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Bestyrelse og personale per 31.12 2009 i Asserbo Golf Club: 
 
Bestyrelsen 
 
William Grahn  (Formand) 
Michael Tvede  (Næstformand) 
Jakob Løkke   (Hon. kasserer) 
Christian Pein  (Hon. sekretær)   
Jakob Andersen Skriver 
Svend Aage Andersen 
Gerd Stafanger 
Per Knudsen 
 
Sekretariat 
 
Arne K. Larsen  (Klubchef) 
Dorthe Moos   (Klubsekretær) 
Anita Neesgaard  (Bogholder) 
 
Greenkeepere 
 
Steen Mikael Petersen  (Chefgreenkeeper) 
Holger Morten Larsen  (Greenkeeperassistent) 
Kim Borg Henriksen  (Greenkeeper) 
Jackie Larsen  (Greenkeeper) 
Kristian Kjær  (Greenkeeper) 
 
Pro 
Landström Golf Academy 
 
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 28. marts 2010 i Asserbo Golf Club. 
 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslår Svend Frandsen, medlem af Asserbo Golf Club.      
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
Formanden gennemgår bestyrelsens beretning.  
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: 
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 
Formanden gennemgår årsregnskabet. 
Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 4:                                                                                                          
Fremlæggelse og godkendelse af budget, kontingenter, gebyr, leje og indskud. 
 
Formanden gennemgår budgettet for 2010. Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale. 
 
 
Bestyrelsen i AGC stiller følgende forslag til kontingent for 2010:     
                        
           Kontingent              Indskud         
År 2009 2010 2009       2010 
Aktive 
seniorer: 

6.160 6.350 8.020 8.020 

Aktive 
seniorer 
hverdag: 

5.230 5.400 8.020 8.020 

Aktive yngre 
seniorer: 

3.750 3.860 4.650 4.650 

Aktive 
ynglinge: 

2.340 2.410 1.430 1.430 

Aktive 
juniorer: 

1.610 1.660 1.015 1.015 

Passive alle: 850 900*   
* Fra 2011 opkræves det fulde kontingent for passive medlemmer i 1 rate i januar.. 
 
 
Bestyrelsen foreslår, at 

- kursen for medlemsobligationer for kalenderåret 2010 fastsættes til kurs 140, jfr. vedtægternes 
§ 15 stk. 1 

- prisen på obligationer for kalenderåret fastsættes således til kr. 7.000,- jfr. § 15 stk. 6  
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Bestyrelsen har fastsat følgende priser gældende for 2010:        
 
Emne 2009 2010 
Scooterpladsleje:  1100 1100 
El-skab 80 cm: 700 700 
El-skab 60 cm: 650 650 
Skabsleje 60 cm: 550 550 
Skabsleje 40 cm:  450 450 
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. 
Ved rykker er gebyret på 300,- kr (fra 1. marts) 
 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Forslag fra bestyrelsen.  
 

1. Bestyrelsen foreslår, at hensættelsen til investeringer i bygninger og anlæg, tkr. 238 frigives til 
medfinansiering af investeringer i 2010. 
 

2. Bestyrelsen foreslår, at det igangværende regnskabsårs akkumulerede overskud fremover løbende kan 
anvendes til investering i forbedring af klubbens bygninger og anlæg. 
 
Begrundelsen for begge disse forslag er at: 

• klubben fortsat står overfor påtrængende og nødvendige investeringer i vore bestræbelser på at 
holde bygninger, anlæg og arbejdspladser i tidssvarende og god stand. 

• det er Bestyrelsens opfattelse, at generalforsamlingsbeslutningen i 2009 om hensættelse af 
indtægterne fra medlemsforøgelsen ikke havde til hensigt at bremse investeringer for egne 
midler, men var et udtryk for at generalforsamlingen ikke ønskede at klubben lånefinansierer 
investeringer i et finansielt usikkert klima. 

• Bestyrelsen derfor besluttede at låse klubbens samlede omkostninger fast på 2008 / 2009 
niveauet kun med tillæg af en mindre inflatorisk stigning, således at alle indtægter fra 
forøgelse af antallet af medlemmer automatisk vil indgå i et forøget overskud, der kan 
finansiere vore investeringer. 

Ad dagsordenens punkt 6: 
Forslag fra medlemmerne. 
 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 



 

 7 

Ad dagsordenens punkt 7: 
Valg af formand 
 
Formanden er ikke på valg. 
 
Ad dagsordenens punkt 8: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende medlemmer er på valg: 
-   Christian Pein  (ej villig til genvalg) 
-   Jakob Skriver  (ej villig til genvalg) 
-   Jakob Løkke  (ej villig til genvalg) 
 
Bestyrelsen anbefaler Jens Fredgaard Schiander, Ulla Rosenkjær Kristiansen, og Claus 
Hagdrup til valg som nye medlemmer af bestyrelsen. Det er vores opfattelse, at disse kandidater vil 
medvirke til at sikre den vedtagne strategi om at Asserbo Golf Club skal forblive en uafhængig og 
medlemsejet golfklub med en stærk forankring i vores historie og stolte traditioner. 
Herudover har de efter vores opfattelse alle personlige kvalifikationer og en baggrund, der vil være et 
stort aktiv for klubben på kort som på langt sigt. 
 
Jens Fredgaard Schiander er 28 år og har været medlem af AGC siden han startede som 6 årig 
junior. De seneste 10 år har Jens befundet sig blandt klubbens bedste elitespillere, har gjort sig som 
playing pro, og har for nærværende et hcp på +0,1. Jens har en erhvervsmæssig baggrund indenfor 
økonomi og er respekteret i klubben for sit positive engagement i klubbens aktiviteter. Jens er ud af 
en stor familie af AGC medlemmer og som repræsentant for den yngre generation, vil han være en 
velkommen fornyelse i klubbens ledelse. 
 
Ulla Rosenkjær Kristiansen er 58 år og har været medlem af AGC siden 1975. Ulla har i flere 
omgange været juniorleder og har spillet på klubbens damehold i sine yngre dage. P.t. spiller Ulla 
solidt til hcp 17,2 – ofte sammen med sin mand og deres to voksne drenge. Ulla er uddannet jurist og 
har de seneste 30 år undervist i erhvervsret på handelsgymnasiet. Ulla er meget engageret i klubbens 
sociale liv og bringer herudover værdifulde erfaringer fra andre bestyrelsesposter med i baggagen. 
 
Claus Hagdrup er 53 år og har været medlem af AGC siden 1965. Claus har en fortid som 
elitegolfer, bl.a. på juniorlandsholdet, har deltaget i VM og markerede sig i mange år på AGC’s 
divisionshold. Med et hcp på 4,6 spiller Claus stadig en habil gang golf. Claus har en civil baggrund 
som ingeniør og arbejder som udviklingschef indenfor IT systemer. Claus har tidligere været medlem 
af AGC’s bestyrelse og deltog aktivt i udvidelsen af banen til 18 huller. Siden har Claus igennem 13 
år siddet i DGU’s bestyrelse og bringer derfor en stor indsigt i udviklingen af golf i Danmark med 
sig, og de seneste år har Claus påtaget sig ansvaret for AGC’s talentudvikling. 
 
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 
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Ad dagsordenens punkt 10: 
Eventuelt : 
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BESTYRELSENS BERETNING  
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i marts som følger: 

• William Grahn:   formand, junior udvalget, bane udvalget, DGU, ERFA gruppe. 
• Michael Tvede:    næstformand, handicap udvalget, O&R udvalget. 
• Jakob Løkke:    hon. kasserer, økonomi udvalget, IT udvalget. 
• Christian Pein:    hon. Sekretær, sports udvalget. 
• Gerd Stafanger:    hus udvalget, begynder udvalget. 
• Jakob Skriver:    PR udvalget, historisk udvalg. 
• Sv. Aa Andersen:  turnerings udvalget, klubber i klubben, service udvalget. 
• Per Knudsen: sponsor udvalget, fest udvalget, offentlige myndigheder. 

 
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 møder inkl. det årlige weekend seminar i november. 
Samarbejdet i Bestyrelsen har været velfungerende, og de enkelte bestyrelsesmedlemmers forskellige 
kompetencer har bidraget til at bestyrelsesarbejdet er forløbet i en god og positiv atmosfære. 
 
Fokus for bestyrelsen har været at sikre, at AGC også fremover forbliver en klub, der fastholder og 
tiltrækker nye medlemmer. Bestyrelsesarbejdet i 2009 har derfor i høj grad drejet sig om at få fastlagt 
mål og strategier for fremtiden.  
 
Sæsonen 2009 bød på mange udfordringer:  
Finanskrisen, nyt bookingsystem, nyt regnskabssystem, ny træner, ny forpagter af proshoppen, ny 
klubsekretær, ny formand og sidst men ikke mindst indslusning af de mange nye medlemmer. 
To trænerskifter indenfor et år kan ikke undgå at give uro, men det er Bestyrelsens opfattelse, at vi 
med ansættelsen af Kristian Møller Ravn som ny Klubpro har fundet den helt rigtige til Asserbo Golf 
Club. Vi har en klar forventning om, at Kristian bliver et stort aktiv i vores bestræbelser for at sikre 
en fortsat god udvikling for klubben.   
 
Der skal fra Bestyrelsens side lyde en stor tak til vores Klubchef, sekretariatet, vore forpagtere og de 
mange frivillige ledere og medhjælpere, som har formået at løse de mange opgaver på fornem vis og 
dermed sikre, at også 2009 blev en god sæson for Asserbo Golf Club. 
 
Banen har stået flot det meste af sæsonen og såvel medlemmer som greenfee gæster har også i 2009 
rost vores dejlige bane. Vi skylder vores greenkeeperstab stor tak for en helhjertet indsats med at 
pleje og vedligeholde vores bane både før – under og efter sæsonen.  
 
Stor tak til vores sponsorer for deres støtte til AGC trods de økonomiske stramme tider. Jeres bidrag 
er med til at sikre den fortsatte udvikling af aktiviteter og serviceniveau i klubben.  
 
Sæsonen 2009 har atter budt på såvel sportslige som talrige lokale aktiviteter for vores medlemmer.  
 
Årets sportslige højdepunkt blev uden tvivl da vores elitedamer for andet år i træk formåede at vinde 
bronzemedaljer ved DM. En utrolig flot præstation, som endnu en gang placerer Asserbo Golf Club 
på landkortet.  
 
Lasse Jensens kvalifikation til Challenge Touren 2010, hans 1. plads i Nordic League og 1. pladsen i 
DM for proer har sammen med hans præstationer ved kvalifikationsturneringen om pladserne på 
Europatouren skabt forventninger om en stor sæson i 2010. Vi håber alle at se Lasse på Europatouren 
til næste år. 
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Victor Henum er efter flere års målrettet og hårdt arbejde inde i bruttotruppen til juniorlandsholdet, 
og vi vil forhåbentlig se Victor repræsentere de danske farver på juniorlandsholdet i år. 
 
Vores tre herrehold var alle tæt på at kvalificere sig til oprykningsspillet, men med 2 andenpladser og 
en tredje plads glippede oprykningen fra hhv. 2. division, 4. division og kvalifikationsrækken. 
I kraft af et målrettet udviklingsarbejde de seneste år har vi fået opbygget en voksende gruppe af unge 
talenter, der nu er på vej til at kunne gøre sig gældende på herreholdene, og vi forventer derfor at 
AGC igen vil få mulighed for at markere sig i toppen af dansk herregolf indenfor de nærmeste år. 
 
Et stort til lykke til vores dygtige piger og stor tak til vores mange turneringsspillere og ledere, som 
på bedste vis har repræsenteret Asserbo Golf Club i mange DGU-, Distrikts- og Regionsturneringer. 
 
Turneringsprogrammet har som altid været rigt og varieret med såvel traditionelle turneringer, som 
turneringer der søger nye veje. Tilmeldingerne til klubbens turneringer steg samlet set fra 55% til 
60%, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Turneringsudvalget indledte i efteråret, sammen med sponsorudvalget og flere af klubbens proer og 
elitespillere, et samarbejde for at genrejse AGC invitational til et niveau, som vil kunne tiltrække en 
række af de bedste danske prospillere. Turneringen får Nordea som hovedsponsor og vil under navnet 
NORDEA/AGC Invitational 2010 blive afviklet lørdag, den 10. juli 2010 som et led i Asserbo-ugen. 
 
Turneringsudvalget fortjener stor ros og tak for den grundige forberedelse og kompetente afvikling af 
årets turneringer.  
 
Juniorudvalget har afholdt mange spændende aktiviteter og turneringer i løbet af sæsonen. 
Sommerlejren blev i 2009 for første gang afholdt i Sverige, og de løbende juniorturneringer har bidt 
sig fast med mange og aktive deltagere. Pigegruppen er vokset, og vi har set de første småpigers 
debut i klubturneringer. 
2009 gav et mindre fald i antallet af juniorer, så juniorudvalget vil i den kommende sæson sætte nye 
tiltag i værk for at tiltrække unge golfspillere, samtidig med at udvalget vil sørge for at inddrage 
vores ynglinge i de kommende aktiviteter. 
 
Tak til et velfungerende juniorudvalg for en stor og inspirerende indsats. 
 
Begynderudvalget havde stor succes med to åbent hus arrangementer som besøgtes af ca. 60 og 30 
nysgerrige. Heraf meldte samtlige – på nær en enkelt – sig ind som prøvemedlemmer, og 32 af de nye 
prøvemedlemmer er i dag fuldgyldige medlemmer af AGC.  
Begynderudvalget har afholdt løbende turneringer på par-3 banen med stor deltagelse. Der har været 
afholdt regelundervisning for de nye medlemmer, og mange af AGC´s etablerede medlemmer har 
velvilligt tilbudt sig som faddere for at introducere vores nye klubkammerater til spillet på den store 
bane og klubbens sociale liv.  
Der ligger også en stor opgave foran begynderudvalget i denne sæson, hvor vi igen afholder to åbent 
hus arrangementer for at tiltrække nye medlemmer, der både skal indføres i golfens regler og etikette 
og i klubbens sociale liv og kodeks. Udvalget er i gang med at opbygge en større kreds af faddere til 
at hjælpe de mange nye i gang. 
 
Tak til alle for jeres engagerede indsats for vores nye klubkammerater. 
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Klubberne i klubben; Morgenfruerne, Herreklubben og Old Timers samt onsdagsmatchen har som 
altid udgjort de sociale og sportslige omdrejningspunkter for en meget stor del af klubbens 
medlemmer med mange og spændende aktiviteter. 
 
Bestyrelsen værdsætter jeres indsats og ser frem til fortsat fremgang i den kommende sæson. 
 
Sponsorudvalget har sat sig som mål, at fordoble sponsorindtægterne over en 3-årig periode. Der er 
igennem året blevet arbejdet målrettet på at sikre AGC langsigtede sponsorater, hvilket sidst på året 
resulterede i en hovedsponsoraftale med Nordea og en forbedret aftale med Carlsberg. 
 
Udvalget fortjener stor anerkendelse for det meget ambitiøse mål og de flotte resultater der blev nået 
– specielt i disse krise tider. 
 
Krisen ramte som nævnt også GolfDanmark. Vi oplevede de første konkurser, og vi har set klubber 
og baner lide under dårlig økonomi, stigende priser, svigtende medlemstilgang og mindre greenfee 
indtægter. 
I den sammenhæng kan vi glæde os over, at vores greenfee indtægter steg med godt 100.000 kr i 
forhold til 2008. Desværre mistede vi tre companydays i 2009.  
 
De fleste klubber har oplevet, at deres ventelister er forsvundet, og at det er blevet sværere at 
tiltrække nye medlemmer, og vi må da også selv erkende, at de dage, hvor man accepterede at stå på 
venteliste i 4-5 år for at få et medlemskab i AGC, for længst er forbi. 
 
Vi kan derfor glæde os over, at vi kom ud af året med et overskud og at vi fik gennemført mange 
forbedringer af vores faciliteter, og vi kan også glæde os over, at vi på trods af faneflugt i andre 
klubber oplevede en stor medlemstilgang efter at vi ved sidste Generalforsamling fik tilslutning til at 
udvide antallet af aktive seniormedlemmer til 1.000 aktive medlemmer.  
 
Fra starten af 2009, hvor vi var 854 aktive seniorer, opnåede vi kortvarigt at have totalt 934 aktive 
seniorer plus godt 50 prøvemedlemmer, hvoraf halvdelen har givet tilsagn om at melde sig ind i 2010. 
Bestyrelsen har derfor en begrundet forventning til at antallet af aktive seniorer vil nå op på 950 ved 
udgangen af indeværende sæson. 
 
Bestyrelsen har besluttet at gentage sidste års succes med to åbent hus arrangementer; det første 
finder sted den 25. april og det andet den 27. juni. Bestyrelsen vil allerede fra sæsonstarten arbejde 
med en målrettet markedsføring af Asserbo Golf Club for at tiltrække nye medlemmer, 
greenfeespillere og sponsorer i 2010.  
 
Bestyrelsen har desuden besluttet at belønne de medlemmer, der skaffer klubben en ny aktiv senior 
med et gavekort på 1.000 kr. til brug i vores restauration eller proshop. Vi håber at dette initiativ vil 
medføre flere nye medlemmer fra lokal og sommerhusområdet.  
 
Det er endvidere besluttet, at vores Restauratør i begrænset omfang skal tilbyde servering for andre 
end klubbens medlemmer og gæster, idet det er vores opfattelse, at nye besøg i restauranten kan 
skabe interesse for et medlemskab af AGC. 
 
Når en klub som vores skal til at markedsføre sig, er det nødvendigt at få sat ord på de kvaliteter og 
værdier, der gør Asserbo Golf Club til noget særligt og attraktivt. 
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Bestyrelsen har i løbet af året lagt mange ressourcer i at fastlægge den strategi, der skal sikre 
fremtiden for Asserbo Golf Club. 
 
Denne strategi har som udgangspunkt at:  

Asserbo Golf Club fortsat skal være en uafhængig og medlemsejet golfklub. 
 
Vi vil hermed distancere os fra den trend, der har hersket de senere år, hvor kapitalfonde og 
investorer bygger store og fine baneanlæg og klubberne så må leje sig ind på bane ejerens betingelser.  
 
Vi ønsker at tilbyde den tryghed det giver at være medlem af en klub med en stolt historie, et stærkt 
sammenhold, et aktivt klubliv, en smuk bane og et charmerende klubhus, - hvor traditioner holdes i 
hævd, og hvor vi selv bestemmer udviklingen. 
 
Vores vision er at: 

Vi vil være Nordsjællands bedste golfklub for hele familien – også om 20 år. 
 
At vi er en golfklub for hele familien kan der ikke være tvivl om, og siden denne vision aldrig udlever 
sig selv, har vi altid sat en 20-årig horisont for vores indsats. 
 
Asserbo Golf Club skal kendes for at være: 

Aktiv, Gæstfri og Charmerende. 
 
Værdier som altid har præget dagligdagen i klubben og derfor skal fastholdes og udmeldes for at 
placere Asserbo Golf Club i greenfeespilleres, sponsorers og potentielle medlemmers bevidsthed. 
Det aktive engagement fra vores mange frivillige ledere og medhjælpere, er en af klubbens helt store 
styrker, og det vil også fremover være en af Bestyrelsens fornemste opgaver at pleje, vedligeholde og 
udvikle dette engagement, således at de sociale og sportslige aktiviteter i klubben fortsat drives af 
medlemmernes egne ønsker og engagement. 
 
Organisatorisk ligger det fulde ansvar for klubbens daglige drift og service nu hos vores Klubchef og 
vort personale, hvilket medfører at Bestyrelsen primært kan koncentrere sine kræfter om at sikre 
fremtiden og den fortsatte udvikling for Asserbo Golf Club. Vi har derfor nedlagt hus udvalget og IT 
udvalget, som en konsekvens af, at disse områder nu er underlagt Klubchefen med budgetansvar 
overfor Bestyrelsen.  
 
I forbindelse med ansættelsen af vores nye Klubpro er det aftalt, at Proshop, Sekretariat og 
Matchkontor på sigt skal slås sammen i en fælles servicefunktion i den nuværende shoplænge for at 
forbedre serviceniveauet overfor medlemmer og gæster. 
 
Herved opnår vi bl.a.: 

• at medlemmer og gæster kun skal henvende sig et sted med deres ærinder 
• at vi kan servicere medlemmer og gæster alle ugens dage i sæsonen 
• en øget fleksibilitet og en bedre udnyttelse af fælles ressourcer 
• at vi får indrettet hensigtsmæssige arbejdspladser for vore medarbejdere. 
• at vi får dækket en del af vort påtrængende behov for lager- og arkivplads 
 
Et renoverings- og ombygningsprojekt for denne længe er under udarbejdelse. 
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Generalforsamlingens forbehold mod at lånefinansiere renovering og ombygning af vores klubhus før 
vi har sikkerhed for den nødvendige medlemstilgang gjorde det nødvendigt for Bestyrelsen at 
omprioritere årets investeringer. 
 
Vi har følgelig fokuseret på investeringer, der løser de mest påtrængende opgaver og forbedringer, 
der i videst muligt omfang kunne klares med egne ressourcer og begrænsede eksterne udgifter. 
 
Indenfor disse rammer fik vi i løbet af 2009: 

• lagt nyt stråtag over sekretariat og shoplænge 
• renoveret to af klubhusets skorstene 
• udskiftet varmtvandsbeholder 
• anlagt ny parkeringsplads med bøge hæk 
• anlagt target greens og vanding på driving range 
• gravet ud til flytning af containerplads 
• flyttet boldautomat og anlagt ny trappe til udslagssteder 
• omlagt bunker på hul 7 
• oprenset vandhul ved 11. green 
• oprenset mosen ved hul 13 
• udglattet græsbunker på 17. fairway 
• anlagt ny adgangsvej til par-3 banen 
• omlagt sti fra 16. green til 17. teested 

og investeret i: 
• ny boldopsamler  
• ny mini-traktor 
• ny bane bil 
• værkstedslift  
• rivemaskine til bunkers 
• tromle til greens 
• betalingsterminal til greenfee 
• info skærme til GolfBox i klubstuen og ved greenfeepulten 

I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på vores masterplan for banen. 
 
Selvom det har været nødvendigt at omprioritere indsatsområderne i Masterplanen for klubhuset, 
forfølger vi stadig det overordnede mål, at skabe bedre og mere tidssvarende faciliteter, og det er 
Bestyrelsens opfattelse, at vi, selv med begrænsede ressourcer, er kommet et langt stykke af vejen 
uden at lånefinansiere vores projekter. 
 
Bestyrelsen opfordrer generalforsamlingen til at godkende, at det hensatte overskud tkr 238 fra nye 
medlemmer i 2009 frigives til brug for medfinansiering af investering i bl.a. renovering af kloaker, 
toiletter og baderum samt opbygning af ny containerplads og overdækkede udslagssteder. Samtidig 
anmoder vi om at fremtidige overskud kan anvendes til medfinansiering af planlagte investeringer i 
takt med at de realiseres, således at nødvendige og påtrængende investeringer ikke udskydes unødigt. 
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Regnskab og budget: 
Der var budgetteret med et resultat på tkr 643, men det endelige resultat blev på tkr 237.      
Afvigelsen skyldes at vi ikke fik realiseret medlemstilgangen i den takt vi havde forventet.      
 
Samlet egenkapital andrager pr. 31. december 2009 tkr 6.299 incl. hensættelser. Budget for 2010, 
som bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen, udviser et forventet overskud på tkr 814. 
 
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. 
Ultimo december 2009 var der 1058 aktive og 149 passive medlemmer, i alt 1207 medlemmer. 
 
Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne:  
 
  ult. 2005 ult. 2006     ult. 2007 2008 2009 
Aktiv senior:  845* 842*                  840* 846* 855* 
Aktiv senior hverdag:   35*   39*                    34*   27*   27* 
Aktiv yngre senior: 17*   19*                    26*   28*   31* 
Aktiv yngling:   28   26                       24   21   20                 
Aktiv junior:  100  100                    117 109                  91 
Kontingentfri:   24   24                      25   21   22  
Livsvarig:      8     8                        8     8    8  
Æresmedlem:     5     4                        5     5    4  
Passive:  110  112                   120 145 149 
Aktiv senior ekstra:                                       1                       1     1     0 
* Indgår i den samlede opgørelse af aktive seniorer, 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  
      2008       3268                                884 
      2009       3640                                872   
 
I 2009 blev der desværre kun afviklet tre companydays, som indbragte ca. kr 90.000,- til klubben. 
 
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. 
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Lidt om fremtiden: 
 
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. 
 
Trykning og udsendelse af Årsrapporten er blevet så stor en omkostning, at klubben fremover vil 
lægge den på klubbens hjemmeside, som alle har adgang til. Hvis man ønsker det, kan et print 
rekvireres i Sekretariatet. Indkaldelse med dagsorden, årsregnskab og budget for det efterfølgende år, 
vil stadig blive udsendt som anført i vedtægterne § 5. 
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UDVALGSBERETNINGER 2009 
 
Turneringsudvalget 2009 
 
I 2009 har vi afholdt 11 klubturneringer, Invitationsturnering, klubmesterskaber, 3 åbne turneringer, 1 
halvåben samt mere socialt orienterede turneringer som Ruth’s Scramble, Asserbo Cross Country, 
BROLF, Ande Scramble og Juleturnering.  
 
Årets klubmestre blev 
 

• Damer  Anne Normann Hansen 
• Herrer  Victor Henum 
• Piger   Ej gennemført 
• Drenge  Victor Henum 
• Mid-age damer  Susanne Dahl 
• Mid-age herrer  Jan Andersen 
• Senior damer  Bente Dons 
• Senior herrer  Steen P. Nielsen 
• Veteran damer  Miki Hedegaard 
• Veteran herrer  Svend Aage Andersen 
• Begyndere  Axel Bidstrup 

 
Igen i år afholdt vi ”Ruth’s Scramble”. Den indkomne turneringsfee blev - sammen med et på dagen 
indsamlet beløb - sendt til Kræftens Bekæmpelse. Vi gentager turneringen i 2010. 
 
Invitationsturneringen 2009 blev afviklet med begrænset succes. De senere år har vi afprøvet flere 
”modeller” for denne turnering. I 2008 testede vi en ”ren” AGC deltagelse, som så ”bæredygtig” ud. 
Vi gentog derfor modellen i 2009, men primært fordi det ikke i tilstrækkelig grad lykkedes os at 
aktivere vore dygtigste spillere, har vi måttet erkende, at det ikke er vejen frem.  
Det efterfølgende festlige arrangement blev til gengæld en succes. Vi gentager derfor arrangementet i 
2010, idet vi lægger endnu mere vægt på, at det er for alle klubbens medlemmer, og altså ikke – som 
flere fejlagtigt tror – kun er for deltagerne fra årets Invitationsturnering. 
I 2010 bliver Invitationsturneringen gennemført som en PRO-AM, og i skrivende stund ser det rigtig 
godt ud – bl.a. fordi 3 af vore allerbedste spillere aktivt har involveret sig. 
 
BROLF (bridge og golf) havde rigtig pæn tilslutning – blandt andet på grund af muligheden for at 
medtage en ekstern spiller som makker. Vi gentager turneringen i 2010 med en lidt strammere 
planlægning. 
 
Udvalgsturneringen havde rekord stor deltagelse, og vores formand kunne glæde sig over muligheden 
for at sige klubbens mange frivillige hjælpere tak for en fin indsats gennem 2009. 
 
Turneringsudvalget har evalueret sæsonen og konstateret en fortsat tilfredsstillende deltagelse i vore 
klubturneringer, ligesom samarbejdet med ”Klubber i Klubben” (KIK) har fungeret tilfredsstillende. 
Turneringsudvalget takker Sekretariatet for den store hjælp vi modtager i forbindelse med afvikling af 
klubbens turneringer, ligesom vi takker greenkeeper staben for en pragtfuld bane gennem hele året 
2009. 
Tak til alle frivillige hjælpere - uden denne hjælp kunne vi ikke gennemføre klubbens 
turneringsprogram. 
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Fest- og Sponsorudvalgene 2009 
 
Festudvalget, som består af Per Knudsen, formand, Lillian Søndergaard og Cathrin Schneider, har 
ikke været samlet til møde i år 2009. Udvalgets eneste aktivitet har været en medvirken til rammerne 
i forbindelse med festen lørdag aften den 4. juli i Asserbougen. Rammerne for festen er i denne 
sammenhæng blevet koordineret ved møder med bl.a. turneringsudvalget. Arrangementet i 2009 er 
blevet evalueret ved møder i december 2009 og januar 2010 med henblik på afviklingen i 
Asserbougen i juli måned 2010. Konklusionen er, at der skal foretages ændringer bl.a. med henblik på 
at få en fest op at stå, som bredere søger at favne AGC’s medlemmer. 
 
Sponsorudvalget, som består af Per Knudsen, formand, Jakob Skriver og klubchef Arne Larsen, har 
været samlet til en række møder i årets løb, hvor der er afviklet møder med eksisterende som 
potentielle fremtidige sponsorer. Udvalget har videre i samarbejde med PR-udvalget arbejdet på at 
etablere et Erhvervs-Netværk omkring AGC evt. etableret i form af en ”klub” i klubben, hvor der 
tilbydes møder og arrangementer til netværkets medlemmer. Rammerne og interessen for noget 
sådant er bl.a. blevet undersøgt i form af en spørgeskemaundersøgelse hos klubbens eksisterende 
sponsorer. Særskilt har sponsorudvalget den 27. september afviklet ”Sponsordagen 2009” med 
deltagelse af ca. 50 personer. Et vellykket arrangement, som blev afviklet med tilfredse sponsorer og i 
en god atmosfære. 
 
Med henblik på at udvikle de indtil nu lidt sparsomme indtægter på AGC’s sponsor-side har udvalget 
besluttet at forfølge en lidt ændret strategi for udvalgsarbejdet. De mange mindre sponsorrater i AGC 
skal bibeholdes og helst øges. Herudover forfølges en strategi, som betyder, at man ønsker at tegne 
flere større sponsorater, i flerårige aftaler, gerne tidsmæssigt forskudt, og gerne i en størrelsesorden, 
som er på 50 – 100.000 kr. pr. år. 
 
Den 1. af disse nye aftaler er på plads, idet det er lykkedes at indgå en 3-årig aftale med Nordea 
gældende for årene 2010, 2011 og 2012. Omfanget af aftalen betyder bl.a., at Nordea indgår som 
hovedsponsor i AGC, bliver hulsponsor for hul 7, og lægger navn til ProAm turneringen i 
Asserbougen, NORDEA/AGC Invitational 2010.  
Økonomisk er aftalen den største i AGC’s historie og i den absolut øverste ende af det tidligere 
nævnte beløbsinterval. Der er allerede igangsat forhandlinger med andre nye sponsorer med henblik 
på udmøntning af flere aftaler efter vor nye strategi svarende til aftalen med Nordea. 
 

Juniorudvalget  2009 
 
Sommerlejren blev i år afholdt på Arasløv golf anlæg i Sverige.  På sommerlejren blev der spillet 3 
runder golf og afholdt et trænings seminar sammen med træneren. Der blev afviklet én afdeling af 
Asserbo Junior Tour, kåret en ny vinder af Stableford mesterskabet og desuden kåret en samlet vinder 
af sommerlejren. Der var på hele sommer lejren en rigtig god stemning.  
 
Efter en del år med en meget lille pigegruppe, er der kommet gang i pigerne i år.  Pernille Fredgaard 
og Hanne Jensen har været kontaktpersoner, og de har gjort et stort arbejde for at bygge gruppen op. 
Igen i år har vi haft et rent pigehold i Mini turneringen.  DGU gør en stor indsats for pigerne, hvilket 
Hanne og Pernille har fulgt godt op på, bl.a. på ”Girls Only” ture med pigerne, og der er en rigtig god 
stemning blandt pigerne.  
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Igennem flere år har vi satset på at bygge en bred og stærk junior trup op helt fra bunden, og denne 
indsats giver stadigt bedre resultater. Vi ser mange AGC talenter vokse stærkt frem, og 
talentudviklingsprojektet under Claus Hagdrups ledelse har givet fremgang på alle fronter. Vores 
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, som ubetinget er vores dygtigste junior, er nu med i junior-landsholdstruppen, og 
vores andre talentjuniorer har markeret sig på ranglisten.   
 
Med hensyn til træningen har denne sæson været et klart kvalitets løft i forhold til tidligere år. Henrik 
Schulze har på glimrende vis stået for træningen. Sommer ferie træningen har aldrig været så populær 
som i denne sæson. 20 til 25 juniorer mødte hver gang op til sommerferie træningen, det er ikke sket 
før. Samarbejdet med Landstrøm Golf Academy har været rigtig godt. Kommunikationen mellem 
LGA og Juniorudvalget har været perfekt, hurtigt og professionelt. Vinter træningen har i år foregået 
på Hørsholms trænings anlæg, og 7 til 12 juniorer møder op hver lørdag. 
Vores interne rangliste turneringer, Asserbo Junior Tour (AJT) og Asserbo Mini Tour, blev igen  
gennemført. At indføre en B række i AJT viste sig at være en god ide og det har givet flere af de 
spillere med hcp. Over 36 en kærkommen lejlighed til at spille match på den store bane. Begge disse 
matcher vil fortsætte i 2010 sæson. 
 
Vores venskabsturneringsprogram som består af  turneringen mod Mølleåen / Frederikssund, 
”landskampen” mod vore svenske venner fra Bäckavatnet og par-3 turneringen mod Frederikssund, 
Værebro og Mølleåen, blev gennemført med fuld tilslutning fra Asserbo. Det lykkedes os, via en flot 
slutspurt på hjemmebane, at vinde venskabsmatchen. Alle 3 turneringer vil også være at finde på 
programmet til næste år. 
 
Igen i år har vi haft hold der har deltaget i DGU´s landsdækkende holdturnering og distrikts matcher 
som Mini Tour og JDT. I Mini turneringen havde vi 2 hold der gik videre til mellem runden, pige 
holdet var det ene hold. I JDT U 13 havde vi en spiller der gik videre. 
 
AGC Kortbanemesterskab blev for andet år gennemført i AGC ugen. 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 for andet år blev 
vinder af brutto rækken. Som noget nyt blev der introduceret et puttemesterskab (Mesterputteren) 
sideløbende med Kortbane mesterskabet.  
  
Juniorafslutningen blev igen i år en succes med 32 deltagende i Juniorsponsorturneringen og et fyldt 
klubhus, da vi skulle overrække præmierne for de løbende turneringer. Vinder af Asserbo Mini Tour 
blev en stolt Christian Danner Olsen. Nikolaj Jørgensen  vandt i fornem stil Asserbo Junior Tour for 
de større juniorer. Juniorsponsorturneringen blev vundet af Bjørn Rasmussens hold med Lucas 
Grahn, Gustav Lefeldt og Christian Danner Olsen som medspillere. Titlen som Årets junior gik i år til 
Erik Rasmussen. Efter præmieoverrækkelserne havde vi fornøjelsen af at takke vores sponsorer for 
deres uselviske og mangeårige støtte til juniorarbejdet i AGC. Til sidst fik vi takket vores træner, 
restaurationen, greenkeepere og sidst men ikke mindst sekretariatet for de mange positive bidrag til at 
gøre vore aktiviteter til en succesoplevelse for vore juniorer. 
 
I den kommende sæson skal Juniorudvalget suppleres. 2 af udvalgets medlemmer har ønsket at 
udtræde i nær fremtid. Det er derfor nødvendigt at tiltrække nye medlemmer til udvalget. Især 
efterlyser vi en person der vil stå for pige golfen. Asserbo Golf club har mulighed for at have 120 
aktive juniorer, i denne sæson har vi ligget på 95 medlemmer heraf 24 piger. Det er vores mål at få 
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antallet op på 120 aktive juniorer igen. For at opnå dette vil vi i den kommende sæson lave initiativer 
med skolegolf, ligesom vi vil arbejde på at lave åbent hus arrangementer og vi ønsker at inddrage 
vores ynglingespillere i udvalgets arbejde for at skabe rammen om en stor og talentfuld juniorafdeling 
i den kommende sæson. Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke indsatsen overfor pigegolf så vi 
forhåbentligt kan fortsætte AGC´s stolte traditioner med talentfulde piger (Mira Bendevis – Carina 
Vagner – Julie Tvede) der alle har gjort sig gældende såvel i Danmarksmesterskaber som i landsholds 
sammenhæng. 
 
 
Serviceudvalget 2009 
 
Serviceudvalget består af en repræsentant fra bestyrelsen, Svend Aage Andersen og de tre ansatte 
ledere i klubben Arne K Larsen, Steen Mikael, Træneren og Restauratør Mikkels Henum. 
 
Formålet med AGCs Serviceudvalg er at koordinere klubbens aktiviteter for alle områder. 
 
Serviceudvalget holder et forårsmøde hvor planerne gennemgås og et efterårsmøde hvor planerne 
følges op. Til daglig er det ledergruppen, som hver onsdag holder møde hos Arne K Larsen, der 
varetager de mange opgaver der er påkrævet i løbet af sæsonen. 
 
Serviceudvalget fokuserer på de større ting i klubbens udvikling så som overdækkede udslagssteder, 
containergaard, orden og ryddelighed, informationer, møbler, p-pladsen, de ansatte, serviceniveauet, 
bænke, vaskeplads, skilte, terrassen, flag, hjemmeside, companydays og mange andre ting. 
 
Baneservice får i 2010 en ny Clubcar med reklamer, hvilket gør at den er gratis for AGC. I 2009 
sæsonen er der ikke indrapporteret mange afvigelser fra reglerne. Sagerne omhandler ofte problemer 
med at ”lukke igennem” på banen, for en bagfra kommende hurtigere spillende bold. 
 
Alle sager er blevet løst gennem dialog og parterne har accepteret dette. 
 
En stor tak til de otte frivillige der næsten hver dag kører Baneservice i Asserbo Golf Club. 
 
 
Historisk udvalg 2009 
 
2009 blev året hvor klubben etablerede udvalget ’Historisk Udvalg’. Indtil videre består udvalget af 
Peter Fredgaard og Jakob Skriver, men flere vil blive opfordret til at deltage i udvalgets arbejde i 
2010. Hensigten med udvalget er at sikre at klubbens historie bevares og bliver fortalt, så klubbens 
medlemmer og gæster, også i årene fremover, er bekendt med klubbens historiske grundlag. 2009 er 
mest gået med at indsamle materiale fra de af klubbens medlemmer, som har materiale af ældre dato 
liggende. Det vil naturligvis også blive en væsentlig del af udvalgets arbejde fremover.  
 
To tiltag er dog sat i gang: Små erindringsskilte med navnene på klubbens formænd. De små 
messingskilte skal sidde på bænkene rundt omkring på banen. Det er endvidere udvalgets hensigt at 
udarbejde en elegant frise til klublokalet hvor de vigtigste begivenheder for AGC gennem årene er 
angivet. 
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PR- og markedsføringsudvalget 2009 
 
Året er dels gået med at få lavet regelmæssige nyhedsbreve som mange medlemmer modtager pr. 
mail og som bliver hængt op i klubben, dels med udvikling af kampagne materiale til markedsføring 
af åben hus arrangementerne. Sidst på året blev udvalget bedt om at forestå udviklingen af en strategi 
for klubbens fremtidige kommunikationsplatform. Strategien blev præsenteret på årets bestyrelses 
seminar, og bestyrelsen godkendte med enkelte justeringer oplægget. Dette vil nu danne baggrund for 
samarbejdet med et reklamebureau, og således for meget af den fremtidige eksterne og interne 
kommunikation og markedsføring. 
 
 
Husudvalget 2009 
 
Ved indgangen til året 2009 forelå der en godkendt MasterPlanBygninger for AGC. 
 
Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen forslag om, at påbegynde fase 1 og 2 fra  
MasterPlan Bygningen og optage lån hertil. 
 
Generalforsamlingen valgte at vente med lånoptagning til bedre tider, men besluttede at hæve 
medlemsantallet til 1000 aktive seniorer og benytte dele af denne merindkomst, til nødvendige 
reparationer og nye bygninger. 
 
Husudvalget besluttede i samråd med bestyrelsen hvilke aktiviteter der skulle iværksættes 2009: 
 
¤   Udskiftning af skorstenspiber over køkkenet og restauranten 
¤   Køleanlægget i køkkenet 
¤   Varmeanlægget og isolering af rørerne på loftet 
¤   Stråtag over shoppen mod vest 
¤   Gennemsyn af el-systemet i bygningerne 
¤   Opdeling af P-pladsen med bøge hæk langs Bødkergaardsvej 
 
Tegnestuen Møllestrædet A/S har været behjælpelig med styring af ovenstående opgaver. 
 
Husudvalget har sammen med bestyrelsen gennemgået krav, ønsker og forventninger fra 
medlemmerne, de ansatte og klubbens gæster. 
 
På bestyrelsesseminaret blev der udarbejdet en revideret plan, for de tiltag der skal/bør iværksættes. 
Det er især toiletter og badeforhold i omklædningsbygningen der er på programmet med en 
funktionel renovering.  
 
Der er opsat krav fra forsikringens side om, at containerne skal flyttes 10 meter vær fra stråtaget og at 
der ikke må være opladestationer til buggy/scootere nærmere en 10 meter fra stråtaget. 
 
Dette vil kræve en særskilt bygning for scootere/buggy og containere, gerne placeret syd for 
klubhuset. 
 
Klubben og træneren har et stort ønske om, at der etableres fire overdækkede udslagssteder på det 
øverste niveau ved rangen. Der indhentes tilbud for ovenstående arbejder, som i bedste fald kan 
iværksættes primo 2010.  
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Servicebygningen som er anmeldt påbegyndt til kommunen, er opstartet via en udgravning syd for 
klubhuset. Vi har lov til at opføre en let bygning på 230 m2 jf. lokalplanen.  
 
Bestyrelsen besluttede på seminaret 2009 at nedlægge Hus udvalget og flytte opgaven til Klubchefen, 
der skal varetage opgaven vedrørende bygninger i samråd med bestyrelsen og nødvendige eksperter 
på området. 
 
Bestyrelsen har besluttet at hæve grænsen for indhentning af tre tilbud til 50.000,- kr (tidligere 
10.000,- kr) 
 

Sportsudvalget  2009 
 
Som helhed var resultaterne i 2009 tilfredsstillende, både for vores amatører og for vores 
professionelle spillere.  
 
Det sportslige højdepunkt var, da vort damehold, efter en meriterende sejr over konkurrenterne fra 
Odense, erobrede en Bronzemedaille i Nykredit Elitedivisionen for hold.  
 
Efter et grundspil der bød på både op og nedture, lykkedes det i den sidste kampweekend vores piger, 
efter en målrettet indsats, først at slå Køge 8-4 på udebane, og i hjemmekampen dagen efter at slå 
Simons med 8-4. Dette betød, at Asserbo var i slutspillet, som skulle afvikles på Skjoldenæsholms 
Trent Jones jr. bane den 12. og 13. september. Endnu engang beviste holdet, at det er meget tæt på 
toppen af dansk golf. I lørdagens semifinale mod Sønderjyske Eagles, der i grundspillet havde vist 
suveræn form i Vest-divisionen, var vores piger tættere på at trække det længste strå end nogensinde, 
og det var kun med det yderste, at Sønderjyske i de sidste 2 singler formåede at hive en sejr hjem. 
Ærgerligt at vi ikke vandt, men meget oplivende at konstatere, at vi kunne give Danmarks stærkeste 
hold kamp til stregen.  
 
Resultatet blev, at Asserbo i søndagens kamp om bronze skulle møde Odense. Igen blev nerverne 
testet, og på sidste green i sidste eftermiddagssingle kunne Mette Brandt Nielsen med et sænket 10 
meter put konstatere, at Asserbo for andet år i træk havde vundet bronze i Nykredit Elitedivisionen 
for damehold. Spillerne var Mette Brandt Nielsen, Louise Tvede, Julie Tvede, Carina Vagner, Anne 
Norman Hansen, Marie Laumann og Louise Sassersen. Tak til spillere og Lars Bugge, Anne Sofie 
Bugge og sponsor Daniel Frigast for indsatsen.  
 
På den individuelle front skilte Lasse Jensen sig i 2009 ud med resultater, der vakte opsigt og genlyd i 
den danske golfverden. Han startede sæsonen med en placering som nr. 124 på Nordic League 
Ranking, og efter deltagelse i 21 turneringer i hhv. Spanien, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og 
Litauen endte Lasse som vinder af Nordic League Ranking 2009, og blev dermed den bedste spiller i 
Skandinavien på niveauet umiddelbart under Challengetouren og Europatouren. Undervejs blev det til  
3 sejre, 3 andenpladser og en 3. plads. En helt igennem stærk og målrettet toppræstation i et stærkt 
selskab, som nu har bragt Lasse ind i top 200 i Europa.  
 
Dette gav for det første Lasse direkte adgang til Challengetouren i sæsonen 2010, hvor han kan spille 
fuldt program. For det andet gav det i slutningen af november og starten af december 2009 Lasse en 
mulighed for at tilkæmpe sig adgang til den forjættede Europatour (1st level) hvis han  kunne klare 
sig igennem Qualifying School Stage 2 og derefter komme i top 30 i Final Stage.  Det lykkedes at 



 

 22 

komme igennem stage 2 efter omspil. I Final Stage, som forløber over 6 runder, var Lasse solidt 
placeret i top 30 efter 3 runder. Desværre var starten på 4 runde ikke optimal, og kun eet slag skilte 
ham fra at spille de afsluttende 2 runder.  
 
Det ændrede dog ikke ved, at Lasse er inde på Challenge Touren i 2010, og holder han sig her i top 
20 gennem sæsonen 2010, så er vejen banet til en deltagelse i den absolutte top af Europæisk golf, 
nemlig Europatouren, hvor kun de 120 bedste spillere befinder sig.   
 
Victor Henum er efter flere års målrettet og hårdt arbejde blevet overført fra juniorlandsholdets 
observationstrup til selve juniortruppen, der i 2010 indeholder 6 faste spillere. Denne position nåede 
Victor gennem et målrettet arbejde og gennem meget stabile resultater i sæsonen 2009. Denne status 
giver mulighed for at anvende Dansk Golf Unions mange ressourcer og tilbud i form af både teknisk, 
fysisk og mental træning, og fortsætter Victor sin positive kurve, vil vi i den kommende sæson se 
Victor i aktion til større individuelle - og holdturneringer i både ind- og udland.  
 
Vores tre herrehold var alle tæt på at kvalificere sig til oprykningsspillet, men måtte med 2 
andenpladser og en tredjeplads se sig henvist til at fortsætte i hhv. 2. division, 4. division og 
kvalifikationsrækken. 
 
Sportsudvalget, bestående af Christian Pein, Niels Jørgensen og Lars Bugge siger tak til både spillere 
og ledere for en fin og helhjertet indsats gennem sæsonen 2009.   
 

Baneudvalget 2009 
 
Efter en mild vinter indledtes sæsonen med åbningsmatchen d. 5.april. Allerede dagen efter var der 
imidlertid frost på greens ligesom der det meste af måneden optrådte rimfrost på banen. April måned 
var meget tør, hvilket begyndte at sætte sine spor på banen, men i resten af sæsonen kom der så 
megen nedbør, at vi ikke oplevede afsvedne fairways. 
 
Banen var i hele sæsonen veltrimmet med gode fairways, som kun en enkelt gang  blev vertikalskåret. 
Greens var fra starten gode og spilbare, og med den nyindkøbte tromle har det været muligt at opnå 
en passende hastighed. Desværre har vi kunnet konstatere, at rod væksten på en del greens er meget 
ringe (eks hul 18), hvilket betyder, at de vanskeligt kan klare den normale prikning. Der må derfor 
fortsat arbejdes på at forbedre jordbundsforholdene på greens, indtil en fuldstændig omlægning af de 
ringeste greens forhåbentlig kan ske ad åre.  
 
Udover den løbende vedligeholdelse af banen har greenkeeperne i eftersommeren udført en række 
større jordarbejder med indlejet gravemaskine: udvidelse af søen på hul 11, ombygning af 
greenbunker på hul 7, reparation af vejen bag hul 15, renovering af p-plads ved indgangen, gravning 
af sti til par-3 banen samt forbedring af stien fra hul 16 til hul 17. I november måned blev der 
foretaget fræsning til de kommende forårs beplantninger på hul 1,5 og 6. Endelig er driving range 
væsentligt forbedret med indretning af ”targets” og installation af vandingsanlæg. 
 
I greenkeeperstaben er der sket en betydelig udskiftning. Såvel Kjeld Frederiksen som Martin Selck 
opsagde deres stillinger i foråret. I stedet blev Jackie Larsen ansat og Mikkel Meulengrath 
(mekaniker) blev midlertidig ansat. Mikkels ansættelse ophørte ved udgangen af oktober måned, 
hvilket også gjaldt den hidtidige sommerassistent, Holger Larsen. 
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Årets maskininvesteringer omfatter indkøb af en ny traktor, Kubota model STV 36, der erstatter 3 
gamle nedslidte traktorer. Endvidere indkøbtes en tromle til greens samt en bunkerrive, der har vist 
sig at være meget arbejdsbesparende. 
 
Banearkitekt Line Mortensen afleverede sin endelige banerapport i marts måned, efter et afsluttende 
møde med baneudvalget og formanden. Udvalget har løbende været involveret i arbejdet og finder, at 
rapporten giver et godt og spændende grundlag for en langsigtet plan for banen. De mange forslag til 
optimering af baneanlægget omfatter såvel små som store ændringer, hvilket nødvendiggør en 
prioritering af disse. Udvalget fremlagde i maj måned sit forslag til gennemførelse af Line 
Mortensens plan. Efterfølgende er den drøftet i bestyrelsen og den endelige baneplan 2010-20 skulle 
herefter kunne præsenteres for medlemmerne til foråret 2010.  
 

Begynderudvalget 2009 
 
2009 var et fantastisk år for begynderudvalget.  
 
For at få flere medlemmer i klubben afholdtes 2 åbne golfdage, hvor interesserede blev vist rundt i 
klubhuset og på banen og selv fik lov at prøve at svinge en golfkølle. Resultatet blev en 
medlemstilgang på foreløbig 32 personer.  
 
Stort set alle begyndere og mange prøvemedlemmer deltog i onsdagsmatchen på par 3 banen. Det har 
derfor været nødvendigt at inddrage flere frivillige hjælpere både der og som kaninførere, efter at de 
nye medlemmer havde fået det grønne kort.  
 
Der blev endvidere i løbet af sæsonen afholdt 2 regelundervisningsaftner, der var godt besøgt. 
 
Det er planen at gentage dette i sæsonen 2010-11. 
 
 
IT udvalget 2009 
 
IT udvalget arbejde med implementering af Golfbox systemet og e-conomic, som har afløst 
Golforganizer og C5. Implementeringen gik fint, men oplæring i systemerne tog længere tid end 
forventet. 
 
Systemerne er ikke født med integration hvilket har voldt lidt problemer over sæsonen. Der er dog en 
udvikling i gang, som giver lidt integration på den økonomiske side. 
  
IT udvalget har installeret endnu en storskærm. Den er placeret i i klubstuen ved pejsen. Her kan man 
se resultater fra turneringer og tidsbooking, samt lidt nyheder og reklamer. 
 
Der blev i sæsonen indkøbt en ny touchskærm, som er placeret ved greenfeepulten. 
 
IT udvalget har to projekter i gang. Nyt telefonsystem til klubben og nye arbejdsstationer i shoppen. 
 
IT udvalget ser også på en ny kopimaskine, som kan udskrive i farve op til A3, samt lave foldere. 
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Som det sidste projekt er IT udvalget i gang med at se på en printer, som kan printe scorecards ud 
med dine personlige data. 
 
På bestyrelsesseminaret i november 2009 blev IT udvalget nedlagt og opgaven er nu placeret hos 
Klubchefen. AGC er i forhandling med en ny IT samarbejdspartner, da den nuværende ikke lever op 
til det forventede. De første møder har været meget positive. 
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REGNSKABSBERETNING 2009   

Generelt 
Der er ingen praksisændringer ved aflæggelsen af årsrapporten for 2009 i forhold til 2008. 

Resultatopgørelsen 
Resultatet for 2009 kan opsummeres som følger: 
 
Beløb i DKK 1000.  2009 2009 2008 
   Real. Budget Real. 
 
Indtægter   8.611 9.455 8.099 
Omkostninger  7.073 7.467 6.946 
Resultat før afskrivninger  1.538 1.988 1.153  
Afskrivninger/leasing     634    635    581 
Finansielle poster, netto        666    710    645 
Nettoresultat      238    643     -73 

Indtægter 
De samlede realiserede kontingentindtægter og indskud blev ca. tkr 586.000 lavere end budget. I 
budget for 2009 var det forudsat, at medlemsantallet blev forhøjet til 1.000 medlemmer, hvilket ikke 
har været muligt. Det skal dog bemærkes, at der i kontingentindtægterne indgår indtægter for 
”prøvemedlemmer”.. 
 
Diverse indtægter tkr 21 højere end budget. 
 
Greenfee og companydays blev ca. tkr 95.000 lavere end budgetteret på grund af svigtende 
companyday indtægter. Administrationen blev ca. tkr 13.000 lavere end budget, således en netto 
nedgang i forhold til budget på tkr 82.000. 
 
Sponsorindtægter blev tkr 199.000 lavere end budget. Netto bidrog sponsorindtægter med tkr 197.000 
for sæsonen. (sponsor gaver med værdi er ikke medregnet) 
 
Turneringsindtægterne blev ca. tkr 13.000 højere end budget, hvilket skyldes flere deltagere i 
turneringer end budget. Administrationen af turneringer var ca. tkr 74.000 under budget, således en 
netto fremgang i forhold til budget på tkr 87.000. 
 
Juniorafdelingens indtægter blev netto ca. tkr 2.000 højere end budget. De samlede omkostninger 
blev ca. tkr 71.000 mindre end budget, hvilket kan henføres til færre tilmeldinger til deltagelse i 
kurser og arrangementer med mere. Således en nettogevinst i forhold til budget på ca. tkr 73.000. 
 

Omkostninger 
Omkostninger i alt blev på i alt  kr 7.073.090 hvilket er kr 126.922 højere end 2008 og ca. kr 394.000 
lavere end budget for 2009. 
 
Samlede udgifter til sekretariat blev på i alt på ca. kr 1.010.000, hvilket er ca. kr 44.000 over budget. 
Der er både positive og negative afvigelser.            . 
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Administrationsomkostningerne i sekretariatet blev ca. kr 589.000, svarende til en overskridelse på 
ca. kr 55.000 i forhold til budget og ca. kr 81.000 i forhold til 2008. Afvigelsen til budget skyldes 
både positive og negative afvigelser. 
 
IT-udvalget har udgifter på ca. kr 16.000 i forhold til budget. Afvigelsen skyldes både positive og 
negative afvigelser i forhold til budget. 
 
HCP-udvalget forbedrer resultatet med ca. kr 4.000 i forhold til budget. 
 
Husudvalget forbedrer resultatet med ca. kr 38.000 i forhold til budget. Der er både positive og 
negative afvigelser i forhold til budget. 
 
Det skal bemærkes, at der i 2009 har været afholdt udgifter til udskiftning af stråtaget over 
proshoppen samt 2 stk. skorstene i alt ca. kr 220.000. Udgifterne til denne udviklingsforbedring af 
klubbens ejendom har bestyrelsen valgt at aktivere. Dette er valgt udfra, at klubben foretager en 
afskrivning af klubbens ejendomme og at udgiften er en forbedring i forhold til den oprindelige 
anskaffelsessum på ejendommen. Udgiften afskrives i overensstemmelse med klubbens 
regnskabspraksis.  
 
Det skal bemærkes, at der i det realiserede tal for 2008 indgår en hensættelse til vedligeholdelse af 
Hulgårdsvej på i alt kr 125.000. Der er endnu ikke truffet en afgørelse i sagen.  
 
Baneudvalget havde en lavere lønudgift på kr 25.000 i forhold til budget.  
Øvrige personaleomkostninger påvirker resultatet positivt med ca. kr 8.000 i forhold til budget.  
 
Banedriften forbedrer resultatet med ca. kr 61.000 i forhold til budget, hvilket skyldes besparelser på 
området. 
 
Vedligeholdelse – baneudvalgsomkostninger forbedrer resultatet med ca. kr 2.000 i forhold til budget. 
 
Driften af Vejleholm påvirker resultatet negativt med ca. kr 6.000. Der er både positive og negative 
afvigelser i forhold til budget. 
 
Administrationen af baneudvalget påvirker resultatet negativt med ca. kr 9.000 i forhold til budget. 
 
Sportsudvalget forbedrer resultatet med ca. kr 11.000 i forhold til budget. 
 
Trænerudvalget forbedrer resultatet med ca. kr 139.000 i forhold til budget. Afvigelsen skyldes 
besparelser i forbindelse med trænerskift. 
 
Festudvalget påvirker resultatet negativt med ca. kr 25.000 i forhold til budget. 
 
Baneserviceudvalget forbedrer resultatet med ca. kr 7.000 i forhold til budget. 
 
Afskrivningerne blev i overensstemmelse med budget. 
 
Renter netto forbedrer resultatet med kr 44.000 i forhold til budget. Afvigelse skyldes, at der i 
budgettet er indregnet optagelse af yderligere belåning i forbindelse med en eventuel om- og 
tilbygning. 
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Balancen 
Primo 2009 udgjorde den fri egenkapital kr 1.561.14 og den samlede egenkapital kr 6.061.14. Ved 
årets afslutning var disse tal kr 1.561.14 i fri egenkapital og en samlet egenkapital på kr 6.061.141. 
Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat kr    237.687 
Hensat til investeringer i bygninger og anlæg kr                      -237.687 
 
Ændring i egenkapital               0 
 
 
 
Likviditet 
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år og for den forventede udvikling 
i 2010. Den samlede likviditet ultimo 2009 androg i alt ca. kr   - 112.000. 
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Budget 2010 
 

Resultat 
Budget 2010 udviser et forventet overskud  på tkr 814.000.  
 
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 tkr 
409.000 i forhold til regnskabet for 2009, hvilket overvejende skyldes optagelse af yderligere 40 nye 
medlemmer.  
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger før afskrivninger og renter forventes at blive ca. tkr 128.000 større end for 
regnskabsåret 2009 hvilket reelt er en fastfrysning af omkostningerne, dog reguleret med en mindre 
inflatorisk stigning. 
 
Udvalg 
Sponsorudvalget forventes at bidrage positivt til resultatet med netto kr 412.000. 
 
Turneringsudvalget forventer at indtægterne fra turneringer falder med ca. kr 18.000, og udvalgets 
samlede omkostninger forventes at stige med ca. kr 36.000 i forhold til realiseret for 2009.   
 
Baneudvalgets omkostninger forventes at falde ca. kr 66.000 i forhold til realiseret for 2009. Faldet 
ligger på lønninger. 
 
Husudvalget forventer et fald i omkostningerne med i alt kr 90.000 i forhold til realiseret for 2009. 
 
Sekretariat og administration forventer et fald i omkostningerne på ca. kr 61.000 i forhold til 
realiseret for 2009. 
 
IT-Udvalget forventer et fald i omkostningerne på ca. kr 3.000 i forhold til 2009. 
 
Festudvalget forventer, at de samlede omkostninger til arrangementer bliver ca. kr 4.000 lavere end 
2009. 

Afskrivninger mv. 
De samlede afskrivninger forventes, at blive i alt kr 40.000 højere i forhold til realiseret for 2009. 

Finansielle indtægter og udgifter 
De samlede indtægter og udgifter forventes netto at blive kr 23.000 lavere end realiseret for 2009.  
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Investeringer: 
Det forventes, at de samlede investeringer for 2010 vil udgøre ca DKK 995.000, som kan specificeres 
således 
 
Kontorinventar  25.000 
Maskiner og driftsmateriel  280.000 
Vandingsanlæg  125.000 
Bygninger                                   565.000 
  
 
I alt DKK    995.000 
 

Likviditet 
Likviditetsbudgettet for 2010 forventes at forbedre likviditeten med ca. kr 352.000. Den samlede 
likviditet ultimo 2010 forventes at ligge på ca. kr 240.000. 

 

 

 

 
 
Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2009 til generalforsamlingens godkendelse, herunder at årets 
resultat hensættes til fremtidige investeringer i bygninger og anlæg. 
 
Asserbo den 04. marts 2010 
 
Bestyrelsen 
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Oplysninger om foreningen 
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 
William Grahn, formand 
Michael Tvede, næstformand 
Jakob Løkke, kasserer 
Christian Pein, sekretær 
Gerd Stafanger 
Svend Aage Andersen 
Jakob Andersen Skriver 
Per Knudsen 
 

Klubchef 
Arne K. Larsen 
 

Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 

Godkendt på klubbens generalforsamling, den  
 
Dirigent 
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 Den uafhængige revisors påtegning 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 

Påtegning på årsregnskab 
Vi har revideret årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Vi har ikke foretaget revision af de i årsregnskabet anførte budgettal.  

 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 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 et årsregnskab, 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført 
i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
klubbens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, 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 årsregnskabet. 
 
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 årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven 
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
gennemførte revision af årsregnskabet. 
 
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
 
København, den 4. marts 2010 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 

Christian Dalmose Pedersen 
 
Christian Dalmose Pedersen   
statsautoriseret revisor 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
William Grahn Jakob Løkke Svend Aage Andersen Per Knudsen 
formand hon. kasserer 
 
 
 
 
 
 
Michael Tvede Christian Pein Jakob Andersen Skriver Gerd Stafanger 
næstformand                      hon. sekretær   
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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. 
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Resultatopgørelse for 2009 
  2008 2009 Budget 2009 Budget 
2010 
 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ ___________ _________ 

Kontingenter, skabsleje m.v.  5.904.320 6.212.795 6.630            6.610   
Indskud  416.815 566.840 736                570
     
Greenfee’s m.v. 1 1.169.340 1.179.749 1.275 1.320 
Sponsorudvalg  2 293.160 235.640 431 453 
Turneringsudvalg  3 156.011 189.633 177 172 
Juniorudvalg  10 71.349 105.678 104 122 
Diverse indtægter  4 88.390 121.067 102 77   ___________ ___________ ___________ _________ 
Indtægter i alt   8.099.385 8.611.402 9.455 9.333   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Greenfee's m.v. - omkostninger 1   76.478 69.718   83 47 
Sekretariat, lønninger m.v.  942.019 1.010.157 966 1.015 
Administrationsomkostninger 5 508.400 589.097 534 546 
IT udvalg 6 137.980 112.612 97 110 
PR udvalg - omkostninger 7 0 0 18 151 
HCP, udvalg  86 0 4 4   ___________ ___________ ___________ _________ 
Sekretariat/administration i alt   1.664.963 1.781.584 1.702 1.873 
      
Sponsorudvalg - omkostninger 2     62.464 38.878 119 41 
Turneringsudvalg - omkostninger 3 186.673 201.424 275 237  
Husudvalg 8 863.025 936.067 974 846  
Lønninger - baneudvalg  1.829.968 1.949.208 1.974 1.882 
Personaleomkostninger - baneudvalg  65.037 43.205 51 55 
Banedriftsomkostninger  499.188 530.407 591 505 
Vedligeholdelse - baneudvalg  357.828 378.209 380 420 
Vejleholm - baneudvalg  147.858 142.203 136 113 
Administration - baneudvalg  29.248 58.479 47 61 
      
Sportsudvalg 9 315.644 292.120 303 274 
Juniorudvalg 10 154.538 122.428 193 192 
Trænerudvalg  718.512 559.962 699 641 
Festudvalg  42.385 34.920 10 31 
Baneserviceudvalg  8.837 3.000 10 12 
Begynderudvalg  0 996 3 18   ___________ ___________ ___________ _________ 
Omkostninger i alt   6.946.168 7.073.090 7.467 7.201   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Resultat før afskrivninger   1.153.217 1.538.312 1.988 2.132 
Afskrivninger 11 581.280 634.509 635 675   ___________ ___________ ___________ _________ 
Resultat før renter   571.937 903.803 1.353 1.457 
      
Renteindtægter  43.042 11.014 32 23 
Renteudgifter 12 687.803 677.130 742 666   ___________ ___________ ___________ _________ 

Årets resultat  (72.824) 237.687 643 814 
 

Resultatdisponering: 
Hensat til investering i bygninger og anlæg 237.687              
Overført til næste år 0    
                                                                                                        ___________  
Disponibelt resultat 237.687   
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Balance pr. 31.12.2009 
  2008 2009 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme m.v. 13 12.216.915 12.381.542 

Baneanlæg  14 3.355.279 3.463.571 

Vandingsanlæg  15 571.196 518.061 

Parkeringsanlæg  16 285.523 321.941 

Maskiner m.v. 17 1.302.887 1.487.892 

Udstyr, møbler m.v. 18 64.540 50.284   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  17.796.340 18.223.291   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  19 116.074 67.366 

Tilgodehavender m.v.  121.110 164.331   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  237.184 231.697   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.033.524 18.454.988   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  20 1.561.141 1.561.141 

Medlemsobligationer  4.500.000 4.500.000 

Hensat til investering i bygninger og anlæg. 21 0 237.687   ___________ ___________ 

Egenkapital  6.061.141 6.298.828   ___________ ___________ 

         

Realkreditlån  9.930.543 9.730.308   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  9.930.543 9.730.308   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  189.264 200.235 

Bankgæld  0 178.966 

Interimsbeviser og obligationsgæld  1.029.000 1.134.000 

Skyldige omkostninger   412.964 590.457 

Skyldig A-skat og afgifter   159.036 107.743 

Skyldige feriepenge  251.576 214.451   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  2.041.840 2.425.852   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.033.524 18.454.988   ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2009 
 2008 2009  
 kr. kr.   ___________ ___________  

Årets resultat (72.824) 237.687  

Ændring i feriepengehensættelse (26.199) (37.125)  

Afskrivninger 581.280 634.509  

Ændring af tilgodehavender 61.725 (43.220)  

Ændring af skyldig A-skat og afgifter 23.599 (51.293)  

Ændring i skyldige omkostninger 113.007 177.492   ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende drift 680.588 918.050   ___________ ___________  

    

Ejendomme (74.038) (464.645)  

Parkeringsanlæg 0 (62.366)  

Baneanlæg (67.505) (108.292)  

Maskiner (305.056) (426.157)  

Udstyr, møbler m.v. (20.616) 0   ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende investeringer (467.215) (1.061.460)   ___________ ___________  

    

Reduktion af interim- og obligationsgæld 119.000 105.000 

Afdrag på realkreditlån (178.894) (189.264)   ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende finansiering (59.894) (84.264)   ___________ ___________  

    

Ændring af likvider 153.479 (227.674)  
Likvider primo (37.405) 116.074   ___________ ___________  

Likvider ultimo 116.074 (111.600)   ___________ ___________  
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Noter 
 2008 2009 Budget 2009 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

1. Greenfees m.v.    

Greenfees 957.640 1.058.786 1.100 

Gæstearrangementer 206.750 119.170 175 

Diverse 4.950 1.793 0  ___________ ______________________ 

 1.169.340 1.179.749 1.275  ___________ ______________________ 

    

Trykning af greenfeekort m.v. 49.857 69.718 83 

Administration af greenfees 26.621 0 0  ___________ ______________________ 

 76.478 69.718 83  ___________ ______________________ 

     ___________ ______________________ 

I alt  1.092.862 1.110.031 1.192  ___________ ______________________ 

 

    

2. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 282.360 214.640 325 

Annonceindtægter 10.800 21.000 106  ___________ ______________________ 

 293.160 235.640 431  ___________ ______________________ 

    

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 62.464 38.878 119  ___________ ______________________ 

I alt  230.696 196.762 312  ___________ ______________________ 

 

 

3. Turneringsudvalg    

Turneringsfee + diverse 135.645 158.623 154 

Tirsdagsturnering 291 7.670 3 

Onsdagsturnering 20.075 23.340 20  ___________ ______________________ 

 156.011 189.633 177  ___________ ______________________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 167.277 175.896 242 

Tirsdagsturnering 0 2.817 4 

Onsdagsturnering 13.003 11.081 19 

Regionsmatcher 6.393 11.630 10  ___________ ______________________ 

 186.673 201.424 275  ___________ ______________________ 

     ___________ ______________________ 

I alt  (30.662) (11.791) (98)  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2008 2009 Budget 2009 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

4. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 16.900 800 19 

Forpagtningsafgift restaurant 50.000 50.000 50 

Husleje Shoppen 20.000 18.333 20 

Salg af maskiner 0 44.764 0 

Andet  1.490 7.170 13  ___________ ______________________ 

I alt  88.390 121.067 102  ___________ ______________________ 

 

    

5. Administration     

DGU kontingent 166.392 158.538 170 

Telefon  12.290 14.062 13 

Annoncer  25.161 30.597 17 

Porto  11.876 16.335 10 

Papir og tryksager  19.368 18.733 9 

Kontorartikler og fotokopiering 19.787 21.253 26 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 13.794 12.862 13 

Småanskaffelser  29.552 23.322 19 

Div. kontorudstyr og vedligehold 0 67 6 

Kurser m.v. 25.733 34.338 33 

Rejser og kørsel  3.436 5.958 5 

Bestyrelsesomkostninger  50.370 56.417 40 

Generalforsamlinger 44.824 63.568 45 

Hole in one præmier 1.331 2.181 2 

Revisor 30.779 32.472 45 

Gaver  12.393 8.979 8 

Dataløn omkostninger  5.714 13.526 5 

Golfregler m.v. 5.931 6.883 4 

Tak til frivillige 26.046 29.789 35 

Diverse administrationsomkostninger 3.623 39.217 29  ___________ ______________________ 

I alt  508.400 589.097 534  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2008 2009 Budget 2009 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

6. IT udvalg     

Adsl-forbindelse 7.128 7.455 10 

Webhotel 10.726 20.109 9 

Golfbox 51.693 44.343 40 

Konsulenthonorar 18.475 1.207 6 

Elektrisk booking 6.666 0 7 

Diverse IT Udvalg  43.292 39.498 25  ___________ ______________________ 

I alt  137.980 112.612 97  ___________ ______________________ 

    

 
7. PR-udvalg     

Hjemmeside 0 0 10 

Forsendelse og øvrige omkostninger  0 0 8  ___________ ______________________ 

 0 0 18  ___________ ______________________ 

     ___________ ______________________ 

I alt  0 0 18  ___________ ______________________ 

 

    

8. Hus- og restaurationsudvalg    

Ejendomsskatter  115.256 145.227 103 

Varme, vand, el  211.237 237.099 117 

Forsikringer  58.288 79.614 90 

Reparationer og vedligehold 370.390 324.694 527 

Rengøring og opsyn  25.681 64.545 48 

Dansikring  13.481 13.854 20 

DR-licens erhverv  4.436 2.220 12 

Serviceudvalg  275 500 0 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 63.981 68.314 57  ___________ ______________________ 

I alt  863.025 936.067 974  ___________ ______________________ 

 

    

9. Sportsudvalget     

DK-turnering 70.620 71.893 62 

Eliteturneringer 215.517 175.823 194 

Træning, udstyr m.v. 29.507 44.404 47  ___________ ______________________ 

I alt  315.644 292.120 303  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2008 2009 Budget 2009 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

10. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter  71.349 105.678 104  ___________ ______________________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  90.792 51.052 114 

Turneringer  63.746 71.376 79  ___________ ______________________ 

 154.538 122.428 193  ___________ ______________________ 

I alt  83.189 16.750 89  ___________ ______________________ 

 

    

11. Afskrivninger     

Ejendomme 290.725 300.018 312 

Vandingsanlæg  53.135 53.135 52 

Parkeringsanlæg 25.689 25.948 31 

Maskiner m.v. 198.859 241.152 228 

Udstyr, møbler m.v. 12.872 14.256 12  ___________ ______________________ 

I alt  581.280 634.509 635  ___________ ______________________ 

    
 
12. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger  21.797 23.139 21 

Renter og bidrag  666.006 653.991 721  ___________ ______________________ 

 687.803 677.130 742  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2008 2009 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

13. Ejendomme   

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Elmegaardsvej 20, Frederiksværk 1.200.030 1.200.030 

Investeret pr. 1/10-2000 360.768 360.768 

Investeret i 2001 500.881 500.881 

Investeret i 2002 56.211 56.211 

Investeret i 2004 226.235 226.235 

Investeret i 2005 679.247 679.247  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Kostpris 31.12.2004, Bødkergaardsvej 9 3.033.334 3.033.334  ___________ ___________ 

   

Købesum matr.nr. 10a 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 657.535 657.535 

Investeret i 2008 74.038 74.038 

Investeret i 2009 0 464.645  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 11.512.887 11.977.532  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2009 14.536.259 15.000.904  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.028.619 2.319.344 

Årets afskrivninger  290.725 300.018  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 2.319.344 2.619.362  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 12.216.915 12.381.542  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2008)  26.500.000 

Tinglyst gæld til Nykredit  11.101.000   ___________ 
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Noter 

 2008 2009 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

14. Baneanlæg    

Anskaffelsessum primo  3.352.497 3.420.002 

Årets tilgang  67.505 108.292  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 3.420.002 3.528.294  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 3.355.279 3.463.571  ___________ ___________ 

   

15. Vandingsanlæg   

Anskaffelsessum primo  1.062.694 1.062.694  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 1.062.694 1.062.694  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  438.363 491.498 

Årets afskrivninger  53.135 53.135  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 491.498 544.633  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 571.196 518.061  ___________ ___________ 

   

16. Parkeringsanlæg   

Anskaffelsessum primo  513.770 513.770 

Årets tilgang 0 62.366  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 513.770 576.136  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  202.558 228.247 

Årets afskrivninger 25.689 25.948  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 228.247 254.195  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 285.523 321.941  ___________ ___________ 
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Noter 

 2008 2009 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

17. Maskiner m.v.   

Anskaffelsessum primo  2.901.832 3.206.888 

Årets tilgang  305.056 426.157 

Årets afgang  0 (44.764)  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 3.206.888 3.588.281  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  1.705.142 1.904.001 

Årets afskrivninger  198.859 241.152 

Årets afskrivninger afgang  0 (44.764)  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 1.904.001 2.100.389  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 1.302.887 1.487.892  ___________ ___________ 

   

18. Udstyr, møbler m.v.   

Anskaffelsessum primo  748.626 769.242 

Årets tilgang  20.616 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2009 769.242 769.242  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  691.830 704.702 

Årets afskrivninger  12.872 14.256  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 704.702 718.958  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 64.540 50.284  ___________ ___________ 
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Noter 

 2008 2009 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

19. Likvide beholdninger    

Kassebeholdninger  600 600 

Indestående Danske Bank 115.474 66.766  ___________ ___________ 

 116.074 67.366  ___________ ___________ 

   

20. Egenkapital   

Overført resultat primo 1.633.965 1.561.141 

Årets resultat  (72.824) 237.687 

Medlemsobligationer 4.500.000 4.500.000  ___________ ___________ 

 6.061.141 6.298.828  ___________ ___________ 

   
 
21. Hensættelse til istandsættelse af ejendomme 
Årets resultat for 2009 på kr 237.687 hensættes til investering i bygninger og anlæg. 
 
 
22. 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 modtage vederlag (kurs 100) 
 
 
 
 
 


