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Bestyrelse og personale 2005 i Asserbo Golf Club: 
 
 
Bestyrelsen 
 
Peter Fredgaard (Formand) 
Per Pedersen  (Næstformand og Hon. kasserer) 
Henrik Hove Andersen (Hon. sekretær) 
Jakob Andersen Skriver 
Svend Aage Andersen 
Jakob Mogensen 
Christian Pein 
Michael Tvede 
 
 
Sekretariat 
 
Arne K. Larsen (Klubchef) 
Bente Dons  (Klubsekretær) 
Anita Neesgaard (Bogholderiassistent) 
 
Greenkeepere 
 
Steen Mikael  (Chefgreenkeeper) 
Lars Holm Jensen (Greenkeeper) 
Niels Hougaard Dam (Greenkeeper) 
Søren Nielsen (Greenkeeper) 
Holger Larsen (Greenkeperassistent) 
Jackie Larsen (Greenkeeperelev-fratrådt) 
 
 
Pro 
 
Mike Tulloch 
 
 
Restauratør 
 
Mikkel Henum 
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DAGSORDEN: 
 
Generalforsamling den 25. marts 2006 i Asserbo Golf Club. 
 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslår Mogens Hartz. 
Mogens Hartz driver selvstændig advokatvirksomhed i Frederiksværk. 
 
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 2006 
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Bestyrelsen stiller følgende forslag:                                   Data skal tilrettes PF ( AL ) 
 

 Kontingent Indskud         
År 2006 2005 2006        2005 
Aktive 
seniorer: 

5.800 5.600 
incl. bolde 

7.500       7.500 

Aktive 
senior 
hverdag 

5.000 4.800      
incl. bolde  

7.500       7.500 

Aktive yngre 
seniorer: 

3.500 3.450 
incl. bolde 

4.375         4.375 

Aktive 
ynglinge: 

2.200 2.125 
incl. bolde 

1.325        1.325 

Aktive 
juniorer: 

1.500 1.475 
incl. bolde 

   950         950 

Passive:  800    760   
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Kontingentbetaling sker over 2 rater, en i januar og en i juni, med generalforsamlingens vedtagne 
forhøjelse. 
 
Bestyrelsen foreslår, at kursen for medlemsobligationer (pålydende kr. 5.000) for kalenderåret 2006 
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,- 
 
Bestyrelsen har fastsat følgende uændrede priser (i kr.) for 2006:        ( skal priser ændres ??? PF ) 
 

 2006 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.  
    Alle vedtægtsændringer = Hove 

1. Vedtægtsændringer: 
 

Bestyrelsen foreslår, at medlemsobligationen afskaffes for nye medlemmer, der indtræder i klubben 
fra og med år 2006. For at sikre, at eksisterende medlemmer ved udtræden får deres obligation 
kompenseret foreslår bestyrelsen endvidere, at ……………. 

 
 § XX: klahkgfkgjaær u 4309t843+0 ufdslæksdm                             Hove og PF 

       
Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne følger herunder. Foreslåede ændringer er 
fremhævet med fed skrift, medens tidligere tekst er i parentes. 

 
§ 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 besty-
relsens indstilling. Medlemskategorierne omfatter følgende: 
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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 salgs-
provenuet af midlertidige og andre obligationer til indehaveren eller dennes dødsbo, efter at klubbens eventuelle tilgodehavende 
er modregnet. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 6: 
Forslag fra medlemmer. 
 
Der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 
 
Ad dagsordenens punkt 7: 
Valg af formand 
 
Formanden er ikke på valg jfr. vedtægternes §  9. 
 
Ad dagsordenens punkt 8: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende medlemmer er på valg: 
 

- Jakob Andersen Skriver (villig til genvalg) 
- Jakob Mogensen   (villig til genvalg) 
- Per Pedersen  (ønsker ikke genvalg) 

 
Bestyrelsen foreslår valg af William Grahn. William har været medlem af klubben siden 1992 og er i dag 
formand for juniorudvalget i Asserbo Golf Club. 
 
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 2005 
 
Året der gik  
 
Bestyrelsen har i 2005 afholdt 11 bestyrelsesmøder. Der har i 2005 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, restaurations- og klubhus-udvalg og IT-udvalget.  

• Per Pedersen: Næstformand, Kasserer og formand for økonomiudvalget 
• Henrik Hove Andersen: Hon. Sekretær, repræsentant i erfa-gruppen for Nordsjællandske 

golfklubber og DGU kontakt, formand for ordens- og regeludvalget, kontaktperson til 
handicapudvalget. 

• Jakob Mogensen: Økonomiudvalg og formand for banekontrol 
• Jakob Skriver Andersen: Formand for PR-, blad- og begynderudvalg. 
• Svend Aage Andersen: Formand for turneringsudvalget og formand for sponsorudvalg. 
• Michael Tvede: Formand for sponsorudvalg og kontakt person til baneudvalg  
• Chrstian Pein: Kontaktperson til elite- og juniorudvalg. 

 
 
I foråret blev Vejleholm projektet færdiggjort, klubben har nu en tidssvarende materielgård til glæde for 
banens vedligeholdelse, greenkeeperne og klubbens maskiner. På Vejleholm er der dog stadig problemer 
med vores egen vandboring og en renovering vil koste for meget, så der er projekteret indlægning af 
kommunevand. Nærmeste stik er ved 2. green, så der skal graves en 850 m lang rende, for nedlægning af 
vandledning. Vi prøver at få de øvrige beboere på Elmegårdsvej med på ideen, så udgiften kan deles og 
dermed reduceres for AGC. 
 
Vi har i løbet af året har udarbejdet et projektoplæg i samarbejde med Vinderødskov Vandværk. Projektet 
går ud på at benytte ”drikkevand” med for højt BAM indhold - affaldsstoffer der gør vandet ikke egnet som 
drikkevand - til vanding på banen. Herved sparer begge parter penge på afledningsafgifter. 
Projektet er fremsendt til amtet og kommunen for godkendelse og vi afventer spændt resultatet. Såfremt 
projektet kan gennemføres vil AGC kunne opnå en årlig besparelse på ca. tkr. 50 i 20 år. Denne besparelse 
vil kunne danne grundlag for en investering i nyt vandingsanlæg, på ca. tkr. 700, der så vil betyde at 
klubben vil kunne få fairwayvanding, og dermed vil kunne undgå den tørre og hårde bane, der som regel 
opstår i juni, juli, august og september.    
 
På den seneste generalforsamling blev det besluttet at kontingentet skulle indeholde fri brug af 
træningsbolde. 2005 var således den første sæson hvor denne ordning var gældende. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at ordningen har været en succes og at den har været til gavn for såvel det sportslige som det 
sociale samvær i klubben.   
 
Ligeledes blev det vedtaget at indføre en ny medlemskategori - aktiv senior ekstra - på den seneste 
generalforsamling. Klubben har pr. januar 2006 optaget to medlemmer i denne kategori. 
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2005 var det første år hvor klubben havde ansat en klubchef.  
Det er bestyrelses opfattelse at oprettelsen af denne stilling fungeret godt.  
Det er også bestyrelsens opfattelse at Arne K. Larsen er faldet godt til blandt klubbens medlemmer og 
fungerer som et godt bindeled mellem klubbens udvalg, medlemmer og bestyrelse.  
 
Klubbladet blev i 2005 nedlagt og afløst af en ny hjemmeside. Vi har modtaget gode input fra 
medlemmerne, vedrørende klubbens hjemmeside. Den fungerer som et godt og hurtigt som et 
informationscenter og benyttes af de fleste medlemmer i klubben. Nyhedsbrevet er også blevet godt 
modtaget. Det placeres i porten, så der er mulighed for at læse om de væsentligste nyheder i klubben, når 
man møder op. 
 
Greenfee kuponhæfterne med 10 stk til kun kr 2000,- blev en succes i 2005, hvor 55 medlemmer benyttede 
sig af tilbuddet. Ordningen fortsætter i 2006 og endda til samme pris. Kuponhæfterne kan købes i 
sekretariatet. 
 
Bestyrelsen afholdt 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 visionsarbejdet - AGC 2010 videreført, det er især Bødkergården og omgivelserne der 
står i fokus. Bestyrelsen arbejder på en vedligeholdelses- og forbedringsplan for klubhusets faciliteter. Når 
denne plan er færdig vil den blive fremlagt på et medlemsmøde – formentligt medio 2006.    
 
Rent sportsligt var det klubbens elitehold der i 2005 ydede ekstraordinære præstationer. Det lykkedes for 
både damerne og herrerne at klare oprykning til Elitedivisionen. Så nu gælder det DM-titlerne! 
 
Efter fire år har Per Pedersen ønsket at takke af som kasserer og næstformand og genopstiller derfor ikke til 
den kommende generalforsamling.  
Den øvrige bestyrelse ønsker i denne forbindelse at takke Per for et godt og nært samarbejde og venskab. 
Per har løbende i året forberedt Jakob Mogensen til kasserer-jobbet så klubben ikke står uden 
regnskabskyndig kapacitet. 
 
Som ny kandidat har bestyrelsen foreslået William Grahn, Medlem af AGC siden 1992 - p.t. hcp. 10,9. 
Medlem af juniorudvalget siden april 2003. Formand for Juniorudvalget siden januar 2005. 
Født 1954 (51 år), gift med Lone Schmidt (passivt medlem).  
Søn af Alis Bruhn, far til Christian (22 år) og Lucas (10 år) 
I det civile arbejder William som regnskabs- og administrationschef for Airline & Travel Marketing A/S. 
William Grahn har været aktiv i foreningsarbejde gennem 25 år. Har siddet i Forretningsudvalget for 
Ramløse Idrætsforening i 8 år. Medlem af Idrætsunionen i Helsinge Kommune i 6 år. Formand for 
Børneudvalg i Team Helsinge Håndbold i 5 år.  
 
 
Sponsorer og frivillige  
Klubben er i det daglige arbejde 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. Bestyrelsen valgte 
i 2005 at takke frivillige udvalgsmedlemmer, ved at arrangere en golfdag i Asserbo med efterfølgende 
frokost.  
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Tak til ALLE, der gav en hjælpende hånd med i 2005 og tak til ALLE klubbens sponsorer, der med deres 
bidrag var med til at fremme trivsel og sjove turneringer i AGC 2005. 
 
 
Klubbens personale 
Der er igennem 2005 sket en del ændringer i personale sammensætningen. 
 
Ny klubchef blev ansat ved årets start, med det formål at sikre driften optimalt i klubben og forbedre de 
gennemgående procedurer og forretningsprocesser. 
 
Vor greenkeeperelev valgte at stoppe sin uddannelse i Asserbo Golf Club efter to år i stillingen. Lidt 
ærgerligt, da vi satsede på at tilføre banen og driften optimal viden. 
Stillingen blev afløst af sommerassistent Holger Larsen, som tiltrådte med kort varsel. 
 
Søren Nielsen tiltrådte i foråret og varetager opgaven som teknisk greenkeeper, hvor opgaverne fordeles på 
maskinerne og banen. 
 
Lars Holm Jensen fratrådte sin stilling som greenkeeper i efteråret og en afløser for Lars tiltræder 1. april 
2006.   
 
Anita Neesgaard som havde egen virksomhed har solgt denne og er tiltrådt som bogholderi assistent i 
klubben, to dage om ugen. 
 
Rengøringen blev i 2005 udliciteret til Mega Flex A/S, som varetager opgaven i AGC. 
 
Mike Tulloch blev ansat i klubben, men har stadig sin egen forretning med træning og Proshoppen. 
 
Mikkel Henum fortsætter sin gerning som Restauratør i klubben, med ny kontrakt for de kommende to år.  
 
Klubben siger tak til personalet på alle områder for en god indsats gennem året, vi har modtaget mange 
roser for god service og en flot bane. 
 
 
 Greenfee udviklingen i Asserbo Golf Club 
 

År:       Stor bane: Lille bane: 
 

2002 4074  1390 
2003 3882  1505 
2004 3556  1226 
2005 3577  1294 

 
Greenfeeordningen med de kr 150,- på hverdage var en delvis succes. Den var forbeholdt spillere der kan 
spille på hverdage. Ordningen udgår i 2006 og afløses af en ordning, hvor AGC medlemmer kan spille på 
syv andre baner, alle dage for kun 200,- kr. 
 
I 2005 fik vi solgt de fem companydays, som klubben tillader. Indtægten på disse arrangementer er attraktiv 
for klubben og giver en succesoplevelse for vore gæster. 
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Lidt om fremtiden 
2006 er året hvor klubben kan fejre 60 års jubilæum. Der vil i denne forbindelse blive afholdt en udvidet 
”AGC-uge” hvor startskuddet går den 24. juni med jubilæumsfest i Gjethuset. Det er bestyrelsens håb at 
rigtig mange medlemmer vil finde tid og lyst til at deltage i denne festlige markering af klubbens 60. års 
fødselsdag. 
 
I 2006 vil klubben også kunne præsentere hvide tees. Banens provisoriske hvide tee gennemgik i efteråret 
en rating og er således blevet officielle, og kan nu benyttes til tællende scores og vil fremgå af klubbens nye 
scorekort.  
 
Tidsbestillingen bliver udvidet fra de 7 dage til 8 dage frem, så det er muligt at bestille fra f.eks torsdag til 
torsdag. Der bliver opsat en computer i klublokalet, så der bliver mulighed for, at se nyhederne på vores 
hjemmeside, også for dem som ikke er i besiddelse af en computer derhjemme. 
 
2006 vil også byde på nye og forbedret greenfeeaftaler med de omkringliggende klubber i Nordsjælland. 
Det er bestyrelsen bekendt at disse aftaler længe har været eftersøgt blandt medlemmerne og vi håber at 
disse ordninger vil blive flittigt brugt. 
 
Bestyrelsen har prioriteret nedenstående punkter som de vigtigste opgaver for 2006.  

 
• Fastlæggelse af renoveringsplan for Bødkergården og afholdelse af medlemsmøde.  
• Indlæggelse af kommunevand til Vejleholm.  
• Fastlæggelse af rammerne for vandprojekt med Vinderød Vandværk. 
• Udgivelse af elektroniske nyhedsbreve hver 14. dag til forbedring af informationen. 
• Støtte eliteholdene i deres sportslige præstationer. 

 
Det er bestyrelsens opfattelse at Asserbo Golf Club er i ”god gænge” og det vil være muligt at gennemføre 
ovenstående mål i den kommende sæson. 
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Udvalgsberetninger 2005 
 
 
Turneringsudvalget 
 
Vi har i 2005 afholdt sædvanlige klubmesterskaber, 15 klubturneringer samt sociale arrangementer som 
Hekseturnering og Juleturnering. Generelt set var der god tilslutning, og selv om der stadig var visse 
problemer med den elektroniske tilmelding, ser det nu ud som, at medlemmerne har vænnet sig hertil. 
 
Årets klubmestre blev 
 

• Damer Mette Brandt Nielsen 
• Herrer Jens F. Schiander 
• Piger  Sophie Laumann 
• Drenge Victor R. Henum 

 
• Senior damer Birgit Munk 
• Senior herrer Steen P. Nielsen 

 
• Veteran damer Miki Hedegaard 
• Veteran herrer Torben Galtt 
• Begyndere Erik Rasmussen 

 
Sæsonen 2005 var præget af fire større begivenheder. 
 
Afholdelse af danmarksmesterskaber for senior- og veteranrækkerne var arrangeret af DGU, og der var stor 
ros til såvel banen som klubbens administrative stab. Til lejligheden var det tilfredsstillende at konstatere, 
at spillere fra Asserbo Golf Club var med til at præge turneringen ved at ligge med helt fremme lige til det 
sidste – uden dog desværre helt at tage front. 
 
Sammen med den professionelle ECCO Tour arrangerede klubben sidst i april måned en PRO-AM med en 
efterfølgende officiel afdeling af ECCO touren. Turneringen blev gennemført meget professionelt, og de af 
klubbens medlemmer, der gav en frivillig hånd, blev fremhævet af Tournament Director, Dan Stage. Til 
trods for, at vejret ikke var venligt stemt, blev der spillet fremragende golf på vor dejlige bane, og de af 
vore egne elitespillere, der havde modtaget wild cards, fik lejlighed til at snuse til atmosfæren, der hvor det 
virkelig gælder. 
 
Også til den anden store turnering, Srixon Touren havde vore elitespillere fået wild cards, og selv om det 
ikke var årsagen til den senere oprykning til Elitedivisionen, så har det næppe skadet at blive testet i to store 
professionelle turneringer. Også Srixon Touren blev gennemført med præcision, og der var stor ros til 
klubben – herunder ikke mindst til vor dygtige green keeper stab, der virkelig havde sat banen op til noget, 
vi kunne være bekendt. 
 
Endelig var der den efterhånden traditionelle Asserbo Uge, der blev gennemført med stor deltagelse og 
succes. Specielt de to store arrangementer, Åben Damedag og Åben Herredag bør fremhæves. Der var så 
stor tilslutning, at vi må sige, at vi ikke kan tåle yderligere tilmeldinger – alene af den årsag, at 
restaurationen ikke kan rumme flere deltagere. 
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I forbindelse med afholdelsen af Srixon Touren festede vi – næsten traditionen tro – i Rådhusets festsal. 
Selv om det er et udmærket sted til formålet, har Bestyrelsen alligevel besluttet, at festen i 2006 skal 
afholdes i Gjethuset. Festen løber af stabelen den 24. juni og bliver markeringen af klubbens 60 års 
fødselsdag. 
 
Vi oplevede ingen større problemer med afholdelsen af 2005 programmet, og Turneringsudvalget ønsker at 
takke alle frivillige hjælpere for den store indsats, der blev ydet. 
 
Programmet for 2006 er på plads, og til forskel fra 2005 er det uden større turneringer. Afledt af 
jubilæumsåret er der enkelte nyskabelser, som forhåbentlig falder i medlemmernes smag. En enkelt 
turnering er dog ny. Stor efterspørgsel efter en golf/bridge turnering har betydet, at Bestyrelsen har 
besluttet, at tage BROLF på programmet. Vi tester succesen i oktober måned. 
 
 
Sportsudvalget 
 
Som helhed var resultaterne i 2005 for klubbens elitespillere, både for amatører og for de professionelle, 
tilfredsstillende.  
 
Carina Vagner sluttede sæsonen på Ladies European Tour på en 79. plads. Hun fik desværre ikke samme 
gode start på sæsonen som sidste år. En kombination af lidt småskader, trænerskifte og nye golfkøller satte 
hende en smule tilbage. Forhåbentlig gør disse nye tiltag, at Carina vender tilbage til LET i ekstra styrket 
form. Carina udtaler : ” Jeg er nu meget godt tilfreds med min sæson på LET. Jeg klarede cuttet i fem af de 
seks sidste turneringer, men jeg skal træne min puttning den kommende tid, for det kunne godt være 
bedre”.  Vi ser frem til Carina´s sæson 2006.   
  
Julie Tvede vendte i 2005 tilbage til Asserbo efter nogle års medlemskab i København. Efter end lidt 
”blandet” sæson på den amerikanske Futures Tour med en placering som nr. 73, beviste Julie til Nykredit 
Masters i Kokkedal, at hun hører hjemme blandt de bedste i Europa. Med runder på 75, 66, 73 og 74 – i alt 
288 og en placering som nr. 26 skabte hun god opmærksomhed for både sig selv og  
Asserbo. Desværre mistede hun tour-kvalifikationen senere på året på La Cala i Spanien med et enkelt slag 
hvilket resulterer i, at hun i det meste af 2006 vil opholde sig på Futures Tour i USA.   
 
Lasse Jensen havde sin 2. sæson som professionel, og anvendte sin tid primært på den tyske EPD tour samt den 
danske Srixon tour. Efter en uhyre stabil indsats på Srixon-touren vandt Lasse denne, og kunne indkassere dkk. 
102.000 samt dkk. 25.000 i bonus. EPD-touren gav efter 12 turneringsdeltagelser    
en placering som nr. 32. Endvidere bød året på et wild-card til Thomas Bjørn Challenge Tour i Esbjerg – dog ikke 
med den store success, da Lasse mistede cuttet.  
Efter atter at have prøvet European Tour Qualifying School stage 1, måtte Lasse desværre forlade turneringen 
hurtigt – men han var fortrøstningsfuld efter deltagelsen, og føler selv, at han kommer tættere og tættere på 
succesen.   
 
Jens Fredgaard Schiander havde sin første sæson som playing pro. Det gav. bl.a. en 56. plads på Ecco-
touren  efter 9 turneringer, hvor resultaterne støt og roligt blev bedre og bedre. Efter en fin sæson sluttede 
Jens af med at blive klubmester 11 under par. For sæsonen 2006 vil Jens trappe ned på 
turneringsdeltagelserne og bruge lidt mere til på at afslutte sit studie.   
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Søren Moldow, der i 2005 befandt sig i Dansk Golf Unions herre A-trup, havde desværre ikke helt den 
sæson han stilede efter. På Titleist amatørranglisten endte Søren som nr. 17 efter 11 spillede turneringer. 
Han deltog også på Ecco-Touren, og endte som nr. 84 efter 12 spillede turneringer.  
Han har for sæsonen 2006 og frem besluttet at gøre golfen til sin levevej, og er blevet playing pro.   
Søren er et af de store talenter i dansk golf – og med den rette vejledning kan han på få år nå langt inden for 
de profesionelles rækker.    
 
AGC havde igen i 2005 to divisionshold, et for herrer samt et for damer. I 2004 rykkede dameholdet op i 1. 
division. Herreholdet var i 1. division. Målsætningen for 2004 var en konsolidering i 1. division for 
herreholdet samt en mulig oprykning til Elitedivisionen for dameholdet.    
Kun afbrudt af nogle få skønhedsfejl blev holdkampene hen over sæsonen til en fin opvisning for både 
damernes og herrernes vedkommende. Hvilket resulterede i, at damerne skulle i oprykningsspil mod Køge 
og herrerne mod Dragør.  
 
Den 25. september ryddede dameholdet på Holbæks bane al modstand til side, og vandt 9-0 mod Køge efter 
en stærk og fokuseret indsats.   
 
Herrerne havde mere besvær den 10. september i deres oprykningskamp.  
På Storstrømmens bane bølgede kampen frem og tilbage – og efter en uhyggeligt spændende eftermiddag 
med en til tider hårdt spillet match stod resultatet 9-9 på tavlen. En vinder skulle findes, og Jens F. 
Schiander blev sendt i omspil mod Dragør´s Søren Juul Hansen. Jens holdt hovedet koldt og adrenalinen i 
skak, og hev sejren hjem på første omspilshul.  
 
Dette betyder, at Asserbo nu har både et dame- og et herrehold i landets bedste rækker i Nykredit  
Elitedivisionen, og dermed befinder klubben sig blandt de 8 bedste klubhold i danmark.     
   
I 2006 spiller både herrer og damer i Elitedivisionen øst.  
Damerne skal spille mod Rungsted, Hillerød & Simon´s og herrerne spiller mod Smørum, Kokkedal & 
Helsingør.  
Kampprogram følger i nyhedsbrev i marts.  
 
Vore elitespillere har gennem sæsonen deltaget i en række ranglisteturneringer. På Titleistranglisten  
sluttede Marie Bergelin som nr. 35 efter 8 turneringer, Marie Laumann blev nr. 49 efter 4 turneringer og Sofie 
Laumann blev nr. 61 efter 3 turn. På samme rangliste for herrer placerede Søren Moldow sig som  
nr. 17 efter 11 turn., Rasmus Schultze blev nr. 144 efter 3 turn., og Martin Ø Nielsen blev. nr. 186 efter  
3 turn.  
På Faxe juniorranglisten blev Magnus Henum nr. 141. Marie Bergelin nr. 20 og Sofie Laumann nr. 33.   
 
I seniorgolfen placerede Miki Hedegaard sig som nr. 14 på ranglisten. Miki deltog i 3 turneringer.  
 
I 2005 har der i Sportsudvalget været kaptajnerne Pernille Fredgaard & Niels ”Nuller” Jørgensen.  Mike & 
Mads har forestået de ugentlige træningssamlinger, og spillerrepræsentanter har været Louise W. Tvede 
samt Henrik Mønsted. Tak til alle for en målrettet og succesfuld indsats i 2005.   
  
Trupperne har i 2005 bestået af :  
Carina Vagner, Heidi Sylvest, Julie Tvede, Louise W. Tvede, Marie Bergelin, Marie Laumann, Mette 
Brandt Nielsen, Pernille H. Møller & Sofie Laumann.  
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Christian Tvede, Henrik Mønsted, Jens F. Schiander, Jesper S. Nielsen, Lasse Jensen, Mads Petersen, 
Magnus F. Henum, Martin Ø. Nielsen, Niels F. Schiander, Rasmus Schultze, Søren Moldow & Ulrik 
Tvede.   
 
PR udvalget 
 
2005 blev året hvor klubben for alvor gik fra den gammelkendte klubblads tidsalder og ind i cyberspace 
med en helt ny hjemmeside. Vores tidligere webredaktør – Morten Ekstrøm, gik på ’pension’ og Jens 
Helstrup hjalp klubben med at få opbygget en helt ny og tidssvarende hjemmeside. Arne Larsen – klubbens 
nye chef, overtog herefter hvervet som webmaster, under kyndig oplæring fra Jens Helstrups side. Vi 
gennemførte endvidere to sessioner – under navnet ’AGC-webacademy’ – for de af udvalgene, der ønskede 
at bruge hjemmesiden i udvalgsarbejdet. Hjemmesiden – www.agc.dk - er nu klubbens vigtigste 
informationskanal og bliver allerede brugt flittigt af medlemmerne. Der er endvidere indført nyhedsbreve. 
De udkommer dels i elektronisk form og dels som opslag i klubbens indgangsport. Der udkom desværre 
ikke nær nok nyhedsbreve i det forgangne år – det blev kun til 8, og langt fra alle blev udsendt elektronisk. 
Men det er hensigten at nyhedsbrevet skal blive en vigtig opdaterende informationskanal for 
informationsstrømmen i klubben. 
 
Begynderudvalget 
 
Der kom i alt til 42 nye medlemmer til klubben i 2005. Alle blev inviteret til medlemsdag den første 
tirsdag, hvor Arne, Kirsten og Jakob viste lidt let spil på hul 1, 2, 3 og 18 og fortalte om klubben undervejs. 
Efterfølgende var der tid til en sandwich og en øl eller vand samt spørgsmål. Mange af de nye medlemmer 
var helt ’grønne’ – kaniner – og enkelte deltog flittigt i klubbens tirsdagsturnering. Der var tider med 15-20 
spillere om tirsdagen og der var desværre også tirsdage med under 10 deltagere. Bestyrelsen havde i år 
indført en nyt forsøg på at skabe bedre kontakt mellem klubben og de nye medlemmer. Således var der 
planlagt temaaftener hver tirsdag efter turneringen med fokus på klubbens historie, let regelstof samt  
turneringer. Al begyndelse er svær – også for en bestyrelse, så det blev desværre ikke til så mange 
fremmødte bestyrelsesmedlemmer som forventet. Alle var dog enige om at idéen var god og vil blive 
genoptaget i 2006. Det blev endvidere året hvor vi valgte at se på optagelsesprøven for nye medlemmer. 
Der arbejdes på en mere tidssvarende optagelsesprøve, der fokuserer mere på klubbens syn på golfspillet. 
Kirsten Madsen har desværre valgt at træde ud af begynderudvalget. Vi siger Kirsten tusinde tak for de år 
hun har været med til at gøre det behageligt for nye medlemmer at komme ind i klubben. 
 
Ordens- og regeludvalget 2005 
 

• Der har i årets løb kun været behandlet en enkelt klage over spillers opførsel på banen. Udvalget 
kunne i denne sag ikke endeligt konkludere på skyldsspørgsmålet pga. modstridende udsagn og 
måtte derfor henlægge sagen. 

 
• AGC’s Lokale Regler har været gennemgået og revideret. Særligt har fjernelsen af den særlige 

Lokale Regel på 14. hul skabt debat. Undtagelsesvis har AGC i en årrække haft dispensation til, at 
vi måtte spille en provisorisk bold, hvis en bold kunne være i hazarden. Da hazarden blev ryddet for 
buske, hegnet fjernet og man kunne se den anden side, besluttede udvalget efter nøje overvejelser, at 
fjerne både regelen om provisorisk bold og adgangs- og spilleforbuddet i hazarden. Udvalget mente, 
at en opretholdelse af reglerne ville give flere problemer end godt var. Udvalget følger udviklingen 
på 14. hul nøje og vil naturligvis genoverveje sin beslutning, såfremt forholdene ændrer sig 
væsentligt på hullet. 

 



 16 

• Klubbens ordensregler er blevet gennemgået og ” moderniseret”. 
• Diverse procedurer gennemgået (bla. vedr. starttidsbooking, juniorers adgang til banen, 

ugedagsmedlemmers adgang til banen). 
• Regelundervisning på juniorernes sommerlejr. 
• Regelundervisning af elitehold. 
• Regelundervisning for begyndere. 
• Udvalget har i perioden bestået af: Lars Bugge, Claus Hagdrup og Henrik Hove Andersen. 

 
 
IT udvalget 
 
Søren Dan Thomsen er trådt ud af IT udvalget. Vi siger tak til Søren for hans indsats. Ny mand i IT 
udvalget er Ernst Lund, som har indvilliget i at hjælpe udvalget med de tekniske aspekter. Udvalget består 
af Ernst Lund, sekretariatet og klubbens formand. 
 
IT udvalget har samarbejdet med PR udvalget om forbedring af klubbens hjemmeside, gennem året. 
det tekniske aspekt er på plads, strukturen er næsten på plads og indholdet skifter mellem nyheder og 
løbende klubinformation. Der er tilkendegivet tilfredshed med klubbens hjemmeside i 2005. 
 
I 2005 har der været debat om eventuelle investeringer i storskærm med GoBook informationer og en 
computer til benyttelse for medlemmer og gæster. Web-kamera har også været undersøgt og vurderet. Der 
er planlagt en ny PC til Restauranten og Greenkeepergården. Tilbud på alle ovenstående elementer er 
indhentet. Det forventes at indkøb vil ske i den kommende sæson, når 
beslutning herom tages. 
 
Combo IT som er vores leverandør af hard- og software, har gennemført service på serveren og systemerne 
jævnfør vores servicekontrakt. Der har i årets løb ikke været afvigelser af nævneværdig karakter. Golf 
Organiser er under stadig udvikling og AGC deltager i denne proces i tæt samarbejde med Combo IT. 
 
Kapaciteten på vores server skal opgraderes i den kommende sæson, da vi nu får meddelelser om at 
datamængden er tæt på maximum. 
 
IT udvalget holder sig konstant orienteret om lignende øvrige produkter på markedet, men finder at Golf 
Organiser stadig er det bedste produkt til administration af en golfklub. Vi har haft lidt problemer med 
GoBook, hvor nogle medlemmer ikke bliver accepteret med deres DGU-kode. Det er især medlemmer med 
anden hjemmeklub end AGC. Der arbejde på løsninger fra DGU og Combo IT. 
 
 
 
Hus- og restaurationsudvalget 
 
Udvalget har i 2005 fået ny struktur. Klubchefen er blevet indsat i udvalget for, at varetage planlægning og 
gennemførelse af de besluttede opgaver. Udvalget bestod i 2005 af Preben Moldow, Knud Christensen, 
Mikkel Henum, Aage Rønde Christensen, Arne Larsen og Peter Fredgaard. 
 
Udvalget har i 2005 gennemført projekt nyt-maskinhus på Vejleholm. Maskinhuset blev i 2005 færdigt og 
lever op til vores forventninger og krav. Torben Galtt har været tilknyttet projektet gennem 2004/2005. 
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Udvalget har i 2005 foretaget en total vurdering af klubhuset på Bødkergaardsvej. Det viste sig at der er 
større behov for renovering og vedligehold end først antaget. Varmeanlægget, el-installationer, isolering, 
udluftning, vinduer, døre, skorstene, afløb og baderum, bindingsværket og ikke mindst murværket, er i en 
stand noget under middel. Murene i bagrummene har slået revner og det er kritisk. 
 
Klubhuset er kernen i vort klubliv og har de seneste år haft svært ved at klare ”stresset” med mange 
personer der konstant slider på bygninger og anlæg via en øget trafik i klubben. Udvalget har skitseret 
mange planer og de tager alle udspring i klubbens vision og målsætninger. 
 
Udvalget har haft inddraget bestyrelsen i evalueringerne og vurderingerne, som viste sig at være 
omkostningsrige. Det blev besluttet at ”lappe” på bygningerne i 2005, så yderlig skade ikke blev forvoldt 
på murværket, gennem fugtindtrængning i ”hullerne og afskalningerne”. 
 
Der er udarbejdet plan A-B-C for løsningsmodeller i en ”light” version. Dette i samråd med bestyrelsen og 
et Arkitektfirma i Hillerød. Disse planer vil blive fremlagt på et medlemsmøde i 1. kvartal 2006, hvor der 
så er mulighed for, at tilkendegive meninger og holdninger om fremtidige investeringer i modernisering og 
reparation af klubhuset i Asserbo Golf Club, så klubhuset kan møde fremtidens krav, behov og 
forventninger. 
 
Restauranten og køkkenet blev ikke malet som planlagt i 2005. Der blev udarbejdet planer for indkøb af nyt 
porcelæn, bestik og glas til den kommende sæson. Dette  i samråd med restauratøren og bestyrelsen. Det er 
også besluttet at indkøbe borde og stole, som kan dække vore behov ved større arrangementer. 
 
Bent Vesterskov Rasmussen har givet tilsagn om at deltage i udvalgets arbejde. Bent indtræder på første 
møde i det nye år. Velkommen til. 
 
Mødereferater kan du løbende læse på AGC hjemmesiden, under husudvalget. 
 

Handicapudvalget 
 
Udvalgsmedlemmer: Mogens W. Jørgensen og Flemming Stald. 
 
Siden vi startede med vintergreens, har programmet for handicapregulering ikke været åbnet ret mange 
gange. Ensbetydende med, at vi ikke har modtaget ret mange scorekort fra alle de, af vore medlemmer, der 
har spillet i sydpå. Er vi ikke så gode når vi kommer ud på de store baner?   
Scorekort fra private matcher, får vi heller ikke mange af.  
 
Med hensyn til EDS-registreringer, har der været en svag stigning, nemlig 424 mod 346 sidste år. 
Til sammenligning er gennemsnittet for de øvrige danske golfklubber 260 EDS-scores årligt. 
Reglen for skønsmæssig regulering,  såvel op som ned, er taget i anvendelse 8-9 gange i årets løb. 
 
 Det er gået fint med at udfylde scorekortene korrekt.  Det gør selvfølgelig vort arbejde lettere, og det er vi 
taknemlige for. Dog ar der af og til svipsere. Værst er det, når der mangler medlemsnummer eller dato.  
Scorekortet skal være påført:  
DATO - NAVN – MEDL.NR.. – HCP. -  BANEHANDICAP - BRUTTOSCORE – SCORE OMREGNET TIL 
STABLEFORDPOINT  OG UNDERSKRIFTER. KORTET SKAL VÆRE  MÆRKET EDS, HVIS DETTE 
ER TILFÆLDET. ENDVIDERE SKAL DER KRYDSES AF,  PÅ DE DERTIL INDRETTEDE FELDTER, 
HVIS HAN/HUN SPILLER ANDEN BANE END GUL/RØD. 
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Det samme gælder fra baner i udlandet, undtaget EDS-mærkningen. I øvrigt skal man på ikke-ratede baner 
i udlandet, der er efter hånden ikke mange tilbage, spille fra sit HCP, ikke fra det  ATS man har 
hjemme.(Har man f.eks. hcp. 20,6 får man 21 slag). 
På ratede baner i udlandet finder man sit ATS på konverteringstabellerne.  
Du kan også selv regne det ud efter følgende formel: (Hcp. x  banens SLOPE/113) + banens CR. – banens 
PAR = Banehandicap 
 
Handicapudvalgets har følgende målsætning: 
 
1.     Regulering af handicap mandag, onsdag og fredag i perioder med sommergreens, normal bane      
        og normal længde. 
2. Regulering af handicap mindst 2 gange om måneden udenfor ovennævnte periode. 
3. Efter hver regulering vil de medlemmer, der er reguleret siden sidste udskrift blive opslået på  
        opslagstavlen uden for matchkontoret. Mindst en gang om ugen vil handicapbogen blive 
        ajourført. 
4. 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 opslagstavlen. 
 
Tak for i år, samt en tak til Flemming for godt samarbejde. Vi glæder os til at komme i gang med den 
nye sæson. 

 
 
Baneudvalget 
 
Vores nye chefgreenkeeper, Steen Michael, har haft sin første hele sæson – en meget travl sæson med 
mange store turneringer og perioder med underskud af arbejdskraft -  men alligevel er arbejdet blevet udført 
med godt humør og med et fint resultat. S.M. har allerede formået at sætte sit præg på banen, således at vi 
gennem hele sæsonen har kunnet spille på en god og velplejet bane. 
 
Det nye maskinhus på Vejleholm stod færdigbygget omkring St. Hans og blev umiddelbart efter taget i 
brug., Behovet for bedre plads til klubbens mange maskiner har været påtrængende, så hermed er et stort 
ønske gået i opfyldelse. Løbende er installeret tyverialarm, lys m.m., mens udvendig maling er udsat til 
næste sommer. 
 
I foråret blev der på alle sider af Vejleholm plantet et stort antal træer, buske og frugttræer, der  med tiden 
forhåbentlig vil skabe en smuk ramme omkring gården.    
 
I løbet af året har klubben arbejdet for at fremskaffe rent drikkevand til Vejleholm, til afløsning for den 
dårlige vandboring på gården. Efter forhandlinger med kommunen og naboerne ser det nu ud til at lykkes, 
idet det forventes at være bragt i orden til det kommende forår. 
 
Efter flere års snak har klubben i løbet af dette år indledt realitetsforhandlinger med Vinderød Skovs 
Vandværk om modtagelse af vand fra afværgepumpninger til vanding af golfbanen, primært greens og 
forgreens. Relevante ansøgninger til myndighederne er fremsendt, og det videre arbejde afventer udfaldet 
heraf. Projektet kan således give mere vand på banen ( hul 9 ) og medføre besparelser af det hidtidige 
vandforbrug. 
 
 



 19 

I 2005 har vi indkøbt en ny greenklipper, en semirough klipper ( betales i 2006 ) samt en vibrationstromle 
til greens og en spreder til topdressing. Indkøb som har været påkrævede, og som har lettet arbejdsgangen 
for greenkeeperne og i høj grad forbedret greens m.m. 
I efteråret afprøvede klubben på alle fairways en ny maskine, Verti-knife, der med en række tætsiddende 
skiver skærer riller i den øverste del af rod-zonen. Det har således vist sig, at der overalt på fairways 
forekommer et tæt filtlag, der forhindrer vand og næring i at trænge ned til græsrødderne. Dette kan en 
gentagen behandling med denne harve imidlertid afhjælpe, og behandlingen forventes derfor fortsat næste 
år ( køb eller leje ).  
 
Banens pleje og vedligeholdelse er hovedopgaven for klubbens stab af greenkeepere, og i en ny manual, 
udarbejdet af S.M., er alle løbende arbejdsopgaver og tidsterminer nøje beskrevet. 
Tilstanden af greens er et spørgsmål der interesserer mange medlemmer, og takket være en god indsats har 
vore greens gennem hele året været gode og relativt hurtige. 
Af nye tiltag i året skal nævnes anlæg af bunkers, hvoraf dog nogle mangler færdiggørelse, samt plantning, 
rydning og beskæring af træer og bevoksninger. 
Ønsket om anlæg af hvide teesteder har været drøftet i gennem flere år. Klubbens forslag hertil er nu 
godkendt og opmålt og vil blive optaget på de nye scorekort til næste sæson. 
 
 
Banekontrol / baneservice 
 
Udvalget består af  Mogens Jørgensen, Svend Erik Jørgensen, Knud Christensen, Jakob Mogensen og Arne 
Larsen. 
 
I 2005 er navnet banekontrol besluttet ændret til baneservice i 2006. Dette er en trend blandt danske 
klubber og samtidigt en tilkendegivelse af, hvad klubben lægger vægt på. Service på banen. 
 
Udvalget har gennem året forsøgt at rekruttere medlemmer til baneservice-teamet, men uden større held. 
Lidt misforståelser mellem udvalget og de hvervede medlemmer i for-sæsonen og problemer med at dække 
behovet for kørsel i weekends, gjorde at det i 2005 blev den ”faste stab” der kørte kontrol på banen, kun på 
hverdage. 
 
Der er i sæsonen 2005 ikke observeret mange ”snydere” i forbindelse med greenfee. Der er heller ikke 
observeret mange afvigelser fra ordensregler og klubbens egne procedurer.  
 
Det overskyggende problem har været langsomt spil på banen. Udvalget har tilsluttet sig en gruppe af 
nordsjællandske klubber og været til møde i Hillerød, hvor agendaen var:   
 
 hvordan baneservice og hvad er der største problemer på banen ! 
 
Flere klubber har faste startere og faste baneserviceassistenter ansat, som kører efter en fast vagtplan. Dette 
dog uden større forbedringsresultater end klubber der ikke satser så meget. 
 
Der er dog en bred oplevelse af, af baneservice bør være en del af det daglige liv i en golfklub, hvor 
opgaverne kan være mange. Lige fra starter funktionen, til hjælp med træningsbanen, par 3 banen, 
parkeringspladsen og det glidende spil på banen, samt klubbens etikette og øvrige procedurer. Baneservice 
bør også løbende bidrage med forbedringsforslag til skiltning og logistik på banen, samt forbedringer til de 
små problemer der opleves på banen, under afvikling af spillet. 
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Udvalget har gennem kørsel på banen i 2005 observeret, at det langsomme spil ofte skyldes total 
manglende viden og forståelse for placering af bags nær greens og hvor man går hen og udfylder scorecard. 
Der er også observeret en trend, hvor alle spillere i en bold helst skal se spillerens bold lande, før den næste 
tager sig sammen til at finde et jern og slå til sin bold. Udvalget ser også i stigende grad en markering af 
bolde så tæt på hullet, at det ikke skulle være nødvendigt. Alt sammen meget tidskrævende.  
 
Udvalget har i 2005 opfordret ”klubber i klubben” til at sikre afskaffelse af unødigt langsomt spil 
og begynderudvalget til, at tage dette emne op tidligt i processen. 
 
Banekontroludvalget har udarbejdet et forslag til en folder der kan udleveres til medlemmer og gæster på 
banen. Folderen giver information om de vigtigste elementer under spillet.. På udvalgsmøderne er det også 
blevet debatteret og baneservice skulle være en ”salgsbil” med drikkevarer, sandwich og pitchforks. 
 
Udvalget har undersøgt om det er muligt at erhverve en el-bil til baneservice, sponsoreret af firmaer. El-
biler forstyrrer ikke så meget, da den nærmest er lydløs. Det er tiltænkt at bilen også benyttes til 
turneringer.  
 
 
Festudvalget 
 
Udvalget arbejdede i 2005 hovedsalig med festen i forbindelse med AGC ugen, hvor Srixon tour gæstede 
Asserbo. Arrangementet foregik i Festsalen ved Frederiksværk Rådhus og med 200 deltagere, som fik en 
dejlig aften. 
 
 
Juniorudvalget 
 
Vi begyndte sæsonen 2005 med en udvidelse af juniorgruppen på 10 juniorer, hvorved vi kom op på 100 
juniorer. Sammen med den naturlige afgang, bestod vores juniorgruppe dermed af knap 25% helt nye 
”Golfspirer”, og da størstedelen af de tidligere elitejuniorer også var rykket op, så vi os nødsaget til at 
fokusere kraftigt på at få de mange nye samt begynderne fra de foregående år indarbejdet og op i 
omdrejninger. Det betød desværre også et mindre fokus på vores elitegruppe, men det kommer jeg tilbage 
til senere. 
 
Udvalget var i januar ret uerfarent (bestod af William, Kim, Bente og Jakob), og vi stod for at miste Jakob 
til bestyrelsen. Vi besluttede derfor at bruge en weekend i april til at diskutere vores mål og strategier. Dette 
blev starten på en spændende proces, der på sigt vil resultere i opbygningen af en struktureret beskrivelse af 
alle Juniorafdelingens aktiviteter i en ”Aktivitetshåndbog”.  
 
Det langsigtede mål er at opbygge en veldokumenteret drejebog til planlægning og afvikling af alle vores 
opgaver og arrangementer. Samtidig skal denne Aktivitetshåndbog lette hvervningen af flere ledere, som på 
baggrund af en tydelig opgaveafgrænsning, vil påtage sig enkeltstående ansvars-områder - uden at skulle 
hænge på alle de andre opgaver i udvalgets regi. 
 
Gennem denne proces fik vi gennemarbejdet en stor del af vores aktiviteter og samtidig udarbejdet en 
opdeling vores juniorer i grupper, så vi kunne begynde at arbejde med målsætninger og tiltag målrettet de 
enkelte grupper. Dette grundlæggende arbejde har været en kæmpe hjælp i løbet af sæsonen, og arbejdet 
med at evaluere, udvikle og vedligeholde Aktivitetshåndbogen vil blive fortsat på endnu et 



 21 

weekendseminar i februar 2006 og siden efter behov. Med udgangspunkt i vores aktivitetshåndbog 
formåede vi således at afslutte langt de fleste af forberedelserne til 2006 sæsonen allerede sidst på efteråret.  
 
Juniortræningen blev sammen med Mike og Mads tilrettelagt, så holdene matchede vores gruppe-
inddelinger og som noget nyt introducerede vi træningstimer for ”golfspirer” under 9 år samt for et rent 
pigehold. Det var gode tiltag, som vil fortsætte næste sæson. 
 
Det lykkedes os også for første gang i lang tid at få et rent pigehold tilmeldt i mini-turneringen, og vi vil 
fremover satse hårdt på at opretholde en ren pigegruppe for at tiltrække flere piger blandt vore juniorer. 
 
Resultatmæssigt blev det årets højdepunkter, at Oscar Rønager vandt sin gruppe i DGUs nye 
landsdækkende turnering Thomas Bjørn Short Game Challenge – og at Marie Bergelin vandt sin gruppe i 
Sparinvest Junior Cup og dermed kvalificerede sig til landskampen mod Sverige i Båstad. Her klarede 
Marie sig også fornemt ved at vinde sin single mod en svensk pige med meget lavere handicap. Til lykke til 
jer begge to.. 
 
I 2005 fik vi - efter flere års tilløb - endelig etableret en venskabsturnering med en svensk klub, 
Bäckavattnets G.K. nær halmstad. Dette tiltag blev en kæmpe succes på begge sider af Sundet, så vi har 
derfor aftalt med vore svenske venner, at turneringen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, og 
datoer for den kommende sæson er allerede på plads. 
 
Vi gik også ind i en venskabsturnering for de mindre øvede med Frederikssund og Mølleåens golfklubber. 
På trods af opstartsbesvær, er jeg sikker på at denne turnering også vil være at finde på vores program de 
næste mange år fremover, ligesom vi har deltaget i en Pat-3 bane Golfspire-turnering og arbejder på at få 
stablet flere sådanne på benene næste år. 
 
Som nævnt medførte vor fokusering på indarbejdningen af de mange nye juniorer et mindre fokus på talent- 
og eliteudviklingen. Men med meget store talenter blandt vore nuværende elite-juniorer og mange nye 
talenter på vej, måtte vi naturligvis råde bod på dette forhold, og jeg er meget glad for at Claus Hagdrup har 
påtaget sig at opbygge og lede et Talentudviklingsprojekt i den kommende sæson. Vi vil givet komme til at 
bemærke resultaterne af dette projekt når der skal gøres status over 2006. 
 
Jeg er samtidig meget glad for, at vores protræner, Mike, fremover er permanent medlem af Juniorudvalget. 
Mike vil givet blive en stor hjælp og inspirationskilde i udvalget, og hans tiltræden kan ikke undgå at styrke 
juniorarbejdet i AGC. 
Herudover er udvalget i løbet af efteråret blevet suppleret med Frank Melbrandt og Lars Mathiassen, så på 
trods af, at Kim Folke Larsen efter flere års hårdt arbejde har set sig nødsaget til at træde i baggrunden, er 
jeg helt tryg ved udvalgets bemanding og sikker på, at vi er rigtig godt rustet til den kommende sæson.
   
 
Tak til Kim for din store indsats i udvalget. Tak til sponsorer og holdledere, tak til juniorerne og til 
udvalgsmedlemmer, trænere, klubchefen, sekretariatet, restaurationen, greenkeepere, bestyrelsen og alle de 
mange andre, der har givet en hånd med for en fantastisk støtte og et rigtig godt samarbejde i det forgangne 
år. En speciel tak til Ruth, der støtter juniorerne med indtægterne fra udlejning af hendes el-scooter. 
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Asserbo Golf Club 

  
Regnskabsberetning for regnskabsåret 2005 
  
Hermed fremlægges AGC’s årsrapport for kalenderåret 2005. 
  
. 
Resultatopgørelsen 
  
Resultatopgørelsen er for regnskabsåret 2005 ændret på opgørelsen af omkostninger vedrørende trænerens 
aflønning, idet kompensation for gratis bolde, nu også indgår i aflønning af træneren. Desuden er 
afskrivningsprincippet for maskiner m.v. ændret, for at give et mere retvisende billede af værdierne. 
Herudover er der ingen regnskabsprincip ændringer i forhold til 2005 . 
 
Resultatet for regnskabsåret 2005 kan opsummeres som følger: 
  

2004 2005 2005 
1000 kr.   Faktisk Budget Faktisk 
  
Indtægter   7,352 7,499 7.713 
Omkostninger  5.554 5,827 6,239          
 Resultat før renter/afskr. mv. 1.799 1.672 1.474 
 Afskrivninger/leasing   953 943 869 
 Renter    627 695 673 
  Nettoresultat  219                34 (67)  
  
Indtægter 
Indtægterne brutto blev på kr. 214.000 over budgettet. Kontingent m.v. lå ca. kr. 233.000 højere, og skyldes 
overvejende betaling for frie bolde. Indskud blev på det budgetterede niveau.  
Greenfee blev ca. kr. 47.000 højere end budget, mens administration af greenfee blev ca. kr. 5.000 lavere 
end budget, så netto øgedes indtægten med kr. 52.000, som skyldes øget besøg af betalende gæster.  
Sponsorindtægter blev kr. 7.000 over budget, medens omkostningerne øgedes med ca. kr. 137.000, så reelt 
faldt den budgetterede netto indtægt med ca. kr. 130.000. Afvigelsen skyldes ikke budgetterede udgifter til 
ECCO touren med kr. 33.000, og at AGC ugen blev ca. kr. 100.000 højere end forventet. Heraf kr. 46.000 
højere omkostninger i forbindelse med Srixon touren, og ca. kr. 54.000 mere medgik til afholdelse af AGC 
festen. 
Turneringsindtægter landede ca. kr. 40.000 lavere i forhold til budget, simpelthen pga. lavere turneringsfee 
ved match arrangementer. Udgifterne var i store træk på det budgetterede. 
Herudover bidrager juniorernes egenbetaling med kr. 25.000 mindre end budgetteret, men med 
omkostninger som blev ca. 103.000 lavere. Forklaringen herpå er, at egenbetaling til A+B kurser er ca. kr. 
25.000 lavere, hvor omkostninger til diverse kurser var kr. 36.000 under budget, medens ca. kr. 60.000 
skyldes at træning mv. nu bogføres under trænerudvalg, som løn til træner. 
 
Diverse indtægter var på kr. 95.000, ca. kr. 6.000 under budget, dækkende over mindre afvigelser på de 
enkelte poster. Sammenlignet med sidste år, har der i 2005 ikke været justeringer af AGC- beviser. 
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Omkostninger 
Omkostningerne i alt steg til kr. 6.238.681, som er en stigning på ca. kr. 685.000 i forhold til året før, og ca. 
kr. 411.000 højere end budgetteret, svarende til en stigning på ca. 7%. 
  
Ovenfor er der redegjort for afvigelser vedrørende green fee, turneringsudvalg, juniorudvalg samt 
sponsorudvalg. 
 
Samlede udgifter til sekretariat blev i alt ca. kr. 138.000 højere end forventet, hvor udgift til 
regnskabsassistance udgjorde kr. 73.000 af overskridelsen, og regulering af feriepengehensættelser stort set 
det resterende. Øvrige poster afviger moderat positivt/negativt fra budget. Det skal erindres at på 
tidspunktet for budget 2005, var der ikke indkalkuleret ændring i bemandingen af sekretariatet m.v., hvilket 
medførte et større behov for regnskabsmæssig indsats i begyndelsen af året. 
 
Administrationsomkostninger i sekretariat blev på kr. 456.000 mod budgettets kr. 391.000, en overskridelse 
på ca. kr. 64.000. Udgiften i alt lå kr. 12.000 under den tilsvarende for 2004. Denne afvigelse til budget 
skyldes mange positive/negative afvigelser på flertallet af de ca. 35 konti som indgår i denne post.  
Væsentlige afvigelser er, omkostning abonnementer mv. kr. 12.000 højere, gaver ca. kr. 9.000 højere,  
småanskaffelser ca. kr. 12.000 højere, papir- og tryksager kr. 6.000 lavere, revisor kr. 12.000 højere, 
bestyrelsesudgifter kr. 17.000 højere og endelig tak til frivillige kr. 11.000 højere. Alle afvigelser i forhold 
til det budgetterede. 
 
IT-udvalget  havde større udgifter på ca. kr. 42.000, hvor ny Webhotel/hjemmeside kostede kr. 47.000 , og 
Golforganizer landede kr. 38.000 højere, medens konsulenthonorar blev ca. kr. 35.000 lavere. Øvrige poster 
udviste mindre afvigelser. PR-udvalget forbedrede resultatet med kr. 13.000 i forhold til det budgetterede, 
og lå under samtlige budgetterede poster..  
 
Hus- og restaurationsudvalget havde omkostninger på kr. 25.000 højere end budgetteret, Klubhuset 
krævede kr. 25.000 mere i vedligeholdelse, køkkenet brugte mere med kr. 21.000, bygning i 
øvrigt/rengøring blev på kr. 162.000 mod budgetteret kr. 250.000, altså ca. kr. 88.000 mindre. 
Rengøringsartikler steg kr. 9.000, varme, el- og vand var kr. 32.000 større, forsikring blev kr. 13.000 
billigere, der blev sparet på diverse løn med kr. 10.000, medens diverse service/leje udgjorde kr. 38.000, 
som ikke var budgetteret og endelig et konsulenthonorar for gennemgang af husets tilstand på  ca. kr. 
17.000 udenfor budget. Resten af kontiene viste mindre positive og negative afvigelser.  
 
Baneudvalget havde en højere lønudgift end budgetteret svarende til ca. kr.31.000, heri inkluderet 
hensættelse i  forbindelse med en afskedigelse på ca. kr. 130.000, som aflønning for 2006. Ellers svarer det 
faktiske resultat i øvrigt til det budgetterede. 
Banedrift viste et flot resultat sammenlignet til de budgetterede udgifter, da driften i alt var kr. 43.000 
lavere, med afvigelser på ganske få poster, på de i alt ca. 20 konti. 
Vedligehold maskiner havde igen et godt år med et resultat på kr. 48.000 lavere end budget, hvor også 
forrige års væsentligste besparelse var på vedligehold af maskiner med ca. kr. 38.000 lavere end budget. 
For året var der budgetteret med et benzin/diesel forbrug på kr. 20.000, men forbruget blev kun på knap kr. 
7.000, svarende til en besparelse på kr. 12.000, hvilket forekommer utroligt, men ikke desto mindre er 
sandt. Besparelsen skyldes udelukkende at medarbejderne selv afhenter driftsmidlerne, mod tidligere at få 
leveret i tromler. De resterende poster svinger omkring budget. 
Vejleholm landede kr. 9.000 over budget, i alt kr. 160.000. 
Administration bane ramte i store træk budgettet med kr. 43.000. 
Baneudvalget set under et i 2005 endte ca. kr. 38.000 bedre end budgetteret, men uden den ca. kr. 130.000 
hensættelse til fremtidig løn ved afskedigelse, er der præsteret et positivt resultat på kr. 168.000, næsten 
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analogt til forrige regnskabsår. En ret glædelig udvikling for klubben, med tak for en særdeles god indsats 
af medarbejderne. 
  
Udgiften til træner voksede igen, og blev på kr. 614.000 mod budgettets kr. 369.500. Den helt afgørende 
stigning skyldes manglende budgettering af frie bolde, som blev vedtaget på generalforsamlingen for 2004. 
Kompensationen til træneren herfor udgør kr. 200.000. Fremover vil posten udvikle sig som øvrige poster, 
en tilretning som skyldes lovgivningsmæssige forhold, idet træneren skal anses som værende ansat i disse 
sammenhænge 
  
Renter blev forbedret med renteindtægter på kr. 43.000 mod budgettets kr. 20.000, simpelthen pga. af bedre 
likviditet, men også at pengene til investeringer i Vejleholm også i år bidrog positivt. Renteudgifter ramte 
budgettet præcist. 
 
Afskrivninger blev ca. kr. 73.000 lavere end budgetteret, hvilket skyldes ændret afskrivningsprincip på 
maskiner m.v., hvor der fremover i  årsrapporten vil være et mere retvisende billede af golfklubbens 
værdier, investeret i maskinparken.  
  
Årets investeringer 
  
I årets budget 2005 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 investeredes for kr. ca. 1,3 mill. Heraf udgjorde planlagte og finansierede investeringer 
på Vejleholm ca. kr. 680.000 for året og Maskiner mv. ca. kr. 600.000. Disse beløb svarer i store træk til de 
totale investeringer, som er aktiveret. 
 
    
Afskrivninger  
  
Med hensyn til afskrivningsprincip henvises til revisionens ”Anvendt regnskabspraksis m.v..” 
Men i 2005 blev det besluttet at ændre afskrivningsprincip for maskiner, ikke for at pynte på regnskabet, 
men simpelthen for at give et retvisende billede af værdierne i din golf club. Princip ændringen forskønner 
regnskabet med ca. kr. 250.000, hvilket der er redegjort for tidligere i beretningen. Samtidig skal haves in 
mente, at maskinerne bliver bedre og bedre, dvs. sige længere holdbarhed, ikke noget bestyrelsen har 
besluttet egenrådigt, men efter anbefaling fra klubbens revisor. 
 
 
Balancen 
  
Primo året udgjorde den fri egenkapital kr. 1.397.727 i regnskabet, og den samlede egenkapital kr. 
5.897.727. Ved årets afslutning var disse tal forvandlet til kr. 1.330.657 i fri egenkapital og kr. 5.830.657 i 
samlet egenkapital. Ændringen skyldes ene og alene overførsel af årets resultat til egenkapitalen.  
  
Likviditet 
  
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år og den forventede udvikling i 2006. 
Likviditeten øgedes i 2005 med ca. kr. 635.000 mod en budgetteret øgning på ca. kr. 567.000, en samlet 
difference på ca.kr. 68.000. Forklaringen herpå er, at driften bidrog positivt med ca. kr. 225.000, 
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investeringer negativt med ca. kr. 200.000 og finansiering landede kr. 42.000 bedre. Den samlede likviditet 
ultimo androg i alt kr. 855.000. 
  
Likviditetsbudget 2006 forventes at reducere likviditeten med ca. kr. 509.000, og samlet likviditet ultimo 
2006 forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 346.000., som billedet ser ud nu. 
  
Budget 2006 
  
I år foreslås der kontingentforhøjelse på ca. 2,5 %, ligeledes reguleres indskuddet tilsvarende. 
I alt budgetteres der med en indtægtsstigning på kr. 200.000 i forhold til regnskabet 2005, som overvejende 
skyldes ovennævnte forhøjelser. Omkostningerne forventes at blive ca. kr. 70.000 større end det endte med 
i regnskabet for 2005.  
Sekretariat og administrationsomkostninger forventes i store træk at lande på 2005 niveauet, hvor 
lønudgiften stiger med ca. 1,5 %, medens der budgettere med kr. 33.000 mindre til administration. IT-
udvalget forventer udgifter på kr. 125.000, kr. 34.000 lavere end den faktiske udgift i 2005. 
Sponsorudvalgets forventes at bidrage positivt til resultatet, netto med kr.200.000, mod et positivt bidrag på 
kr. 46.000 for 2005. Det skyldes primært en væsentlig nedsættelse af omkostningerne i budget 2006. 
Turneringsudvalget forventer lidt lavere indtægter med ca. kr. 25.000, øgede omkostninger med kr. ca. 
41.000, i alt en nedgang på kr. 66.000 i forhold til 2005. Hus-og restaurationsudvalg forventer i store træk 
samme udgiftsniveau som for 2005. Baneudvalget reducerer udgiften til løn med ca. kr. 50.000 i forhold til 
det forgangne år, medens øvrige udgiftsposter samlet forventes at blive ca. kr. 70.000 højere.  
For 2006 udløber den ene leasingaftale på maskiner, hvilken medfører en udgiftsreduktion på kr. 120.000. 
Finansieringsudgifter vil med den nuværende prioritetsgæld være uforandret sammenlignet med 2005. 
Afskrivninger øges moderat med kr. ca. 50.000, hvilket skyldes forventede investeringer i løbet af året. Alt 
i alt budgetteres med et resultat svarende til budget 2005.  
Investeringer for 2006 forventes at udgøre i alt kr. 463.000. Der vil blive investeret i en ny boldautomat 
med ca. kr. 66.000,  , en ny traktor til kr. 200.000 samt kr. 72.000 i forbindelse med udløb af leasingaftale, i 
alt maskiner mv. kr. 338.000. I køkken m.v. planlægges investeret kr. 95.000, dækkende etablering af bedre 
udsugning, fedtudskiller, renovering af lagerrum samt indkøb af service, borde mv. Resterende forventede 
investeringer på kr. 30.000 er belægning af gårdsplads på Vejleholm.    
  
 
For året 2006 forventes der et nettooverskud i størrelsesordenen kr. 31.000. 
 
  
Generalforsamlingen 
  
Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2005 til generalforsamlingens godkendelse, herunder at årets  resultat 
overføres til egenkapitalen. 
  
  
Asserbo, 14. februar 2006 
Bestyrelsen. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 
Regnskabsopstillingen er tilpasset klubbens aktivitet. 
 
Klubben har i 2005 etableret et anlægskartotek. Dette har medført at afskrivninger nu kan beregnes 
individuelt pr. aktiv ud fra det enkelte aktivs forventede levetid. Tidligere blev klubbens anlægsaktiver 
afskrevet med en procentandel af værdien af anlægsaktiver i starten af året med tillæg af tilgange. Ledelsen 
har valgt at skifte regnskabspraksis på dette område, idet ledelsen finder at de nye regnskabsprincipper 
giver et mere retvisende billede af måles af klubbens anlægsaktiver.  Det har ikke været muligt at beregne 
effekten af praksisændringen, idet klubben ikke har de nødvendige historiske registreringer hertil.  
 
Den anvendte regnskabspraksis er herudover 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;  
 
Anlægsaktiv Ny praksis Hidtidig praksis 
Ejendomme 50 år  2% 
Vandingsanlæg 20 år  5% 
Parkeringsanlæg 20 år  5% 
Maskiner mv. 8 år 40% i anskaffelsesåret 
  10% herefter 
Udstyr, møbler mv. 6-8 år  15% 
 
Baneanlæg afskrives i lighed med tidligere år ikke. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Medlemsobligationer og interimsbeviser 
Værdien af udstedte medlemsobligationer indregnes under egenkapitalen til kurs 100. I det omfang, det er 
nødvendigt i henhold til klubbens vedtægter, udsteder bestyrelsen interimsbeviser. Interimsbeviserne 
indregnes som kortfristet gæld i balancen. 
 
Leasingforpligtelser 
 
Leasingforpligtelser vedrørende såvel operationel som finansiel leasing indregnes ikke i balancen, men 
oplyses i noten som eventualforpligtelser.  
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Resultatopgørelse for 2005 
  2004 Budget 2005 2005 Budget 2006 
 Note kr. kr. kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ ___________ _______ 

Kontingenter, skabsleje mv.  5.041.261 5.207.630 5.440.663 5.640 
Indskud  306.280 310.000 306.575 231 
Greenfees mv. 1 1.257.497 1.282.500 1.329.620 1.320 
Sponsorudvalg  2 289.250 300.000 307.972 255 
Turneringsudvalg  3 195.870 231.000 191.795 167 
Juniorudvalg  10 67.570 67.000 41.950 70 
Diverse indtægter  4 194.645 101.000 94.570 131   ___________ ___________ ___________ _______ 
Indtægter  7.352.373 7.499.130 7.713.145 7.814   ___________ ___________ ___________ _______ 
 
Greenfee's mv. - omkostninger 1    40.729    35.000    30.099    60 
Sekretariat, lønninger mv.  655.768 755.235 815.063 828 
Administrationsomkostninger 5 468.094 391.000 455.516 422 
IT-udvalget 6 133.401 117.000 159.359 125 
PR Udvalg - omkostninger 7 20.874 34.000 21.208 14 
HCP, Banekontrol  10.847 17.200 5.935 3   ___________ ___________ ___________ _______ 
Sekretariat/administration  1.329.713 1.349.435 1.487.180 1.452 
      
Sponsorudvalg - omkostninger 2 271.213 125.000 261.612 50 
Turneringsudvalg - omkostninger 3 197.857 163.000 167.441 208 
      
Hus og restaurationsudvalg 8 588.110 707.200 732.224 746 
      
Lønninger - Baneudvalg  1.337.348 1.595.620 1.626.507 1.573 
Personaleomkostninger - Baneudvalg  73.254 40.500 35.473 41 
Banedriftsomkostninger  551.212 497.000 454.559 477 
Vedligeholdelse - Baneudvalg  314.719 354.000 306.263 351 
Vejleholm - Baneudvalg  141.327 151.000 160.641 151 
Administration - Baneudvalg  39.724 38.000 43.692 48 
      
Sportsudvalget 9 180.105 181.200 196.954 334 
Juniorudvalget 10 166.768 255.800 152.155 184 
Trænerudvalg  362.184 369.472 613.980 634 
Festudvalg  0 0 0 50 
Baneserviceudvalg  0 0 0 16 
Begynderudvalg  0 0 0 6   ___________ ___________ ___________ _______ 
Omkostninger  5.553.534 5.827.227 6.238.681 6.321   ___________ ___________ ___________ _______ 
      
Resultat før afskrivninger   1.798.839 1.671.903 1.474.464 1.493 
Afskrivninger 11 661.780 650.913 577.395 621 
Leasing 12 291.225 292.000 291.538 172   ___________ ___________ ___________ _______ 
Resultat før renter   845.834 728.990 605.531 700 
 
Renteindtægter  34.153 20.000 43.595 15 
Renteudgifter 13 660.718 715.000 716.194 684   ___________ ___________ ___________ _______ 

Årets resultat  219.269 33.990 (67.068) 31   ___________ ___________ ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2005 
  2004 2005 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme mv. 14 11.814.032 12.242.049 

Baneanlæg  15 3.240.748 3.240.749 

Vandingsanlæg  16 783.735 730.601 

Parkeringsanlæg  17 388.278 362.590 

Maskiner mv. 18 286.709 739.090 

Udstyr, møbler mv. 19 177.417 97.893   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver  16.690.919 17.412.972   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  20 220.040 855.008 

Tilgodehavender mv.  362.877 159.594   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver  582.917 1.014.602   ___________ ___________ 

    

Aktiver  17.273.836 18.427.574  ___________ ___________  ___________ ___________ 

    

    

Fri egenkapital  21 1.397.725 1.330.657 

Medlemsobligationer  4.500.000 4.500.000   ___________ ___________ 

Egenkapital  5.897.725 5.830.657   ___________ ___________ 

       

Realkreditlån  9.626.622 10.467.793   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  9.626.622 10.467.793   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  151.071 159.828 

AGC-beviser 22 127.400 127.400 

Interimsbeviser og obligationsgæld  812.000 854.000 

Skyldige omkostninger   382.006 640.517 

Skyldig A-skat og afgifter   97.576 102.420 

Skyldige feriepenge  179.436 244.958   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  1.749.489 2.129.123   ___________ ___________ 

    

Gældsforpligtelser  11.376.111 12.596.916  ___________ ___________ 

 
Passiver  17.273.836 18.427.573  ___________ ___________  ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2005 
 2004 2005 Budget 2006 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

Årets resultat   219.269 (67.068)      31.000 

Ændring i feriepengehensættelse (20.883) 65.522 0 

Afskrivninger 661.780 577.395 621.000 

Ændring af tilgodehavender (166.252) 203.283 10.000 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter 0 4.844 0 

Ændring i skyldige omkostninger 89.894 258.511 (541.000)  ___________ ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende drift 783.808 1.042.487 121.000  ___________ ___________ ___________ 

 

Vejleholm (226.235) (679.247) (30.000) 

Baneudvalget (293.764) (591.099) (338.000) 

Husudvalget (233.572) (29.101) 0 

Administrationen 0 0 (95.000)  ___________ ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende investeringer (753.571) (1.299.447) (463.000)  ___________ ___________ ___________ 

 

Ændring i interim- og obligationsgæld   (56.000) 42.000 0 

Ændring i realkreditlån (142.793) 849.928 (167.000) 

Tilbagebetaling af AGC beviser (5.600) 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende finansiering (204.393) 891.928 (167.000)  ___________ ___________ ___________ 

    

Ændring af likvider (174.156) 634.968 (509.000) 
 

Likvider primo 394.196 220.040 855.008  ___________ ___________ ___________ 

Likvider ultimo 220.040 855.008 346.008  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 
 2004 2005 Budget 2005 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

1. Greenfees mv.    
Greenfees 1.129.598 1.142.010 1.120.000 

Gæstearrangementer 125.650 187.050 162.500 

Diverse 2.249 560 0  ___________ ___________ ___________ 

 1.257.497 1.329.620 1.282.500  ___________ ___________ ___________ 

    

Trykning af greenfeekort mv. 40.729 30.099 35.000  ___________ ___________ ___________ 

 40.729 30.099 35.000  ___________ ___________ ___________ 

    

I alt  1.216.768 1.299.521 1.247.500  ___________ ___________ ___________ 

    

2. Sponsorudvalg     
Sponsorindtægter 269.750 296.000 300.000 

Annonceindtægter 19.500 11.972 0  ___________ ___________ ___________ 

 289.250 307.972 300.000 
 

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 271.213 261.612 125.000  ___________ ___________ ___________ 

 18.037 46.360 175.000  ___________ ___________ ___________ 

 
3. Turneringsudvalg    
Tuneringsfee + diverse 179.220 171.693 209.000 

Tirsdagsturnering 0 102 0 

Onsdagsturnering 16.650 20.000 22.000  ___________ ___________ ___________ 

 195.870 191.795 231.000  ___________ ___________ ___________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 173.902 139.007 131.500 

Onsdagsturnering 18.659 21.764 22.000 

Regionsmatcher 5.296 6.670 9.500  ___________ ___________ ___________ 

 197.857 167.441 163.000  ___________ ___________ ___________ 

    

 (1.987) 24.354 68.000  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2004 2005 Budget 2005 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

4. Diverse indtægter     
Ventelistegebyr 23.100 30.300 24.000 

Forpagtningsafgift restaurant 51.146 50.000 45.000 

Husleje Shoppen 20.000 20.000 20.000 

Andet  100.399   (5.730) 12.000  ___________ ___________ ___________ 

 194.645 94.570 101.000  ___________ ___________ ___________ 
 
5. Administration     
DGU kontingent 142.791 143.895 145.000 

Telefon  14.518 14.403 12.000 

Annoncer  20.225 10.425 5.000 

Porto  22.333 12.287 15.000 

Papir og tryksager  25.473 14.032 20.000 

Kontorartikler og fotokopiering 12.749 14.683 18.000 

Abonnementer, tidsskrifter mv. 8.347 17.910 7.000 

Småanskaffelser  27.413 22.228 10.000 

Div. kontorudstyr og vedligehold 0 250 3.000 

Kurser mv. 14.119 14.092 8.000 

Rejser og kørsel  5.231 4.146 10.000 

Bestyrelsesomkostninger  33.984 47.669 30.000 

Generalforsamlinger 47.341 43.188 40.000 

Hole in one præmier 4.616 630 0 

Advokat  8.125 0 0 

Revisor 47.863 47.248 35.000 

Gaver  5.160 11.579 2.000 

Dataløn omkostninger  4.365 4.981 4.000 

Golfregler mv. 4.181 3.590 4.000 

Tak til frivillige 16.478 26.279 15.000 

Diverse administrationsomkostninger 2.782 2.001 8.000  ___________ ___________ ___________ 

 468.094 455.516 391.000  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2004 2005 Budget 2005 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

6. IT udvalg     
Adsl-forbindelse    8.295    5.667     7.000 

Webhotel 3.845 52.986 5.000 

Golforganizer 23.811 78.117 40.000 

Konsulenthonorar 55.954 15.800 50.000 

Elektronisk booking 35.475 0 5.000 

Diverse IT Udvalg  6.021 6.789 10.000  ___________ ___________ ___________ 

 133.401 159.359 117.000  ___________ ___________ ___________ 
 
7. PR-udvalg     
Trykning PR-udvalg  15.370 7.960 15.000 

Forsendelse og øvrige omkostninger  5.504 13.248 19.000  ___________ ___________ ___________ 

 20.874 21.208 34.000  ___________ ___________ ___________ 

    

8. Hus- og restaurationsudvalg    
Ejendomsskatter  142.771 147.714 150.000 

Varme, vand, el  143.702 152.005 120.000 

Forsikringer  42.218 42.084 55.000 

Reparationer og vedligehold 92.018 291.931 163.000 

Rengøring og opsyn  116.034 38.678 170.000 

Dansikring  15.995 11.644 15.000 

DR-licens erhverv  1.041 4.235 1.200 

Rengøringsartikler, renovation mv. 34.331 43.933 33.000  ___________ ___________ ___________ 

 588.110 732.224 707.200  ___________ ___________ ___________ 

 

9. Sportsudvalget     
DK-turnering 26.846    41.338 27.210 

Eliteturneringer 66.317 117.773 82.790 

Træning, udstyr mv. 86.942 37.843 71.200  ___________ ___________ ___________ 

 180.105 196.954 181.200  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2004 2005 Budget 2005 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

10. Juniorudvalg     
Egenbetaling og andre indtægter  67.570 41.950 67.000  ___________ ___________ ___________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  130.684 100.524 204.800 

Turneringer  36.084 51.631 51.000  ___________ ___________ ___________ 

 166.768 152.155 255.800  ___________ ___________ ___________ 

 
I alt  99.198 110.205 188.800  ___________ ___________ ___________ 
 
11. Afskrivninger     
Ejendomme 260.272 263.730 276.271 

Vandingsanlæg  53.135 53.135 53.135 

Parkeringsanlæg 25.689 25.689 25.689 

Maskiner mv. 228.428 138.717 157.735 

Udstyr, møbler mv. 94.256 96.124 138.083  ___________ ___________ ___________ 

 661.780 577.395 650.913  ___________ ___________ ___________ 

    
12. Leasingforpligtigelser  
AGC har indgået leasingaftaler vedrørende 2 fairwayklippere  
og en rotorklipper til en årlig lejeudgift på 292.800 kr. inkl. moms.  
Leasingaftalerne er uopsigelige indtil 2006 og 2007. 
 

13. Renteudgifter mv.    
Renter på pengekonti samt omkostninger     11.945    17.220 5.000 

Renter og bidrag  648.773 694.469 710.000 

Kurstab v/låneoptagelse 0 4.505 0  ___________ ___________ ___________ 

 660.718 716.194 715.000  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2004 2005 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

14. Ejendomme   
Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Elmegaardsvej 20, Frederiksværk 1.200.030 1.200.030 

Investeret pr. 1/10-2000 360.768 360.768 

Investeret i 2001 500.881 500.881 

Investeret i 2002 56.211 56.211 

Investeret i 2004 226.235 226.235 

Investeret i 2005 0 679.247  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 2.344.125 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Kostpris 31.12.2004, Bødkergaardsvej 9 3.033.334 3.033.334  ___________ ___________ 

   

Købesum matr.nr. 10a Bødkergaardsvej 9 3.668.000 3.668.000 

Investeret i 2001 2.969.308 2.969.308 

Investeret i 2002 220.476 220.476 

Investeret i 2003 670.496 670.496 

Investeret i 2004 107.844 107.844 

Investeret i 2005 0 12.500  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 7.636.124 7.648.624  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2005 13.013.583 13.705.330  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  939.279 1.199.551 

Årets afskrivninger  260.272 263.730  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2005 1.199.551 1.463.281  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 11.814.032 12.242.049  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2004)  13.250.000  ___________ 

 

Tinglyst gæld til Nykredit  10.100.000   ___________ 
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Noter 

 2004 2005 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Baneanlæg    
Anskaffelsessum primo  3.251.565 3.305.472 

Årets tilgang  53.906 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 3.305.471 3.305.472  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2005 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 3.240.748 3.240.749  ___________ ___________ 

   

16. Vandingsanlæg   
Anskaffelsessum primo  1.062.694 1.062.694  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 1.062.694 1.062.694  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  225.824 278.958 

Årets afskrivninger  53.135 53.135  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2005 278.959 332.093  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 783.735 730.601  ___________ ___________ 

   

17. Parkeringsanlæg   
Anskaffelsessum primo  513.770 513.770  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 513.770 513.770  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  99.803 125.491 

Årets afskrivninger 25.689 25.689  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2005 125.492 151.180  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 388.278 362.590  ___________ ___________ 
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Noter 

 2004 2005 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

18. Maskiner mv.   
Anskaffelsessum primo  1.324.850 1.564.708 

Årets tilgang  239.859 591.099  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 1.564.709 2.155.807  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  1.049.572 1.278.000 

Årets afskrivninger  228.428 138.717  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2005 1.278.000 1.416.717  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 286.709 739.090  ___________ ___________ 

   

19. Udstyr, møbler mv.   
Anskaffelsessum primo  544.553 670.281 

Årets tilgang  125.728 16.600  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2005 670.281 686.881  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  398.608 492.864 

Årets afskrivninger  94.256 96.124  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2005 492.864 588.988  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 177.417 97.893  ___________ ___________ 

   

20. Likvide beholdninger    
Kassebeholdninger  2.300 100 

Indestående giro 4.359 1.142 

Indestående Danske Bank 213.381 353.766 

DDB aftale 0 500.000  ___________ ___________ 

 220.040 855.008  ___________ ___________ 
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Noter 

 2004 2005 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

21. Fri egenkapital   
Overført resultat primo 1.178.456 1.397.725 

Årets resultat  219.269 (67.068)  ___________ ___________ 

 1.397.725 1.330.657  ___________ ___________ 

   

22. AGC beviser    
AGC-beviser 133.000 127.400 

Tilbagebetalt i årets løb (5.600) 0  ___________ ___________ 

 127.400 127.400  ___________ ___________ 

 

Pr. 31.12.2005 udestår 91 stk. AGC beviser a 1.400 kr. 

Forpligtelse til tilbagebetaling udløber pr. 31.03.2006. 
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 ÅRSRAPPORT 2005 
 
Bestyrelsens erklæring: 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for 
regnskabsklasse A samt klubbens vedtægter og giver efter vor opfattelse et retvisende  
billede af Asserbo Golf Clubs økonomiske stilling på status dagen, hvorfor vi indstiller  
årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Asserbo d. 14. februar 2006   
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Revisionspåtegning: 
 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club  
Vi har revideret årsrapporten for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 2005, der aflægges efter 
årsregnskabsloven. 
 
Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke 
en konklusion om årsrapporten. 
 
 
Den udførte revision 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, 
at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, 
der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen 
til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt 
vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver 
et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31.12.2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2005 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
København, den 01. marts 2006 
 
 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
Christian Dalmose Pedersen 
statsautoriseret revisor 
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Til egne notater: 
 
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Ordinær generalforsamling i Gjethuset 
 
     Lørdag d. 25. marts 2006 kl. 10.00 

Asserbo Golf Club 

Her 


