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Bestyrelse og personale 2004: 
 
 
Bestyrelsen 
 
Peter Fredgaard (Formand) 
Per Pedersen  (Næstformand og Hon. kasserer) 
Henrik Hove Andersen (Hon. sekretær) 
Arne Larsen  (Fratrådt bestyrelsen) 
Jakob Andersen Skriver 
Svend Aage Andersen 
Michael Tvede 
Christian Pein 
 
 
Sekretariat 
 
Anette Engstrøm (Sekretariatschef, fratrådt) 
Bente Dons   
Anita Neesgaard (Ekstern regnskabsassistance) 
 
Greenkeepere 
 
Mogens Degn (Chefgreenkeeper, fratrådt) 
Steen Mikael  (Chefgreenkeeper, nyansat) 
Lars Holm Jensen 
Niels Hougaard Dam 
Jackie Larsen (Greenkeeperelev, nyansat) 
Børge Madsen (Greenkeeper, fratrådt) 
 
 
Pro 
 
Mike Tulloch 
 
 
Restauratør 
 
Mikkel Henum 
 
 
Opsyn/rengøring 
 
Elis Eskildsen (Fratrådt) 
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DAGSORDEN: 
 
Generalforsamling den 13. marts 2005  
 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslår Mogens Hartz. 
Mogens Hartz driver selvstændig advokatvirksomhed i Frederiksværk og er ikke 
medlem af golfklubben. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
Peter Fredgaard vil kort gennemgå bestyrelsens beretning.  
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: 
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 
Peter Fredgaard vil kort gennemgå årsregnskabet. 
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 4:                                                                                                          
Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud. 
 
Peter Fredgaard gennemgår kort budgettet for 2005 
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
 
Bestyrelsen stiller følgende forslag: 
 

        Kontingent          Indskud            
     
År  2005 2004 2005        2004 
Aktive seniorer: 5.400 5.200 7.250         (7.000)  
Aktive senior hverdag 4.600 4.420         7.250          (7.000)  
Aktive yngre seniorer: 3.250 3.120 4.375            (4.200)  
Aktive ynglinge: 1.975 1.900 1.325            (1.280) 
Aktive juniorer: 1.375 1.325    950                (900) 
Passive:   760    730   
 
 
Bestyrelsen foreslår, at kursen for medlemsobligationer (pålydende kr. 5.000) for 
kalenderåret 2005 forhøjes til kurs 145, jfr. vedtægtens §15 A stk. 1, og at prisen på 
obligationer, der tilbydes til salg gennem klubbens bestyrelse, jfr. vedtægtens § 15 A 
stk.6 ligeledes fastsættes til kr. 7.250,- 
 



 5

Bestyrelsen har fastsat følgende uændrede priser (i kr.) for 2005: 
 
Scooterpladsleje:                       1000             (1000) 
El-skab 80cm:   650  (650) 
El-skab 60cm:   600  (600) 
Skabsleje 60cm:   500  (500) 
Skabsleje 40cm:    425  (425) 
Skabsleje, juniorrum:   100  (100) 
Greenfee Hverdage:   350  (350) 
Greenfee Hverdage i juli måned:  400  (400) 
Greenfee Weekends/helligdage:  400  (400) 
Greenfee Pay and Play Hverdage:  125  (125) 
Greenfee Pay and Play Weekends/helligdage: 150   (150)  
 
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,- ved for sen betaling af kontingent. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Forslag fra bestyrelsen.  
 

1. Gældende fra 2006 foreslås halvårlig kontingentopkrævning til betaling ultimo 
januar og ultimo juni måned. Evt. vedtaget kontingentændring på 
generalforsamlingen opkræves således med juniopkrævningen. 

 
Motivering:  for at give medlemmerne bedre indbetalingsbetingelser over året 
og for at kunne opkræve kontingenter vedtaget på generalforsamlingen 
sammen med juniindbetalingen. 

 
2. Der foreslås oprettelse af ny medlemskategori: ”aktiv senior ekstra” der indgår 

i klubben med personligt medlemskab. Medlemmet binder sig for tre år og 
betaler straks ved indmeldelsen indskud og obligation. Der foreslås en årlig 
pris for året 2005 på kr. 25.000,- i kontingent for ”aktiv senior ekstra” 
kategorien. Der fastsættes et maksimalt antal på 10 ”aktive senior ekstra” 
medlemmer i klubben. Hvis, medlemmet efter tre år ønsker at ændre 
medlemskabet til ”aktiv senior, er dette muligt. 

 
Motivering:  for at kunne skabe det økonomiske grundlag til dækning af  
omkostninger vedrørende de fremlagte forslag til forbedringer, som beskrevet 
i AGC’s vision og målsætninger. 

 
3. Gældende fra sæson 2005 vil træningsbolde være til fri afbenyttelse for 

medlemmerne. Det foreslås, at det under dagsordenens punkt 4 vedtagne 
kontingentet på den baggrund hæves med kr. 200,- for fuldtids 
seniormedlemmer, 100,- for juniorer og 150,- for øvrige medlemskategorier.   

 
Motivering:   for at sikre løbende forbedring af medlemmernes teknik og fysik 
og dermed hurtigere spil på banen, samt lavere handicap for alle grupper. 
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4. Vedtægtsændringer: 
 

Såfremt punkterne 1 og/eller 2 vedtages, kræver det ændring af klubbens 
vedtægter. Bestyrelsen ønsker ved samme lejlighed at ændre vedtægterne for 
følgende punkter:  

 
 

§ 3 Antal medlemmer ændres fra 900 til 910 hvis ”aktiv senior ekstra” 
bliver godkendt. 

§ 4 ”Aktiv senior ekstra” tilføjes som ny medlemskategori hvis forslaget 
godkendes. 

§ 11    Forenkling af bestående tekst. 
§ 15a    Regnskabsmæssigt sidestilles midlertidige obl.beviser og obligationer.  
§ 15b    Ajourføring af bestemmelserne. 
       
Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne følger herunder. Foreslåede 
ændringer er fremhævet med fed skrift, medens tidligere tekst er i parentes. 

 
 

§ 3. 
I klubben optages såvel aktive som passive medlemmer. Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen. 
Antallet af aktive betalende medlemmer, der er fyldt 22 år, må højst udgøre (900) 910. Aktive 
ynglinge, der fylder 22 år, har dog ret til at overgå til aktivt (yngre) seniormedlemskab, uanset om 
medlemstallet herved midlertidigt overstiger (900) 910.  
 
§ 4. 
Ved optagelse i klubben betales et indskud. Indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab. 
Aktive medlemmer, der er fyldt 22 år, skal eje en medlemsobligation eller et midlertidigt 
obligationsbevis. De nærmere regler vedrørende medlemsobligationer fremgår af kapitel 2. 
Indskud for optagelse i klubben, medlemsobligationens pris, årskontingent m.v. fastsættes af 
generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Medlemskategorierne omfatter følgende: 
 

1. Aktive juniorer   18 år og herunder 
2. Aktive ynglinge  19 år til og med 21 år 
3. Aktive yngre seniorer  22 år til og med 25 år 
4. Aktive seniorer   26 år og derover 
5. Aktive senior hverdagsmedlemmer 
6. Aktive senior ekstra 
7. Passive 

 
Indskud og kontingenter m.v. opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingent for kalenderåret 
forfalder til betaling med halvdelen inden udgangen af januar måned og halvdelen inden udgangen 
af juni måned. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr for forsinket betaling. 
Når generalforsamlingen har fastsat endeligt kontingent for kalenderåret, opkræver bestyrelsen 
eventuelt yderligere kontingent, som forfalder til betaling inden udgangen af (april) juni måned.           
(, medmindre det efter bestyrelsens indstilling først opkræves sammen med kontingent for det følgende 
kalenderår.) 
 
§ 11. 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning er behov 
for.(herunder f.eks. baneudvalg, matchudvalg, juniorudvalg, handicapudvalg, klubhusudvalg, 
økonomiudvalg, sportsudvalg og informations- og PR-udvalg. Bestyrelsen udpeger 
udvalgsformændene.) Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen 
bestemmer udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet. 
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§ 15 A. 
Stk. 6. 
Ved udtræden af Asserbo Golf Club - herunder i tilfælde af indehaverens død eller eksklusion -  skal  
midlertidige obligationsbeviser (indfries af klubben. Øvrige) og obligationer (skal) tilbydes til salg 
gennem klubbens bestyrelse til en pris og på betalingsbetingelser, der hvert år fastsættes af 
generalforsamlingen. AGC har ingen pligt til at indkøbe obligationen eller obligationsbevis, men skal  
drage omsorg for, at obligationen eller obligationsbevis på ovennævnte vilkår tilbydes et medlem, der 
er indehaver af et midlertidigt obligationsbevis eller en ansøger om aktivt seniormedlemskab i klubben. 
Klubben afregner salgsprovenuet af midlertidige og andre obligationer til indehaveren eller dennes 
dødsbo, efter at klubbens eventuelle tilgodehavende er modregnet. 
 
§ 15 B. 
Stk. 1. 
Bestyrelsen (er) blev på generalforsamlinger i 1992 bemyndiget til at udstede AGC-beviser indenfor 
et samlet beløb af 2,5 mio. kr., der blev (indskydes) indskudt som ansvarlig kapital i Asserbo Golf 
Club, og som i tilfælde af klubbens opløsning først vil blive tilbagebetalt efter, at alle øvrige kreditorer 
er fyldestgjort, men før obligationslån optaget i henhold til § 15 A. Eventuel tilbagebetaling i tilfælde 
af klubbens opløsning sker ligeligt til alle indehavere af AGC-beviser. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 6: 
Forslag fra medlemmer. 
 
Forslag fremsendt 3. november 2004 fra Preben Moldow (medlem nr. 9-1158): 
 
Citat: ”Kursen på klubbens obligation har i mange år stået stille på 140. Ligeledes er 
det min opfattelse, at indskuddet til klubben ved optagelse som medlem er sat for lavt 
i forhold til andre klubber. Jeg skal derfor foreslå generalforsamlingen, at kursen på 
obligationen fastsættes til kurs 250 (værdi kr. 12.500,-) og at indskud fastsættes til kr. 
12.000,-. Herefter inflateres begge med ca. 4 % p.a., hvilket dog godkendes hvert år 
på klubbens generalforsamling.” Citat slut. 
 
Bestyrelsen kan ikke støtte ovenstående forslag, da det må forventes at nedbringe 
tilgangen af medlemmer til klubben (herunder tilgangen til klubbens venteliste) og 
dermed fjerne grundlaget for den videre vækst og opfyldelse af klubbens vision og 
målsætninger. 
 
(Det forslås, at forslaget behandles under dagsordenens punkt 4.) 
 
Ad dagsordenens punkt 7: 
Valg af formand 
 
Formanden er på valg jfr. vedtægternes §  9.  Peter Fredgaard ønsker at genopstille. 
 
Ad dagsordenens punkt 8: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende medlemmer er på valg: 
 

- Michael Tvede   (villig til genvalg) 
- Svend Aage Andersen  (villig til genvalg) 
- Henrik Hove Andersen  (villig til genvalg) 
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Arne Larsen er 1. februar udtrådt af bestyrelsen, efter tiltrædelse af stillingen som 
Klubchef. 
 
Bestyrelsen foreslår Jakob Mogensen som nyt medlem af bestyrelsen. Jakob har været 
medlem af klubben siden 1999, sidder i sponsor- og juniorudvalget og er til daglig 
medindehaver af Dansk Revision i Frederiksværk. Kandidaten vælges for et år, dette 
for at sikre kontinuitet og reducere evt. udskiftning af bestyrelsen hvert andet år, som 
beskrevet i vedtægterne § 9. 
 
Ad dagsordenens punkt 9: 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
 

- Revisor:  Revisionsaktieselskabet Deloitte, ved Statsautoriseret   
                                            revisor Christian Dalmose Pedersen.   
                        

- Revisorsuppleant:  Statsautoriseret revisor Jørn Jacobsen 
 
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Eventuelt  
 
Under dette punkt ønsker bestyrelsen en åben debat, gerne med forslag som 
bestyrelsen kan medtage i arbejdet for den kommende sæson. 
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Bestyrelsens beretning 2004  
 
Året der gik  
 
Bestyrelsen har i 2004 afholdt 11 bestyrelsesmøder. Der har i 2004 været et godt 
internt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Efter generalforsamlingen fordelte bestyrelsen de forskellige opgaver mellem sig på 
følgende måde: 
 

• Peter Fredgaard: Formand, DGU-kontakt (generel), repræsentant i erfa-
gruppen for Nordsjællandske golfklubber, kontakt til kommunen og andre 
myndigheder, kontakt til pro, til sekretariatet, festudvalg og IT-udvalget.  

• Per Pedersen: Næstformand, Kasserer og kontaktperson for 
banekontroludvalget. 

• Henrik Hove Andersen: Hon. Sekretær, repræsentant i erfa-gruppen for 
Nordsjællandske golfklubber og DGU kontakt, formand for ordens- og 
regeludvalget, kontaktperson til handicapudvalget. 

• Arne K. Larsen: Baneudvalgsformand og kontaktperson til Vejleholm-
gruppen, samt kommunen og øvrige myndigheder. 

• Jakob Skriver Andersen: Formand for PR-, blad- og begynderudvalg. 
• Svend Aage Andersen: Formand for turneringsudvalget og formand for 

sponsorudvalg. 
• Michael Tvede: Formand for hus- og restaurationsudvalget.  
• Chrstian Pein: Kontaktperson til elite- og juniorudvalg. 

 
 
I foråret blev første fase af renoveringen af udslagssteder færdigt med et godt resultat 
der matcher klubhusets format. 
Tak til Frederiksværk Brolægning der har ydet klubben en stor hjælp i forbindelse 
med dette og andre brolægningsarbejder gennem sæsonen. 
   
Arbejdsgruppen til belysning af Vejleholm projektet har nu tilendebragt sit arbejde, en 
ny lokalplan er nu vedtaget, og vi kan opbygge en ny maskinhal med tilhørende 
vaskeplads til gavn for greenkeepers og maskiner. 
Til finansiering af dette har klubben – som godkendt på sidste generalforsamling - 
optaget et lån på 1 mio. kr. 
Det forventes at den nye maskinhal kan stå færdig sommeren 2005.  
 
Der var i foråret fokus på igangsættelsen af klubbens nye elektroniske 
tidsbestillingssystem. Systemet er blevet godt modtaget og vil blive udviklet 
yderligere i den kommende sæson.  
 
Bestyrelsen har i gennem hele sæsonen arbejdet med udviklingen af nye 
sponsorpakker, som forhåbentlig vil kunne tiltrække flere sponsorer end tidligere.  
 
Det var planlagt at bestyrelsen i 2004 ville udarbejde en plan for gårdspladsen i 
Bødkergården, så denne på sigt kan udnyttes bedre i forbindelse med arrangementer 
og fester. Desværre var det en af de opgaver som der ikke blev tid til i året der gik.  
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Bestyrelsen havde også en forhåbning om at det var  muligt at finde en sponsor til 
indførelse af frie træningsbolde i AGC, dette viste sig desværre ikke muligt og 
bestyrelsen foreslår derfor på den kommende generalforsamling at frie bolde bliver 
indført med et kontingent tillæg. 
 
Bestyrelsen tog i efteråret initiativ til gennemførelsen af en medlemsundersøgelse.  
Resultatet af undersøgelsen var meget tilfredsstillende og de mange forslag fra 
medlemmerne, har givet bestyrelsen et godt grundlag, for den fremtidige udvikling af  
klubben. Tak til alle, der tog sig tid til at deltage i undersøgelsen.   
 
Ud over de månedlige bestyrelsesmøder afholdt bestyrelsen et seminar i november 
måned, for at planlægge budgetter og gennemgå planer for den kommende sæson.  
Seminaret blev afholdt over en weekend som internat på Højstrupgaard Konference 
Center i Helsingør. 
Alle bestyrelsens medlemmer fremlagde indlæg vedrørende de enkeltes 
ansvarsområder og gennemgik planer og visioner for det kommende år.  
På seminaret blev der udarbejdet et udkast til en ny visionsplan for Asserbo Golf Club  
– Vision AGC 2010. Denne  blev fremlagt på et medlemsmøde den 29. januar 2005.  
 
Efter ansættelsen som klubchef genopstiller Arne K. Larsen ikke på den kommende 
generalforsamling. Den øvrige bestyrelse ønsker i denne forbindelse at takke Arne for 
et godt og nært samarbejde. Som ny kandidat har bestyrelsen foreslået Jakob 
Mogensen, medejer af Dansk Revision Frederiksværk afdeling, der er villig til at stille 
op som kandidat til den ledige post. 
 
 
 
Regnskab og budget  
Årets indtægter blev større end budgetteret. Der var budgetteret med indtægter i alt for  
7.212.565,- kr. Resultatet blev  7.352.373,- kr. 
 
Omkostninger, eksklusive afskrivninger og renter, var budgetteret til 5.539.620,- kr 
De blev realiseret med 5.553.534,- kr for 2004. 
 
Årets overskud blev 219.269,- kr mod budgetteret 104.945,- kr. 
Den fri egenkapital andrager pr. 31. december 1.397.725,- kr. 
 
Budgettet for 2005 som bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen udviser et 
forventet overskud på 33.990,- kr. 
 
Medlemsstatus: 
Den 31. december 2004 var der 1056 aktive og 105 passive medlemmer, eller i alt 
1161medlemmer. Pr. 31.december 2003 år var tallene 1048 aktive og 102 passive. 
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Medlemmerne fordeler sig således:  
 
  ult. 2003 ult. 2004 
Aktiv senior:  842* 839*  
Aktiv senior hverdag:   32*  41*   
Aktiv yngre senior:   24*  19*  
Aktiv yngling:   23  30   
Aktiv junior:    90  90 
Kontingentfri:   23  24 
Livsvarig:      9   8 
Æresmedlem:     5   5     
Passive:  102 105    
*Tælles med i forhold til klubbens vedtægter §3 maksimalt 900 aktive seniorer. 
 
Greenfee 
For perioden: 01-01-2004 til 31-12-2004 har det samlede antal greenfeegæster på stor 
bane været 3556 mod 3882 i 2003 og 4074 i 2002. 
 
Greenfee-ordningen med ”150-kr. rabatkort” mellem Helsingør, Gilleleje, Hillerød og 
Asserbo blev gentaget i 2004 - 122 gange har medlemmer fra de 3 klubber benyttet 
sig af at spille på Asserbo’s bane. – 76  AGC-medlemmer har købt rabatkort til de 3 
andre baner som indgår i ordningen. 
 
Ordningen bliver i 2005 udvidet til også at omfatte Fredensborg og Hornbæk. I 2005 
skal spillere købe ”150,- kr rabatkort” i den pågældende klub der ønskes spillet. 
 
Klubben har i 2004 haft besøg af 1799 greenfeegæster der spillede til fuld fee. Øvrige 
gæster har spillet til reduceret fee. 
 
I sæsonen 2004 har 242 benyttet deres ret til greenfee frit spil, idet de enten havde 
DGU/NGU-kort, var medlem af PGA/DPGA eller Greenkeeperforeningen. 
Deltagerne på de hold, der har afviklet deres kampe i Danmarksturneringen på 
Asserbo’s bane, har ligeledes kunnet spille en greenfee fri træningsrunde.  
 
Udover afviklingen af den årlige Sponsor-match, med gunstart, har klubben haft 
besøg af 4 virksomheder som har afholdt en gunstart med deltagelse af 60 til 72 
spillere. Alle ”Societies” er blevet afviklet med stor tilfredshed hos deltagerne, og 
med et betydeligt bidrag til klubbens greenfee indtægt. Disse arrangementer har på 
hverdage i begrænset tidsrum medført lukning af banen, dog aldrig i længere tid end 
at klubbens medlemmer har kunnet spille en runde.  
 
Greenfeegæster på klubbens Par-3 bane blev i 2004 til 1226 besøgende mod 1505 
besøgende i 2003.  
 
For ikke at køre forgæves til klubben, kan vi kun igen opfordre medlemmerne til at 
holde øje med klubbens AKTIVITETSKALENDER, hvor arrangementer, udover de i 
matchprogrammet anførte, bliver meddelt. Medlemmer, der har mulighed herfor, har 
også kunnet følge med på klubbens Web-hjemmeside: www.agc.dk, hvor 
AKTIVITETSKALENDEREN løbende er blevet opdateret. 
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Klubbens personale 
Der er igennem 2004 sket en del ændringer i personale sammensætningen i AGC. 
 
Mogens Degn, klubbens chefgreenkeeper igennem 13 år går på pension med 
udgangen af 2004. Steen Michael ansattes som ny chefgreenkeeper pr. 1. august 2004. 
Steen Mikael er uddannet greenkeeper og spiller i hcp 6,5. 
 
Børge Madsen, greenkeeper valgte at gå på efterløn. Vi siger tak for god indsats. 
 
Klubben er blevet godkendt som praktikplads for greenkeeperelever og vi har i 2004 
ansat Jackie Larsen som elev. Uddannelsen varer 3 år og 10 måneder, fordelt på skole 
i Roskilde og praktik i Asserbo Golf Club. 
 
Vi har opgraderet stillingen som sekretariatschef til klubchef og Arne K. Larsen er 
ansat pr. 1. februar 2005 til at varetage det nye job. 
 
I staben for rengøring og vedligeholdelse af Bødkergården er Elis Eskildsen stoppet 
og der er indgået kontrakt med en lokal rengøringsvirksomhed der varetager opgaven. 
 
Uden klubbens ansatte og deres kvalifikationer ville det naturligvis ikke være muligt 
at drive klubben tilfredsstillende. Tak for indsatsen i årets løb. 
 
Desværre har klubbens sekretariat været hårdt ramt af sygdom i 2004, hvilket har 
bevirket at de øvrige medarbejdere og udvalgsformænd har varetaget flere opgaver. 
 
Bestyrelsen vil i den forbindelse takke klubsekretær Bente Dons for en god, fleksibel 
og positiv indsats. Også tak til Anita Neesgaard der også har ydet klubben en god 
bogholderiassistance. 
 
Tak til greenkeeperstaben med chefgreenkeeper Mogens Degn og Steen Michael i 
spidsen, der har klaret opgaverne flot i årets løb. 
 
Der skal også rettes en tak til Anette Engstrøm for en god indsats i gennem hendes 
ansættelses periode i AGC. 
 
Tak til restauratør Mikkel Henum, samt personalet for god servering til klubbens  
medlemmer og gæster på 19. hul. 
 
Bestyrelsen takker også Mike Tulloch og hans personale for god service til klubbens 
medlemmer og gæster og for klubbens flotte sportslige resultater i 2004. 
  
Også tak til Elis Eskildsen for rengøring og vedligeholdelse i og omkring 
Bødkergården. 
 
Sponsorer og frivillige  
Klubben er i det daglige arbejde utroligt afhængig af den frivillige indsats, der ydes af 
mange medlemmer. Både som sponsorer og som ”gratis” arbejdskraft. Der blev 
traditionen tro afholdt sponsordag i september for at takke klubbens sponsorer.  
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Bestyrelsen valgte i 2004 at takke frivillige udvalgsmedlemmer, ved at arrangere en 
golfdag i Asserbo med efterfølgende middag.  
 
Tak til ALLE, der gav en hjælpende hånd med i 2004 og tak til ALLE klubbens 
sponsorer, der med deres bidrag var med til at fremme trivsel og sjove turneringer i 
AGC 2004. 
  
 
Lidt om fremtiden 
Bestyrelsen har prioriteret nedenstående punkter som de vigtigste opgaver for 2005.  

 
• Opførelse af nyt maskinhus ved Vejleholm. 
• Igangsættelse af ny webside www.agc.dk. 
• Igangsættelse af nyt sponsorkoncept. 
• Fastlæggelse af renoveringsplan for Bødkergården 
• Fastlægge den endelige vision og målsætning for AGC   

 
Udgangspunktet, for at ovenstående opgaver kan løses, er tilstede. 
  
 
 
 
Udvalgsberetninger 2004: 
 
Sportsudvalget 
 
Som helhed var resultaterne i 2004 for klubbens elitespillere, både for amatører og for de 
professionelle, tilfredsstillende.  
 
Carina Vagner sluttede sæsonen på Ladies European Tour på en 49. plads. Hun 
startede sæsonen med fantastisk gode resultater i både Australien & Sydafrika. I 
Australien i AAMI Women's Australian Open blev det til en 6. plads (delt med Karrie 
Webb der p.t. er nr. 2 i verden) og her fik Carina virkelig markeret sig på golfens 
verdenskort. Set i forhold til 2003 er Carina kravlet op af ranglisten.  
 
Lasse Jensen debuterede som professionel, og havde primært på den Danske Srixon Tour 
stor succes. Han høstede her sin første professionelle sejr i Dangaard Telecom pro-am på 
Benniksgaard , efter han ugen inden var blevet nr. 2 i Samsø Liniens pro-am på Samsø. 
Efter 9 turneringer opnåede han en flot 5. plads på Srixon Order of Merit sammen med 
en indtjening på små 70.000 kr. På Ecco-touren endte Lasse som nr. 56 efter deltagelse i 
9 turneringer. 
Lasse prøvede lykken på European Tour Qualifying School stage 1, hvor han 
desværre efter 3 runder måtte sige farvel og tak.  
 
Jens Fredgaard Schiander er også  gået over i de professionelles rækker, og kastede 
sig i eftersæsonen ud i kvalifikationer til både den svenske Telia-Tour, Ecco-Touren 
samt Srixon-Touren. Spillet rakte ikke i Sverige, til gengæld kvalificerede Jens sig til 
alle Ecco Tours i 2005, samt delvis deltagelse i Srixon-Touren.  
 



 14

Søren Moldow, der befinder sig i Dansk Golf Unions herre A-trup, har måske ikke 
haft den sæson han stilede efter. På den danske Titleist amatørrangliste endte Søren 
som nr. 15 efter 9 spillede turneringer. Han deltog også på Ecco-Touren, og endte 
som nr. 85 efter 8 spillede turneringer.  
Desværre blev det for Søren ikke til de ønskede landsholdsudtagelser, hvor VM sidste 
år var målet. Ingen tvivl om, at året 2005 kan blive det store gennembrud for Søren.  
 
AGC havde igen i 2004 to divisionshold, et for herrer samt et for damer. I 2003 
rykkede både dame- og herredivisionsholdene op i hhv. 2. og 1. division. 
Målsætningen for 2004 var en konsolidering i disse rækker.   
 
Dameholdet sad målsætningen overhørig, og vandt alle deres 6 kampe med 
overbevisende spil.  Damerne er derfor i 2005 at finde i 1. division øst. Tillykke med 
oprykningen til både spillere, ledere og AGC. 
 
For herrernes vedkommende var både spillere & ledere klar over, at det ville blive en 
hård sæson.  
Da herrerne i foråret startede med at tabe de 2 første kampe, så det skidt ud. Herefter 
blev det til 3 sejre og en delt. Flot afslutning, der gav en 3. plads i 1. division efter 
henholdsvis Helsingør & Søllerød.   
 
Vore elitespillere har gennem sæsonen deltaget i en række ranglisteturneringer. Marie 
Lauman blev nr. 73 på Titleist ranglisten. På samme rangliste for herrer placerede 
Jens F. Schiander sig som nr. 98, Rasmus Schultze 124, Henrik Mønsted 150 og Niels 
F. Schiander 166.       
På Faxe juniorranglisten blev Magnus Henum nr. 124 og Mads Thirstrup 185.  
 
I seniorgolfen placerede Miki Hedegaard sig som nr. 17 på ranglisten. Miki deltog i 3 
turneringer, og havde som bedste resultat en 2. plads på Senior Tour 2. Miki er i 
kategorien veteranspiller, og hendes reelle ranglisteplacering for året 2004 blandt 
disse er nr. 4.  
 
I 2004 har der i Sportsudvalget været kaptajnerne Pernille Fredgaard, Jakob Skriver 
og Christian Pein. Mike og Mads har forestået de ugentlige træningssamlinger, og 
som spillerrepræsentanter har hhv. Louise Wanning Tvede samt Henrik Mønsted gjort 
en stor indsats. Tak til alle.   
For sæsonen 2005 er Niels ”Nuller” Jørgensen blevet tilknyttet herreholdet som 
kaptajn, hvilket vi forventer, bidrager til yderligere succes. 
 
Sponsorudvalget 
 
Også i 2004 har der været en stor opbakning fra vore sponsorer. Klubturneringer, 
huller og andre aktiviteter har haft sponsorernes interesse. Ikke mindst interessen for 
vor Invitationsturnering var iøjnefaldende.  
Noget så utraditionelt som et højtaleranlæg har vi også kunnet glæde os over. John 
Stender fandt, at medlemmerne var dårligt tjent med lyden under 
præmieoverrækkelser og andre begivenheder, så han valgte at sponsere et anlæg til 
klubben – tak for det. 
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Sponsorudvalget har i løbet af året brugt en del kræfter på at udarbejde et nyt 
sponsorkoncept, som vil blive præsenteret for såvel medlemmer som sponsorer i 
2005.  
 
Vi vil gerne her udtrykke en stor tak til ALLE vore sponsorer for den store opbakning 
klubben har nydt godt af i 2004 - og så glæder vi os i øvrigt til at præsentere det nye 
program for sponsorerne i 2005. 
 
Turneringsudvalget  
 
Vi har i 2004 afholdt 16 klubturneringer. Sædvanlige klubmesterskaber og sociale 
arrangementer som Hekseturnering, Andescramble og Juleturnering er gennemført.. 
Ifølge statistikkerne har der været en mindre nedgang i deltagerantallet i 
turneringerne. Vi kan ikke præcist afgøre årsagen, men vurderer at indførelsen af 
elektronisk tilmelding, kan have haft en indflydelse. Ikke fordi det er mere vanskeligt, 
men alt nyt har jo en tilvænningsperiode. Langsomt spil, som har sneget sig ind i  
turneringerne, angives af nogen som en anden mulig årsag. Der er dog ikke noget, der 
indikerer manglende eller reduceret interesse, da der - overordnet set - har været et 
tilfredsstillende deltagerantal. Tilfredshedsundersøgelsen peger da heller ikke på 
andet. 
 
 
Årets klubmestre i 2004 blev: 
 
Damer:  Mette Nielsen 
Herrer:  Søren Moldow 
Piger:  Sofie Laumann 
Drenge:  Magnus Henum 
 
Senior Damer: Birgit Munk 
Senior Herre:  Peer Søndergaard 
 
Veteran Damer: Miki Hedegaard 
Veteran Herrer: Finn Holmen 
 
Igen i 2004 trådte et større arrangement frem - nemlig ”Asserbo-ugen”.  
Udover de skemalagte turneringer, var der atter indlagt forskellige events som 
”Puttemesterskaber”, ”Par 3 bane turnering”, ”Invitationsturnering for juniorer” m.m. 
En nyskabelse var den indlagte  ”Natturnering”. Langt de fleste af deltagerne havde 
en rigtig god oplevelse og flere betegnede det som en succes, der bør gentages. Åben 
dame- og herredag blev gennemført med et meget tilfredsstillende antal deltagere.  
Forholdene i Restaurationen gør, at vi ikke kan udvide deltagerantallet væsentligt. 
Mest markant var dog selve Invitations-turneringen. Hvor vi sidste år havde deltagelse 
af tre kvindelige Europa-tour spillere, så havde vi i 2004 et felt, som vi vurderer som 
det stærkeste, vi nogensinde har set i Asserbo. Det resulterede da også i flotte 
resultater, som blev gentaget om søndagen i den efterfølgende Asserbopokal, hvor 
”vor egen” professionelle Lasse Jensen løb med sejren. Traditionen tro festede vi 
lørdag aften, hvor medlemmer og gæster morede sig på fortrinlig vis. 
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Turneringerne er blevet gennemført efter forskrifterne og uden større problemer. Vi 
fremhæver - og takker for - den store indsats, som de frivillige turneringsledere og -
assistenter igen ydede. Alle deltagere i turneringer har generelt været positive overfor 
afviklingen af årets turneringer hvilket glæder os, ikke mindst set i lyset af de 
udfordringer, som vi blev præsenteret for i forbindelse med den elektroniske 
tilmelding. Tak for det.  
 
Handicapudvalget 
 
Vi  har i 2004 foretaget  2940 handicapreguleringer i alt, mod 2348 sidste år. 
 
Endnu engang kan vi konstatere at interessen for en Ekstra Day Score synes at være  
stagneret.  
I 2004 var antallet af EDS-registreringer 392 mod 395 i 2003. En statistik over 
anvendelse af EDS i danske klubber viser, at der gennemsnitlig spilles omkring 260 
EDS-runder årligt i hver af de 144 klubber. Vi ligger således i overkanten. Det gør så 
ikke noget, men vi registrerer kun, at det  stadig er den faste lille skare, der benytter 
sig af EDS. Nogle op til 18 gange i løbet af sæsonen. 
Ligeledes er der ikke mange indleverede scorekort fra private runder under handicap. 
Glædeligt er det dog, at omkring  90%  af de indleverede scorekort er påført de 
oplysninger vi behøver for at udføre registreringen. Vi håber på vi når tæt på  100%  i 
2005. 
 

Handicapudvalgets har følgende målsætning: 
 
1. Regulering af handicap mandag, onsdag og fredag i perioden april til og med 

oktober. I april dog kun i nedadgående retning. 
2. Regulering af handicap mindst 2 gange om måneden udenfor ovennævnte 

periode, så længe der spilles på sommergreens. 
3. Efter hver regulering vil de medlemmer, der er reguleret siden sidste udskrift 

blive opslået på opslagstavlen uden for matchkontoret.  
4. Mindst en gang om ugen vil handicapbogen blive ajourført 
5. Efter behov vil vi informere medlemmerne om nye tiltag vedrørende 

handicapsystemet Denne information vil ske via klubbladet, via AGC´s 
hjemmeside, samt ved opslag på tavlen. 

6. Præmiere det medlem i hver handicapgruppe, som er gået længst ned i 
handicap i løbet af sæsonen. (1. april til 31. oktober.) 

 
I henhold til handicapudvalgets målsætning, blev der i forbindelse med 2004 
Efterårspokalen, uddelt præmier til de spillere der er gået længst ned i handicap: 
 
        Handicapgruppe 1:   Martin Østergaard Nielsen                     gået   1,2 ned 
        Handicapgruppe 2:   Bo Reinholm Jensen  gået   3,5 ned 
        Handicapgruppe 3:   Marie Bergelin  gået   4,9 ned 
        Handicapgruppe 4:   Jens Helstrup  gået 11.0 ned 
        Handicapgruppe 5:   Tom Donner  gået 17,5 ned 
        Handicapgruppe 6:   Martin Josephsen                  gået 31.1 ned 
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Forudsætningen for at komme i betragtning er, at man er aktiv medlem af AGC, og at 
man har indleveret mindst 5 scorekort. Man deltager i den  gruppe man er i den 1. 
april, samme år. 
 
 
Juniorudvalget 
 
2004 har været et år med mange omskiftninger. 
 
Vi har tidligere haft en forholdsvis stor gruppe erfarne juniorer, hvoraf mange har 
formået at begå sig på eliteplan. Da disse nu er rykket op som seniorer, har vi til 
gengæld fået en meget større gruppe af de små og uerfarne juniorer, hvilket selvsagt 
kræver at vi ændrer fokus og prioritering med henblik på at udvikle denne gruppe til 
fremtidens talenter og elitespillere. 
 
Det er vores opfattelse, at juniorerne er accepterede og højt værdsat i klubben, og vi er 
meget glade for den venlige opmærksomhed specielt de yngste får på banen, selvom 
alle er klar over at juniorgolf kan være meget tidskrævende. Vi vil derfor benytte 
lejligheden til at sige tak til især Mike & Mads, Sekretariat, Turneringsudvalg, 
Bestyrelsen og vores restauratør, Mikkel for deres hjælp til alle vores arrangementer 
og til alle klubbens spillende medlemmer, for deres hjælp til at introducere og udvikle 
fremtidens golfspillere i den gode og venlige ånd, der er kendetegnende for Asserbo 
Golf Club og som vi kan være stolte af. 
 
Vi skylder også en stor tak til Niels Børge Thomsen, som igen i år har sponseret 
bolde, til alle vores turneringshold, samt fine præmier til vores juniordag. 
 
Fra i år, påtog Christian Pein sig opgaven som bestyrelsen kontaktperson til 
juniorudvalget. Christian er gået ind i opgaven med ildhu og har været en stor hjælp i 
det daglige arbejde 
 
I Juniorudvalget har vi i løbet af året forberedt og gennemført en udskiftning blandt 
udvalgets medlemmer, da jeg (Carsten Moldow) efter 4 gode år på posten har valgt at 
koncentrere mig om andre opgaver i AGC – og selvfølgelig Sørens fortsatte 
udvikling, - ligeså har John Bergelin valgt at træde lidt i baggrunden. Overgangen har 
været planlagt længe og de tomme pladser er udfyldt med forældre til juniorer, som vi 
forventer er aktive i adskillige år endnu.  
 
Juniorudvalget består nu af: 

• William Grahn 
• Kim Folke Larsen 
• Jakob Mogensen 
• Bente Rasmussen 
• Anne Prener 

 
 
Resultater 
I sagens natur har de færre ældre og talentfulde juniorer bevirket, at vore resultater i år 
ikke indebar nogle  senior-danmarksmesterskaber, men det fortjener at blive 
fremhævet, at Daniel Folke Larsen og Noah Krohn, gjorde en meget flot indsats i 
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Super Cup’en i efterårsferien og var en væsentlig årsag til, at Distrikt 4 kunne 
hjemtage pokalen i år. Tillykke og tak for den fornemme måde I repræsenterede AGC 
på under dette mesterskab. 
 
 
Asserbo Junior Cup 
Igen i 2004 var Asserbo Junior Cup en ubetinget succes. Der var langt over 100 
tilmeldte spillere og vi måtte lave cuttet ved 7.3 og overføre resten af spillerne til 
venteliste, det hele flot styret af turneringsleder Claus Hagdrup. Mike havde arbejdet 
en hel del med Wilsson, som så stillede op med gaver for en værdi af 10.000,- kr. 

 
Sommerlejr 
Traditionen tro var vejret ikke med os fra starten, men på trods af dette, var der ingen 
afbud overhovedet, tværtimod fik vi ekstra tilmeldinger helt fra USA på selve dagen. I 
2004 forsøgte vi at lave konceptet om, således at nogle frivillige forældre stod for 
aftenforplejningen, med grill og lasagne i metermål, hvilket blev en stor succes, så det 
akter vi at fortsætte med. 
 
Klubbens regeludvalg stillede beredvilligt op alle mand og det var en ubetinget 
succes, så det vil vi ligeledes forsøge os med igen til næste år. Lund & Bugge fonden 
støttede igen i år sommerlejren med 10.000,- kr. Vi siger tusind tak for sponsoratet, 
som er en uvurderlig hjælp for juniorudvalgets arbejde. 
 
Træning 
Vi vil fortsat styrke dialogen med vores pro’er, med henblik på at støtte træningen og 
juniorernes udvikling gennem forskellige aktiviteter, der skal følge op på den 
undervisning, de får af Mike og Mads.  
 
Til slut vil jeg vil gerne sige en stor tak til John Bergelin for hans indsats i de forløbne 
år. Ligeledes vil jeg godt sige tak for det gode samarbejde, jeg har haft med mine 
kollegaer i juniorudvalget, sekretariatet, bestyrelsen, Mike & Mads samt resten af 
klubbens udvalg & medlemmer.  
 
 
Baneudvalgsberetning 2004 
Mogens Degn, som gennem mange år har været Chefgreenkeeper i AGC er nu gået på 
pension og skal nyde sit otium med familien. Vi siger Mogens tak for en god indsats 
på banen og for hans flittighed og loyalitet i alle gøremål. 
 
Vor nye Chefgreenkeeper er allerede godt igang med at sætte sit præg på banen. Steen 
Mikael er uddannet greenkeeper og spiller i hcp 6.5 og er allerede blevet kendt og 
anerkendt af de fleste i AGC, for sin dialogskabende og motiverende adfærd i AGC. 
 
Igennem hele 2004 har der været nedsat et arbejdende udvalg, til at varetage projektet 
for et nyt maskinhus på Vejleholm. Vi er kommet frem til en løsning som er blevet 
accepteret af både kommunen og AGC. Det bliver en bygning der ligner de 
eksisterende bygninger i form og farve og velegnet til opbevaring af vore kostbare 
maskiner og udstyr. Vi har også fået en ny vaskeplads til maskinerne og depoter til 
materialer for banen. 
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I 2004 har vi investeret i to maskiner. En rotorklipper til at køre med under de små 
træer mellem hullerne og omkring bygningerne, samt en hurtigprikker der nemt og 
effektivt kan lufte vore greens og andre områder på banen. For 2005 er det planlagt at 
købe en afløser for vor ældste greenklipper (14 år) og en hurtigspreder, der nemt og 
effektivt kan dosere topdressing på vore greens, til gavn for greens og spillet. 
 
På banen har vi renoveret de bunkerkanter der var stærkt nedslidte. Vi har ændret 
bunden på en del bunkers og nedlagt dræn. Der er foretaget oprydninger i alle vore sø 
og mose områder. Vi har foretaget nødvendige beskæringer og hugst, samt udført 
beplantninger på banen og især rundt om Vejleholm, for at opnå et smukt område 
efter den nye bygning bliver rejst. 
 
Fairways og en del semirough er blevet dybdeluftet og skåret, forklæder er blevet 
prikket og greens ofte vertikalskåret. Alle vore sprinkler-hoveder på banen er blevet 
skiftet til nye og bedre og der er kommet vand på par 3 banen.  
 
Vejret var i 2004 mere vådt end sæsonen før, så vi oplevede at græsset groede meget 
og at det til tider var svært at nå det hele, med samme gode kvalitet som vor 
målsætning tilskriver os. Vi håber alligevel at sæsonen 2004 blev en god oplevelse for 
medlemmerne. 
 
Ordens- og regeludvalget 2004 
 

• Der har i årets løb været behandlet seks klager (5 sager vedr. ulovligt spil på 
banen og en enkelt klage over dårlig opførsel på banen). Udvalget har i den 
forbindelse uddelt advarsler til 5 personer. 

 
• AGC’s Lokale Regler har været gennemgået og revideret  

 
• Diverse procedureforslag er udarbejdet  (bla. vedr. starttidsbooking). 

 
• Diverse undersøgelser for andre udvalg vedr. lovlighed i forskellige forslag 

(reklameskiltning, handicapreglerne, hvid tee, placering af div. ikke-flytbare 
forhindringer på banen etc.) 

 
• Udvalgets betænkeligheder vedr. store hole-in-one præmier i fbm. Asserbo 

Ugen er fremført til de ansvarlige. 
 

• Flere golfklubber har i årets løb henvendt sig til AGC for at hente inspiration 
til selv at oprette lignende udvalg. 

 
• Regelgennemgang på juniorlejren 

 
• Udvalget har besluttet følgende sagsbehandling: Ved modtagelse af klage 

anmodes den indklagede om en skriftlig redegørelse. Når denne foreligger, 
vurderer udvalget sagens videre forløb. Udvalgets kompetencer i klagesager, 
kan ses i mappen i klubhuset. 
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PR og Klubblad 
Vi har i år udgivet 2 medlemsblade og 12 nyhedsbreve. Desuden er vi i færd med en 
større renovering af klubbens hjemmeside. Der har været 26 indlæg på debatforum på 
hjemmesiden og heraf 8 der krævede svar fra bestyrelsen. Dertil kom, et mindre antal 
kommentarer fra medlemmerne. Debatten omfatter alle ranglister, regionsmatcher og 
starttider. Lad os endnu engang opfordre til debat, hvis der er brug for den. Både 
hjemmesiden, nyhedsbrevene og medlemsbladene er glimrende fora for debat. 
 
Efter at vi har indført elektronisk tidsbestilling og tilmelding til turneringer, er 
mængden af besøgende på www.agc.dk selvsagt steget pænt. Ifølge 
medlemsundersøgelsen er ca. 85%  af klubbens medlemmer på nettet dagligt. Det 
vidner om endnu større trafik og brug af hjemmesiden frem over. Teknikken bag den 
eksisterende hjemmeside bør derfor forbedres således at vi kan bruge hjemmesiden 
langt mere aktiv. Det er hensigten at vores hjemmeside i fremtiden i højere grad skal 
fungere som klubbens officielle nyheds- og informationsplatform.  
 
I den kommende sæson, siger vi farvel til Morten Ekstrøm, der vil koncentrere sig om 
at spille golf efter at have ydet en kæmpe indsats som webmaster siden hjemmesidens 
fødsel i 1997 (- ’født’ af Morten Ekstrøm). Heldigvis har vi fundet et andet medlem – 
Jens Helstrup – der har ekspertisen og viljen – til at føre hjemmesiden videre, således 
at den bliver fremtidssikret både teknisk og funktionelt.  
 
Begynderudvalg 
2004 har været en rigtig god sæson, hvor vi i alt fik 64 nye medlemmer, der fordeler 
sig med 42 senior medlemmer, hvoraf en del havde handicap fra tidligere klub, og 22 
juniorer eller ynglinge. 
 
I første halvdel af sæsonen havde vi ca. 9 spillere på par 3 banen pr. gang indtil de fik 
deres grønne kort og kunne være med på den store bane. Der havde vi til gengæld 
rigtigt mange deltagere – med to starter på flere af hullerne. Mange benyttede disse 
afteners spil til at forbedre deres score meget – så de blev klar til at kunne deltage i de 
mange turneringer der arrangeres i løbet af sommeren. 
 
Hus- og restaurationsudvalg 
Sæsonen 2004 har været præget af mange planer men næsten ingen aktiviteter. Dette 
på grund af en stor udskiftning i udvalget. Der er blevet ændret på forholdene mellem 
klublokalet og restauranten med foldedøre og nyt gulvtæppe er pålagt i pejsestuen. 
 
 
IT-udvalg 
Gennem sæsonen 2004 er der blevet arbejdet med forbedringer på klubbens IT side. 
Vi har på Vejleholm fået PC og internetforbindelse. Alle planlagte opgaver og 
aktiviteter er blevet gennemført på tilfredsstillende vis. 
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Asserbo Golf Club 

  
Regnskabsberetning for regnskabsåret 2004 
  
Hermed fremlægges AGC’s årsrapport for kalenderåret 2004. 
  
I overensstemmelse med tidligere beslutning følger regnskabsåret kalenderåret.  
  
Regnskabsåret har udvist et tilfredsstillende forløb, med et resultat over det 
budgetterede. Dette på trods af ekstra omkostninger i Sekretariatet i forbindelse med 
megen sygdom. 
  
Resultatopgørelsen 
  
Resultatopgørelsen er for regnskabsåret 2004 ændret på opgørelsen af omkostninger 
vedrørende greenfee, idet trænerens administration heraf udbetales som løn til 
træneren. Herudover er der ingen regnskabsprincip ændringer i forhold til 2003. 
 
Resultatet for regnskabsåret 2004 kan opsummeres som følger: 
  

2003 2004 2004 
1000 kr.   Faktisk Budget Faktisk 
  
 Indtægter   7.051 7.213 7.352 
 Omkostninger  5.221 5.540 5.554          
 Resultat før renter/afskr. mv. 1.830 1.673 1.799 
 Afskrivninger/leasing      832    863    953 
 Renter       637    705    627 
 Nettoresultat      362                105    219  
  
Indtægter 

Indtægterne brutto blev på kr. 140.000 over budgetteret. Kontingent m.v. lå ca. kr. 
61.000 højere og  indskud ca. kr. 26.000 højere.  
Greenfee øgedes med ca. kr. 10.000 i forhold til budget, men administration af 
greenfee blev ca. kr. 46.000 lavere end budget, så netto øgedes indtægten med kr. 
56.000, hvilket udelukkende skyldes, at kr. 50.000 nu føres som lønudgift til træner.  
Sponsorindtægter blev kr. 32.000 lavere end budget, medens omkostningerne øgedes 
med ca. kr. 7.000, så reelt faldt den budgetterede netto indtægt med ca. kr. 40.000. 
Turneringsindtægter lå marginalt lavere i forhold til budget, men udgifterne herved 
steg med kr. 86.000, så netto indtægten landede kr. 90.000 under budgettet. 
Forklaringen herpå er primært øgede udgifter til præmier m.v. i forbindelse med 
afholdelse af AGC – ugen 2004. 
Herudover bidrager juniorernes egenbetaling med kr. 68.000 til indtægterne, ca. kr. 
14.000 over budget. 
Diverse indtægter følger samme regnskabsprincip som tidligere og er steget med kr. 
66.000, hvilket skyldes justering af agc-beviser med ca. kr. 56.000 mere end 
budgetteret, samt en højere forpagtningsafgift fra restauranten på ca. kr. 6.000. 
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Omkostninger 

Omkostningerne i alt blev til kr. 5.553.534, som er en stigning på ca. 332.000 i 
forhold til året før, men i store træk på det budgetterede niveau. 
  
Ovenfor er der redegjort for afvigelser vedrørende greenfee og turneringsudvalg. 
Samlede udgifter til lønninger med videre i sekretariatet, blev ca. kr. 85.000 højere 
end forventet, hvor udgift til regnskabsassistance og overarbejde, som følge af fravær 
grundet sygdom, forklarer overskridelsen. Der er opnået lønrefusion på ca. kr. 40.000 
relateret til sygdom, men samtidig foretaget hensættelse af tilsvarende størrelse i 
forbindelse med ophørende ansættelsesforhold. 
 
Administrationsomkostninger i sekretariat blev på kr. 468.000 mod budgettets kr. 
415.000, en overskridelse på ca. kr. 53.000. Dette forklares væsentligst med at 
annonceudgifter blev kr. 12.000 større pga. af stillingsopslag, anskaffelse af en bærbar 
pc til ca. kr. 8.000 under små-anskaffelser som i alt oversteg budget med kr. 17.000, 
udgifter til advokat udenfor budget ca. kr. 8.000 i forbindelse med afslutning af et 
ansættelsesforhold, omkostninger vedrørende generalforsamling ca. kr. 12.000 højere, 
og revision ca. kr. 17.000 højere. ”Tak til frivillige” blev ca. kr. 16.000 højere end 
forventet. Bestyrelsesudgifter blev ca. kr.17.000,- lavere end budget. Herudover er der 
såvel positive som negative afvigelser på øvrige poster.  
 
IT-udvalg havde større udgifter på ca. kr. 9.000, medens PR-udvalget forbedredes 
med ca. kr. 28.000, hvilket blandt andet skyldes besparelse på klubblad med ca. kr. 
7.000 og forsendelse med ca. kr. 10.000.  
 
Hus- og restaurationsudvalget landede knapt kr. 46.000 under det budgetterede, 
hvilket overvejende skyldes lavere ejendomsskat og varme, el og vand med i alt ca. 
kr. 16.000 og manglende planlagt vedligehold af Bødkergården med kr. 25.000.   
 
Baneudvalget havde en lavere lønudgift end budgetteret svarende til ca. kr.114.000, 
pga. lønrefusion i forbindelse med et uddannelsesforløb for en af klubbens ansatte. 
Personaleudgifter i øvrigt steg med ca. kr. 30.000, hvor den største stigning på ca. kr. 
17.000 skyldes kørselsgodtgørelse relateret til ovennævnte uddannelsesforhold. 
Banedrift steg med kr. 49.000 i forhold til budget, hvor vedligehold af vandingsanlæg 
står for de kr. 34.000. Vedligehold maskiner havde et godt år med et resultat på kr. 
103.000 lavere end budget, hvor de 80 % af beløbet skyldes lavere planlagte 
reparationsomkostninger. Vejleholm krævede kun kr. 141.000 mod budgetteret kr. 
164.000. Baneudvalget set under et i 2004 blev ca. kr. 150.000 bedre end forventet. 
  
Udgiften til træner blev på kr. 135.000 over budget. Dette fordi ca. kr. 50.000 skyldes 
omlægning fra administration af greenfee, til løn. Regulering af 
feriepengehensættelser andrager ca. kr. 10.000 og omlægning  ca. kr.42.000 fra 
træning, til løn. 
  
Renter blev forbedret med øgede renteindtægter, da likviditeten blev bedre end ventet 
grundet udsættelse af investeringer på Vejleholm, medens renteudgifter blev lavere da 
der ikke blev optaget et lån stort kr. 1 mill.(optaget i 2005) 
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Afskrivninger blev ca. kr. 90.000 højere end budgetteret, hvilket skyldes 
maskinanskaffelser, ombygning af restaurant og baneanlægsforbedringer.  
 Årets investeringer 
I årets budget 2004 var der ikke planlagt nævneværdige investeringer, hvilket ses af at 
afskrivninger stort set forventedes at ligge på samme niveau som året før. Dette 
skyldtes, at hvert år starter usikkert med hensyn til indtægter og udgifter, 
Bødkergården er et gammelt smukt hus som kan overraske, ligesom AGC efterhånden 
er en større butik. Derfor investeredes der i takt med en sund balance i forholdet 
indtægter og udgifter, og samlet blev der investeret for kr. ca. 750.000, som 
efterfølgende blev aktiveret. 
 
På Vejleholm blev der investeret for kr. 226.000, hvor den nødvendige vaskeplads 
alene kostede kr. ca. 141.000, og kørselsvej og materiale magasiner stod for det 
resterende beløb. 
 
Restauranten blev også forskønnet, der blev i alt spenderet kr. ca. 108.000, hvor 
terrassen fik et shine up til ca. kr. 44.000, og der kom folde-døre i klublokalet til en 
udgift, alt inklusive på ca. kr. 34.000 samt nye tæpper i klubhuset til ca. kr. 30.000. 
Alle beløb efter momsrefusion. 
 
IT- teknologi krævede også sit, nyt Internet booking system, nye computere og 
tilhørende servere krævede investeringer på ca. kr. 101.000. 
 
Nye havemøbler til klubben løb op i 24.000,- kr 
 
Baneanlæg sørgede for en forskønnelse af udslagssteder og tilhørende område. Der 
blev anvendt  kr. 54.000 hertil. 
 
Maskiner er en nødvendighed og året bød på indkøb af en rotorklipper til kr. 78.000 
og en hurtig-prikler (til greens) til ca. kr. 162.000, i alt kr. 240.000. 
    
Afskrivninger  
 
Med hensyn til afskrivningsprincip henvises til revisionens ”Anvendt 
regnskabspraksis m.v..” 
I løbet af 2005, vil der blive overvejelser om et ændret princip, da der hidtil har været 
afskrevet på anskaffelsespriser, som belaster driften hårdt. Som eksempel kan nævnes 
at maskiner m.v. ultimo 2003 var bogført til kr. ca. kr. 275.000, tilgang 2004 var ca. 
kr. 239.000, og årets afskrivninger udgør ca. kr. 228.000. En forsigtig vurdering af 
maskinparken lander højere end kr. 1,2 mill., hvorfor der overvejes et princip, som 
ikke opbygger skjulte reserver i for høj grad.  
  
Balancen 
 
Primo året udgjorde den fri egenkapital kr. 1.178.456 i regnskabet, og den samlede 
egenkapital kr. 5.678.456. Ved årets afslutning var disse tal forvandlet til kr. 
1.397.225 i fri egenkapital og kr. 5.897.725 i samlet egenkapital. Ændringen skyldes 
ene og alene overførsel af årets resultat til egenkapitalen.  
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Likviditet 
 
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år og den 
forventede udvikling i 2005. Likviditeten reduceredes i 2004 med ca. kr. 174.156 mod 
en budgetteret reduktion på kr. godt kr. 900.000, en samlet difference på godt kr. 
700.000. Forklaringen herpå er at i budget indgik en investering i Vejleholm på kr. 1 
mill., som først gennemføres i 2005 på grund af lokalplanen 02.9. Desuden var der 
positive bidrag fra driften samt højere afskrivninger 
  
Likviditetsbudget 2005 forventes at øge likviditeten med ca. kr. 550.000, grundet at 
der primo 2005 er optaget et realkreditlån nominelt stort kr. 1 mill., med et provenu på 
ca. kr. 960.000. I prognosen indgår ikke investeringer i eventuelt maskinindkøb, da 
beslutning herom vil blive taget i takt med at indtægts- udgiftsudviklingen giver 
mulighed herfor. 
  
Budget  
 
I år foreslås kontingentforhøjelse på 4 %, svarende til kr. 200 for et seniormedlem, et 
beløb der indgår i indtægterne for 2005, men først opkræves på et senere tidspunkt.  
Indskuddet, der bliver foreslået forhøjet med kr. 250 for nye seniormedlemmer indgår 
også i budgettet for 2005. 
I alt budgetteres der med en indtægtsstigning på kr. 147.000 i forhold til regnskabet 
2004, som overvejende skyldes ovennævnte forhøjelser. Omkostningerne forventes at 
blive ca. kr. 270.000 større end det endte med i regnskab for 2004.  
Sekretariat og administrationsomkostninger forventes i store træk at lande på 2004 
niveauet, medens der budgetteres med en forbedring på kr. 16.000 for IT-udvalget. 
Sponsorudvalgets omkostninger forventes mere end halveret i 2005, fra ca. kr. 
271.000 til ca. kr. 125.000, det samtidig med at sponsorindtægter forventes at blive en 
smule højere end året før. Turneringsudvalget forventer at øge indtægterne, men 
forventer samtidig at kunne reducere omkostningerne med ca. kr. 34.000. Hus- og 
restaurationsudvalg øger udgiften med ca. kr. 120.000 primært grundet 
vedligeholdelses efterslæb. Baneudvalget øger udgiften til løn med ca. kr. 260.000 i 
forhold til det forgangne år (med løntilskud), medens øvrige udgiftsposter samlet 
forventes at blive ca. kr. 40.000 mindre. 
 
De væsentligste stigninger skyldes øgede finansieringsudgifter med optagelse af nyt 
realkreditlån, medens investeringer ud over byggeriet på Vejleholm først vil blive 
afholdt i takt med at driften giver mulighed herfor. Det er derfor at afskrivninger i 
store træk for budget 2005 svarer til afskrivninger foretaget i 2004. 
 
For året 2005 budgetteres der med et nettooverskud i størrelsesordenen kr. 34.000. 
 
Generalforsamlingen 
Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2004 til generalforsamlingens godkendelse, 
herunder at årets positive resultat overføres til egenkapitalen. 
  
Asserbo, 15. februar 2005 
Bestyrelsen 
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Asserbo Golf Club 


