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Bestyrelse og personale 2007 i Asserbo Golf Club: 
 
Bestyrelsen 
 
Peter Fredgaard  (Formand) 
Michael Tvede  (Næstformand) 
Jakob Løkke   (Hon. kasserer) 
Christian Pein  (Hon. sekretær)   
Jakob Andersen Skriver 
Svend Aage Andersen 
William Grahn 
Gerd Stafanger 
 
Sekretariat 
 
Arne K. Larsen  (Klubchef) 
Bente Dons   (Klubsekretær) 
Anita Neesgaard  (Bogholder) 
 
Greenkeepere 
 
Steen Mikael Petersen  (Chefgreenkeeper) 
Holger Morten Larsen  (Greenkeeperassistent) 
Kim Borg Henriksen  (Greenkeeper) 
Martin Svarre Selck  (Greenkeeper) 
Kjeld Frederiksen  (Greenkeeper) 
 
Pro 
Mike Tulloch 
 
Restauratør 
Mikkel Henum 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af formand 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
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Generalforsamling den 30. marts 2008 i Asserbo Golf Club. 
 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslår Mogens Hartz som dirigent. 
Mogens Hartz driver selvstændig advokatvirksomhed i Frederiksværk. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
Peter Fredgaard gennemgår bestyrelsens beretning.  
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: 
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 
Peter Fredgaard gennemgår årsregnskabet. 
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 4:                                                                                                          
Fremlæggelse og godkendelse af budget, medlemskontingenter og indskud. 
 
Peter Fredgaard gennemgår budgettet for 2008. Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
 
Bestyrelsen i AGC stiller følgende forslag til kontingent for 2008:                            
           Kontingent              Indskud         
År 2007 2008 2007        2008 
Aktive 
seniorer: 

5.860 5.980 7.860 8.020 

Aktive 
seniorer 
hverdag: 

4.980 5.080 7.860 8.020 

Aktiv 
seniorer 
ekstra: 

25.000 25.000 7.860 8.020 

Aktive yngre 
seniorer: 

3.560 3.640 4.560 4.650 

Aktive 
ynglinge: 

2.220 2.270 1.400 1.430 

Aktive 
juniorer: 

1.530 1.560 995 1.015 

Passive: 800    820   
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Bestyrelsen foreslår, at 
- kursen for medlemsobligationer for kalenderåret 2008 fastsættes til kurs 140, jfr. vedtægternes 

§ 15 stk. 1 
- prisen på obligationer for kalenderåret fastsættes således til kr. 7.000,- jfr. § 15 stk. 6  
-  

Bestyrelsen har fastsat følgende uændrede priser gældende for 2008:        
 
Emne 2007 2008 
Scooterpladsleje:  1000 1000 
El-skab 80 cm: 650 650 
El-skab 60 cm: 600 600 
Skabsleje 60 cm: 500 500 
Skabsleje 40 cm:  425 425 
Skabsleje, juniorrum: 100 100 
Greenfee hverdage: 350 350 
Greenfee hverdage i juli 
måned: 

450 450 

Greenfee 
Weekends/helligdage: 

450 450 

Greenfee Par 3 bane 
Hverdage: 

125 125 

Greenfee Par 3 bane 
Weekends/helligdage: 

150 150 

 
Restancer:  
For sen betaling af kontingent udløser et administrationsgebyr på 100 kroner. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Forslag fra bestyrelsen.  
 
Ingen forslag. 
 
Ad dagsordenens punkt 6: 
Forslag fra medlemmerne. 
 
Ingen forslag indkommet. 
 
Ad dagsordenens punkt 7: 
Valg af formand 
 
Formanden er ikke på valg. 
 
Ad dagsordenens punkt 8: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
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Følgende medlemmer er på valg: 
 
-   William Grahn  (villig til genvalg) 
-   Christian Pein  (villig til genvalg) 
-   Jakob Løkke  (villig til genvalg) 
-   Jakob Skriver  (villig til genvalg) 
 
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  
 

- Bestyrelsen ønsker at fremlægge oplæg til renoveringsarbejder på klubhuset Bødkergaarden.  
 

- Bestyrelsen ønsker at redegøre for processen med opbygning af en ”masterplan” for banen. 
 
 
 
 
Bestyrelsens beretning 2007 
 
Bestyrelsen har i 2007 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Der har i 2007 været et godt samarbejde i 
bestyrelsen, og Gerd Stafanger er som nyt medlem, kommet godt ind i bestyrelsesarbejdet. 
 
Efter generalforsamlingen fordelte bestyrelsen de forskellige opgaver mellem sig på følgende måde: 
 

• Peter Fredgaard: Formand for klubben, Økonomiudvalget, IT-udvalget og Festudvalget. 
DGU-kontakt, repræsentant i ERFA-gruppen for nordsjællandske golfklubber og kontakt 
person til klubbens Træner, Restauratør, Sekretariat og Husudvalg. 

• Michael Tvede: Næstformand for klubben, formand for Sponsorudvalget og kontakt person til 
Baneudvalget, samt Handicapudvalget. 

• Gerd Stafanger: Formand for Husudvalget og Begynderudvalget. 
• Jakob Løkke: Hon. kasserer og kontaktperson til Økonomiudvalget. 
• Jakob Skriver: Formand for PR-udvalget. 
• Svend Aage Andersen: Formand for Turneringsudvalget, kontaktperson til ”Klubber i 

klubben” og formand for Serviceudvalget. 
• Christian Pein: Formand for Sportsudvalget. 
• William Grahn: Formand for Juniorudvalget og medlem af Serviceudvalget. 
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 I 2007 har der især været fokus på Bane- og Husudvalget, hvor der blev arbejdet med opbygning af 
”masterplaner”, som skal kvalitetssikre det arbejde, der over de næste 10 år bør/skal udføres på banen 
og på bygningerne. 
 
Bestyrelsen takker alle frivillige i klubben for den store indsats der er ydet igennem sæsonen 2007. 
Udover denne uvurderlige indsats fra de frivillige i klubben, er der et aspekt mere som bestyrelsen 
respekterer og støtter. Det er ”klubber i klubben”, som er blevet en del af klubbens identitet. Der er 
mange gode aktiviteter til stor gavn for klublivet, medlemmer og gæster. En stor tak til de personer 
som har ansvar for disse klubber i klubben. 
 
I 2007 har bestyrelsen set på AGCs organisation. Der er blevet analyseret og vurderet, hvorledes man 
kan gøre det endnu bedre og herigennem opnå et endnu højere niveau af service overfor klubbens 
medlemmer, gæster og ansatte. Der er opstartet faste ugentlige planlægningsmøder mellem klubbens 
fire kerneområder som er Sekretariatet, Greenkeeperne, Træneren og Restauratøren.  
 
Efter førte forhandlinger er det besluttet, at klubbens nuværende forpagtere fortsætter i Asserbo Golf 
Club. For Træneren er der udarbejdet en total oversigt over de opgaver og det ansvar, som påhviler 
Træneren. Der har især været fokus på træning af junior- og eliteholdene. 
 
Greenfee opgørelsen for 2007 viste fremgang for stor bane og en lille tilbagegang for par 3 banen. 
Trods det våde sommervejr, har Asserbos bane været flittigt besøgt. Især vore naboklubber som har 
måttet lukke på grund af vand, har spillet meget greenfee i Asserbo. 
 
Greenfee tilbud til vore syv naboklubber er netop blevet forlænget for 2008, med en prisstigning som 
er overkommelig. Rigtig mange af AGCs medlemmer har benyttet sig af muligheden for at spille en 
anden bane i det lokale område. 
 
Det blev i 2007 besluttet, at klubben opsætter en betalingsterminal ved greenfeepulten, så gæsterne 
kan betale med kort. Herved opnår vi bedre en service og baneservice behøver ikke at lytte til 
”søforklaringer” fra spillere, der ikke har kunnet betale om morgenen på grund af manglende 
kontanter. 
 
I 2007 investerede klubben i to nye greenklippere. Det har givet en mærkbar effektivitets stigning for 
greenkeeperne, samt en bedre kvalitet af selve klipningen på greens. Banen har hele 2007 sæsonen 
stået meget flot, takket været vore dygtige greenkeepere. Den indkøbte boldautomat som voldte 
problemer, er sendt retur og en ny og bedre er ved at blive sat op. 
 
Året bød på endnu et kraftigt serviceløft på banen, nemlig en udskiftning af den gamle skurvogn ved 
hul 7, som i mange år har fungeret som toilet for banens spillere. Klubben er nu i besiddelse af en 
super hytte der er isoleret, har rindende drikkevand, to toiletter og et opholdsrum. Der er installeret el 
og varme, og automater med kølige drikkevarer og chokolade bliver opsat. Til udvalgte turneringer 
vil der blive servering og salg fra hytten.  
 
Det er Restauratøren der skal stå for hyttens drift og rengøring. Vi er mange som er tilfredse med den 
flotte hytte og de gode faciliteter. Vi håber, at den kan være i fred for ”tyveknægte”. Området rundt 
om hytten bliver anlagt af greenkeeperne i den kommende sæson. 
 
Vejlauget for Bødkergaardsvej har i 2007 arbejdet med muligheder for renovering af vejen. Der er 
indhentet tilbud fra flere virksomheder og på flere typer belægning. I forbindelse med renoveringen, 
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vil der blive ændret på klubbens P-plads. I dag parkerer klubbens medlemmer og gæster på 
Bødkergaardsvej, som er 6 meter bred. Bestyrelsen har nedsat et P-plads udvalg, som skal varetage 
projekt P-plads for AGC. Dette for at bringe den matrikulære del i orden og søge den bedste løsning 
til en fornuftig pris. 
 
Husudvalget og bestyrelsen i AGC har i 2007 arbejdet intens på at analysere og vurdere 
Bødkergaardens tilstand. Gården er bevaringsværdig, men på en del områder i ringe stand. 
Bestyrelsen har valgt at få et eksternt firma til, at udarbejde en tilstandsrapport. Denne rapport 
beskriver nødvendige renoveringer, prioriterer dem og sætte priser på arbejdet. 
 
Herudover har bestyrelsen og husudvalget set på udvikling og fremtidssikring af Bødkergaarden, som 
klubhus. Der er udarbejdet planer for muligheder, som er blevet afstemt med Halsnæs Kommune. 
Disse planer og mulige finansieringsmodeller vil blive præsenteret på generalforsamlingen. Derefter 
er det op til medlemmerne at bedømme og beslutte hvilke tiltag der skal iværksættes. 
 
Turneringer i sæsonen 2007 er blevet bedre besøgt af langt flere end i foregående sæson. Der er 
blevet afholdt AGC uge med  succes. En høj mødedeltagelse i turneringer anser bestyrelsen som  en 
vigtig del af klubbens trivsel, både på det sociale og det sportslige område. 
 
På det sportslige område blev 2007 ikke den store succes for herre eliteholdet. Damerne klarede sig 
langt bedre og opnåede gode resultater. Både Julie Tvede og Anne Norman Hansen kom på ”Touren” 
og vi håber det bedste for dem. Lasse Jensen kæmpede lidt med resultaterne i 2007, men det ser 
lysere ud nu. 
 
Klubben fik i 2007 omkring 30 nye medlemmer. De har vist stor interesse for klubbens 
onsdagsmatcher, hvis formål er at inddrage nye medlemmer i klubben på en positiv måde. 
De fleste har bestået prøverne, der giver adgang til stor bane. 
 
Klubbens hjemmeside og nyhedsbreve udgør et vigtigt element i informations- og kommunikations 
strukturen. Her får man som medlem eller gæst alle vigtige oplysninger om aktiviteter i klubben. 
Vi opfordrer medlemmerne til at holde sig orienteret og læse de mange referater der, under diverse 
klubudvalg, bliver lagt ud på hjemmesiden. Vi vil opfordre til at bruge debatsiden hyppigt, det giver 
liv i klubben og gode ideer til udvalgene. 
 
Klubbens ansatte er stærkt motiverede for at give medlemmer og gæster en god service, hvilket vi 
synes sæsonen 2007 har bevist. Hvis der skulle være forslag til forbedringer, er det blot at sende en 
mail til klubchefen eller henvende sig mundtligt til ham, så forslagene kan behandles hurtigt. 
De fleste forslag fra medlemmer og gæster er blevet gennemført i 2007, til glæde for de fleste.  
Bestyrelsen takker for den gode flexibilitet og det gode samarbejde med klubbens ansatte. 
 
Endelig også en stor tak til klubbens sponsorer, som bidrager væsentligt til klubbens succes. Igen i 
2007 blev der afviklet en sponsordag, hvor bestyrelsen takkede alle fremmødte sponsorer for deres 
uundværlige støtte til klubben. 
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Regnskab og budget  
Der var budgetteret med et resultat på DKK 43.000,-, men det endelige resultat blev et overskud på 
DKK 16.000,-  
 
Samlet egenkapital andrager pr. 31. december 2007 DKK 6.133.964 Budgettet for 2008, som 
bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen, udviser et forventet overskud på DKK 43.000,- 
 
Medlemsstatus: 
Ultimo december 2004 var der 1056 aktive og 105 passive medlemmer, i alt 1161 medlemmer.  
Ultimo december 2005 var der 1062 aktive og 110 passive medlemmer, i alt 1172 medlemmer. 
Ultimo december 2006 var der 1063 aktive og 112 passive medlemmer, i alt 1175 medlemmer. 
Ultimo december 2007 var der 1083aktive og 120 passive medlemmer, i alt 1203 medlemmer. 
 
Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne:  
  ult. 2003 ult. 2004 ult. 2005 ult. 2006     ult. 2007 
Aktiv senior:  842* 839* 845* 842*                  840* 
Aktiv senior hverdag:   32*  41*   35*   39*                    34* 
Aktiv yngre senior:   24*  19*    17*   19*                    26* 
Aktiv yngling:   23  30   28   26                       24               
Aktiv junior:    90  90 100  100                    117 
Kontingentfri:   23  24   24   24                      25  
Livsvarig:      9    8     8     8                        8  
Æresmedlem:     5    5     5     4                        5  
Passive:  102 105 110  112                   120 
Aktiv senior ekstra:                                                                                  1                       1 
* Indgår i det samlede antal medlemmer, jfr. vedtægternes § 3. 
 
 
Greenfee udviklingen i Asserbo Golf Club (antal gæster) 
 

År:       Stor bane: Lille bane: 
2002 4074  1390 
2003 3882  1505 
2004 3556  1226 
2005 3577  1294 
2006 3354  1174 

      2007          3930                              1022  
 
I 2007 blev der kun afviklet tre companydays, da en af vores kunder aflyste sine to companydays i 
sidste øjeblik. Kontrakterne er nu ændret, så der indbetales et depositum ved bestilling. Manglende 
indtægt for Companydays i 2007 andrager for klubben 60.000,- kr  
 
Indtægten ved disse arrangementer er vigtig for klubbens økonomi samtidig med, at de deltagende 
spillere ofte vender tilbage til AGC som green-fee spillere efter at have oplevet vores velholdte og 
smukke bane. Der er foreløbig solgt fem companydays for 2008. 
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Lidt om fremtiden: 
 
Sæsonen 2008 bliver spændende. En sæson der vil stå i banens og bygningernes tegn. For begge dele 
er bestyrelsen i gang med at opbygge en ”Masterplan”, som skal kvalitetssikre alle de arbejder, som 
igangsættes de kommende 10 år. 
 
Planen for banen vil blive fremlagt i forbindelse med et medlemsmøde ultimo 2008. 
De første mindre ændringer af banen sker dog allerede i løbet af denne vinter og omfatter anlæg af 
bunkers på 1. 4. 12. 15. og 17. hul. Herudover vil der ske en tilpasning af rough områder på 4. og 8. 
hul, for at fremme hurtigere spil. 
 
Klubhuset – den kære gamle Bødkergaard, står overfor følgende udfordringer: 
 

• Den bærende væg i de nuværende bagrum, mod 1. hul, er ved at falde sammen. 
• Vores varmeanlæg er gammelt og nedslidt (vi bruger alt, alt for meget fjernvarme). 
• Kloakanlægget ved omklædningsfaciliteterne er næsten brudt sammen.  
• De elektriske installationer i bl.a. restaurantlængen er ikke tidssvarende. 

 
Ovenstående er nødvendigt at renovere. Hvis vi ikke gør det, risikerer vi sammenbrud. 
 
Udover de rent byggetekniske problemer trænger følgende udfordringer sig også på: 
 

• Omklædningsfacitliter, som ikke synes at være tidssvarende.  
• Lang venteliste for el-skabe i klubben. 
• Plads i klubben til: Arkiv, el-scootere, affald, opbevaring, mødelokale, videotræningslokale, 

udvalgslokale, depot  osv. 
 
Husudvalget og Baneudvalget vil i den kommende sæson stå overfor store planlægningsopgaver, som 
skal løses i samråd med bestyrelsen og klubbens medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
UDVALGSBERETNINGER 2007 
 
Baneudvalget  
 
Det har været en travl sæson for greenkeeperteamet på Vejleholm, og på trods af at en af de 
fastansatte, Christian Rhod Larsen, ønskede at stoppe sin ansættelse midt på sommeren, lykkedes det 
at klare de væsentligste arbejdsopgaver, med  at vedligeholde og udvikle banen til de fleste 
medlemmers tilfredshed. 
Der er det meste af året afholdt faste ugentlige møder med deltagelse af klubchefen og samarbejdet 
har fungeret godt. Den midlertidige ansatte, Kjeld Frederiksen, er nu fastansat og sidst på året blev  
greenkeeperelev  Kristian Kjær ansat og skal være i praktik i klubben det kommende år. 
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April måned var meget tør, varm og solrig, hvilket betød, at fairways og greens hurtigt blev gode og 
spilbare. Først i begyndelsen af juni måned begyndte fairways at blive tørre og afsvedne, men fra 
midten af juni forårsagede de næste 2 måneders rekordnedbør en helt anden situation. Græsset groede 
voldsomt, men banen var, takket være den lette jord, stadig spilbar – i modsætning til mange 
nabobaner der i perioder blev nødt til at lukke. 
 
I foråret blev der indkøbt 2 nye greenklippere (Jacobsen) i bytte for Toro-greenklipperen og en 
gammel traktor. Det har betydet, at 2 mand har kunnet arbejde med klipning af greens samtidigt 
hvorfor arbejdet har været færdigt  tidligt om morgenen. Greens har i sæsonen været gode, uden 
sygdom og forholdsvis hurtige. 
 
Bestyrelsen ønskede en langsigtet planlægning af baneudviklingen og bad Anders Sørensen om at 
komme med et forslag til fremtidige ændringer af banen for at sikre en ensartet og fornuftig 
kvalitetsudvikling. På et møde d. 20.august præsenterede Anders Sørensen sit forslag for bestyrelse, 
baneudvalg m.fl. Oplægget omfattede dels en omlægning af mange huller, dels mindre ændringer og 
forbedringer overalt på banen. 
     
Forslaget blev drøftet i løbet af efteråret, senest på bestyrelsesseminaret i november, og konklusionen 
blev, at en omfattende omlægning, til en såkaldt mesterskabsbane, af forskellige årsager måtte 
opgives. I stedet ønsker bestyrelsen at  skabe en god klubbane, der skal være velplejet og udfordrende 
og byde på oplevelser for både elite- og motionsspillere. Dette medfører at der i de kommende år 
iværksættes mindre omfattende ændringer og renoveringer (nye bunkers, nye beplantninger m.m.) – 
alt sammen med henblik på at forbedre banen, øge spillehastigheden, forbedre sikkerheden m.m. De 
første tiltag vil allerede kunne ses i begyndelsen af det kommende år. 
 
Den nye servicehytte ved hul 7 er, med nogen forsinkelse, opstillet i løbet af efteråret. Klubben har 
selv forestået rydning af areal, gravearbejde og fremføring af vand. Hytten blev færdigmonteret i 
løbet af november måned og ibrugtaget til juleturneringen d. 1.12.2007 
 
På Vejleholm er maskinhuset færdigmalet udvendigt. I hovedhuset på Vejleholm er sket en større 
oprydning, maling af gulve og løbende vedligehold. 
 
Baneudvalgets budget har i 2007 været 2.978.000 kr. Takket været en stram budgetstyring er det 
trods uforudsete stigninger på materialeindkøb (olieprodukter, kunstgødning m.m.) lykkedes at holde 
udgifterne lige inden for rammen. 
 
 
Baneservice  
 
Sæsonen startede med et møde i AGC, hvor baneservice planlagde vagter, kørsel og oplæg til nye 
skemaer. Otte personer havde meldt sig som serviceassistenter til sæsonen 2007. 
 
Det blev derfor muligt, i 2007, at øge  baneservicen mere end nogensinde. Heldigvis blev der ikke 
registreret ulovligt spil og kun mindre afvigelser fra spilleregler er blevet påtalt. 
 
Sæsonen  er forløbet tilfredsstillende med ”service” som fokus. 
Der er udført beregninger og analyser for spillet på AGCs bane og tiden for en 4-bold bør ikke 
overstige 4 timer og 4 minutter. (4:04) 
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Baneservice kørsel for kontrol- og servicekørsel på banen, udløser til assistenterne et ”klippekort” til 
restauranten, og når der er kørt 10 runder udløser det også en greenfeekupon til banen. En 
tilfredsstillende ordning for alle parter. 
 
Udvalget har også i sæsonen oprettet køremapper med skemaer der skal udfyldes og afleveres til 
Klubchefen. Baneservice observerer og klubchefen agerer. 
 
Kontrollen er også blevet udvidet til parkeringspladsen, driving rangen, par 3 banen og emner som 
skiltning på banen er nu også en del af kontrol opgaven. 
 
Der er  igen i år rettet mange henvendelser til spillere/hold om at lukke igennem eller øge 
spillehastigheden. Spilletiden er stadig et problem. Derfor er der i baneudvalget taget beslutninger 
om, af fjerne ”svage” punkter på banen, som sinker spillet. 
 
På par 3 banen har der været observeret en del hærværk af mindre grad.  
 
Sæsonen sluttede med et evalueringsmøde, som skal forbedre næste sæsons aktiviteter. 
 
 
 
Begynderudvalget 
 
I 2007 fik begynderudvalget ny formand, Gerd Stafanger. 
 
De relativt få begyndere plejes af 2 frivillige, der stiller op på par 3 banen hver onsdag. Tidligere 
foregik det om tirsdagen.  
 
For at få det grønne kort kræves der, ud over den ugentlige dosis etikundervisning, træning af pro’en 
og at man består en teoriprøve, som klares gennem pro-shoppen. Det fungerer fint, og der har ikke 
været indsigelser. 
 
 
Husudvalget 
 
2007 var året, hvor toiletbygningen ved hul 7 blev nedlagt og erstattet med en 25 m2 stor ”hytte” 
indeholdende 2 toiletter + en stue, samt en udendørs terrasse. Der er indlagt el, varme, vand, og der er 
adgang hele året til stor glæde for medlemmer og gæster.  
 
Husudvalget har i 2007 arbejdet videre på bestyrelsens ønske om en ”masterplan” for 
renovering/ombygning/udbygning af Bødkergaarden, efter at det blev helt klart, at denne var 
bevaringsværdig og altså ikke kan nedlægges. Der kan ikke bygges andre steder på grunden.  
 
Efter mange møder, hvor planerne blev revideret flere gange, barslede udvalget med den ønskede 
”masterplan”, og i denne indgik en ny bygning langs skellet ved udslagsstederne til brug især for flere 
”bagskabe”. Denne bygning har tidligere været ønsket i 1997, og ifølge lokalplanen og Teknisk 
Forvaltning har vi stadig mulighed for at opføre denne bygning  med diverse forbehold.  
 
Ud over denne  bygning indgår i ”masterplanen” en gennemgribende renovering af store dele af 
gården, foruden den daglige vedligeholdelse. 
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Bestyrelsen har været præsenteret for ”masterplanen”, og efter grundig gennemgang har man vurderet 
de forskellige muligheder der findes for at forbedre klubhus og andre faciliteter der er påkrævet for at 
medlemmerne kan opnå et funktionsdygtigt klubhus med en bæredygtig økonomi.    
 
Den ”masterplan”, der nu foreligger, vil blive præsenteret for medlemmerne ved generalforsamlingen 
2008, og udvalget vil derefter udarbejde en endelig masterplan på basis af medlemmernes ønsker 
efter en forhåbentlig givtig diskussion.  
 
Bødkergaarden har i 2007 fået udskiftet stråtaget over sekretariatet. Der er lagt fliser ud til hjælp for 
pro-shoppen, og gården er nødtørftigt vedligeholdt, men den påtænkte renovering trænger sig mere og 
mere på.  
 
 
Eliteudvalget  
 
Resultaterne for elitespillerne i Asserbo Golf Club for sæsonen 2007 må siges at have været meget 
tilfredsstillende.  
 
For vort dame- og herredivisionshold var målsætningerne, at herrerne skulle bibeholde pladsen i 1. 
division, hvorimod damerne skulle rykke op fra 1. division til elitedivisionen.  
 
For herrerne gik det ikke efter hensigten. De var i pulje med Furesø, Skjoldnæsholm og København, 
og kun én sejr samt en uafgjort kamp betød en sidsteplads i puljen. Ikke desto mindre var der 
spænding til det sidste. Herrerne spiller således i 2. division i 2008.   
 
Dameholdet derimod tromlede stort set al modstand ned. 7 vundne kampe og en enkelt tabt betød, at 
vi skulle spille oprykningskamp mod Holbæk. Og efter en usandsynligt spændende dag kunne Julie 
Tvede som sidste spiller på banen konstatere, at hendes sænkede 2 meters put på 18 green betød en 
kneben sejr. Dameholdet befinder sig nu i elitedivisionen, og er dermed i top 8 i Danmark.  
 
Individuelt manglede Asserbo absolut heller ikke succesoplevelser i 2007.  
 
Carina Vagner, som gennem mange år på fornemmeste vis har repræsenteret Asserbo på hhv. 
landsholdet og på Ladies European Tour, valgte i 2007 at indstille Tourpro karrieren til fordel for et 
job som træner i Hørsholm.  
 
Derfor satte vi vor lid til vore Pro-piger Julie Tvede og Anne Norman Hansen. Planen for dem begge 
var, at kvalificere sig direkte til Ladies European Tour via den svenske Telia-Tour. For Anne var det 
ikke en god oplevelse. Skuffelserne var overskyggende, og Anne trak sig fra Telia for at kunne 
forberede sig til qualifying school (QS) i Italien, dette var sidste mulighed for at komme på Europa 
Touren.   
 
For Julie gik det anderledes. Hun opnåede i Sverige en 1. plads, en 2. plads og tre 3. pladser. Banen 
var klar – men desværre mistede Julie i allersidste turnering sin placering i top 2. Hun skulle derfor 
også på QS.  
Efter nogle spændende dage i Italien for både Anne og Julie (og specielt for alle der fulgte dem på 
nettet) kunne vi konstatere, at Anne med en 16. plads og Julie med en 23. plads havde fået faste 
pladser på Ladies European Tour i 2008. Tillykke med en målrettet, stærk & fantastisk flot indsats.  
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Lasse Jensen havde efter en super sæson i 2006 fået plads på Challenge Touren i 2007. Desværre 
måtte han sande, at modstanden var hård. Efter 22. turneringer blev facit en plads som nr. 137. Dette 
var uden for grænsen til fortsat deltagelse på Challenge Touren i 2008. På verdensranglisten ligger 
Lasse som nr. 1037.  
 
Søren Moldow havde heller ikke en helt optimal sæson, han endte som nr. 55 på Scanplan touren.  
 
Vore talentfulde amatører præsterede gode resultater. Eksempelvis kan nævnes Marie Bergelin, som 
opnåede en 11. plads på Titleist senior ranglisten efter 9 tællende turneringer, samt en flot 6. plads på 
Faxe Kondi junior ranglisten. Disse resultater udløste en billet til landsholdet for damer, hvor Marie 
nu er i observationstruppen.  
Marie Laumann blev nr. 42 på Titleist Ranglisten efter 3 turneringer, og Victor Henum opnåede en 
placering som nr. 49 på Faxe Kondi listen efter 6 turneringer.  
 
Spillerne i trupperne i 2007 var : Julie Tvede, Anne Norman Hansen, Carina Vagner, Mette Brandt, 
Louise Tvede, Marie Lauman, Sofie Laumann, Marie Bergelin, Victor Henum, Magnus Henum, 
Mads Thirstrup, Martin Rosenkjær, Jesper Nielsen, Christian Tvede, Ulrik Tvede, Jens Schiander, 
Henrik Mønsted, Lasse Jensen, Rasmus Schultze, Martin Ø. Nielsen, Søren Moldow.  
 
Tak til Mike Tulloch og ikke mindst kaptajnerne Lars Bugge & Niels Jørgensen for en uhyre 
kompetent og engageret indsats.   
 
 
Juniorudvalget. 
 

Vi ønsker at give juniorerne i AGC:  
• glæde ved at spille golf 
• et stærkt kammeratskab 
• en stærk tilknytning til AGC 
• lyst til at udvikle sit golftalent til det yderste 
• mulighed for at udvikle talentet, så langt som det rækker 

 
Den indsats vi for 3 år siden satte i værk med fokus på vores meget unge juniortrup begynder nu at 
give solide resultater, selvom gennemsnitsalderen stadig kun er 12 år og 20 % af juniorerne endnu er 
under 10. 
 

 66 % af alle vore juniorer har nu spilletilladelse 
 75 % af alle juniorer over 9 år har spilletilladelse 
 50 % af vore juniorer har spillet sig til en forbedring af deres hcp. 

Juniortruppen blev i 2007 udvidet til 120 medlemmer, og status er nu, at vi ikke længere har juniorer 
på venteliste. Tilgangen bestod næsten udelukkende af helt unge juniorer, og vi har derfor udvidet 
antallet af træningshold til de små. Indsatsen for at udvikle vore største talenter har også givet rigtig 
gode resultater. Derfor vil vi fra næste sæson oprette et talenthold mere for at give endnu flere af vore 
juniorer mulighed for at deltage. 
  
I Thomas Bjørn Cup, fik vi i år 2 hold, der blev puljevindere, og vores U16A hold med Victor, Mads, 
Nikolai og Jeppe bør kunne blande sig i den absolutte top næste år. Vore minier fik stor glæde af at 
alle hold nu spiller med fuldt hcp. i deres turneringer. Det lykkedes os i år at vinde den samlede sejr i 
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turneringen mod Frederikssund og Mølleåen efter en sikker sejr på hjemmebane i sidste runde. Vi fik 
startet en løbende juniorturnering, Asserbo Junior Tour, som fra næste sæson bliver udvidet med en 
C-række, så alle juniorer med spilletilladelse kan deltage. 
 
På elitesiden fik Marie Bergelin en fornem 6. plads på pigeranglisten og nu er blevet indlemmet i 
landsholdets junior-observationstrup på prøve. Victor Henum sluttede i år i top 50 på 
drengeranglisten og er nu klar til at kæmpe for en plads i landsholdstruppen. 
 
Vore turneringshold fik i år sponseret polotrøjer af Jakob Løkke, Dansk Revision og Mike. 
Herudover har vi igen i år fået uvurderlig støtte fra vore trofaste sponsorer, Niels Børge Thomsen, 
Wilson og Lund & Bugge fonden. Tusind tak til jer alle. 
 
Juniorudvalget har igen i år fungeret rigtig godt, men det har til tider knebet med tilmeldingen til 
vores aktiviteter, og vi har set os nødsaget til at aflyse flere aktiviteter p.g.a manglende tilmelding. Vi 
kommer derfor til at styrke indsatsen for at informere vore juniorer – og specielt forældrene – for at 
motivere dem til at deltage. Det bliver et af vore fokusområder i den kommende sæson. 
 
Vi har i sæsonens løb ikke manglet ledere og medhjælpere til afviklingen af  turneringer og 
arrangementer. I alt har omkring 30 ledere givet en hånd med i løbet af 2007. Tusind tak for indsatsen 
til jer alle. 
 
 
Ordens- og regeludvalget 2007 
 
 

• Der er i årets løb ikke indgået klager over vores medlemmers opførsel på banen. Udvalget 
konkluderer derfor at vi er blevet bedre til at tøjle temperamentet og opfører os som ordentlige 
mennesker og golfspillere – også på banen. 

 
• Endnu en gang har AGC’s Lokale Regler  været gennemgået og revideret. Udvalget har bla. 

debatteret den provisoriske bold på 14. hul, som anbefales genindført (samtidig med, at 
muligheden for at spille en provisorisk på 12. hul også indføres). Det overvejes endvidere, om 
der skal indføres en lokal regel, som tillader anvendelse af GPS-udstyr under turneringer. 

 
• Vi har medvirket ved revision af klubbens ordensregler. 

 
• Diverse rådgivninger i forbindelse med konkrete turneringsproblemer samt diverse 

regelspørgsmål fra medlemmer er løbende håndteret. 
 
Regelundervisning er givet på juniorernes sommerlejr, til eliteholdende og der er afholdt 
regeleftermiddag for interesserede medlemmer. 
 

• Udvalget har i perioden bestået af: Lars Bugge, Claus Hagdrup og Henrik Hove Andersen. 
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PR udvalg 
 
Året bød desværre på alt for få nyhedsbreve – 8 blev det til, men der blev til gengæld givet rigtig 
meget fokus til klubbens hjemmeside. For det første har klubbens chef – Arne Larsen, benyttet 
hjemmesiden til nærmest daglig opdateringer så klubbens medlemmer trygt kan søge information her. 
For det andet er det glædeligt at der er flere udvalg – og klubber i klubben, der benytter agc.dk som 
kommunikations platform. På hjemmesiden er der ligeledes rig mulighed for at deltage i – og skabe, 
debat. Der må være stor tilfredshed med klubbens arbejde generelt. Med godt 900 medlemmer må 8 
indlæg i ’debatforum’ tyde på generel tilfredshed med medlemsskabet af AGC i 2007. 
 
 
Serviceudvalget 
 
I 2007 besluttede bestyrelsen i AGC at ændre i udvalgssammensætningen. Hus- og 
restaurationsudvalget blev til Husudvalget og som noget nyt, et Serviceudvalg. 
 
Formålet med et Serviceudvalg i AGC er at sikre en løbende kvalitetsforbedring for klubbens fire 
hovedområder. 
 
Udvalget består af to repræsentanter fra bestyrelsen, William Grahn og Svend Aage Andersen. 
Formand for udvalget er Svend Aage Andersen. Koordinator er Arne K Larsen. 
 
De øvrige medlemmer i udvalget er: (klubbens hovedområder) 
 
Sekretariatet:  Arne Larsen 
Greenkeeper:  Steen Mikael 
Restaurant:  Mikkel Henum 
Træner/shop:  Mike Tulloch 
 
Serviceudvalget afholder tre møder årligt. På møderne gennemgås alle indkomne forslag til 
forbedringer, samt den aftalte handlingsplans aktiviteter og iværksættelse af nye. 
 
I 2007 besluttede Serviceudvalget at Klubchefen skal afholde ugentlige ledergruppemøder med de 
fire hovedområder i klubben. Der udarbejdes til hvert møde en aktivitetsplan for den kommende uge, 
samt en plan over nødvendige forbedringer og ønskelige forbedringer for den næste måned. 
 
Det har igennem 2007 vist sig, at disse ugentlige ledergruppemøder har formået at behandle og 
håndtere de fleste løbende input til forbedringer og mange er iværksat og gennemført. 
 
Det medfører at Serviceudvalget fremover skal fokusere på de større/innovative forbedringer. 
Dette i tæt samarbejde med øvrige udvalg i klubben, så der ikke sker overlap i aktiviteterne. 
 
I 2007 blev der for Serviceudvalget udarbejdet en forretningsorden og en procedure for 
sagsbehandling af indkomne forslag. 
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Eksempler på indkomne forslag: 
 

- P-plads forbedring 
- Next tee skilte på banen 
- Orden og ryddelighed i containergården 
- Betalingsterminal til greenfee 
- Nye møbler til Restauranten 
- AGC logo-tøj til de ansatte 

 
Har du forslag til forbedringer eller besparelser, er du velkommen til at kontakte udvalget direkte, 
eller sende en mail til agc@agc.dk 
 
 
Turneringsudvalget 
 
I 2007 har vi afholdt 15 klubturneringer, Invitationsturnering, Klubmesterskaber, 4 åbne turneringer 
samt sociale arrangementer som Brolf, Andeturnering og Juleturnering.  
 
Årets klubmestre blev 
 

• Damer  Marie Laumann 
• Herrer  Christian Tvede 
• Piger   Marie Bergelin  
• Drenge  Victor Henum 

 
• Senior damer  Lis Tvede 
• Senior herrer  Peer Søndergaard 

 
• Veteran damer  Miki Hedegaard 
• Veteran herrer  Viggo Rasmussen 
• Begyndere  Jerry Andersen 

 
Den populære ”April Scramble” fik i 2007 navneforandring til ”Ruth’s April Scramble” og blev 
gennemført med succes. Sammen med et på dagen indsamlet beløb blev indtægten ved turneringen 
overrakt til Kræftens Bekæmpelse. Turneringen fortsætter indtil videre på samme præmisser. 
 
Asserbo Grand Cru faldt sammen med Sankt Hans og blev gennemført tilfredsstillende med 
efterfølgende populært Sankt Hans arrangement. 
 
Invitationsturneringen blev ikke nogen succes i 2007. Vi gennemførte den i samarbejde med et 
udvalg under DGU, der havde ansvaret for at afvikling af MID-AGE turneringer. Samarbejdet var 
fint, men det viste sig, at deltagernes spillestyrke/handicaps var for uensartede til, at formen egner sig 
til den turnering, vi ønsker at afvikle. Vi prøver en ny model i 2008. 
 
Vinderødskålen, som er en af de populære turneringer, ”kom i klemme” i 2007, idet BeoMasters07 
blev gennemført i stedet for. Da der var tale om en kommunikations fejl, blev Vinderødskålen 
afviklet senere på året – dog med relativ succes. Til gengæld blev BeoMasters07 en pæn succes og 
bliver gentaget i 2008. 
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Udvalget har evalueret sæsonen og konstateret, at deltagelse i klubturneringer igen er for opadgående. 
Den positive holdning til ”Klubber i Klubben” (KIK) synes imidlertid at have pæn indflydelse på 
deltagelsen i klubturneringerne, idet behovet for deltagelse i turneringer i nogen grad opfyldes i KIK. 
Specielt omkring de mere socialt prægede turneringer vil vi i 2008 forsøge et samarbejde, der 
indebærer, at vi undgår interesse konflikter. 
 
Turneringsudvalget takker greenkeeperstaben for en fantastisk bane i 2007. En tak til Sekretariatet for 
den store støtte samt endelig en stor tak til alle frivillige, der stillede op i 2007. 
 
 
 
IT udvalget 
 
I Asserbo Golf Club benyttede vi Combo IT som i 2007 gik sammen med GBS A/S, der udbyder IT 
systemer, IT service og programmer som C5. (bogholderi) 
 
Vort Program GolfOrganizer blev i 2007 opkøbt af GolfBox, hvor Helge Munk nu er ansat. 
Det må forventes at disse to programmer bliver sammenlagt. 
 
Der er i 2007 udført 4 gange service på vort system. Der er konstateret lidt problemer med vores 
backup modul i serveren, hvilket vi ser på og finder optimal løsning herfor. 
 
Alle instanser i klubben har nu en mail adresse, også Restauranten. ( mikkel@agc.dk ) 
 
Udvalget opfordrer medlemmer og gæster til i højere grad at benytte mail til klubben. For eksempel 
kan bestillinger til restauranten ske via mail. Turneringskontoret har også en mail:  match@agc.dk  
 
På matchkontoret har vi flyttet alle gamle ”IT-maskiner” for at give mere plads. Der er indkøbt en 
lille ny ”multimaskine” som kan det hele. 
 
Tidsbooking på touch screen har voldt lidt problemer om morgenen. Desværre er der ikke endnu 
fundet en løsning der virker tilfredsstillende. 
 
Overordnet set er sæsonen  IT mæssigt gået godt og udviklingen på  området sker med lynets hast, 
kun klubbens budget sætter grænser for hvad vi kan forvente. 
 
Festudvalget 
 
Sæsonen 2007 holdt lav profil med hensyn til fester i klubben. Udvalget er klar til nye opgaver. 
 
Sponsorudvalget 2007 
 
Udvalgsmedlemmer:   Michael Tvede – Peter Fredgaard – Jakob Skriver – Arne Larsen 
 
Udvalget har i sæsonen 2007 solgt alle teestedsskilte reklamerne, alle turneringer og tryksager. 
Udvalget forsøgte at finde en sponsor til klubmesterskaberne for 2007, hvilket desværre ikke 
lykkedes, men det lykkedes at indfri sponsorudvalgets budgeterede forventninger til sæsonen 2007.  
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Der er udarbejdet en liste over potientielle sponsorer i lokalområdet. Vi har kontaktet ca. 100 
forretningsdrivende i lokalområdet og udleveret materiale omhandlende forskellige 
sponsormuligheder og returydelser fra klubben, men generelt har interessen for sponsorater været 
meget lille.  
 
Sponsorbilen, som klubben kan benytte gratis i tre år, er et aktiv for klubben ved turneringsafvikling 
og banekontrol. AGC har nu haft bilen i to år og skal se på en ny løsningsmodel, for at kunne 
fortsætte succesen. Lokale firmaer bliver profileret via reklamen på bilen og vi har i baneservice og 
turneringsudvalget stor glæde af el-bilen, som ikke støjer ret meget på banen. 
 
Den gamle ”Reich” bil er desværre ikke i så god stand mere og har lidt ”startvanskeligheder”. Der er 
også et behov for et køretøj ved rengøring af hytten på hul 7. AGC har derfor besluttet at indkøbe en 
kraftig el-arbejdsbil til greenkeeperne så vi kan benytte deres lille el-bil der bliver placeret ved 
klubhuset. 
                                                                 
Sponsorerne i Asserbo Golf Club bliver eksponeret via Nyhedsbrevet, vores hjemmeside, samt ved  
skiltning og omtale i klubben. 
 
Carlsberg har været eneste hovedsponsor for klubben. Carlsberg har i 2007 valgt at ændre lidt på 
deres koncept. Dette bevirker, at AGC ikke opnår samme støtte fremover og vi mangler derfor en 
hovedsponsor, der kan tilføre klubben støtte til elite og junior aktiviteter. 
 
Vores erfaring er, at det er svært at indhente sponsoraftaler til klubben, når vi retter henvendelse til 
virksomheder ”uden for kommunen”. Vi vil endnu engang forsøge at skaffe en hovedsponsor til 
klubben for den/de kommende sæsoner og arbejder med et attraktivt oplæg til en potentiel sponsor.  
 
Udvalget har fået opbygget en ”database” over mulige sponsorer for klubben. Rigtig mange er nu 
blevet kontaktet og udvalget håber at vi også i sæsonen 2008 kan få glæde af nuværende og 
kommende sponsorer. 
 
Sponsordagen i AGC blev gennemført med stor tilfredshed fra deltagerne og vil fortsætte på samme 
niveau fremover. Sponsorudvalget vil takke samtlige vores sponsorer for et positivt samarbejde og en 
stor opbakning til AGC gennem sæsonen 2007. 
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Regnskabsberetning for regnskabsåret 2007 
 

Generelt 
Der er ingen praksisændringer ved aflæggelsen af årsrapporten for 2007 i forhold til 2006. 
 

Resultatopgørelsen 
Resultatet for 2007 kan opsummeres som følger: 
 
Beløb i DKK 1000.  2007 2007 2006 
   Real. Budget Real. 
 
Indtægter   7.961 8.028 7.777 
Omkostninger  6.667 6.668 6.130 
Resultat før afskrivninger  1.294 1.360 1.647 
Afskrivninger/leasing     637    653    799 
Finansielle poster, netto     641    664    666 
Nettoresultat        16      43    182 

 

Indtægter 
De samlede realiserede kontingentindtægter og indskud blev ca. DKK 11.000 lavere end budget.  
 
Diverse indtægter DKK 80.000 højere end budget. 
 
Greenfee og companydays blev ca. DKK 69.000 lavere end budgetteret på grund af to afbud af 
planlagte companydays. Administrationen blev ca. DKK 1.000 højere end budgetteret, således en 
netto nedgang i forhold til budget på DKK 70.000. 
 
Sponsorindtægter blev DKK 13.000 lavere end budget. Netto bidrog sponsorindtægter med DKK 
202.000 for sæsonen.  
 
Turneringsindtægterne blev ca. DKK 29.000 lavere end budgetteret, hvilket skyldes færre deltagere i 
turneringer end budgetteret. Administrationen af turneringer var ca. DKK 25.000 under budget, 
således en nettonedgang i forhold til budget på DKK 4.000. 
 
Juniorafdelingens indtægter blev netto ca. DKK 24.000 lavere end budgetteret. De samlede 
omkostninger blev ca. DKK 30.000 mindre end budgetteret, hvilket kan henføres til færre 
tilmeldinger til deltagelse i kurser og arrangementer med mere. Således en nettogevinst i forhold til 
budgettet på ca. DKK 6.000. 
 

Omkostninger 
Omkostninger i alt blev på i alt DKK 6.667.398, hvilket er DKK 537.188 højere end 2006 og ca. 
DKK 1.000 lavere end budget for 2007. 
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Samlede udgifter til sekretariat blev på i alt på ca. DKK 941.000, hvilket er ca. DKK 78.000 over 
budget. Overskridelsen skyldes blandt andet udbetaling af tilskud i forbindelse med elevansættelse i 
klubben på DKK 25.000 samt bonusordning til klubchefen/chefgreenkeeperen på DKK 30.000. 
 
Administrationsomkostningerne i sekretariatet blev ca. DKK 481.000, svarende til en overskridelse 
på ca. DKK 20.000 i forhold til budget og ca. DKK 5.000 i forhold til 2006. Afvigelsen til budget 
skyldes mange positive og negative afvigelser. 
 
IT-udvalget har udgifter på ca. DKK 8.000 i forhold til budget. Afvigelsen skyldes både positive og 
negative afvigelser i forhold til budget. 
 
HCP-udvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 6.000 i forhold til budgettet. 
 
Husudvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 9.000 i forhold til budget. Der er både positive og 
negative afvigelser i forhold til budget.  
 
Baneudvalget havde en højere lønudgift på DKK 50.000 i forhold til budget. Dette skyldes generelt 
øget assistance til maskinvedligehold. 
 
Øvrige personaleomkostninger påvirker resultatet negativt med ca. DKK 2.000 i forhold til budget.  
 
Banedriften forbedrer resultatet med ca. DKK 91.000 i forhold til budget, hvilket skyldes besparelser 
på området. 
 
Vedligeholdelse – baneudvalgsomkostninger forbedrer resultatet med ca. DKK 39.000 i forhold til 
budget, hvilket skyldes bevidste besparelser. 
 
Driften af Vejleholm forbedrer resultatet med ca. DKK 33.000, hvilket skyldes konkrete besparelser. 
 
Administrationen af baneudvalget forværrer resultatet med ca. DKK 2.000 i forhold til budget. 
 
Sportsudvalget påvirker resultatet negativt med ca. DKK 22.000 i forhold til budgettet. 
 
Trænerudvalget forværrer resultatet med ca. DKK 56.000 i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes 
afregning af ekstra timer i forbindelse med elite og juniorarbejdet. 
 
Festudvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 2.000 i forhold til budgettet. 
 
Baneserviceudvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 6.000 i forhold til budgettet. 
 
Afskrivningerne blev ca. DKK 13.000 lavere end budgetteret. 
 
Renter netto forbedrer resultatet med DKK 23.000 i forhold til budgettet. 
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Balancen 
Primo 2007 udgjorde den fri egenkapital DKK 1.617.846 og den samlede egenkapital DKK 
6.117.846. Ved årets afslutning var disse tal DKK 1.633.964 i fri egenkapital og en samlet 
egenkapital på DKK 6.133.964. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat DKK  16.118 
Ændring i egenkapital   16.118 
 
Likviditet 
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år og for den forventede udvikling 
i 2008. Den samlede likviditet ultimo 2007 androg i alt ca. DKK -37.000. 
 
 
 
 
Budget 2008 
 

Resultat 
Budgettet udviser et forventet overskud for 2008 på DKK 43.000. 
 
Indtægter 
I år foreslås der kontingentforhøjelse med ca. 2 %, ligeledes reguleres indskuddet tilsvarende. I alt 
budgetteres der med en indtægtsstigning på DKK 325.000 i forhold til regnskabet for 2007, hvilket 
overvejende skyldes den foreslåede kontingentforhøjelse på DKK 129.000, samt forventet stigning i 
greenfeeindtægter og sponsorindtægter. 
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger før afskrivninger og renter forventes at blive ca. DKK 356.000 større end 
for regnskabsåret 2007. 
 
Udvalg 
Sponsorudvalget forventes at bidrage positivt til resultatet med netto DKK 242.000 
 
Turneringsudvalget forventer at indtægterne fra turneringer falder med ca. DKK 36.000, og udvalgets 
samlede omkostninger forventes at stige med ca DKK 13.000 i forhold til realiseret for 2007.   
 
Baneudvalgets omkostninger forventes at stige ca. DKK 142.000 i forhold til realiseret for 2007. 
Stigningen ligger hovedsageligt på banedriften med DKK 93.000 og vedligeholdelse på maskiner 
med DKK 66.000. 
 
Husudvalget forventer en stigning i omkostningerne med i alt DKK 70.000 i forhold til realiseret for 
2007. 
 
Sekretariat og administration forventer et fald i omkostningerne på ca. DKK 21.000 i forhold til 
realiseret for 2007. 
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IT-Udvalget forventer et fald i omkostningerne på ca. DKK 16.000 i forhold til 2007. 
 
Festudvalget forventer, at de samlede omkostninger til arrangementer bliver ca. DKK 12.000 højere 
end 2007. 
 

Afskrivninger mv. 
De samlede afskrivninger forventes, at blive i alt DKK 40.000 lavere i forhold til realiseret for 2007. 
 

Finansielle indtægter og udgifter 
De samlede indtægter og udgifter forventes netto at være på niveau med 2007. 
 
Investeringer: 
Det forventes, at de samlede investeringer for 2008 vil udgøre ca DKK 425.000, som kan specificeres 
således 
 
Maskiner og driftsmateriel   200.000 
Baneændringer       75.000 
P-plads      150.000 
 
I alt DKK    425.000 

Likviditet 
Likviditetsbudgettet for 2008 forventes at forbedre likviditeten med ca. DKK 49.000. Den samlede 
likviditet ultimo 2008 forventes at ligge på ca. DKK 12.000. 
 
 

Generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2007 til generalforsamlingens godkendelse, herunder at årets 
resultat overføres til egenkapitalen. 
 
Asserbo den 10. marts 2008 
 
Bestyrelsen 
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Oplysninger om klubben 
Asserbo Golf Club  
Bødkersgaardsvej 9 
3300 Frederiksværk 
CVR-nr.: 34 61 23 15 
Hjemstedskommune: Halsnæs Kommune 
 
Telefon: 47 72 14 90 
Telefax: 47 72 14 26 
Internet: www.agc.dk 
E-mail: agc@agc.dk 
 

Bestyrelse 

Peter Fredgaard, formand 
Michael Tvede, næstformand 
Jakob Løkke, kasserer 
Christian Pein, sekretær 
Gerd Stafanger 
Svend Aage Andersen 
William Grahn 
Jakob Andersen Skriver 
 

Klubchef 

Arne K. Larsen 
 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 

Godkendt på klubbens generalforsamling, den  
 
Dirigent 
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Ledelsespåtegning 
 
 
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2007 for Asserbo Golf Club. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens 
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.  
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Asserbo, den 10. marts 2008 
 
 

Bestyrelsen består af: 
 
 
Peter Fredgaard Jakob Løkke Svend Aage Andersen William Grahn 
formand kasserer 
 
 
 
Michael Tvede Christian Pein Jakob Andersen Skriver Gerd Stafanger 
næstformand                      sekretær   



 

 30 

Den uafhængige revisors påtegning  

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club  
Vi har revideret årsrapporten for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der 
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, 
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført 
i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
klubbens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede med henblik på 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsrapporten. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
København, den 10. marts 2008 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 

Christian Dalmose PedersenChristian Dalmose PedersenChristian Dalmose PedersenChristian Dalmose Pedersen    

Statsautoriseret  revisor  
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A. Regnskabsopstillingen er tilpasset klubbens aktivitet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

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

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

Balancen 
Anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, bane-, vandings-, parkeringsanlæg, maskiner og udstyr måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Anlægsaktiver afskrives over den forventede brugstid: 
Ejendomme   50 år 
Vandingsanlæg   20 år 
Parkeringsanlæg   20 år 
Maskiner mv.  8 år 
Udstyr, møbler mv.   6-8 år 
 
Baneanlæg afskrives i lighed med tidligere år ikke. 
 

Medlemsobligationer og interimsbeviser 
 
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 22 år er ansvarlig kapital i klubben, jf. 
vedtægternes § 15. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, og klubben er ikke pligtig til 
at tilbagekøbe eller indløse obligationen. Som følge heraf anses medlemsobligationerne for 
egenkapital, der indregnes svarende til det oprindeligt modtagne vederlag (kurs 100). 
 
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.  



 

 32 

 

Resultatopgørelse for 2007 
  2006 2007 Budget 2007 Budget 08 
 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ ___________ ________ 

Kontingenter, selskabsleje m.v.  5.597.945 5.734.688 5.790 5.958 
Indskud  295.825 354.190 310 260 
Greenfees m.v. 1 1.269.990 1.240.275 1.309 1.419 
Sponsorudvalg  2 267.911 251.740 265 344 
Tuneringsudvalg  3 139.351 135.935 165 100 
PR-udvalg  7 0 0 0 0 
Juniorudvalg  10 67.275 70.300 94 98 
Diverse indtægter  4 139.450 174.533 95 108   ___________ ___________ ___________ ________ 
Indtægter i alt   7.777.747 7.961.661 8.028 8.287   ___________ ___________ ___________ ________ 
      
Greenfees m.v., omkostninger 1          45.910      45.014     44       54 
Sekretariat, lønninger m.v.  838.396 941.108 863 929 
Administrationsomkostninger 5 476.279 480.734 461 472 
IT-udvalg 6 131.755 135.417 127 119 
PR-udvalg, omkostninger 7 548 0 0 0 
Hcp udvalg  903 148 6 6   ___________ ___________ ___________ ________ 
Sekretariat/administration i alt     1.493.791   1.602.421 1.501    1.580 
      
Sponsorudvalg, omkostninger 2       47.594 50.020 50 102 
Turneringsudvalg, omkostninger 3 161.270 181.707 207 195 
      
Hus- og restaurationsudvalg 8 695.793 820.857 830 891 
      
Lønninger, Baneudvalg  1.622.029 1.755.370 1.705 1.709 
Personaleomkostninger, baneudvalg  46.591 49.481 47 51 
Banedriftsomkostninger  418.623 502.816 594 596 
Vedligeholdelse, baneudvalg  351.558 331.886 371 398 
Vejleholm, baneudvalg  73.839 180.099 213 200 
Administration, Baneudvalg  45.284 50.042 48 57 
      
Sportsudvalg 9 288.048 328.219 306 317 
Juniorudvalg 10 126.066 155.087 185 187 
Trænerudvalg  628.243 608.448 552 672 
Festudvalg  125.208 37.611 40 50 
Baneserviceudvalg  5.786 10.177 16 12 
Begynderudvalg  487 3.157 3 6   ___________ ___________ ___________ ________ 
Omkostninger i alt   6.130.210 6.667.398 6.668 7.023   ___________ ___________ ___________ ________ 
      
Resultat før afskrivninger   1.647.537 1.294.263 1.360 1.264 
Afskrivninger 11 (626.530) (613.064) (626) (573) 
Leasing  (172.638) (23.630) (27) 0   ___________ ___________ ___________ ________ 
Resultat før renter   848.369 657.569 707 691 
      
Renteindtægter  39.909 56.669 17 22 
Renteudgifter m.v. 12 (706.089) (698.120) (681) (670)   ___________ ___________ ___________ ________ 
      

Årets overskud  182.189 16.118 43 43    ___________ ___________ ___________ ________ 
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Balance pr. 31.12.2007 
  2006 2007 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme 13 12.065.311 12.433.602 

Baneanlæg  14 3.240.749 3.287.774 

Vandingsanlæg  15 677.466 624.331 

Parkeringsanlæg  16 336.901 311.212 

Maskiner m.v. 17 948.884 1.196.690 

Udstyr, møbler m.v. 18 68.107 56.796   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  17.337.418 17.910.405   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  19 583.129 0 

Tilgodehavender m.v.  118.374 182.836   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  701.503 182.836   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.038.921 18.093.241   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  20 1.617.846 1.633.964 

Medlemsobligationer  4.500.000 4.500.000   ___________ ___________ 

Egenkapital  6.117.846 6.133.964   ___________ ___________ 

      ___________ ___________ 

    

Realkreditlån  10.298.701 10.119.807   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  10.298.701 10.119.807   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  169.093 178.894 

Bankgæld 19 0 37.405 

Interimsbeviser og obligationsgæld  868.000 910.000 

Skyldige omkostninger   266.266 299.959 

Skyldig A-skat og afgifter   81.851 135.437 

Skyldige feriepenge  237.164 277.775   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  1.622.374 1.839.470   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.038.921 18.093.241   ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2007 
 2006 2007 Budget 2008 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

Årets resultat    182.189      16.118    43 

Ændring i feriepengehensættelse (7.796) 40.611 0 

Afskrivninger 626.530 613.064 573 

Ændring af tilgodehavender 41.220 (64.462) 19 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter (20.569) 53.586 2 

Ændring i skyldige omkostninger (374.252) 33.693 16  ___________ ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende drift 447.322 692.610 653  ___________ ___________ ___________ 

    

Vejleholm               0                        0            0 

Baneudvalg (maskiner) (389.875) (528.516) (275) 

Husudvalg (161.101) (657.535) (150) 

Maskiner 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende investeringer (550.976) (1.186.051) (425)  ___________ ___________ ___________ 

    

Reduktion af interim- og obligationsgæld          14.000        42.000 0 

Afdrag på realkreditlån (159.827) (169.093) (179) 

Tilbagebetaling af AGC beviser (22.400) 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende finansiering (168.227) (127.093) (179)  ___________ ___________ ___________ 

    

Ændring af likvider (271.881) (620.534)   49 

Likvider 01.01.2007 855.010 583.129 (37)  ___________ ___________ ___________ 

Likvider 31.12.2007 583.129 (37.405) 12  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 
 2006 2007 Budget 2007 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

1. Greenfees m.v.    

Greenfees 1.054.160 1.120.365 1.092 

Gæstearrangementer 214.850 119.830 215 

Diverse 980 80 2  ___________ ___________ ___________ 

 1.269.990 1.240.275 1.309  ___________ ___________ ___________ 

    

Trykning af greenfeekort m.v. 45.910 43.597 44 

Administration af greenfees 0 1.417 0  ___________ ___________ ___________ 

 45.910 45.014 44  ___________ ___________ ___________ 

     ___________ ___________ ___________ 

I alt  1.224.080 1.195.261 1.265  ___________ ___________ ___________ 

    

2. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 238.411 241.740 265 

Annonceindtægter 29.500 10.000 0  ___________ ___________ ___________ 

 267.911 251.740 265  ___________ ___________ ___________ 

    

Sponsordag, AGC-ugen m.v. 47.594 50.020 50  ___________ ___________ ___________ 

I alt  220.317 201.720 215  ___________ ___________ ___________ 
   
3. Turneringsudvalg    

Tuneringsfee og diverse 117.526 118.135 144 

Tirsdagsturnering 725 1.725 0 

Onsdagstunering 21.100 16.075 21  ___________ ___________ ___________ 

 139.351 135.935 165  ___________ ___________ ___________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 131.020 154.057 180 

Tirsdagsturnering 315 530 0 

Onsdagsturnering 21.489 17.512 21 

Regionsmatcher 8.446 9.608 6  ___________ ___________ ___________ 

 161.270 181.707 207  ___________ ___________ ___________ 

     ___________ ___________ ___________ 

I alt  (21.919) (45.772) (42)  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2006 2007 Budget 2007 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

4. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 31.400 22.200 23 

Forpagtningsafgift, restaurant 50.000 50.000 50 

Husleje, Shoppen 20.000 20.000 20 

Andet  38.050 82.333 2  ___________ ___________ ___________ 

I alt  139.450 174.533 95  ___________ ___________ ___________ 
   
5. Administrationsomkostninger     

DGU kontingent 148.370 150.615 143 

Telefon  13.076 11.447 11 

Annoncer  11.076 10.265 7 

Porto  13.483 12.160 12 

Papir og tryksager  37.730 20.673 27 

Kontorartikler og fotokopiering 14.883 10.998 24 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 9.695 10.686 7 

Småanskaffelser  18.747 13.431 18 

Div. kontorudstyr og vedligeholdelse 8.245 701 8 

Kurser m.v. 20.082 20.295 32 

Rejser og kørsel  4.495 5.861 8 

Bestyrelsesomkostninger  30.732 54.862 33 

Generalforsamlinger 51.157 46.071 44 

Hole in one, præmier 1.586 281 2 

Advokat  0 4.375 0 

Revisor 54.020 52.374 40 

Gaver  9.567 15.378 6 

Dataløn omkostninger  4.953 6.517 6 

Golfregler m.v. 4.536 294 9 

Tak til frivillige 20.324 32.953 20 

Diverse administrationsomkostninger (478) 497 4  ___________ ___________ ___________ 

I alt  476.279 480.734 461  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2006 2007 Budget 2007 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

6. It-udvalg     

ADSL-forbindelse        7.080       7.045   8 

Webhotel 7.181 6.295 9 

Golforganiser 47.144 47.669 50 

Konsulenthonorar 49.125 1.380 12 

Elektronisk booking 0 0 0 

Diverse IT-udvalg  21.225 73.028 48  ___________ ___________ ___________ 

I alt  131.755 135.417 127  ___________ ___________ ___________ 
   
7. PR-udvalg     

Trykning PR-udvalg  0 0 0 

Forsendelse og øvrige omkostninger  548 0 0  ___________ ___________ ___________ 

 548 0 0  ___________ ___________ ___________ 

     ___________ ___________ ___________ 

I alt  548 0 0  ___________ ___________ ___________ 

    

8. Hus- og restaurationsudvalg    

Ejendomsskatter  109.521 137.722 114 

Varme, Vand, el  179.037 202.008 130 

Forsikringer  62.069 52.945 55 

Reparationer og vedligeholdelse 261.096 352.119 372 

Feriepengehensættelse 0 0 0 

Rengøring og opsyn  4.638 2.089 20 

Dansikring  18.010 13.149 12 

DR-licens, erhverv  4.287 4.348 4 

Serviceudvalg, møder 84 1.095 1 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 57.051 55.382 122  ___________ ___________ ___________ 

I alt  695.793 820.857 830  ___________ ___________ ___________ 

    

9. Sportsudvalget     

DK-turnering 28.228 34.166 32 

Elitetuneringer 205.721 245.315 197 

Træning, udstyr m.v. 54.099 48.738 77  ___________ ___________ ___________ 

I alt  288.048 328.219 306  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2006 2007 Budget 2007 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

10. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter  67.275 70.300 94  ___________ ___________ ___________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  70.817 114.504 108 

Turneringer  55.249 40.583 77  ___________ ___________ ___________ 

 126.066 155.087 185  ___________ ___________ ___________ 

I alt  (58.791) (84.787) (91)  ___________ ___________ ___________ 
   
11. Afskrivninger     

Ejendomme 276.094 289.244 281 

Vandingsanlæg  53.135 53.135 52 

Parkeringsanlæg 25.689 25.689 26 

Maskiner m.v. 180.081 233.685 197 

Udstyr, møbler m.v. 91.531 11.311 70  ___________ ___________ ___________ 

I alt  626.530 613.064 626  ___________ ___________ ___________ 

    

12. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger        17.993      20.759      17 

Renter og bidrag  688.096 677.361 664  ___________ ___________ ___________ 

 706.089 698.120 681  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2006 2007 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

13. Ejendomme   

Købesum matr.nr. 8a, Karsemose by   

Elmegaardsvej 20, Frederiksværk 1.200.030 1.200.030 

Investeret pr. 01.10.2000 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 679.247 679.247  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Kostpris 31.12, Bødkergaardsvej 9  3.033.334 3.033.334  ___________ ___________ 

   

Købesum matr.nr. 10a m.fl. Bødkersgaardsvej 9 6.701.334 6.701.334 

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 12.500 12.500 

Investeret i 2006 99.356 99.356 

Investeret i 2007 0 657.535  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 10.781.314 11.438.849  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12 13.804.686 14.462.221  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger 01.01 1.463.281 1.739.375 

Årets afskrivninger  276.094 289.244  ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12 1.739.375 2.028.619  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12 12.065.311 12.433.602  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi, jf. seneste vurdering (2006)  18.300.000   ___________ 

 

Tinglyst gæld til Nykredit  11.101.000   ___________ 
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Noter 

 2006 2007 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

14. Baneanlæg    

Kostpris 01.01  3.305.472 3.305.472 

Årets tilgang  0 47.025  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 3.305.472 3.352.497  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger 01.01  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12 3.240.749 3.287.774  ___________ ___________ 

   

15. Vandingsanlæg   

Kostpris 01.01  1.062.694 1.062.694  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 1.062.694 1.062.694  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger 01.01  332.093 385.228 

Årets afskrivninger  53.135 53.135  ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12 385.228 438.363  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12 677.466 624.331  ___________ ___________ 

   

16. Parkeringsanlæg   

Kostpris 01.01  513.770 513.770  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 513.770 513.770  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger 01.01  151.180 176.869 

Årets afskrivninger 25.689 25.689  ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12 176.869 202.558  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12 336.901 311.212  ___________ ___________ 
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Noter 

 2006 2007 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

17. Maskiner m.v.   

Kostpris 01.01  2.155.807 2.508.182 

Årets tilgang  389.875 732.674 

Årets afgang  0 (339.024)  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 2.545.682 2.901.832  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger 01.01  1.416.717 1.559.298 

Årets afskrivninger  180.081 233.685 

Afskrivninger vedrørende afgang  0 (87.841)  ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12 1.596.798 1.705.142  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12 948.884 1.196.690  ___________ ___________ 

   

18. Udstyr, møbler m.v.   

Kostpris 01.01  686.881 748.626 

Årets tilgang  61.745 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12 748.626 748.626  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger 01.01  588.988 680.519 

Årets afskrivninger  91.531 11.311  ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12 680.519 691.830  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12 68.107 56.796  ___________ ___________ 

   

19. Likvide beholdninger og bankgæld    

Kassebeholdninger  100 600 

Giro 897 73 

Danske Bank 182.132 (38.078) 

Danske Bank (aftaleindskud) 400.000 0  ___________ ___________ 

 583.129 (37.405)  ___________ ___________ 
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Noter 

 2006 2007 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

20. Egenkapital   

Fri egenkapital 01.01 1.330.657 1.617.846 

Gældseftergivelse AGC beviser 105.000 0 

Årets resultat  182.189 16.118  ___________ ___________ 

Fri egenkapital 31.12 1.617.846 1.633.964 

 

Medlemsobligationer 4.500.000 4.500.000  ___________ ___________ 

 6.117.846 6.133.964  ___________ ___________ 

   
21. Medlemsobligationer 
 
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 22 år er ansvarlig kapital i klubben, jf. 
vedtægternes § 15. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, og klubben er ikke pligtig til 
at tilbagekøbe eller indløse obligationen. Som følge heraf anses medlemsobligationerne for 
egenkapital, der indregnes svarende til det oprindeligt modtagne vederlag (kurs 100). 

SUHO-mcle 

T:\AFD6331\128379\128379re0800.doc 
 


