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Bestyrelse og personale per 31.12 2008 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) 
Kristian Kjær  (Greenkeeper elev) 
 
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 29. marts 2009 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, kontingenter, gebyr, leje og indskud. 
 
Peter Fredgaard gennemgår budgettet for 2009. Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
 
Bestyrelsen i AGC stiller følgende forslag til kontingent for 2009:     
                        
           Kontingent              Indskud         

År 2009 2008 2009        2008 
Aktive 
seniorer: 

6.160 5.980 8.020 8.020 

Aktive 
seniorer 
hverdag: 

5.230 5.080 8.020 8.020 

Aktiv 
seniorer 
ekstra: 

25.000 25.000 8.020 8.020 

Aktive yngre 
seniorer: 

3.750 3.640 4.650 4.650 

Aktive 
ynglinge: 

2.340 2.270 1.430 1.430 

Aktive 
juniorer: 

1.610 1.560 1.015 1.015 

Passive alle: 850    820   
 
 
 



 

 6

Bestyrelsen foreslår, at 
- kursen for medlemsobligationer for kalenderåret 2009 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 priser gældende for 2009:        
 
Emne 2009/10 2008 
Scooterpladsleje:  1100 1000 
El-skab 80 cm: 700 650 
El-skab 60 cm: 650 600 
Skabsleje 60 cm: 550 500 
Skabsleje 40 cm:  450 425 
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.  
 
Forslag 1:  Øgning af medlemsantallet for aktive seniorer fra 910 til 1000. 
 
Motivering: 
Bestyrelsen har med udgangspunkt i visionsarbejdet og medlemsanalysen, udarbejdet en Masterplan 
for AGC bygninger. Dette i samråd med arkitekterne fra Tegnestuen Møllestræde A/S i Hillerød. 
Masterplanen består af flere faser, som naturligt hænger sammen byggemæssigt. 
 
Se bilag 1:   Masterplan for AGC bygninger 
 
Bestyrelsen foreslår den øgede medlemstilgang for at kunne finansiere fase 1 og 2 og anbefaler at: 
 
1.a    igangsætte fase 1 fra Masterplanen, i forbindelse med optagelse af 50 ekstra medlemmer. 
1.b    igangsætte fase 2 fra Masterplanen, i forbindelse med optagelse af yderlig 40 medlemmer. 
 
Ovenstående indebærer ændring i klubbens vedtægter som følger: 
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Uddrag af teksten i § 3 lyder nu: 
Antallet af betalende medlemmer, der er fyldt 22 år, må højst udgøre 910. Aktive ynglinge, der fylder 
22 år, har dog ret til at overgå til aktivt (yngre) seniormedlemskab, uanset om medlemsantallet herved 
midlertidigt overstiger 910. 
 
Uddrag af teksten i § 3 ændres til:  

Antallet af betalende medlemmer, der er fyldt 22 år, må højst udgøre 1000. Aktive ynglinge, der 
fylder 22 år, har dog ret til at overgå til aktivt (yngre) seniormedlemskab, uanset om medlemsantallet 
herved midlertidigt overstiger 1000. 

 

Teksten i § 15 stk 1 lyder nu: 
Bestyrelsen er bemyndiget til, at optage et obligationslån på op til kr 4.550.000,- hos medlemmerne. 
Obligationerne udstedes i størrelser à kr 5.000,-. Prisen fastsættes af generalforsamlingen. 
 
Teksten i § 15 stk 1 ændres til: 

Bestyrelsen er bemyndiget til, at optage et obligationslån på op til kr 5.000.000,- hos medlemmerne. 
Obligationerne udstedes i størrelser à kr 5.000,-. Prisen fastsættes af generalforsamlingen. 
 
 
Forslag 2:   Bemyndigelse til optagelse af lån for gennemførelse af forslag 1: 
 
Fase 1:      Behov for optagelse af lån kr 4 mio. ved optagelse af 50 ekstra medlemmer. 
Fase 2: Behov for optagelse af lån kr 3 mio. ved optagelse af 40 ekstra medlemmer.  
 
Bestyrelsen ønsker godkendelse til optagelse af lån for gennemførelse af fase 1 og 2. 
Dette i takt med, at ovenstående anbefalede ekstra medlemstilgang bliver realiseret i klubben. 
 
 
Forslag 3:  Ændring af termin for overgang til passivt medlemskab. 
 
Motivering: 
Bestyrelsen foreslår at ændre overgangen fra aktivt til passivt medlemskab. Dette for at undgå 
misforståelser for reglen, samt at lette administrationen herfor og sikre det økonomiske grundlag. 
 
Uddrag af teksten i § 3 lyder i dag:    
Medlemskab er bindende for 1 år og udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat, med 3 
måneders varsel til en 1. januar. Et aktivt medlem kan med 3 måneders varsel til starten af et kvartal 
overgå til passivt medlemskab for en periode på mindst 1 år. 
 
Uddrag af teksten ønskes i § 3 ændres til: 

Medlemskab er bindende for et kalender år og udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens 
sekretariat, med 3 måneders varsel til en 1. januar. Et aktivt medlem kan med 3 måneders varsel til 
starten af et kalender år overgå til passivt medlemskab, for en periode på mindst 1 år. 
 
Ved godkendelse af de ovenstående forslag, vil det kræve ændringer i vedtægterne vedrørende forslag 
1 og 3. Dette vil formentlig ikke kunne sikres på ordinær generalforsamling jævnfør § 8, hvorfor der 
allerede nu er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 19. april kl. 15.00 i Asserbo Golf Club. 
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Ad dagsordenens punkt 6: 
Forslag fra medlemmerne. 
 
Se bilag 2: 
Der er til generalforsamlingen indkommet 10 forslag fra medlem Hr. Preben Moldow. 
 
Se bilag 3: 
Bestyrelsens svar og kommentarer til Hr. Preben Moldow 
 
Ad dagsordenens punkt 7: 
Valg af formand 
 
Formanden ønsker ikke at genopstille. 
 
Bestyrelsen forslår William Grahn, som sidder i bestyrelsen og varetager juniorudvalget og IT 
udvalget. William er 54 år og har spillet golf i klubben siden 1992. Williams kone og børn spiller i 
klubben. William arbejder til dagligt som Administrations- og regnskabschef. 
 
Ad dagsordenens punkt 8: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende medlemmer er på valg: 
 
-   Svend Aage Andersen  (villig til genvalg) 
-   Gerd Stafanger  (villig til genvalg) 
-   Michael Tvede  (villig til genvalg) 
 
I forbindelse med, at Peter Fredgaard forlader bestyrelsen, anbefaler bestyrelsen at 
generalforsamlingen stemmer på Per Knudsen som nyt medlem til bestyrelsen i AGC. Per er tidligere 
Kommunaldirektør i Helsinge og er allerede involveret i en del projekter for klubben. Per arbejder 
med klubbens sager overfor de offentlige instanser. 
 
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 : 
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BESTYRELSENS BERETNING 2008 
 
Bestyrelsen har i 2008 afholdt 10 bestyrelsesmøder. Samarbejdet om de mange aktiviteter i 2008 har i 
bestyrelsen fungeret godt. Den 8. august 2008 meddelte formanden sin beslutning om ikke at 
genopstille til næste generalforsamling. 
 
Efter vurdering af den nye situation besluttede bestyrelsen, at indstille nuværende medlem af 
bestyrelsen William Grahn, som kandidat til formandsposten i Asserbo Golf Club. Som afløser for 
William Grahn, har bestyrelsen besluttet at indstille Per Knudsen, der har accepteret at stille op.. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig i 2008 som følger: 
 

• Peter Fredgaard:   formand, festudvalget, projekter, baneudvalget, DGU. 
• Michael Tvede:    næstformand, handicapudvalget. 
• Jakob Løkke:    hon. kasserer, økonomiudvalget. 
• Christian Pein:    hon. Sekretær, sportsudvalget. 
• William Grahn:    juniorudvalget, IT udvalget, idrætsrådet, regeludvalget. 
• Gerd Stafanger:    husudvalget, begynderudvalget. 
• Jakob Skriver:    PR udvalget, sponsorudvalget. 
• Sv. Aa Andersen:   turneringsudvalget, klubber i klubben, serviceudvalget. 

 
Bestyrelsen takker hermed alle frivillige i klubben for den store indsats der ydes i alle udvalg, samt 
for arbejdet med klubber i klubben, der udgør et fantastisk socialt netværk. Vi takker også lederne af 
”onsdagsmatcherne” for deres formidable indsats med at bringe nye medlemmer på rette ”bane” for, 
at opnå glæde i medlemsskabet og spillet på banen. 
 
Også tak til de ansatte i klubben, som har fået tingene til at fungere, på et højt service niveau. 
Forpagterne har også i året der gik, været super i klubben og levet op til medlemmernes og gæsternes 
forventninger. En tak til Bente Dons for mange års indsats som klubsekretær i AGC og en varm 
velkomst til Dorthe Moos, som har overtaget sekretærposten i klubben. 
 
Sæsonen 2008 har budt på mange opgaver og udfordringer. Som de største kan nævnes Masterplaner 
for bane og bygninger, som er et vigtigt led i klubbens udvikling, vision og målsætninger.  
Ultimo i sæsonen 2008 fik klubben nyt administrationssystem, Golfbox, og nyt bogføringssystem, e-
conomic. Begge systemer er web-baserede og giver nye muligheder for klubbens udvalg, bestyrelse 
og administration. Sæsonen 2008 er afsluttet i de gamle systemer og sæsonen 2009 er indkørt i de nye 
systemer. Vi håber at systemerne må blive implementeret uden de helt store fejl. 
 
Golfbox vil påvirke den kommende sæson for alle. Du skal nu til at booke tider i Golfbox og tilmelde 
dig turneringer i Golfbox. Følg med i informationerne på hjemmesiden. 
 
Greenfeespillerne har svigtet de danske baner i 2008. Også Asserbo Golf Club er blevet ramt af 
”krisen”, hvilket betyder at budget herfor desværre ikke har holdt i 2008. Tilsvarende besparelser er 
dog iværksat og næsten opnået. 
 
Greenfeeaftalerne med vore naboklubber har igen i 2008 været attraktive, så de vil for den kommende 
sæson blive fornyet. Ny i flokken er Kokkedal Golfklub, som du kan afprøve næste gang en anden 
klub skal testes. I 2008 fik vi også oprettet aftaler med Bäckavattnets Golf Klub og Boksskogen 
Golfklub, som har dejlige udfordrende sløjfer. 
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Både vore medlemmer og gæster tilkendegiver stor tilfredshed med klubbens nye servicebygning ved 
hul 7. Med varme og med dejlige toiletforhold, samt muligheden for, at kunne købe en vand eller 
hvad man nu begærer. Servicehytten var i sæsonen 2008 også i centrum for vores companydays, samt 
de store klubturneringer, med mulighed for frugt, snacks og drikkevarer. 
Der er Restauratøren der står for drift og rengøring, som har fungeret rigtig fint i 2008. Tak til Mikkel 
Henum for en super indsats gennem sæsonen. 
 
Klubchefen har i 2008 arbejdet med diverse vejlaug, dog især to, Bødkergårdsvej og Hulgårdsvej. For 
Hulgårdsvejens renovering er der fra Kommunen fremsendt krav om en betaling på ca 125.000 kr til 
AGC. Dette efter de fastlagte regler, men for AGC finder vi det ikke retfærdigt, da vi kun har ganske 
få meter der støder op til Hulgårdsvej og ingen kørsel på vejen. AGC ankede sagen til kommunen, 
men fik afslag. AGC ankede sagen videre i systemet, men fik afslag. AGC er nu på vej med en retsag 
herfor, under kyndig vejledning af tidligere kommunal direktør Per Knudsen. Samarbejdet for 
Bødkergårdsvejens renovering er brudt sammen, da få beboere ikke ville være med til den aftalte og 
besluttede betalingsordning. Sagen er nu anmeldt til kommunen, som i 2010 vil se på sagen og 
derefter komme med et krav. 
 
AGC har i 2008 haft flere møder med kommunen om veje, bygninger, drift, forventninger, turister, 
fritagelse for grundskyld, stier og meget andet. Desværre er alle ønsker blevet afvist af kommunen. 
Et senere afholdt møde med Halsnæs Kommunes Borgmester, gav desværre heller ikke forhåbninger 
for støtte af nævneværdig art.  
 
Restauranten har valgt at tage små step i den løbende forbedringsproces og har været åben overfor 
nye input fra klubben. Der er god dialog med Restauratøren Mikkel Henum, som netop har fejret 10 
års jubilæum. 
 
Træneren har haft et fornuftigt salg i shoppen og træningen for medlemmer, gæster, juniorer og elite, 
er forløbet på tilfredsstillende facon. Junior og eliteudvalget har i 2008 haft en dialog med Træneren 
om nye tiltag, initiativer, ønsker og forventninger. 
Mike Tulloch har desværre valgt at søge nye udfordringer per 1. marts i Rungsted. Klubben takker 
Mike for ti gode år i klubben. I skrivende stund har klubben igangsat en søgeproces for en ny 
Klubpro, som forventes at kunne starte per 1. april 2009.  
 
Turneringer i klubben blev godt besøgt i sæsonen 2008. Der er i 2008 sket en markant stigning i 
deltagerantallet og vi er tilbage på tidligere tiders niveau. Sæsonen er blevet evalueret og der vil blive 
foretaget små ændringer. Turneringsudvalget har arbejdet hårdt med vort nye system Golfbox, som 
skal danne grundlag for 2009 sæsonens turneringsstyring. Tilmeldingsprocessen ligner meget det vi 
kender. Turneringsudvalget lagde ultimo sæsonen sidste hånd på det nye turneringsprogram, som 
indeholder rigtig gode informationer om spillet og turneringerne. 
 
IT udvalget har arbejdet med en kortlægning af klubbens samlede udstyr og systemer. Udvalget har 
også stået for køb og implementering af det nye Golfbox system, i samråd med bestyrelsen og 
medarbejderne. 
 
Sportsligt har sæsonen budt på svingende resultater, men damerne formåede at holde fast i 
spilleplanen og landede i Odense med en flot 3. plads for DM hold. Klubben ønsker spillerne, deres 
holdledere, træneren tillykke med bronzen. 
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Juniorernes helt store sportslige resultater lader endnu vente på sig, men vi har fået etableret en bred 
og stærk juniortrup, og juniorafdelingen har været velfungerende året igennem. 
 
 Talentudviklingsprojektet har hjulpet Victor Henum med på vej til juniorlandsholdet og flere af vore 
andre talenter vil i de kommende sæsoner begynde at gøre sig gældende på DGUs juniorranglister. 
Den næste talentgruppe er allerede godt på vej, og det er lykkedes at få gang i en rigtig god pigetrup. 
Vi har fastholdt fokus på de små, og der har været god tilslutning til juniorturneringerne – både på 
den store bane og par-3 banen. 
 
Banen har været i fokus hele 2008. Der er løbende lavet små planlagte forbedringer i 
Baneudvalgsregi, til gavn for de fleste. Når der foretages beskæringer, beplantninger, fældninger og 
oprensninger i søer og moser, er det ikke kun for spillets skyld, men i særdeleshed for naturens skyld. 
Der er udarbejdet plejeplaner, maskinvedligeholdelses planer, planteplaner og beskæringsplaner. Alt 
med baggrund i en lokalplan for området. 
 
Baneudvalget og bestyrelsen har i samarbejde oprettet et projekt ”Masterplan” for banen, hvor 
Landskabs- og banearkitekt Line Mortensen, netop har præsenteret et oplæg til baneoptimering. Dette 
med baggrund i naturen, spillets udvikling og AGCs vision og målsætninger for banen. 
 
Masterplanen indeholder et katalog over aktiviteter per hul, som til sammen vil frembringe en 
fantastisk klubbane i Asserbo, udfra de ressourcer der afsættes hertil. Masterplanen vil blive 
præsenteret for klubbens medlemmer i sæsonen 2009 og iværksat over de kommende fem til ti år. 
 
Greenkeeperne har gennemgået efteruddannelse, selv givet input til diverse banearbejder og ydet en 
rigtig god indsats i hovedsæsonen hvor græsset enten var helt i ”minus” eller helt i ”plus”. Gæster 
som har spillet banen finder den velplejet og med de kommende tiltag, sikkert fantastisk. 
 
Der er i 2008 ansøgt om tilladelse til vanding af fairways, som kræver en fordobling af de 11.000 m3 
vi må vande med i dag. AGC har fået tilladelse til at udvande 13.000 m3 som kan forbedre vore 
forgreens og tørre pletter på fairways. 
 
Husudvalget har i 2008 arbejdet fokuseret med Masterplan for klubhusbygninger. Bolius har 
gennemført en vedligeholdelsesplan, som skal sikre bygningerne til kravet om bevaringsværdighed. 
Masterplanen har husudvalget og bestyrelsen, sammen arbejdet med og klubben har indgået aftale 
med Tegnestuen Møllestræde A/S i Hillerød, som rådgiver. TM A/S arbejder med et katalog over 
forbedringsmuligheder for bygningerne, man kan vælge i et tempo som økonomien kan håndtere.  
 
Bestyrelsen og husudvalget har været rundt om mange elementer vedrørende klubhuset i 2008. Der er 
set på den såkaldte krise i golfsporten, den økonomiske side, medlemmernes ønsker og behov, 
gæsternes forventninger og de ansattes tarv. Den i 2008 gennemførte medlemsanalyse, har også 
dannet grundlag for Masterplan-bygninger. Tak for gode input. 
 
Parkeringspladsen foran klubhuset, er gennem sæsonen 2008 blevet behandlet både i udvalgene, 
bestyrelsen og Bødkergaardsvejens Vejlaug. P-pladsen trænger til en renovering og samtidigt er der 
ønske fra beboernes og kommunens side om, at klubben ikke holder/parkerer på Bødkergaardsvej, så 
udrykningskøretøjer har svært ved at komme igennem. Der er udarbejdet et projekt for P-pladsen, 
som står højt på ”ønskesedlen”. 
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En stor tak til klubbens sponsorer skal der lyde. Uden dem var der ikke mulighed for at hjælpe vore 
dygtige junior- og elitespillere. Senest er Victor Henum kommet med i landsholdstruppen, hvor han 
skal vise sit talent og evnen til at skabe gode resultater. Sponsordagen med spil og spisning blev igen 
afviklet med stor succes. 
 
Ydermere er der iværksat et nyt tiltag for klubbens sponsorer. Det er et AGC ErhvervsNETværk, som 
alle klubbens sponsorer automatisk er med i. Der er også åbnet op for at klubbens 
erhvervsmedlemmer kan deltage mod betaling af et mindre fee. Det er sponsorudvalgsformanden der 
er drivkraften bag dette nye tiltag. 
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Regnskab og budget  
Der var budgetteret med et resultat på DKK 43.000,-, men det endelige resultat blev et underskud på 
DKK 73.000,-  Dette underskud er forårsaget af et helt uforudset krav på DKK 125.000,-  fra Halsnæs 
kommune, vedrørende en renovering af Hulgaardsvej, som støder op til par 3 banen. 
 
Samlet egenkapital andrager pr. 31. december 2008 DKK 6.061.142,- Budgettet for 2009, som 
bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen, udviser et forventet overskud på DKK 643.000,- 
 
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 1083 aktive og 120 passive medlemmer, i alt 1203 medlemmer. 
Ultimo december 2008 var der 1066 aktive og 145 passive medlemmer, i alt 1211 medlemmer. 
 
Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne:  
 
  ult. 2004 ult. 2005 ult. 2006     ult. 2007 2008 
Aktiv senior:  839* 845* 842*                  840* 846* 
Aktiv senior hverdag:  41*   35*   39*                    34*   27* 
Aktiv yngre senior:  19*    17*   19*                    26*   28* 
Aktiv yngling:   30   28   26                       24   21               
Aktiv junior:    90 100  100                    117 109 
Kontingentfri:    24   24   24                      25   21  
Livsvarig:     8     8     8                        8     8  
Æresmedlem:    5     5     4                        5     5  
Passive:  105 110  112                   120 145 
Aktiv senior ekstra:                                                             1                       1     1 
* Indgår i det samlede antal medlemmer, jfr. vedtægternes § 3.   (901) 
 
 
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  
      2008       3268                                884 
 
I 2008 blev der som planlagt afviklet fem companydays, som indbragte ca. kr 150.000,- til klubben. 
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Indtægten ved disse arrangementer er vigtig for klubbens økonomi samtidig med, at deltagerne ofte 
vender tilbage som green-fee spillere, efter at have oplevet vores velholdte og smukke bane. 
Restauranten og Shoppen har også gode indtægter ved disse arrangementer. 
 
 
 
Lidt om fremtiden: 
 
Den kommende sæson vil også byde på mange spændende udfordringer. 
 
Organisatorisk får klubben ny formand, mindst et nyt bestyrelsesmedlem og en ny Klubpro. Opgaver 
og ansvar skal fordeles så vi får udnyttet nye kompetencer og kræfter bedst muligt. 
 
Der skal udarbejdes en masterplan for IT området. Klubbens fremtidige organisation skal overvejes, 
samtidig med at DGU ændrer på sin organisation og dermed den service, der ydes klubberne i 
dagligdagen. Vores nye klubsekretær skal sættes ind i mange større og mindre opgaver, og vi skal 
vænne os til at reservere tider, opbygge turneringer, organisere company days m.m. på en ny 
platform. Udfordringer som utvivlsomt giver ekstra belastninger, specielt i Sekretariat og 
Turneringsudvalg, så Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at udvise tålmodighed og overbærenhed, 
når tingene ikke lige går som de plejede at gøre. 
 
Masterplaner for bane og klubhus skal sættes i værk, samtidig med at vi skal sikre at vores økonomi 
hænger fornuftigt sammen, både nu og i fremtiden. Ressourcer og muligheder skal afvejes og der skal 
løbende evalueres og prioriteres. Såfremt Generalforsamlingen følger Bestyrelsens anbefalinger, vil 
også Begynderudvalget få en stor opgave med at introducere nye medlemmer til AGC. 
 
De langsigtede mål med Junior- og elitearbejdet skal fastlægges og indarbejdes, og AGCs nye 
Erhvervsnetværk skal indkøres samtidig med at PR og annoncering skal optimeres. 
 
 I forventning om at styrke både medlemmers og gæsters muligheder for at spille på vores dejlige 
bane, indfører vi fra sæsonstart nye regler for reservation af starttider, og det vil givet også rejse 
spørgsmål og kommentarer inden vi alle er helt fortrolige hermed. Men hvis vi forsøger at fokusere 
på de muligheder dette giver, er det Bestyrelsens opfattelse at de nye regler vil være til glæde for det 
store flertal af vore medlemmer  
 
Vi kommer således ikke til at kede os med disse, samt de mange andre daglige opgaver, for der er i de 
foregående år er lagt et solidt fundament for det videre arbejde med, at sikre at Asserbo Golf Club 
også i årene fremover vil være en spændende og attraktiv klub for medlemmer og gæster. 
 
Rundt om i GolfDanmark mærker man at krisen kradser. Men hvis vi holder fast i vore visioner, vore 
værdier og fortsat tænker langsigtet, vil AGC ikke kun overleve krisen. Vi vil komme styrket 
igennem som en klub, hvor sammenhold og kvalitet er det der knytter os til Asserbo Golf Club. 
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UDVALGSBERETNINGER 2008 
 
 
Husudvalget 
 
Bødkergården blev erklæret bevaringsværdig, hvilket betød, at den ville vedblive at være vores 
klubhus. Husudvalget anbefalede derfor bestyrelsen at få foretaget en tilstandsrapport af Boligejernes 
Videncenter A/S, den senere omtalte Boliusrapport, hvoraf det fremgik, hvilke 
vedligeholdelsesarbejder, der var nødvendige, både nu og fremover. 
 
Bødkergården er ud over at være et klubhus for golfere også en arbejdsplads, og der mangler 
møderum, depotrum osv. Derfor har husudvalget anbefalet en ”Masterplan”, der udover 
vedligeholdelse også indeholdt en ny servicebygning samt enkelte tilbygninger. Denne plan blev 
forelagt på generalforsamlingen maj 2008. 
 
Efter generalforsamlingen blev en medlemsundersøgelse foretaget. På baggrund af resultatet af 
denne, samt under hensyntagen til den økonomiske ”krise” i samfundet, er ”masterplanen” blevet 
revideret. 
 
Følgende punkter er blevet diskuteret. 
 

• Juniorrum 
• Renovering af omklædningsbygningen 
• Ny servicebygning til bags og depoter 
• Ombygning af restauranten 
• 1. sals lokaler og møderum 
• Udbygning af gavle mod putting green / rangen 
• P-pladsen 
• Gårdspladsen 
• Toiletter i forbindelse med klubstuen 
• Veje og Vejlaug i forbindelse med klubben 

 
Et kritikpunkt har været den manglende kontrol med store opgaver. Husudvalget og bestyrelsen har 
derfor i sæsonen besluttet at finde en totalrådgiver, som kan hjælpe og støtte klubben, samt styre 
tilbud, projekter og håndværkere. Som totalrådgiver for klubben er valgt Tegnestuen Møllestræde 
A/S. Der er indgået en fast aftale om priser for tegninger og beregninger og en fast % sats for ledelse 
af byggeriet, ud fra de bygningsrelaterede priser. 
 
De større vedligeholdelsesarbejder såsom udskiftning af varmeanlægget, el-tjek, vinduer, døre og 
porte, er overdraget til AGCs totalrådgiver, der håndterer tilbud, håndværkere, projektering og styring 
af selve arbejdet. (Boliusrapporten). 
 



 

 16

Ved generalforsamlingen 2009 vil et oplæg til den reviderede ”Masterplan”, samlet af klubbens 
totalrådgiver i et ”katalog”, blive præsenteret. Planen er, at man herfra vil kunne prioritere og vælge 
projekter/faser i takt med klubbens udvikling og økonomi for de kommende 10 år. 
 
Hvad angår veje og Vejlaug er der for Hulgaardsvej kommet et meget stort krav fra kommunen på 
125.000 kr for renoveringsarbejder. En mindre AGC gruppe har fået til opgave at håndtere dette.  
Husudvalget har udarbejdet 3 planer for renovering af P-pladsen samt modtaget input hertil fra Gert 
Nyholm. Der vil blive iværksat en tilbudsrunde for de tre oplæg til renovering af P-pladsen. 
Hovedformålet med dette arbejde er at friholde Bødkergaardsvej for parkering, så eventuelle 
udrykningskøretøjer kan passere frit. 
 
Gerd Stafanger 
 
 
Juniorudvalget 
 
Selvom de sportslige resultater ikke helt har levet op til vores forventninger, har 2008 på godt og ondt 
været en meget spændende sæson for juniorer og ledere i AGC. 
Vores sommerlejr blæste og regnede næsten væk. Telte blev blæst omkuld, og 
Stablefordmesterskabet blev afviklet i slagregn, men alligevel blev sommerlejren en stor oplevelse for 
alle. Alene det at vi måtte overnatte i selve klubhuset, skabte en hyggelig stemning og et tæt 
sammenhold, når vi drak spandevis af kakao og sov sammen foran ilden i kaminen. 
Juniorudvalget blev i forsæsonen udvidet med hele 3 personer. Thomas Danner Olsen trådte til med 
ansvar for de helt små, og Sebastian Løkke og Nikolai Jørgensen trådte ind som repræsentanter for 
juniorerne selv. Alle de tre nye medlemmer har givet udvalget ny energi og mange gode input, der har 
hjulpet med at sikre at vore aktiviteter er i tråd med ønsker og behov for såvel juniorerne som 
forældre. 
 
Efter en del år med en meget lille pigegruppe, er der rigtig kommet gang i pigerne i år.  Steen 
Sørensen og Hanne Jensen påtog sig opgaven som kontaktpersoner, og de har gjort et stort og kærligt 
arbejde for at bygge gruppen op. De fik efter en lidt tøvende start gang i et pigehold i Mini 
turneringen, og flere af pigerne deltog på sommerlejren.  DGU gør en stor indsats for pigerne, hvilket 
Hanne og Steen har fulgt godt op på, bl.a. på ”Girls Only” ture med pigerne, og der er en rigtig god 
stemning blandt pigerne. Jeg glæder mig til følge deres udvikling i tiden, der kommer, og jeg er 
sikker på at vi om få år igen ser AGC piger blandt de bedste i landet.  
 
Igennem flere år har vi satset på at bygge en bred og stærk juniortrup op helt fra bunden, og denne 
indsats giver stadigt bedre resultater.  
Vi ser mange AGC talenter vokse stærkt frem, og talentudviklingsprojektet under Claus Hagdrup og 
Mikes ledelse har givet fremgang på alle fronter. Vore bedste juniorer markerer sig blandt de bedste i 
deres årgange, og vi har oprettet et talentspirehold for at give den næste bølge de bedst mulige 
betingelser for at følge i deres ældre kammeraters fodspor. 
 
Victor Henum er ubetinget vores dygtigste junior og er nu med meget stor sandsynlighed på vej ind i 
junior-landsholdstruppen. Hvis vore andre talentjuniorer formår at holde gejsten oppe, vil jeg ikke 
blive spor overrasket, hvis vi om et par år finder en eller to andre AGC juniorer på juniorlandsholdet. 
Viljen, gejsten og talentet er der i hvert fald, og AGC og juniorudvalget vil fortsat gøre hvad vi kan 
for at støtte deres udvikling. 
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Vore juniorer har været flittige deltagere på DGUs juniorkurser. Victor Henum har gennemført Talent 
3 og 4. Mads Hagdrup, Nikolai Jørgensen og Jeppe Andersen har været igennem talent 2. Erik 
Rasmussen, Sebastian Løkke og Lucas Grahn har været på Talent 1, og Gustav Melbrandt, Robert 
Nørgaard, Lauritz Fredgaard, Victor Sidal, Jon Terkildsen, Mads Krogh, Leif Rasmussen, Tobias Høi 
og Oliver Egelskov har i styrtregn gennemført 1.Tee kurset, så de nu er klar til at fortsætte på DGUs 
talentkurser, når alder og handicap giver mulighed herfor.  
For at styrke træningen og udviklingen af de mindre juniorer, har vi haft Jesper Nielsen og Martin 
Rosenkjær på Juniortrænerkurser, og flere af vore bedste juniorer er trådt til som hjælpetrænere for 
Mike og Jesper på vore golfspirehold. Det er en udvikling, som glæder mig meget, og som jeg tror vil 
være med til at skabe et stærkere sammenhold iblandt vore juniorer og være med til at skabe de 
fremtidige ledere i AGC. 
 
En ny intern turnering har set dagens lys i år: Asserbo Mini Tour på par-3 banen for de mindste. 
Denne turnering har været en stor succes og har løftet spil og spilforståelse til nye højder for mange 
af de små.  Asserbo Junior Tour, som vi indførte for de større mere erfarne sidste år, fik vi i år 
udvidet med en B-række for de mindre erfarne, så nu kan vi med glæde berette at vi har faste 
turneringsaktiviteter for alle vore juniorer. Over halvdelen af vore juniorer har deltaget i disse to 
turneringer i løbet af året. 
 
Vores venskabsturneringsprogram er også blevet udvidet i år. Ud over turneringen mod Mølleåen / 
Frederikssund og ”landskampen” mod vore svenske venner fra Bäckavattnet, har Frank Melbrandt 
været AGCs primus motor i at få en par-3 kant turnering for de mindste i faste rammer. Disse 
turneringer vil også være at finde på programmet til næste år. 
Juniorafdelingen stod også for en nyskabelse i AGC, nemlig indførelsen af et AGC 
Kortbanemesterskab. Vi udfordrede alle AGC medlemmer til at dyste om, hvem der kan gå par-3 
banen i færrest slag. Det blev en rigtig spændende turnering, hvor vores professionelle Lasse Jensen 
som den eneste formåede at gå de 6 huller under par og dermed vinde titlen som AGC 
Kortbanemester. Det bliver interessant at se, om denne lidt alternative turnering finder fodfæste 
blandt flere af vores medlemmer fremover. 
 
Juniorafslutningen blev i år en stor succes med hele 44 deltagende i Juniorsponsorturneringen og et 
fyldt klubhus, da vi skulle overrække præmier i vore løbende turneringer. Vinder af Asserbo Mini 
Tour blev en stolt Oliver Bjørnskov, og Sebastian Løkke vandt i fornem stil Asserbo Junior Tour for 
de større juniorer. Juniorsponsorturneringen blev vundet af Nikolai Jørgensens hold med Ib Høi, 
Birgit Thomsen og Christian Danner Olsen som medspillere. 
 
Titlen som Årets junior blev delt mellem Sebastian Løkke og Nikolai Jørgensen, som begge har ydet 
en forbilledlig indsats for deres kammerater. De har trofast stillet op til alle turneringer. De har 
velvilligt hjulpet Mike og Jesper med træningen af de mindre juniorer, og de har sidst men ikke 
mindst gjort et godt stykke arbejde som nye medlemmer af Juniorudvalget, hvor de har bidraget med 
velvalgte inputs der har hjulpet os med at sikre at Juniorafdelings aktiviteter er afstemt med 
juniorernes behov og ønsker. Stort til lykke med titlen. Den er velfortjent, og begge har uden tøven 
givet tilsagn om at fortsætte indsatsen i næste år. 
 
Efter præmieoverrækkelserne havde jeg fornøjelsen at takke vore sponsorer for deres uselviske og 
mangeårige støtte til juniorarbejdet i AGC. Niels Børge Thomsen har igennem mange år støttet os 
med bolde til turneringsspillere og som præmier. Dansk Revision v/Jakob Løkke har de sidste to år 
støttet os med poloshirts til vore turneringshold, og Jakob har givet tilsagn om at fortsætte dette 
initiativ også til næste år. Mike bidrager også til disse poloer gennem en nedsat salgspris, og 
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herudover har Mike støttet os med præmier til AGC Kortbanemesterskabet og gaver til deltagerne i 
vores venskabsmatcher. Mike har også skaffet fine præmier til Asserbo Junior Tour fra sin leverandør 
Wilson. Flere forældre og pårørende har også støttet med bolde, teepinde og andet merchandise. Sidst 
men ikke mindst er vi igen i år blevet tildelt et legat fra Dir. J. P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge’s 
legat (Lund & Bugge fonden), hvilket i år igen faldt på et tørt sted, da vi skulle genanskaffe det store 
telt, som blæste i småstykker til vores sommerlejr.  
Til sidst fik vi takket vore trænere, restaurationen, greenkeepere og sidst men ikke mindst 
sekretariatet for deres mange positive bidrag til at gøre vore aktiviteter til en succesoplevelse for vore 
juniorer. 
 
Vores formand, Peter Fredgaard, udråbte det traditionelle leve for AGC, og med et gjaldende         
”A-G-C” hængende i klublokalet lukkede vi sæsonen 2008 med en tilfreds og mæt fornemmelse i 
hele kroppen efter en lang og god sæson. 
 
William Grahn 
Formand for Juniorudvalget. 
 
 
Turneringsudvalget 
 
I 2008 har vi afholdt 13 klubturneringer, Invitationsturnering, Company Day, klubmesterskaber, 5 
åbne turneringer samt sociale arrangementer som Ruths’s April Scramble, Asserbo Cross Country, 
Andeturnering og Juleturnering.  
 
Årets klubmestre blev 
 

• Damer  Marie Boe Laumann 
• Herrer  Jackie Larsen 
• Piger  Ej gennemført 
• Drenge  Victor Henum 
• Mid-age damer  Ej gennemført 
• Mid-age herrer  Jackie Larsen 
• Senior damer  Lis Tvede 
• Senior herrer  Steen P. Nielsen 
• Veteran damer  Birgit Munck 
• Veteran herrer  Niels Kirk 
• Begyndere  Ej gennemført 

 
Igen i år afholdt vi ”Ruth’s April Scramble”. Den indkomne turneringsfee blev - sammen med et på 
dagen indsamlet beløb - sendt til Kræftens Bekæmpelse. På samme præmisser gentager vi turneringen 
i 2009 - blot med nyt navn ”Ruth’s Scramble”. 
 
Invitationsturneringen 2008 blev afviklet med succes. De senere år har vi afprøvet flere ”modeller” 
for denne turnering - med varierende held. I 2008 testede vi en ”ren” AGC deltagelse, og da det ser 
ud til at være en bæredygtig form, gentager vi formen i 2009. 
En stor del af succesen kan henføres til det efterfølgende aften arrangement, hvorfor det atter bliver 
en del af turneringen i 2009. 
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Desværre måtte vi aflyse BROLF på grund af for få tilmeldinger. Efterfølgende har vi erfaret at det 
ikke var manglende interesse, men uheldige omstændigheder, der var årsag til den manglende 
tilslutning. Derfor har vi besluttet at medtage turneringen i 2009 programmet - blot med den lille 
ændring, at der nu er åbnet op for en ekstern deltager. 
 
Af vejrmæssige årsager blev ”Udvalgsturneringen” desværre også aflyst. En vedvarende og voldsom 
regn havde gjort banen uegnet til spil. I stedet gennemførte vi et bingo spil, og mange præmier, højt 
humør og Mikkels dejlige frokost gjorde, at de mange frivillige hjælpere – trods manglende golf – fik 
en dejlig dag ud af det. 
 
Turneringsudvalget har evalueret sæsonen og konstateret en tilfredsstillende deltagelse i vore 
klubturneringer – en positiv og opadgående trend, der har været gældende de seneste par år.  
 
I løbet af året har der været et godt samarbejde med ”Klubber i Klubben” (KIK). I 2009 vil vi 
udbygge dette samarbejde i alles interesse. 
 
Turneringsudvalget takker greenkeeperstaben for en fantastisk bane i 2008. En tak til Sekretariatet for 
den store støtte samt endelig til alle de frivillige, der hjalp hele året. 
 
Svend Aage Andersen 
 
 
Eliteudvalget  
 
Udvalgsmedlemmer:  Mike Tulloch, Niels Jørgensen, Lars Bugge, Christian Pein (formand)   
 
Året 2008 var på flere punkter meget tilfredsstillende for eliten i Asserbo.  
 
2 piger på Ladies European Tour – (også i 2009)   
En bronzemedalje til dameholdet i Nykredit Elitedivisionen    
En 5. plads i Nykredit Masters på Simons (Ladies European Tour)  
En spiller indlemmet i DGU´s junior observationstrup  
 
Målsætningerne er til fulde blevet opfyldt, og der er grund til at være stolt over disse markante 
præstationer.  
 
Julie Tvede & Anne Norman Hansen er navnene bag de 2 på Ladies European Tour (LET).  
Julie fik bl.a. via sin 5. plads i Nykredit Masters manifesteret sig på LET, og sluttede året som nr. 61.  
Anne havde sine kvaler i sit debut år på LET, og måtte med en placering som nr. 152 på tour skole 
igen. Hun har klaret sig fint, og har i 2009 adgang til de fleste turneringer på LET.   
 
I Nykredit Elitedivisionen havde Asserbo´s damer i 2007 placeret sig i top 8 i Danmark.  
I 2008 skulle de bevise, at det ikke var en tilfældighed. Og gennem sæsonen, på turné i Haderslev, 
Odense, Vejle & Asserbo beviste Carina, Marie, Anne, Julie, Sofie, Louise & Mette, at de besad det 
der skal til på golfens topniveau, nemlig at holde hovedet koldt og wedgen varm i de rigtige 
situationer. Bl.a. fik de senere danmarksmestre fra Sønderjyske Eagles kun 1 point ud af 4 mulige 
mod Asserbo i grundspillet. Bl.a. dette betød, at Asserbo var i finalespillet om medaljerne.   
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Denne sidste eksamen stod på Odense Eventyr i en blæsende men flot efterårsweekend. Et nederlag 
lørdag til et stærkt spillende hold fra Hillerød knuste gulddrømmene, men søndagens bronzekamp 
mod Rungsted blev vundet i sikker stil.  
 
5. pladsen på LET, i Nykredit Masters på Simons Golf Club, tilhørte 100% Julie. Efter en lidt blød 
start med 75 & 71 fik Julie på sidstedagen demonstreret sit enorme potentiale og skød en 68´er. Og 
kombineret med hendes positive tilgang til spillet og gode humør fik hun masser af nye fans.  
  
Victor Henum har siden sine første spæde skridt på vor bane været grebet af spillet og dets finesser. 
Efter hårdt arbejde, hvor sæsonen 2008 gav rigtigt gode resultater, kom bonusen i form af en plads i 
Dansk Golf Unions junior observationstrup. Et stort tillykke, og vi er sikre på, at Victor er at finde i 
toppen af de større amatørturneringer i 2009.   
 
Vore herrehold har i 2008 påbegyndt et generationsskifte. Det påvirkede dog ikke resultaterne 
synderligt. Vort 2. hold rykkede fra danmarksserien op i 4. division, og 1. holdet forblev i 2. division 
efter nogle meget spændende afslutningskampe.  
  
Vi håber, at generationsskiftet & indslusningen af de nye unge spillere bliver smertefri & spændende 
i 2009, og håber på flere gode resultater.        
  
På eliteudvalgets og bestyrelsens vegne vil jeg gerne sig tak til spillerne og ledere for indsatsen i 
2008. Atter var der gode og meget nervepirrende oplevelser, hvilke gav os alle – både spillere og 
ledere - lysten til at fortsætte jagten på guldet i 2009.   
 
Baneudvalget  
 
Greenkeeperstaben på Vejleholm har – bortset fra vintermånederne, hvor ferie og afspadsering er 
afviklet – været fuldt bemandet i hele sæsonen, idet eleven, Kristian Kjær, efter endt uddannelse blev 
ansat medio oktober. Arbejdet er til stadighed udført til udvalgets fulde tilfredshed, og specielt i marts 
måned har der været travlhed, da der udover de planlagte vinterarbejder på værkstedet og på banen 
har skullet foretages græsklipning, topdressing, gødskning m.m. op til åbning af sommergreens 1. 
april. 
 
Vinteren var meget mild, og først i marts måned (uge 12-13) oplevede vi et mindre snelæg. April 
måned var lun, og banen incl. greens blev snart god og spilbar. Maj måned var varm og meget tør, og 
i slutningen af måneden og langt ind i juni fik vi en lang periode med afsvedne fairways. I løbet af 
sommeren faldt dog så megen nedbør, at forholdene normaliseredes. Som eftervirkninger af den lange 
tørkeperiode var græsset på fairways mange steder gået ud i pletter, og i løbet af efteråret blev der 
foretaget vertikalskæring af alle fairways samt eftersåning. 
 
På baggrund af en aftale mellem DGU og Miljøministeriet om en betydelig reduktion – og på sigt 
total udfasning – af brugen af pesticider på golfbaner er der fra 2008 anlagt forsøg med 
gødningsmængder, vertikalskæring, strigling og topdressing af fairways. Målet er, at plejestrategierne 
kan bekæmpe ukrudt uden brug af herbicider og samtidig sikre fairways med en høj spillekvalitet. 
Et af forsøgene er i foråret anlagt på hul 9`s fairway ( et tilsvarende på Furesø ) af Skov & Landskab 
under Kbh`s Universitet og vil løbe over en 3-årig periode. Anlæg og drift af forsøget foreståes af en 
Phd-studerende med praktisk bistand af klubbens greenkeepere, og selvom arbejdet udføres i den 
almindelige arbejdstid, har det ikke været den store gene for spillet på banen. 
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I løbet af året har der i bestyrelsen og baneudvalget været drøftelser af den foreløbige udviklingsplan 
for banen, og det blev i september besluttet at anmode den kendte banearkitekt Line Mortensen om, at 
udarbejde en rapport med forslag til optimering af banelayout hul for hul. Planen skal danne grundlag 
for de kommende forbedringer i en 10-årige periode. 
Line Mortensen har gennemgået banen et par gange sidst på året og finder, at der er gode muligheder 
for at forbedre banen såvel spillemæssigt som æstetisk. Den endelige rapport forventes efter et 
præsentationsmøde at blive afleveret i begyndelsen af 2009 (inden generalforsamlingen). 
Baneudvalgets budget har i 2008 været 3.011.000 kr. På trods af stigende personaleomkostninger er 
det ved besparelser på diverse materialeudgifter, forandring af bane m.m. lykkedes at holde 
budgetrammen og tilmed slutte med et overskud på 82.000 kr total set. 
 
 
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 kontinuert kvalitetsforbedring for klubben fire 
hovedområder. Dette til gavn for medlemmer, gæster, bestyrelsen, samt klubben generelt. 
 
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 2008: (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 2008 besluttede Serviceudvalget at Klubchefen skal afholde ugentlige ledergruppemøder med de 
fire hovedområder i klubben. Der udarbejdes for hvert møde en aktivitetsplan for den kommende uge, 
samt en plan over nødvendige forbedringer og ønskelige forbedringer for den næste måned. 
 
Det har igennem 2008 vist sig, at disse ugentlige ledergruppemøder har formået at behandle og 
håndtere de fleste indkomne forslag til forbedringer og mange er iværksat. 
 
Det vil sige at Serviceudvalget fremover skal fokusere på de større/innovative forbedringer. 
Dette i tæt samarbejde med de øvrige udvalg i klubben, for at undgå overlap i aktiviteterne. 
 
I 2008 blev der for Serviceudvalget udarbejdet en forretningsorden og en procedure for 
sagsbehandling af indkomne forslag. 
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Eksempler på indkomne forslag behandlet i 2008: 
 

- P-plads forbedring   Plan herfor er udarbejdet. 
- Next tee skilte på banen  Skilte er fremstillet og opsat. 
- Orden og ryddelighed i containergården Procedure er indarbejdet. 
- Betalingsterminal til greenfee  Er købt og opsat. 
- Nye møbler til Restauranten  Ikke gennemført 
- TV storskærm til info  Er købt og opsat 
- AGC tøj til de ansatte  Ikke gennemført 
-     Flere børster ved vaskepladsen  Købt og opsat 
 

Har du forslag til forbedringer eller besparelser, er du velkommen til at kontakte udvalget direkte, 
eller sende en mail til agc@agc.dk 
 
 
Ordens- og regeludvalget  
 

• Udvalget har i årets løb ikke modtaget klager til behandling. 
 

• Diverse rådgivning i forbindelse med konkrete turneringsproblemer samt diverse 
regelspørgsmål fra medlemmer. 

 
• Regelundervisning af juniorer. 

 
• Regelundervisning af elitehold. 

 
• Regeleftermiddag for interesserede medlemmer. 

 
• Udvalget har i perioden bestået af: Lars Bugge, Claus Hagdrup og Henrik Hove Andersen. 

 
 
Baneservice  
 
Sæsonen startede med et evalueringsmøde og et planlægningsmøde. Otte medlemmer havde meldt sig 
til at køre baneservice, fordelt over ugens hverdage. Det er svært at finde personer, som vil køre i 
weekends. 
 
Heldigvis viste sæsonen sig fra den gode side, med hensyn til ”greenfeetyve”. Der var heller ikke 
nogen undskyldninger for manglende betaling, da vi har opsat betalingsterminal i greenfeepassagen, 
så alle har mulighed for at benytte betalingskort, hvis Shoppen skulle være lukket. 
 
 4:04 er stadig et fokus område, som er tiden for 18 huller spillet af en 4-bold. Baneservice observerer 
til stadighed besvær med at lukke igennem, selvom det faktisk er ganske let. 
 
Aftalen med Baneservicevognen, udløber i 2009, så der skal planlægges en ny løsning. 
 
Baneservice har i sæsonen haft kontakt til andre klubber for at høre om deres måde at håndtere dette 
på. Der er heldigvis ikke så mange der bliver taget i at snyde med greenfee mere, men andre 
afvigelser observeres ofte. 
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Regnskabsberetning for regnskabsåret 2008 
 

Generelt 
Der er ingen praksisændringer ved aflæggelsen af årsrapporten for 2008 i forhold til 2007. 
 

Resultatopgørelsen 
Resultatet for 2008 kan opsummeres som følger: 
 
Beløb i DKK 1000.  2008 2008 2007 
   Real. Budget Real. 
 
Indtægter   8.099 8.288 7.961 
Omkostninger  6.946 7.024 6.667 
Resultat før afskrivninger  1.153 1.264 1.294  
Afskrivninger/leasing     581    573    637 
Finansielle poster, netto     645    648    641 
Nettoresultat       -73      43      16 

Indtægter 
De samlede realiserede kontingentindtægter og indskud blev ca. DKK 103.000 højere end budget.  
 
Diverse indtægter DKK 20.000 lavere end budget. 
 
Greenfee og companydays blev ca. DKK 250.000 lavere end budgetteret på grund af svigtende 
greenfeeindtægter. Administrationen blev ca. DKK 22.000 højere end budgetteret, således en netto 
nedgang i forhold til budget på DKK 272.000. 
 
Sponsorindtægter blev DKK 51.000 lavere end budget. Netto bidrog sponsorindtægter med DKK  
231.000  for sæsonen. (sponsor gaver med værdi er ikke medregnet) 
 
Turneringsindtægterne blev ca. DKK 56.000 højere end budgetteret, hvilket skyldes flere deltagere i 
turneringer end budgetteret. Administrationen af turneringer var ca. DKK 8.000 under budget, således 
en netto fremgang i forhold til budget på DKK 64.000. 
 
Juniorafdelingens indtægter blev netto ca. DKK 27.000 lavere end budgetteret. De samlede 
omkostninger blev ca. DKK 32.000 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 5.000. 
 

Omkostninger 
Omkostninger i alt blev på i alt DKK 6.946.168 hvilket er DKK 278.770 højere end 2007 og ca. DKK 
77.000 lavere end budget for 2008. 
 
Samlede udgifter til sekretariat blev på i alt på ca. DKK 942.000, hvilket er ca. DKK 13.000 over 
budget. Der er både positive og negative afvigelser.            . 
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Administrationsomkostningerne i sekretariatet blev ca. DKK 508.000, svarende til en overskridelse 
på ca. DKK 36.000 i forhold til budget og ca. DKK 27.000 i forhold til 2007. Afvigelsen til budget 
skyldes både positive og negative afvigelser. 
 
IT-udvalget har udgifter på ca. DKK 19.000 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 28.000 i forhold til budget. Der er både positive og 
negative afvigelser i forhold til budget. 
 
Det skal bemærkes, at der i det realiserede tal for 2008 indgår en hensættelse til vedligeholdelse af 
Hulgårdsvej på i alt DKK 125.000.  
 
Beløbet er det krav der er fremsendt til Asserbo Golf Club. Da klubben ikke er enig i størrelsen af 
beløbet forventes det, at der vil komme en retssag. I denne forbindelse kan klubben forvente lignede 
krav fra andre vejlaug der støder op til Asserbo Golf Clubs arealer. 
 
Baneudvalget havde en højere lønudgift på DKK 121.000 i forhold til budget. Dette skyldes generelt 
øget brug af mandskabstimer i greenkeeperstaben. 
 
Øvrige personaleomkostninger påvirker resultatet negativt med ca. DKK 14.000 i forhold til budget.  
 
Banedriften forbedrer resultatet med ca. DKK 97.000 i forhold til budget, hvilket skyldes besparelser 
på området. 
 
Vedligeholdelse – baneudvalgsomkostninger forbedrer resultatet med ca. DKK 40.000 i forhold til 
budget, hvilket skyldes bevidste besparelser. 
 
Driften af Vejleholm forbedrer resultatet med ca. DKK 52.000, hvilket skyldes konkrete besparelser. 
 
Administrationen af baneudvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 28.000 i forhold til budget. 
 
Sportsudvalget påvirker resultatet i overensstemmelse med budget. 
 
Trænerudvalget forværrer resultatet med ca. DKK 47.000 i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes 
afregning af ekstra timer i forbindelse med elite og juniorarbejdet. 
 
Festudvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 8.000 i forhold til budgettet. 
 
Baneserviceudvalget forbedrer resultatet med ca. DKK 3.000 i forhold til budgettet. 
 
Afskrivningerne blev ca. DKK 8.000 højere end budgetteret. 
 
Renter netto forbedrer resultatet med DKK 3.000 i forhold til budgettet. 



 

 25

Balancen 
Primo 2008 udgjorde den fri egenkapital DKK 1.633.964 og den samlede egenkapital DKK 
6.133.964. Ved årets afslutning var disse tal DKK 1.561.142 i fri egenkapital og en samlet 
egenkapital på DKK 6.061.142. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat DKK  -72.824 
Ændring i egenkapital   - 72.824 
 
Likviditet 
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år og for den forventede udvikling 
i 2009. Den samlede likviditet ultimo 2008 androg i alt ca. DKK 116.000. 
 
 
 
Budget 2009 
 

Resultat 
Budgettet udviser et forventet overskud for 2009 på DKK 643.000.  
 
Indtægter 
I år foreslås der kontingentforhøjelse med ca. 3 %, indskuddene bibeholdes uforandret. Leje af skabe 
sættes lidt i vejret fra den kommende sæson. I alt budgetteres der med en indtægtsstigning på DKK 
1.356.000 i forhold til regnskabet for 2008, hvilket overvejende skyldes den foreslåede 
kontingentforhøjelse, samt budgettering af optagelse af yderligere 50 nye medlemmer.  I alt udgør 
den budgetterede indtægt i forbindelse med optagelse af yderligere medlemmer DKK 708.000 
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger før afskrivninger og renter forventes at blive ca. DKK 521.000 større end 
for regnskabsåret 2008. 
 
Udvalg 
Sponsorudvalget forventes at bidrage positivt til resultatet med netto DKK 312.000. 
 
Turneringsudvalget forventer at indtægterne fra turneringer stiger med ca. DKK 21.000, og udvalgets 
samlede omkostninger forventes at stige med ca DKK 88.000 i forhold til realiseret for 2008.   
 
Baneudvalgets omkostninger forventes at stige ca. DKK 250.000 i forhold til realiseret for 2008. 
Stigningen ligger hovedsageligt på lønninger og banedriften med DKK 171.000. 
 
Husudvalget forventer en stigning i omkostningerne med i alt DKK 111.000 i forhold til realiseret for 
2008. 
Sekretariat og administration forventer en stigning i omkostningerne på ca. DKK 50.000 i forhold til 
realiseret for 2008. 
 
IT-Udvalget forventer et fald i omkostningerne på ca. DKK 41.000 i forhold til 2008. 
 
Festudvalget forventer, at de samlede omkostninger til arrangementer bliver ca. DKK 32.000 lavere 
end 2008. 
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Afskrivninger mv. 
De samlede afskrivninger forventes, at blive i alt DKK 54.000 højere i forhold til realiseret for 2008. 

Finansielle indtægter og udgifter 
De samlede indtægter og udgifter forventes netto at blive DKK 65.000 højere end realiseret for 2008. 
Stigningen skyldes budgettering af låneoptagelse. 
 
Investeringer: 
Det forventes, at de samlede investeringer for 2009 vil udgøre ca DKK 4.908.000, som kan 
specificeres således 
 
Maskiner og driftsmateriel   318.000 
Baneændringer     170.000 
P-plads      150.000 
Bygninger                                                               4.270.000 
  
 
I alt DKK                     4.908.000 
 
 
 

Likviditet 
Likviditetsbudgettet for 2009 forventes at forbedre likviditeten med ca. DKK 169.000. Den samlede 
likviditet ultimo 2009 forventes at ligge på ca. DKK 285.000. 

Generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2008 til generalforsamlingens godkendelse, herunder at årets 
resultat overføres til egenkapitalen. 
 
Asserbo den 10. marts 2009 
 
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 
2008 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 2009 
 
 

Bestyrelsen består af: 
 
 
Peter Fredgaard Jakob Løkke Svend Aage Andersen William Grahn 
formand hon. kasserer 
 
 
 
Michael Tvede Christian Pein Jakob Andersen Skriver Gerd Stafanger 
næstformand                      hon. sekretær   
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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 2008 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
København, den 10. marts 2009 
 
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. 
 
 
 
 


