergaarden blev den sidste 1/3 af stråtaget udskiftet, så nu er taget på alle 4 længer i 
en meget fin stand og kan holde i mange år. Pejsestuen blev malet, klubtavlerne udskiftet, 
der blev opsat TV i baren, købt nye havemøbler til terrassen og bagrummene blev renoveret 
og kapaciteten dermed udvidet med ca. 50%. 

 
• Der blev indkøbt en ny Jacobsen rotorklipper til klipning af semi-roughen for ca. kr. 

500.000.  Der blev lagt nye fliser på 5 af udslagsstederne på træningsbanen, anlagt et nyt 
teested på 7. hul, 1. tee for herrerne blev renoveret med ny stensætning, og arbejdet med den 
ny vaskeplads er ved at være færdigt. 

 
• I de meget omfattende forhandlinger med kommunen om en omlægning af den farlige 

offentlige færdsel på tværs af banen, har klubben nu mødt en positiv indstilling fra 
politikerne i kommunen. Vi tror således på, at den nye reviderede lokalplan vil tilfredsstille 
alle involverede parter.        

 
 
Årets indtægter har været meget tilfredsstillende. Bestyrelsen havde budgetteret med indtægter på i 
alt kr. 6.190.000. Resultatet blev kr. 6.493.000, hvilket svarer til ca. 5% over budgettet. 
 
Årets udgifter viser en stigning på knap 9 % over det budgetterede. På baggrund af de 
ekstraordinære  indtægter har bestyrelsen i løbet af sæsonen godkendt enkelte udvidelser af 
planlagte opgaver og aktiviteter for ca. kr. 186.000.  Der var budgetteret med udgifter på i alt kr. 
4.440.000. De faktiske udgifter blev kr. 4.824.000. Der var naturligvis ikke taget højde for et tab på 
kr. 268.000 som følge af underslæbet, og der var ikke budgetteret med en hensættelse på kr. 
202.000 til feriepenge. 
  
Den fri egenkapital andrager ved årets udgang kr. 816.528.  
 



På trods af de uheldige hændelser der har ramt klubben, ser bestyrelsen meget positivt på fremtiden. 
Klubben har fortsat en god likviditet, golfsporten i Danmark er i stadig vækst, og klubben har en 
lang venteliste. På nær en manglende ny tilbygning til Vejleholm, fremstår Asserbo Golf Club i dag 
med færdigrenoverede bygninger, en tip-top moderne og kostbar maskinpark samt en 
færdigudviklet 18 hullers golfbane af en meget høj standard.  
 
Bestyrelsen forventer i år 2003 et overskud på mellem kr. 250.000 og 300.000.   
 
Alle klubbens arrangementer i sæsonen blev afviklet tilfredsstillende. Vi har især modtaget megen 
ros for de golf arrangementer, vi har afviklet for forskellige virksomheder i sæsonen. 
 
Pr. 31. december var der 1049 aktive og 101 passive, i alt 1150 medlemmer. Pr. 31. december sidste 
år var der 1030 aktive og 97 passive, i alt 1127 medlemmer. Der er i 2002 i alt optaget 92 nye 
medlemmer i klubben indenfor alle medlemskategorier. Heraf 62 aktive seniorer og aktive yngre 
seniorer. Fire passive medlemmer er overgået til aktivt medlemskab. 
 
Den altoverskyggende begivenhed i løbet af året har naturligvis været klubbens bogholder Jette 
Petersens begåede underslæb mod golfklubben.  
 
Det er bestyrelsen, der forestår ledelsen af klubbens anliggender. I Asserbo Golf Club, og i mange 
andre golfklubber, hviler dette arbejde på en frivillig, ulønnet arbejdsindsats fra en række af 
klubbens medlemmer. Sådan har det altid været og det vil nok forsætte en del år endnu. Meget af 
dette frivillige arbejde bygger på gensidig tillid. Og tillid er også nøgleordet i denne triste sag om 
underslæb, der kun har kunnet lade sig gøre, fordi de der arbejdede tæt sammen med Jette havde 
fuld tillid til hende. De havde ikke drømt om, at Jette kunne finde på at begå underslæb.  
 
Umiddelbart efter vi opdagede underslæbet, blev Jette bortvist og fik en kort frist til at aflevere 
pengene, før vi meldte hende til politiet. Derefter bad bestyrelsen omgående klubbens eksterne 
revisionsselskab om at gennemgå klubbens regnskaber for at få afdækket omfanget af underslæbet. 
Jette Petersen blev naturligvis ekskluderet af klubben. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende modtaget en fyldig rapport fra BJ Revision, Statsautoriserede 
revisionsanpartsselskab om forløbet i sagen. Bestyrelsen ønsker ikke efterfølgende at drage nogen 
af klubbens medlemmer eller ansatte til ansvar. 
 
Der vil naturligvis, når der er faldet dom i sagen, blive anlagt sag mod Jette Petersen med krav om 
tilbagebetaling af det fulde beløb, med tillæg af de ekstra omkostninger klubben har måttet bære i 
forbindelse med sagens udredning. 
 
Lad os være glade for, at underslæbet nu er stoppet – og se fremad.  
 
 
Bestyrelsens arbejde. 
 
Der er i løbet af året afholdt 12 bestyrelsesmøder, og medlemmerne i bestyrelsen har sideløbende 
afholdt en lang række møder med udvalgene i klubben.   
 



Derudover har der også i år været en meget omfattende mødeaktivitet med kommunen om den ny 
lokalplan. Den politiske godkendelse af planerne er udsat, idet klubbens utallige henvendelser 
angående en omlægning af de farlige offentlige stier på tværs af golfbanen, nu endelig ser ud til at 
få en positiv modtagelse hos politikerne og derfor skal op til en fornyet høring. 
 
Bestyrelsen har kendskab til, at ledelsen i kommunens Tekniske Forvaltning ikke ønsker at anbefale 
politikerne klubbens forslag til en omlægning af stierne. De er åbenbart uforstående over for den 
fare, der er forbundet med, at offentligheden færdes på kryds og tværs af golfbanen. Man skal 
tilsyneladende med lov og magt kunne færdes på arealerne. Teknisk Forvaltning anfører, at klubben 
ikke har kunnet henvise til alvorlige ulykker på banen. Klubben håber naturligvis, at formanden for 
Teknik- og Miljøudvalget, Per Nygaard, der ved selvsyn har konstateret, hvor mange steder på 
banen offentligheden færdes i alvorlig fare, holder sit løfte til klubben om, at der naturligvis skal 
findes en pragmatisk løsning på dette problem. Vi håber, at fornuften vil sejre, og at lokalplanen vil 
blive godkendt med de ønskede ændringer i løbet af 2003.  
 
Klubbens mange sponsorer har i løbet af året tilført klubben indtægter i størrelsesordenen  
kr. 173.000.  En markant stigning i forhold til året før. Den store stigning skyldes bl.a. en for 
klubben gunstig genforhandling af sponsorkontrakten med Carlsberg samt en håndfuld helt nye 
sponsorer. Vi takker alle sponsorerne for den store interesse. 
 
Bestyrelsen ønsker også at rette en stor tak til udvalgsformændene og medlemmerne i klubbens 
mange udvalg for det store arbejde, der er udført i løbet af sæsonen. En speciel tak til 
Juniorudvalget, der har haft ekstra travlt i år. For første gang i klubbens historie har AGC nu også 
en venteliste for optagelse af juniorer. Klubben har måttet sætte en grænse ved 90 juniorer, da vi 
ganske enkelt ikke kan håndtere flere, hvis arbejdet skal gøres ordentligt. Og det skal det. 
 
Vi ønsker samtidig at takke klubbens Pro Mike Tulloch, klubbens restauratør Mikkel Henum og 
greenkeeperstaben med Mogens Degn i spidsen for et godt samarbejde. En speciel tak til Anette 
Engstrøm og Bente Dons i sekretariatet, der har måttet påtage sig mange timers ekstra arbejde under 
kommando af klubbens eksterne revisionsselskab for at udrede trådene efter underslæbet. 
 
 
Det sportslige. 
 
Klubbens 1. hold for herrer havde et meget tæt opløb om 1. pladsen i 2. division med Mølleåen. 
Med en flot 2. plads til Asserbo spiller vi i den ny 2. division fra næste sæson. Bestyrelsen ønsker 
alle på holdet tillykke med den flotte indsats. 
 
Klubbens 2. hold for herrer spillede sig ligeledes til en flot 4. plads i Danmarksserien. Også et stort 
tillykke til alle spillerne på dette hold. Eliteudvalget har besluttet fremover at samle ressourcerne og 
kun stille med ét divisionshold.  
 
Klubbens 1. hold for damer sluttede desværre på en næstsidsteplads i 3. division. Holdet spiller 
således i Danmarksserien fra næste sæson. Holdet i år bestod for det meste af unge nye spillere, der 
naturligvis mangler turneringsrutine. Med en målrettet indsats og yderligere turneringsrutine vil 
holdet kunne genvinde sin tidligere position. Vi har fortsat store forventninger til klubbens piger. 
 



På det individuelle plan er klubben naturligvis stolt over at Carina Vagner, der nu er professionel, 
har sikret sig adgangskortet for næste sæson til Europa-touren. Vi vil ønske dig al mulig held og 
lykke Carina, og håber lejlighedsvis at se dig spille på Asserbo. 
 
Vore 2 unge talentfulde golfspillere, Lasse Jensen og Søren Moldov, har også vist gode resultater i 
løbet af sæsonen. Lasse repræsenterede Danmark ved en stor international turnering i Belgien, og 
Søren har, udover at vinde Wibroe Cup i Helsingør, repræsenteret Danmark ved 2 store 
internationale turneringer i Frankrig og Polen. Klubben har i Lasse og Søren 2 kæmpe talenter der 
forhåbentlig, med støtte fra klubben, fortsat kan udvikle sig. Målet med elitearbejdet er at se mindst 
én af dem på Europa-touren inden for en overskuelig fremtid.  
 
 
Årets klubmestre blev: 
 
Klubmester: 
Damer:  Louise W. Tvede 
Herrer:  Niels F. Schiander 
Piger:  Marie Boe Laumann 
Drenge:  Søren Moldow 
 
Seniormester: 
Damer:  Birgit Munk 
Herrer:  Per Søndergaard 
 
Veteranmester: 
Damer:  Miki Hedegaard 
Herrer:  Ib Rathsach 
 
Bestyrelsen ønsker alle vinderne tillykke med mesterskabet. 
 
 
Banen. 
 
Banen var også i denne sæson i god stand med bl.a. usædvanligt fine fairways. I sæsonen er der 
gennemført en række forbedringer af banen. De fleste af de greenbunkere, der efter kraftige 
regnskyl stod en del vand i, er nu blevet monteret med dræn. Hele 7. teested er nyanlagt og 
forventes taget i brug ved sæsonstart. På 8. hul er der, ca. 200 m ude fra gul tee, plantet en række 
træer fra højre side af fairwayen ind mod midten. Det skaber, når fairwayen samtidig rykkes mere 
til venstre og træerne når den rigtige højde, et let dogleg til højre, der vil gøre hullet lidt mere 
interessant. Samtidig indbyder det til spil i venstre side af banen hvilket gør, at spillerne på 8. hul 
kan gå lidt mere i sikkerhed for vildfarne bolde fra 16. tee. Der er mellem 1. fairway og 
træningsbanen bygget en vold med træer på toppen. Volden skulle gøre det nemmere at indsamle 
vildfarne bolde. Vi er i fuld gang med at gøre 1. tee for herrerne pænere. De gamle, lodret 
monterede jernbanesveller i forkanten, var rådne. De er erstattet af et stengærde. Selve udslagsstedet 
får monteret en ny type kunstig græsmåtte på 2x3 meter, der nedfældes i jorden med græs rundt om. 
Måtten, der benyttes af mange svenske golfbaner, er let at stikke en teepind i. Samtidig bliver 
vaskepladsen og området rundt om teestedet renoveret. 
 



Der blev også i løbet af året indkøbt en længe savnet moderne rough-klipper til ca. kr. 500.000 . 
Den blev finansieret gennem et leasing arrangement. 
 
 
Klubhus og P-plads. 
 
Vinduer, døre og vægge i pejsestuen er blevet malet. Der er opsat nye mesterskabstavler. Vi har 
købt nye teaktræsmøbler med hynder til terrassen. Der er opsat et tv i baren. Loftrummet i Pro-
shoppen er under ombygning til et lagerrum for klubbens Pro. Der er opsat en kaffeautomat ved 
indgangen til Proshoppen til glæde for de tidlige morgen-golfere. Klubben har udbygget og 
renoveret bagrummene, samt monteret nye og flere skabe. Dermed er klubbens mangeårige 
venteliste til skabe afskaffet. Vi har også udskiftet stråtaget på den sidste manglende 1/3 af 
Bødkergaarden, så nu fremstår alle længerne meget flotte og kan holde i mange år. 
 
Det gamle skilt ude ved hovedvejen der fortæller, at her finder du Asserbo Golf Club, er renoveret 
og frisket op, og der er opsat 2 flagstænger med klubbens flag. Vi håber hermed,  at klubbens 
gæster har lidt lettere ved at finde os, og samtidig synes at indgangen til klubben virker mere 
indbydende. 
 
 
Lidt om fremtiden. 
 
De planer der blev lagt i 1996 er nu alle gennemført. Tilbage står kun en nedrivning af stuehuset på 
Vejleholm og opførelsen af en ny længe til opbevaring af klubbens maskinpark. Men det kan, som 
tidligere nævnt, ikke påbegyndes før den ny lokalplan er endelig godkendt.  
 
I sidste års beretning skrev bestyrelsen om de kommende drøftelser angående en revurdering af 
klubbens nuværende vedtægtsbestemte obligationssystem. Der er, som bekendt, fordele og ulemper 
ved det nuværende system. Vi har endnu ikke fundet en bedre løsning, så det vil blive taget op til 
fortsat drøftelse i løbet af året.  
 
Asserbo Golf Club har i dag en god likviditet og en sund økonomi. Med den stadigt stigende 
interesse der er for golfsporten i Danmark, og med den etablerede position klubben har i dag, har 
bestyrelsen kun positive forventninger til fremtiden. 
 
Der er alt i alt lagt op til en rigtig god golfsæson. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
  
 
 
         


