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Bestyrelse og personale per 31.12. 2010 i Asserbo Golf Club: 
 
Bestyrelsen 
 
William Grahn  (Formand) 
Michael Tvede  (Næstformand) 
Per Knudsen   (Hon. kasserer) 
Ulla Rosenkjær Kristiansen (Hon. sekretær)   
Svend Aage Andersen 
Gerd Stafanger 
Kenneth Ohlendorff 
 
Sekretariat 
 
Arne K. Larsen  (Klubchef) 
Annie Christensen  (Klubsekretær) 
Anita Neesgaard  (Bogholder) 
 
Greenkeepere 
 
Steen Mikael Petersen  (Chefgreenkeeper) 
Jens Brandt   (Teknisk greenkeeper) 
Kim Borg Henriksen  (Greenkeeper) 
Jackie Larsen  (Greenkeeper) 
Kristian Kjær  (Greenkeeper) 
 
KlubPro 
Kristian Ravn Laumann 
 
Proshop 
Serviceassistent Steen Limkilde 
 
Restauratør 
Mikkel Henum 
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Bestyrelsens beretning 2010 
 
Bestyrelsen fik tilført nye kompetencer og en ny dynamik ved valget af 3 nye medlemmer til 
bestyrelsen på generalforsamlingen i marts, og det var i foråret en af hovedopgaverne, at sikre at disse 
kompetencer og denne dynamik udnyttes til klubbens bedste. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i marts som følger: 
 

• William Grahn:   Formand, DGU, ERFA gruppe. 
• Michael Tvede:    Næstformand, Sportsudvalget. 
• Per Knudsen: Hon. kasserer, Økonomiudvalget, Sponsorudvalget, Offentlige 

 myndigheder. 
• Ulla Rosenkjær:    Hon. Sekretær, Festudvalget. 
• Sv. Aa Andersen:    Turneringsudvalget, klubber i klubben, Serviceudvalget. 
• Kenneth Ohlendorff: Turneringsudvalget. 
• Claus Hagdrup:    Juniorudvalget, Baneudvalget, Historisk udvalg, O&R udvalget,  

 Handicapudvalget, 
• Gerd Stafanger:    Begynderudvalget. 

 
I begyndelsen af november mistede vi desværre Claus Hagdrup, da han afgik ved døden efter kort tids 
sygdom. Claus vil blive husket for sit store engagement, sit behagelige væsen og sin dybe indsigt, og 
han vil blive savnet af mange i klubben. 
 
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 møder incl. det årlige weekend seminar i november.  
Samarbejdet i Bestyrelsen har været godt og konstruktivt, og vi har haft fokus på at sikre en sund 
økonomi sammen med løbende forbedringer af klubhus, bane og organisation. 
 
Det strategiske oplæg fra sidste år er blevet gennemarbejdet og publiceret. Der arbejdes målrettet med 
at sikre, at alle klubbens forretningsordener og procedurer er i overensstemmelse med den fastlagte 
strategi og at værdierne Aktiv, Gæstfri og Charmerende er tænkt ind i alle vore aktiviteter. 
 

Asserbo Golf Club skal fortsat være en medlemsejet og uafhængig golfklub 
 

og det er vores vision, at 
 
 Vi vil være Nordsjællands bedste golfklub for hele familien – også om 20 år. 

 
---oooOooo--- 

 
Den generelle udvikling i samfundsøkonomien giver os indiskutabelt store udfordringer. Over de 
senere år har vi set en kraftigt stigende afgang og en meget træg tilgang af medlemmer, hvilket må 
forventes at være en situation, vi kommer til at leve med, indtil der igen for alvor kommer tillid til 
hvad fremtiden bringer.  
 
I løbet af forsommeren måtte vi således konstatere, at tilgangen af nye medlemmer langt fra stod mål 
med vore forventninger, og samtidig kunne vi se, at det drilske vejr ville påvirke vore 
greenfeeindtægter negativt. 
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Herudover fik vi betydelige uforudsete udgifter, bl.a. til udskiftning af styrekabler til 
vandingsanlægget, og til advokatomkostninger ifm sagen omkring renovering af Hulgårdsvej, som vi 
desværre tabte trods dommerens forståelse for det urimelige i lovens bestemmelser. 
 
Bestyrelsen besluttede i juni derfor at sætte yderligere investeringer på stand-by, samtidig med at vi 
indførte en stram prioritering af omkostningerne. Vi optog forhandlinger med klubbens 
hovedsponsor, Nordea, fik en god aftale på plads og omlagde klubbens lån, med en årlig besparelse 
på ca tkr. 69 som resultat – og en samlet besparelse på ca. 2,9 mio over lånets løbetid. 
Omprioriteringen medførte imidlertid et kurstab på tkr 545, som vi har valgt at udgiftsføre i 2010 
frem for at belaste fremtidige regnskaber. 
 
De sidste par års fokus på langsigtede sponsoraftaler, der tilfører konkrete værdier til vore sponsorer, 
resulterede til vores store tilfredshed i flere nye sponsorater og stigende sponsorindtægter i et 
finansielt klima, hvor mange andre klubber ellers har måttet se en betydelig nedgang i 
sponsorinteressen.  
 
Så selvom det aldrig er rart at fremlægge et regnskab med et underskud, må årets resultat – i lyset af 
ovenstående – alligevel anses for acceptabelt, da vi trods alt har formået at gennemføre nødvendigt 
vedligehold af vores bygninger og maskinpark sammen med mange større og mindre forbedringer 
indenfor de snævre økonomiske rammer, vi har haft til rådighed.  
 
Det fortjener dog en særlig anerkendelse, at bl.a. containerpladsen, stengærder, parkeringspladser bag 
klubhuset og isolering af loftet over klubstuen er udført af medlemmer og medarbejdere, der frivilligt 
har stillet deres arbejdskraft og faglige kunnen til rådighed. Overdækningen af måtter på driving 
range er ligeledes påbegyndt på baggrund af frivillige bidrag og med frivillig arbejdskraft. Sådanne 
initiativer er med til at motivere os alle, og vi skylder stor tak for indsatsen. 
 
Den store kreds af medlemmer, som beredvilligt tager hånd om klubbens mange turneringer og øvrige 
aktiviteter er Asserbo Golf Clubs styrke og største aktiv. Det personlige engagement og den frivillige 
indsats er med til at sikre, at klubbens aktiviteter fortsat er forankret i medlemmernes egne ønsker og 
drives af lysten til at fastholde et aktivt og spændende klubliv i Asserbo Golf Club.  
 
Sammen med klubbens øvrige medlemmer takker bestyrelsen alle, der har gjort en indsats til fælles 
gavn og glæde i løbet af året. Vi anser det stadig for en af vores vigtigste opgaver at vedligeholde et 
klubmiljø, der fortsat inspirerer til at fastholde det høje engagement fra klubbens frivillige. 
 
Årets bestyrelsesarbejde har i høj grad været præget af de ændringer i reglerne for opnåelse af DGU 
medlemskab 1. januar 2011, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i april.  
Sammen med advokat Skjalm von Bülow har bestyrelsen udarbejdet forslag til nye vedtægter, der 
skal bringe AGCs vedtægter i overensstemmelse med de nye DGU regler. Vi opfordrer 
generalforsamlingen til at godkende dette forslag, da de nye vedtægter samtidig skal sikre, at AGC er 
i stand til at agere i den nye virkelighed, som DGUs regler forventes at skabe for golfsporten i 
Danmark.  
 
Vi har også måttet erkende, at en målrettet og effektiv markedsføring af vores gamle klub og dens 
fortræffeligheder kommer til at spille en langt større rolle i årene fremover, da det kan forudses, at 
konkurrencen om nye medlemmer fortsat bliver skærpet i de kommende år.  
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Det er bestyrelsens klare opfattelse, at vi står os stærkest i denne konkurrence ved at holde fast i de 
værdier og kvaliteter, der gør et medlemskab af Asserbo Golf Club til noget særligt – uagtet at andre 
klubber vil se sig nødsaget til at konkurrere på pris frem for kvalitet.  Vi ønsker som de fleste andre 
klubber selvfølgelig at tiltrække flere medlemmer for at styrke vores økonomiske rammer, men vi 
ønsker først og fremmest nye medlemmer, der får et stærkt og varigt tilhørsforhold til AGC. 
 
Indsatsen i klubbens PR-udvalg er derfor blevet forstærket, og udvalget har fået tilknyttet flere nye 
medlemmer med erfaring indenfor markedsføring og IT. Imidlertid bliver det en krævende opgave at 
skabe større publicity omkring klubben og vores aktiviteter, og vi skal derfor have opbygget en bred 
kreds af frivillige, der kan bidrage med at skrive indlæg til hjemmesiden, nyhedsbreve og til 
lokalpressen, så vi kan få synliggjort klubbens mange kvaliteter i vores opland. 
 

---oooOooo--- 
 

Årets sportslige højdepunkt blev uden tvivl, da Victor Henum med en fornem indsats på det danske 
juniorlandshold var med til at sikre holdet bronzemedaljer ved Europamesterskaberne i Tyrkiet.  
Det skal dog tilføjes, at Jeppe Andersen med en målrettet indsats igennem flere år også kvalificerede 
sig til juniorlandsholdets udviklingstrup efter en god sæson. AGC er dermed igen stærkt 
repræsenteret på junior-landsholdsplan, og der er flere på vej, hvilket har skabt stor respekt omkring 
vort talentudviklingsprogram. 
 
 Stort til lykke til både Victor og Jeppe! 
 
På trods af vejrliget, har vores bane igen i år fået megen ros fra både medlemmer og gæster.  Banens 
tilstand er et stort aktiv i vores bestræbelser for at tiltrække nye medlemmer, og vi får mange greenfee 
gæster, når der ikke kan spilles på de omkringliggende baner. Bestyrelsen takker greenkeeperstaben 
for en vellykket indsats med at holde baner og træningsanlæg i fornem stand gennem hele sæsonen. 
Forbedringer af banen er i det små gennemført i henhold til den fremlagte plan for udvikling af vores 
bane. 
 
Med ansættelsen af vores nye Klubsekretær, har sekretariatet fået en kollega, der med et smittende 
humør og stort engagement har forstærket det gode samarbejde i klubbens administration. 
Serviceringen af medlemmer og gæster er i højsæde og opgaverne bliver løst effektivt og 
professionelt, på trods af at Sekretariatet løbende har overtaget mange opgaver, som tidligere har 
været varetaget af frivillige i klubben.  
 
Arne, Annie og Anita udgør et stærkt team, som udstråler en fængende entusiasme og en klubspirit, 
der på bedste vis skaber lyst til at komme, lyst til at blive – og lyst til at komme igen..  
 
Kristian Møller Ravn – nu gift Lauman – har til fulde indfriet vores forventninger, og har skabt 
respekt som Klubpro i kraft af sin kompetente træning af juniorer, elite og alle os andre. Samtidig har 
Kristian som daglig leder af Sportsudvalget tilført energi, struktur og planlægning i arbejdet for at 
skabe en rød tråd i vores sportslige aktiviteter i samarbejde med Begynderudvalg, Eliteudvalg og 
Juniorudvalg. 
 
Sammen med klubbens nye Serviceassistent, Steen Limkilde, har Kristian fået opbygget en 
velfungerende proshop, som udgør et socialt samlingspunkt i klubben og medvirker til at understøtte 
klubbens ambition om et højt serviceniveau i et godt samarbejde med sekretariatet. 
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Træningen med Kristian har været så eftersøgt, at det i lange perioder har været svært at dække 
efterspørgslen, og bestyrelsen har derfor godkendt ansættelsen af en pro-elev, for at få tilført flere 
trænertimer og frigive nogle af Kristians egne ressourcer til den fortsatte udvikling af klubbens 
sportslige aktiviteter. Vi håber at denne pro-elev kan tiltræde allerede i begyndelsen af den nye 
sæson. 
 
Vi fik åbnet restaurationen for servering for andre end klubbens medlemmer og gæster uden at dette 
har givet anledning til problemer. Det har dog endnu ikke resulteret i tilstrækkeligt mange nye besøg, 
og vi ser frem til at Mikkel får tiltrukket endnu flere gæster i det kommende år – i håbet om at disse 
besøg vil føre til en øget interesse for medlemskab af AGC. 
  
Der kan ikke herske tvivl om at årene, der kommer, vil byde på nye udfordringer i et langt mere 
dynamisk golfmiljø i Danmark. Men, hvis vi fortsat holder fast i vore værdier og værner om vores 
klub, vores medlemmer, vores gæster og vore sponsorer, står Asserbo Golf Club bedre rustet til at 
imødegå disse udfordringer end de fleste andre golfklubber. 
 
Det store og aktive engagement fra klubbens medlemmer, giver os en stærk platform at bygge 
fremtiden på. Vi takker derfor for de mange positive og konstruktive tilbagemeldinger, vi har 
modtaget i løbet af året, og ser fortrøstningsfuldt frem til en ny, spændende sæson. 
 
Bestyrelsen. 
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Medlemsstatus: 
 
 Aktive medlemmer Passive medlemmer I alt 
Ultimo december 2004 1056 105 1161 
Ultimo december 2005 1062 110 1172 
Ultimo december 2006 1063 112 1175 
Ultimo december 2007 1083 120 1203 
Ultimo december 2008 1066 145 1211 
Ultimo december 2009 1058 149 1207 
Ultimo december 2010 1037 151 1188 
 
 
Medlemmerne fordeler sig således: 
 
 Ult. 2006 Ult. 2007 Ult. 2008 Ult. 2009 Ult. 2010 
Aktiv senior 842 840 846 855 840 
Aktiv senior hverdag 39 34 27 27 40 
Aktiv yngre senior 19 26 28 31 23 
Aktiv yngling 26 24 21 20 17 
Aktiv junior 100 117 109 91 82 
Kontingentfri 24 25 21 22 23 
Livsvarigt medlem 8 8 8 8 8 
Æresmedlem 4 5 5 4 4 
Passive 112 120 145 149 151 
 
De fremhævede medlemskategorier 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                                870 
      2010       3761                                859                  
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UDVALGSBERETNINGER 2010 
 
 
Sponsorudvalget 2010 
 
Sponsorudvalget har i 2010 bestået af Per Knudsen som formand, klubchef Arne K. Larsen og Jakob 
Skriver. 
 
Udvalget forfølger overordnet en strategi, som sigter mod flere og større sponsorater. Flerårige aftaler 
som helst er forskudt tidsmæssigt, således at ikke alle aftaler udløber samtidigt. Målsætningen, som 
forfølges, er at nå op på sponsorindtægter på ca. 500.000 kr. årligt indenfor en kortere årrække. 
Den nye 3 årige aftale, som i efteråret 2009 blev indgået med Nordea som hovedsponsor for AGC, 
har været et solidt udgangspunkt for det videre sponsorarbejde, men også som skabelon for samme. I 
løbet af 2010 er der således etableret nye 3 årige sponsoraftaler med såvel ERA-Biler som den lokale 
medicinalvirksomhed Pharma Vinci, ligesom som der stadig foregår forhandlinger med helt nye og 
større sponsoremner for AGC. 
 
Uanset den overordnede strategi mod flere og større sponsoraftaler er det fortsat af stor betydning 
både at fastholde og udvide kredsen af mindre sponsorater i AGC hvad enten det er i form af 
sponsoraftaler omkring matcher, teesteder eller hvad der nu måtte være aftalt som grundlag for en 
aftale. 
 
Et led i AGC’s sponsorpleje er den årlige Sponsormatch, som i 2010 blev afviklet den 20. september 
med en deltagelse af omkring 60 personer fra sponsorer, der har samarbejde med AGC. 
I årets løb er afviklet 3 møder med Sponsornetværket omkring AGC, hvor man til indbudte møder 
med aktuelle emner søger at aktivere sponsorernes sponsorater ved at samle sponsorerne om samme 
bord, hvor de lærer hinanden at kende og får mulighed for at kunne handle med hinanden eller bruge 
dette netværk på anden vis. AGC’s ErhvervsNetværk er således fortsat under udvikling og arbejdet 
med samme har i hovedsagen været afviklet under ledelse af Jakob Skriver. 
 
Sponsorarbejdet har i 2010 videre betydet, at der er sat 2 nye Club Cars i gang på banen. Den ene 
vogn er sponseret af ERA-biler med henblik på udlejning og er således direkte indtægtsgivende for 
AGC. Vognen er finansieret allerede i år 1, og indtægterne fra udlejningen er hermed en 
overskudsgivende aktivitet. Den anden vogn er skaffet til veje gennem et samarbejde med firmaet 
Mediekontoret Aps. Dette firma har skabt grundlaget for indkøbet af vognen via et samarbejde med 
20 mindre lokale sponsorer, som bl.a. profileres via annoncer på denne Club Car. Vognen anvendes 
bl.a. til banekontrol, turneringsledelse m.v.   
 
 
Turneringsudvalget 2010 
 
I 2010 har vi afholdt 9 klubturneringer, Invitationsturnering med tilhørende kvalifikationsturnering, 
klubmesterskaber, 4 åbne turneringer samt 1 halvåben. Endelig har vi gennemført 3 mere socialt 
orienterede turneringer samt de traditionsrige sommerpokaler og vinterfourball. 
 
Årets klubmestre blev 

• Damer    ej gennemført 
• Herrer    Victor F. Henum 
• Piger    Karen Fredgaard 
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• Drenge    Joachim Andersen 
• Mid-age damer   Pernille Fredgaard 
• Mid-age herrer   Jan Andersen 
• Senior damer   Lis Tvede 
• Senior herrer   Steen P. Nielsen 
• Veteran damer   Birgit Munk 
• Veteran herrer   Svend Aage Andersen 
• Begyndere   Mona Plahn Bülow 

 
Igen i år afholdt vi ”Ruth’s Scramble”, som klubbens medlemmer på tilfredsstillende vis støtter op 
om. Den indkomne turneringsfee samt et på dagen indsamlet beløb sender klubben til Kræftens 
Bekæmpelse.  
 
Nordea – AGC Invitational blev gennemført med succes. Med vores playing pro, Lasse Jensen i en 
aktiv rolle blev kvaliteten af holdene øget væsentligt. På spindesiden kunne vi med stolthed 
præsentere Lee Ann Pace fra Sydafrika, der hører hjemme i den absolutte top på kvindernes 
Europatour. En pæn præmiepulje, rigtig godt spil af en række kendte navne fra den hjemlige elite og 
godt hjulpet af dejligt vejr betød, at tilskuerne, klubben samt deltagerne fik en god og positiv 
oplevelse. Det har betydet, at AGC har modtaget forhåndstilsagn fra flere ”gode” navne til 
turneringen i 2011. Det efterfølgende aftenarrangement var - fristes man til at sige - som sædvanlig en 
succes. 
 
En fuldtegnet ”Half Open” i juli må fremhæves. En traditionsrig turnering, hvor klubbens medlemmer 
inviterer gæster til Asserbo og med stolthed viser vores smukke bane frem. 
 
Udvalgsturneringen blev igen i år afviklet på hjemmebane. Klubbens formand kunne glæde sig over 
muligheden for at sige klubbens mange frivillige hjælpere tak for deres indsats i 2010. 
 
Klubbens deltagelse i Regionsturneringerne er gennemført på tilfredsstillende vis. Et par hold 
kvalificerede sig til spil om oprykning, men ingen nåede helt frem i feltet.  
 
Samarbejdet med "Klubber i Klubben" er godt. Old Timers, Morgenfruerne samt Herredagen er under 
kyndig ledelse og meget velfungerende. Yderligere er der grund til at fremhæve ledelsen af 
Onsdagsmatcherne, idet den indsats, der her gøres overfor nye og nyere medlemmer, er 
bemærkelsesværdig. 
 
Sæsonen er evalueret og turneringsudvalget vurderer at der er en tilfredsstillende opbakning til 
turneringerne. Den elektroniske tilmelding er nu implementeret og vurderes ikke længere som en 
hindring for klubbens medlemmer. 
 
Turneringsudvalget takker greenkeeperstaben og Sekretariatet for et velfungerende samarbejde. På 
grund af ændringer i Turneringsudvalget vil samarbejdet med specielt Sekretariatet blive udbygget 
væsentligt i 2011. 
 
Afslutningsvis takker udvalget alle vore frivillige hjælpere, der hen over året har ofret weekendtimer 
til gavn og glæde for klubbens mange turneringsspillende medlemmer. 
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Begynderudvalget 2010 
 
Onsdagsmatcherne blev som tidligere styret med fast og kærlig hånd af Christa Randskov og Vivi 
Galtt.  
 
Der blev holdt 2 åbne golfdage med pænt fremmøde, men desværre resulterede disse dage ikke i det 
ønskede antal nye medlemmer. 
 
Vores nye pro, Kristian, havde som tilbud til nye medlemmer / prøvemedlemmer includeret 
fællestræning i tilmeldingen. Dette tilbud blev godt modtaget, og næsten alle fik det grønne kort i 
løbet af sommeren.  
 
Sæsonen afsluttedes med en kaninmatch over 9 huller. Det var en succes, som vil blive gentaget.. 
 
Efter sidste års fantastiske tilslutning til onsdagsmatcherne på par-3 banen, var det en lidt skuffende 
sæson, men Begynderudvalget har store forventninger til næste sæson, hvor flere nye tiltag allerede er 
i støbeskeen.  
 
 
Husudvalget 2010 
 
Masterplan for bygninger blev foreløbigt sat i bero i 2008. 
 
Boliusrapporten har derfor dannet grundlag for de tiltag der arbejdes med i klubhuset, og udbedringer 
efter tre indbrud i foråret har præget aktiviteterne, så der er nu opsat forbedret overvågning med 
venlig støtte fra Plahn Systems. 
 
Over sæsonen 2010 blev der udført følgende arbejder på bygninger og områder ved klubhuset: 
 

•   Isolering over klubstuebygningen er pålagt. 
•   El nettet i klubstuebygningen er udskiftet. 
•   Udsugningen i køkkenet er renoveret. 
•   Kølesystemet i køkkenet er udskiftet. 
•   Opvaskemaskinen i køkkenet er renoveret. 
•   Loft i restauranten er støjdæmpet med lydisolerende plader. 
•   Lys over baren og i klubstuen er forbedret. 
•   Porten ved indgangen til klubben er udskiftet. 
•   Toiletterne i omklædningsrummene er renoveret. 
•   Greenfeepulten er renoveret efter indbrud. 
•   Parkeringspladserne er omlagt og ny hæk er plantet. 
•   Hulgaardsvej er asfalteret med et større bidrag fra AGC. 
•   Nyt AGC skilt er opsat ved Liselejevejen. 
•   Bødkergaardens mure er sat i stand. 
•   Bedene foran klubhuset er forbedret. 
•   Ny containergård er etableret og området renoveret. 
•   Overdækning af træningsmåtter er i gang 
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Der er blevet udarbejdet skitser for kommende forbedringer som indeholder omrokering af den gamle 
containergård, scooterplaceringer, depotrum, værksted og pejseskorsten, og der er planlagt opsætning 
af skabe med el, beregnet for opladning af batterier til el-vogne.  
 
Det er besluttet, at fremtidige opgaver i videst muligt omfang skal indtænke miljøforbedringer, der 
over tid kan skabe besparelser på energiforbruget. 
 
 
Serviceudvalget 2010 
 
Serviceudvalget håndterer restauranten, baneservice, regionsturneringer og klubber i klubben. 
 
Der blev afholdt koordineringsmøde for klubber i klubben, samt onsdagsmatchen og 
regionsturneringer. 
 
Der er blevet udarbejdet to nye foldere. Den ene omhandler sikkerhed og færdsel på banen og den 
anden omhandler spil på banen. Folderne vil blive stillet ved greenfeepulten og blive omdelt af 
baneservicefolkene, når de kører ude på banen. 
 
Baneservice fik i sæsonen en helt ny banebil, med nye sponsorer fra det lokale område. Bilen 
benyttes også af turneringsudvalget. 
 
Klubben har også fået en udlejningsbil til banen i 2010. Det er ERA biler, som har sponseret bilen. 
Der vil blive udarbejdet en folder som beskriver proceduren for kørsel på banen. 
 
Der har ikke været større problemer på banen i 2010. De sager der har været, er blevet løst gennem 
dialog og undervisning. Der er udstedt mange gode råd til spillerne på banen, men der er ikke taget 
nogen med direkte greenfeesnyd. Dog er der for mange der ikke kan læse hvad greenfee beløbet er, 
hvilket bevirker at man spiller for 250,- kr. Disse spillere bliver kontaktet og opkrævet de resterende 
100,- kr. 
For at undgå dette i kommende sæsoner, vil der blive opsat nye skilte med TYDELIG angivelse af 
priser. 
 
Serviceudvalget har fået opsat trykluft tæt ved de overdækkede udslagssteder. 
 
Udvalget siger tak til de frivillige, som kører baneservice alle ugens dage i hovedsæsonen. 
 
 
Baneudvalget 2010 
 
Et betydeligt snelag omkring nytår dækkede banen i hele januar og februar måneder og forsvandt 
først i midten af marts 2010. 
 
Sommmergreens blev taget i spil til åbningsmatchen d. 5. april, men officielt åbnede vi først banen d. 
9. april. April måned var kølig og tør, og banen blev hurtig spilbar. Derimod faldt betydelig regn i 
maj måned, hvilket gav gode startbetingelser for de nye plantninger, der blev foretaget på hullerne 1, 
5, 6 og 8. I sommersæsonen et varieret vejrlig med tilstrækkelig nedbør, således at fairways ikke på 
noget tidspunkt var afsvedne. I slutningen af oktober og november en våd periode, der fortsatte med 
et voldsomt snelag fra 24. november og året ud. 
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I forbindelse med et serviceeftersyn af vandingsanlægget konstateredes en lang række fejl på styre- 
kablet. Ved opgravning kunne fejlene beses og viste sig at skyldes gamle ledninger, musegnav, 
lynnedslag og dårlige samlinger. Det var således nødvendigt at nedlægge en ny kabelledning, og 
arbejdet blev iværksat i slutningen af april måned. Takket være den lette jordbund kunne nedpløjning 
af kabel ske uden væsentlige skader på banen, men med høje materialeudgifter betød det en uforudset 
udgift på ca 130.000 kr. 
 
Efter den lange vinter og en tør april måned kom græsset for alvor i vækst i løbet af maj, hvilket gav 
et betydeligt klippearbejde på såvel fairways som semiroughs. Efterhånden blev disse dog gode og 
velklippede. Ligeledes blev de fleste greens i orden, men specielt de små huller, der var opstået efter 
den lange vinter, var svære at få bugt med. Gentagne prikninger og eftersåninger rettede dog op på 
skaderne, og greens har således i resten af sæsonen været rimeligt gode og hurtige. 
 
Der er i baneudvalget besluttet at erstatte 150 m pælene med store marksten, der placeres yderst i 
roughkanten, og den røde 100 m plade midt på fairway er udskiftet med en større på 30 cm i 
diameter. På teestederne bliver der opsat kraftige egepæle, markeret med teesteds- og sponsorskilte 
samt nye teestedsklodser. Samtidig bliver skraldespand og boldvasker flyttet lidt væk fra teestedet. 
 
Spørgsmålet om golf-buggies på banen er drøftet i årets løb, og klubben har indtil videre anskaffet 1 
buggy, der udlejes til medlemmer og gæster. 
 
I den faste stab på 4 mand (udover chefgreenkeeper) er pr 1.01.10 ansat en ny mekaniker, Jens 
Brandt. 
 
Årets maskininvesteringer omfatter indkøb af en ny banebil samt en frontlæsser. Derudover er fra 
Helsingør Golfklub erhvervet en brugt rotorklipper til semiroughs (bugseret). 
 
Efter flere års arbejde med at få skabt en samlet plan for den fremtidige udvikling af banen er denne 
nu godkendt af bestyrelsen. Endnu mangler det grafiske layout, til hvilket indhentes assistance udefra. 
Baneplanen er lagt på klubbens hjemmeside og har givet en del positive tilkendegivelser fra 
medlemmerne. Baneudvalget er bedt om at opstille en prioriteret liste over mulige projekter i planen 
til udførelse i det kommende og næstfølgende år – idet der dog ikke fra bestyrelsen er udmeldt, hvor 
store beløb der vil kunne stilles til rådighed. 
 
Baneudvalgets budget i 2010 har været 3.098 t.kr, en reduktion fra 2009 på 350.000 kr (herunder en 
overførsel af udgifter til baneudstyr mm til investeringer). Takket være en stram budgetstyring er det 
lykkedes at holde rammen i 2010. 
 
 
Juniorudvalget 2010 
 
Juniorudvalget består af: Frank Melbrandt, John Sidal, Thomas Danner Olsen, Claus Gottlieb, 
Pernille Fredgaard og Dorte Eghave. 
 
Udover disse personer har Nikolaj Jørgensen og Sebastian Løkke deltaget som juniorrepræsentanter, 
samt Kristian Ravn som træner. 
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Sommerlejren blev i 2010 afholdt i Asserbo 28.- 30. juni. På sommerlejren blev der - udover 3 runder 
golf - afviklet nat-golf, minigolf, regel quiz, shortgame challenge samt en masse andre aktiviteter.  
 
Med hensyn til træningen har sæson 2010 igen været en succes. I alt 60 juniorer var tilmeldt 
træningen. Vores nye træner, Kristian Ravn, har på glimrende vis stået for træningen, og har med sin 
professionelle tilgang været et løft for klubben.  
Vintertræningen er igen i 2010/11 foregået på Hørsholms træningsanlæg, og ca. 20 juniorer møder op 
hver lørdag. 
 
Efter en del år med en meget lille pigegruppe, er der kommet gang i pigerne i 2010.  Pernille 
Fredgaard og Dorte Eghave har været kontaktpersoner, og de har gjort et stort arbejde for at bygge 
gruppen op. Igen i 2010 har vi haft et rent pigehold i Miniturneringen. Pigeholdet vandt deres 
indledende pulje og nåede frem til finalestævnet. 2010 var året, hvor vi igen fik afviklet 
klubmesterskabet for Junior Piger, 3 piger stillede op. Udover dette er det glædeligt, at Asserbo igen 
har en pige, der er kommet ind i DGU’s pige talent gruppe. 
DGU gør en stor indsats for pigerne, hvilket Pernille og Dorte har fulgt godt op på, bl.a. på ”Girls 
Only” ture med pigerne, og der er en rigtig god stemning blandt pigerne.  
 
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 Hagdrups ledelse har givet fremgang på alle fronter. Også hér 
vil Claus blive savnet. Vores 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 og Jeppe Andersen, som ubetinget er vores dygtigste juniorer, er 
nu begge med i junior-landsholdstruppen, og vore andre talentjuniorer har markeret sig på ranglisten.   
 
Dette arbejde har i 2010 sæson medført, at vi i Asserbo har valgt at lave vores helt eget Junior Golf 
Akademi, nemlig AGC JA. 
Formålet med dette initiativ er at fastholde og udvikle de mest talentfulde spillere især i alderen 12 til 
13 år. Styregruppen - med stor frivillig deltagelse af Stig Borg, Peter Fredgaard, Claus Hagdrup og 
Claus Jørgensen - har søsat et pilotprojekt omkring 9 spillere i alderen 10 til 13 år. Dette pilotprojekt 
skal køre frem til sæsonstart 2011. Det er vores håb, at projektet fortsætter med en grundstamme på 
mindst 8 spillere i sommersæsonen 2011. 
 
Vores interne ranglisteturneringer - Asserbo Junior Tour og Asserbo Mini Tour - blev også 
gennemført i 2010. At indføre en B række i AJT viste sig at være et godt tiltag og det har givet flere 
af de spillere med hcp. over 36 en kærkommen mulighed for at spille match på den store bane. Begge 
disse matcher vil fortsætte i 2011-sæsonen. 
 
Vores venskabsturneringsprogram - Turneringen mod Mølleåen / Frederikssund, ”landskampen” mod 
vore svenske venner fra Bäckavatnet og par3 turnering mod Frederikssund, Værebro og Mølleåen – 
blev ligeledes gennemført med fuld tilslutning fra Asserbo. De 3 turneringer vil også være at finde på 
programmet til næste år.  
Det lykkedes i 2010 for Asserbo at vinde landskampen mod svenskerne. 
 
Igen i 2010 havde vi hold, der deltog i både DGU´s landsdækkende holdturnering og distriktsmatcher 
som Mini Tour og JDT.  
I Mini turneringen havde vi 2 hold, der gik videre til mellemrunden, pigeholdet var det ene hold. I 
JDT U 13 havde vi to spillere, der gik videre til mellemrunden. 
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AGC Kortbanemesterskab og ”Mesterputteren” 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 klubbens professionelle spiller på herresiden, Lasse Jensen, 
for tredje år blev vinder af bruttorækken. På puttinggreen blev der kæmpet om, hvem der i 2010 
kunne kalde sig ”Mesterputteren”. Lasse Jensen måtte se sig slået i semifinalen, og det blev Mads 
Hagdrup, der trak det længste strå i finalen. 
Sponsor for både Kortbanemesterskabet og ”Mesterputteren” var igen i 2010 Lasse Jensen.  
 
Juniorafslutningen blev også i 2010 en succes og 45 spillere deltog, så klubhuset var fuldt, da vi 
skulle overrække præmier. Ved den afsluttende scramblematch havde vi inviteret vores elitespillere 
til at stille op, og det blev en stor oplevelse for mange af vore juniorer at spille på hold med så 
dygtige spillere. 
 
Efter præmieoverrækkelserne havde vi fornøjelsen at takke vore 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 deres mange positive bidrag til at gøre vores 
aktiviteter til en succesoplevelse for vores juniorer. 
 
 
Sportsudvalget 2010 
 
Bestyrelsen besluttede i 2010 at  nedsætte et Sportsudvalg for at samle og koordinere de sportslige 
aktiviteter i AGC. Udvalget er sammensat med en af bestyrelsen udpeget formand (Michael Tvede) 
formanden for begynderudvalget (Gerd Stafanger), formanden for juniorudvalget Frank (Melbrandt), 
de to holdkaptajner for henholdsvis Dame og Herreholdet (Lars Bugge og Niels Jørgensen) og vores 
Klubpro, Kristian Ravn.  
 
Der er indtil nu afholdt 3 møder omhandlende sæsonen 2011. Budgettet for de sportslige aktiviteter er 
blevet lagt og foruden de sædvanlige divisionsturneringer og landsturneringer er der planlagt et 
junior/forældre arrangement i 2011.  
 
Tre herrehold og et elite damehold deltager i sæsonen 2011. Herrerne første hold  spiller 1 2 division 
Øst, andet holdet i 3 division Vest og tredje holdet i kvalifikationsrække pulje 1. Vores Dame 
elitehold spiller atter i 2011 i den fornemste række.  
 
Divisionsturneringen 
 
Årets resultat for elite-herreholdet blev ikke helt som forventet, idet det ikke lykkedes holdet at rykke 
op. Men efter mange lige kampe formåede holdet at blive i 2 division. Til gengæld lykkedes det andet 
holdet at spille til en fornem oprykning til 3 division. 3 holdet forblev i kvalifikationspuljen. 
 
Vores damehold havde forventninger om at igen at spille om medaljer, men da fire af holdets spillere 
besluttede sig til at blive gravide næsten samtidigt, blev forventningerne nedtonet og efter flere 
spændende kampe der gjaldt overlevelse i æresdivisionen lykkedes det heldigvis med en 
overbevisende sejr over Rungsted (12-0) i vores sidste kamp at klare skærene. Tillykke til Anne, 
Marie, Carine og Louise med deres nyfødte børn og forhåbentligt kommende junior elitespillere i 
AGC. 
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Vores proer (Lasse og Julie) havde begge en sæson der desværre ikke gav avancement på de 
professionelles ranglister. Held og lykke til dem begge i 2011 hvor vi tror på at deres store talent 
brænder igennem samtidig med at vi håber, de fortsat stiller op for AGC når det er muligt.  
 
Tak til alle vores spillere og ledere for deres indsats i 2010.      
 
 
PR udvalget 2010 
 
Klubben har fået fremstillet nye visitkort i ny opsætning. Der er udarbejdet en AGC pjece som viser 
klubben i al sin pragt. Der er udarbejdet foldere til åbent hus dage og foldere til internt brug. Der er 
blevet fremstillet annoncer til den lokale presse vedrørende åbent hus i 2010. 
 
Der er også udarbejdet nye AGC sagsmapper og nyt materiale til sponsorerne. Der er blevet opsat en 
visitkort tavle i klubstuen, beregnet til sponsorerne. 
PR udvalget har i starten af sæsonen udarbejdet en PR strategi og planlagt hvorledes AGC skal 
promovere sig med trykte materialer. 
 
PR udvalget er blevet ændret i 2010 og der er kommet ny besætning i udvalget. Opgaven omhandler 
ny PR & Marketing, samt hjemmesiden og internt IT. 
 
 
Handicapudvalget 2010 
 
Sæsonen er gået som den plejer. Golfboks fungerer fint og der er blevet foretaget løbende 
handicapreguleringer tre gange om ugen i hovedsæsonen. 
 
Formand for udvalget Flemming Stald har valgt at stoppe. Klubben siger tak til Flemming for et 
formidabelt arbejde gennem mange år.  
 
Ny formand for udvalget bliver Frank Larsen og Niels Jørgen Eskildsen fortsætter som flittig 
indtaster og problemløser i udvalget. 
 
 
Trænerudvalget 2010 
 
Jeg havde store forventninger til min nye stilling som Klubpro i ACG.  Jeg så meget frem til at møde 
jer alle sammen og hjælpe jer videre med jeres golf.  
 
Drivingrangen skulle passes og proshoppen skulle op at stå, gennem vinteren fik den en opdatering 
og Steen Limkilde blev ansat. Shoppen har vist sig at være et godt mødested og vi er blevet taget 
rigtig godt imod, både Steen og jeg.  Omsætningen har været fornuftig, men vi håber på at endnu flere 
vil benytte sig af vores ekspertise og købe deres udstyr, tøj og tilbehør hos os fremover.  
 
Som noget nyt i 2010 skulle trænings lektioner bookes på nettet via min hjemmeside 
www.golfsving.dk eller i shoppen, det har fungeret rigtig fint. På hjemmesiden kan man også holde 
sig opdateret på træningsaktiviteterne og se kommende kurser, rejser og shoppens tilbud. 
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Min undervisning blev rigtigt godt modtaget og der gik ikke lang tid før der var ventetid på en 
lektion, især i højsæsonen var der desværre ikke tilstrækkelig med plads i kalenderen til alle, men 
dette skulle gerne blive meget bedre i 2011 da vi forventer at ansætte en trænerelev.  
 
Der har i år, været et blandet udvalg af kurser, som er blevet godt benyttet, især 1 times kurser og 
shortgame kurserne har været populære. Til næste år vil jeg fortsætte med at tilbyde fællestræninger 
og spændende kurser. 
 
Mit arbejde med junior- og eliteafdelingerne har igennem året været rigtig spændende og meget 
udfordrende og jeg ser frem til yderligere udfordringer med blandt andet det nye juniorakademi, 
AGC-JA.   
 
Jeg havde arrangeret en golf rejse i november, men grundet manglende tilslutning, måtte denne 
desværre aflyses, derimod er der fuldt hus på rejsen til Portugal i marts. 
 
Ud over at tilbyde undervisning til medlemmerne, har jeg i samarbejde med sekretariatet udarbejdet 
et nyt golfkørekort. Dette skal sikre at vores nye medlemmer, både juniorer og voksne, kommer godt i 
gang med golfen og får banetilladelse. Jeg har også haft en stor rolle i sportsudvalget, som består af 
begynder-, junior- og eliteudvalget, gennem året har vi arbejdet på hvilke funktioner udvalget skal 
varetage og arbejder frem imod et fælles års budget for de tre udvalg.    
 
 
Festudvalget 2010 
 
Festudvalget har i 2010 bestået af Gerda Fasting Møller Christensen, Karin Juul Hagdrup, Pia Tvorup 
Christensen, Mikkel Henum og Ulla Rosenkjær (formand). 
Pia Tvorup Christensen har meldt fra, da hendes job er ret omfangsrigt i øjeblikket. 
 
Festudvalget bistod ganske lidt i festen til Nordea Invitational. 
 
Der blev afholdt en klubfest i forbindelse med andematchen, den 6. november 2010. Der blev serveret 
andesteg og gammeldags æblekage og kaffe. Temaet var ølfest med tysk/østrigsk schlager musik. Der 
var et godt fremmøde og god stemning. Der blev udtrykt ønske om, at det blev en tradition. 
 
Der arbejdes videre i 2011 med 2 klubfester pr. år, en forårsfest og en efterårsfest.  
Nordea Invitational er ikke i festudvalgets regi i 2011. 
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Regnskabsberetning for 2010 
 
Generelt 
Der er ingen praksisændringer ved aflæggelsen af årsrapporten for 2010 i forhold til 2009. 
 
Resultatopgørelsen 
Regnskabsresultatet for 2010 resumeres nedenstående således: 
 
Beløb er anført i tusinde kr. 2010 Real 2010 Budget 2009 Real 
Indtægter 8.895 9.333 8.611 
Omkostninger 7.658 7.201 7.073 
Resultat før afskrivninger 1.237 2.132 1.538 
Afskrivninger/leasing 703     675 634 
Finansielle poster, netto 1.195     643 666 
Nettoresultat ./.   661     814   238 
 
Omkring årets nettoresultat, som udviser et underskud på ca. 661.000 kr. skal bemærkes, at resultatet 
af klubbens ordinære drift kun udviser et underskud på ca. 106.000 kr., medens restbeløbet på ca. 
555.000 kr. udgøres af en helt ekstraordinær udgift med et kurstab på ca. 543.000 kr. og 
omkostninger for ca. 12.000 kr. i forbindelse med omlægningen af AGC’s langfristede gæld pr. 1. 
oktober 2010. Årsagen til omlægningen og konsekvensen af samme er omtalt særskilt i 
årsberetningen. Som det også er forklaret efterfølgende under bemærkningerne til de finansielle 
indtægter og udgifter, havde det været muligt at afskrive kurstabet over lånets restløbetid på ca. 20 år, 
men bestyrelsen har valgt i stedet at realisere kurstabet allerede i regnskabsresultatet for 2010. 
 
Indtægter          
De realiserede kontingentindtægter for 2010 blev ca. 288.000 kr. mindre end budgetteret. Af denne 
mindreindtægt ligger de ca. 210.000 kr. på kontingenter vedr. aktive seniorer grundet et lavere 
medlemstal end det, som der har været budgetteret med. Indskud for nye medlemmer er realiseret 
med 369.000 kr., hvilket er en mindreindtægt i forhold til budgettet på ca. 201.000 kr., som igen 
skyldes en svagere tilgang af nye medlemmer end budgettets forudsætninger. 
 
Diverse indtægter er ca. 262.000 kr. højere end budgetlagt. Heraf hidrører ca. 233.000 kr. fra salg af 
PRO’ens træningslektioner. 
 
Greenfee og Company Days blev realiseret med en mindreindtægt i forhold til det budgetlagte med 
ca. 182.000 kr. Indtægten på 18 hullers banen var ca. 56.000 kr. under det forventede. Company Days 
realiseredes med en mindreindtægt i forhold til budgettet på ca. 65.000 kr. Par 3 banens indtægter var 
43.000 kr. under det budgetlagte. Diverse salg og leje var ca. 55.000 kr. under det budgetterede, 
medens ”Spis og Spil” indbragte indtægter på ca. 38.000 kr.    
 
Sponsorindtægterne blev realiseret med en mindreindtægt på ca. 79.000 kr. i forhold til det 
budgetlagte. Brutto indbragte sponsorindtægterne ca. 440.000 kr., medens omkostningerne androg ca. 
107.000 kr. I beløbet er indeholdt udgifter vedr. Nordea/AGC Invitational samt det årlige 
arrangement i efteråret for klubbens partnere og sponsorer. 
 
Turneringsindtægterne blev ca. 21.000 kr. mindre end det budgetlagte. Til gengæld var omkost-
ningerne i forbindelse med de afviklede turneringer ca. 25.000 kr. under det budgetlagte, så samlet 
realiseres en forbedring i forhold til budgettet på ca. 4.000 kr. 
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Juniorafdelingens indtægter blev ca. 5.000 kr. højere end budgettet. Afdelingens udgifter blev ikke 
mindre end 61.000 kr. lavere end budgettet, hvorfor juniorafdelingens resultat er ca. 66.000 kr. bedre 
end budgettet for 2010. 
 
Omkostninger         
De samlede omkostninger i regnskabet for 2010 blev på i alt 7.658.500 kr., hvilket er 584.100 kr. 
højere end det realiserede i 2009 regnskabet og ca. 457.500 kr. højere end det budgetmæssigt 
forudsatte for 2010. 
 
De samlede udgifter til sekretariat og administration blev på i alt ca. 1.558.000 kr., hvilket er ca. 
3.000 kr. mindre end det budgetlagte. De samlede lønudgifter andrager ca. 1.037.000 kr., medens 
udgifter til administration herunder DGU kontingent, generalforsamling, revision, bestyrelses-   
udgifter, kontorartikler m.v. andrager ca. 521.000 kr. 
 
IT-udvalget har udgifter på ca. 175.000 kr. Dette er en merudgift i forhold til budgettet for 2010 på 
ca. 65.000 kr. Merudgiften relaterer sig bl.a. til indkøb af betalingsterminaler, software, firewall og 
monitor. 
 
Begynder- og handicapudvalget har realiseret et resultat, som er ca. 12.000 bedre end det budgetlagte. 
 
Hus- og restaurationsudvalget har merudgifter i forhold til budgettet ca. 158.000 kr. Heraf vedrører 
ca. 190.000 kr. merudgifter i forbindelse med el, vand og varme. Udgiften andrager i år 2010 ca. 
285.000 kr. mod ca. 237.000 kr. i 2009 regnskabet. Der er en besparelse vedr. ejendomsskat på ca. 
35.000 kr. I resultatet indgår videre en ekstraordinær afholdt udgift på ca. 59.000 kr. i forbindelse 
med afslutningen af retssagen omkring asfalteringen af Hulgårdsvej. 
 
Baneudvalget har en samlet merudgift i forhold til budgettet for 2010 på ca. 101.000 kr. Heraf 
vedrører ca. 147.000 kr.  fra personaleomkostninger, medens vedligeholdelse af maskiner forbedrer 
resultatet med ca. 31.000 kr. Udgiften til banedriften er ca. 5.000 kr. bedre end budgettet, ligesom 
driften af Vejleholm er ca. 9.000 kr. bedre end det budgetlagte. 
 
Sportsudvalget har udgifter for ca. 227.000 kr., hvilket er 47.000 kr. under budgettet for 2010. Den 
største del af denne besparelse er realiseret omkring mindreudgifter til elitehold og elitespillere. 
 
Festudvalget har merudgifter i forhold til den budgetlagte forudsætning på ca. 17.000 kr., medens 
baneserviceudvalget ligger ca. 4.000 kr. under budgettet for 2010.    
 
Trænerudvalget afviger med merudgifter i forhold til budgettet for 2010 med ca. 158.000 kr. 
Afvigelsen skal henføres til, at lønudgiften til shopassistenten ikke har været budgetteret i 2010 under 
dette udvalg, men ved regnskabsafslutningen 2010 er bogført her. Udgiften er i 2010 budgettet 
forudsat dækket ind ved salg af PRO’ens træningslektioner, som i 2010 har andraget ca. 233.000 kr., 
som regnskabsmæssigt er bogført på indtægtssiden under diverse indtægter, hvor indtægten tidligere 
er blevet nævnt i nærværende kommentarer.  
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Afskrivninger 
Årets afskrivninger på AGC’s aktiver blev på ca. 703.000 kr. En merudgift i forhold til det budget-
terede på 28.000 kr. 
 
Finansielle indtægter og udgifter 
Årets nettoresultat af de finansielle indtægter og udgifter udviser en merudgift på ikke mindre end ca. 
551.000 kr. Årsagen til denne merudgift er alene udgifter til omkostninger og kurstab ved indfrielse  
af AGC’s  låneportefølge i Nykredit i forbindelse med en omlægning pr. 1. oktober 2010 af klubbens 
langfristede lån med henblik på at nedbringe omkostningerne og drage fordel af det væsentligt lavere 
renteniveau, som har været til stede gennem det hele år 2010. Kurstabet ved indfrielsen, som skal ske 
til kurs 100, er opgjort til ca. 543.000 kr. Det skal bemærkes, at det havde været muligt at afskrive 
dette kurstab over lånets restløbetid på ca. 20 år, men bestyrelsen har valgt i stedet at realisere 
kurstabet allerede i regnskabsresultatet for 2010. 
 
Balancen 
Primo 2010 udgjorde den fri egenkapital 1.561.141 kr. og den samlede egenkapital 6.298.828 kr. Ved 
årets afslutning var disse tal 1.137.537 kr. i fri egenkapital og en samlet egenkapital på kr. 5.637.537 
kr. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat                                       ./.    661.291 kr. 
 
 Ændring i egenkapital                                        ./.     661.291 kr. 
 
Likviditet 
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år og for den forventede udvikling 
i 2011. Den samlede likviditet ultimo 2010 androg i alt ./. 1.439.000 kr. 
   
 
 
Generelle bemærkninger omkring regnskabet for år 2010. 

 
Bestyrelsen i AGC måtte allerede på et tidligt tidspunkt af 2010 omkring maj/juni måned konstatere, 
at indtægtssiden i AGC’s regnskab for 2010 specielt for så vidt angår kontingenter og indskud slet 
ikke ville kunne realisere indtægter på et niveau, som svarede til det budgetmæssigt forudsatte.  
 
Tilgangen af nye medlemmer var simpelthen vigende i forhold til udviklingen i 2009, og for-
udsætningerne omkring en tilgang på ca. 70 nye aktive medlemmer holdt ikke stik. Det er bag-
grunden for, at der i årets regnskab mangler indtægter på ca. 489.000 kr. fra kontingenter og indskud. 
Konsekvensen af de svigtende indtægter blev, at bestyrelsen gennemgik budgettet for 2010 endnu 
engang og lavede forskellige tilretninger, ligesom der blev iværksat et egentligt investeringsstop, som 
i hovedsagen blev efterlevet i resten af 2010. Dog blev der tilladt igangsat nogle energibesparende 
foranstaltninger i slutningen af år 2010 på Bødkergården med henblik på en reduktion af de fortsatte 
store omkostninger til el og varme. 
 
Investeringsomfanget i 2010 blev alligevel rimeligt stort, og der er i årets løb bogført en tilgang af  
aktiver vedr. ejendomme, baneanlæg, vandingsanlæg, parkeringsanlæg, maskiner samt udstyr og 
møbler på ikke mindre end ca. 914.000 kr. Dette er lidt mindre, end det forudsatte investerings-
program i budgettet for 2010, som lød på 995.000 kr.  
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Det store investeringsprogram har naturligvis medvirket til et vist pres på AGC’s likviditet, idet den 
samlede investering overstiger årets samlede afskrivninger, hvorfor der er tilvejebragt et ekstra-
ordinært træk på klubbens likviditet i et år, hvor indtægtsgrundlaget i forvejen har svigtet noget.  
 
Låneomlægningen, hvor der indfries 2 lån for ca. 10.324.000 kr. og kun optages et nyt lån på 
10.000.000 kr., medvirker også til yderligere pres på likviditeten i 2010.  
 
 
Omlægningen af den langfristede gæld. 

 
I samarbejde med AGC’s hovedsponsor Nordea blev der medio 2010 indledt drøftelser om at udvide 
de forretningsmæssige sammenhænge mellem parterne. I denne forbindelse blev der fra AGC’s side 
ytret ønske om muligheden for en omlægning af klubbens langfristede gæld med henblik på en 
reduktion af både renteomkostninger og de årlige ydelser. Indtil nu havde AGC’s langfristede gæld 
været baseret på 2 lån i Nykredit med en restgæld (kursværdi) til indfrielse på ca. 10.324.000 kr. 
 
Det største lån var et kontantlån med en restgæld (kursværdi) på ca. 9.323.000 kr. Effektiv rente ca. 
6% og en restløbetid på 22 år. Lånet var baseret på 5 % obligationer. Det andet lån var et 
obligationslån med afdragsfrihed med en aktuel restgæld på 1.001.000 kr. Også dette lån var baseret 
på 5% obligationer. Effektiv rente på ca. 6,1 % og en restløbetid på 24,5 år.  
 
De årlige ydelser på de 2 lån i Nykredit androg ca. 840.000 kr. for AGC 
 
Med hjemmel i bestemmelserne i AGC’s vedtægters § 10 godkendte bestyrelsen herefter i juli måned 
en låneomlægning ved optagelse af et nyt lån på 10.000.000 kr. i Nordea Kredit. Lånet er et 
kontantlån baseret på 3 % obligationer og en løbetid på 20 år.  Lånet blev oprindeligt tilbudt i kurs 
93,1 med en effektiv rente på 3,8012, men det lykkedes for AGC’s bestyrelse via en efterfølgende 
opfølgning og udvikling i kurserne med en kurssikring til følge at hjemtage lånet i kurs 96,225 med 
en effektiv rente på kun 3,4277. 
 
De årlige ydelser på lånet i Nordea Kredit for AGC andrager kun ca. 771.000 kr. 
 
En mindreudgift i forhold til lånene i Nykredit på ikke mindre end ca. 69.000 kr. årligt. Det kan 
nævnes, at denne ydelse i 2011 er sammensat af afdrag på ca. 358.000 kr. og renter på ca. 413.000 kr. 
 
Konsekvensen af denne låneomlægning over lånets løbetid på 20 år er i forhold til AGC en 
besparelse på ikke mindre end ca. 2,9 mio. kr.  svarende til 145.000 kr. pr. år.  
 
Kurstabet er en uundgåelig følge af låneomlægningen, idet kontantlånets pantebrevsrestgæld på 
8.780.428 kr. skal indfries til kurs 100, og det modsvarer et indfrielsesbeløb på 9.323.214 Kurstabet 
andrager således ca. 542.786 kr. Restbeløbet op til det i regnskabsbemærkningerne omtalte samlede 
kurstab på ca. 555.000 kr. er omkostninger til Nordea i forbindelse med låneomlægningen.  
 
Beløbet på kurstabet realiseres således alene i 2010, fordi lånene i Nykredit indfries. Hvis man havde 
fortsat betalingerne de næste 22,5 år på kontantlånet i Nykredit svarende til lånets restløbetid havde 
virkningen beløbsmæssigt været det samme, idet det samme beløb havde været erlagt gennem de 
løbende ydelser til kreditforeningen. 
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Afslutningsvis skal også her bemærkes, som omtalt flere steder i årsberetningen, at det havde været 
muligt for bestyrelsen at afskrive kurstabet over lånets restløbetid på ca. 20 år, men at man i stedet 
har valgt at realisere tabet i regnskabet for 2010.  
 
      
 
Budget 2011. 
 
Resultat 
Budgetforslaget for 2011 udviser et forventet overskud på 104.000 kr. 
 
Indtægter 
De samlede indtægter fra kontingenter, indskud, skabsleje m.v. er budgetlagt med 6.534.000 kr. 
Budgettet indeholder en beskeden kontingentforhøjelse, som gennemsnitligt andrager knapt 2 %. 
Indskud og skabsleje bibeholdes på samme niveau som i 2010. Kontingentindtægterne er budgetlagt 
forsigtigt, baseret på medlemstallet pr. 1. januar 2011, med 6.198.000 kr. I tallene indgår en forventet 
tilgang på 37 aktive seniorer i løbet af 2011. De realiserede kontingentindtægter i 2010 androg ca. 
6.331.000 kr.  Der er således tale om en forventet mindreindtægt på 133.000 kr. i forhold til 2010 
regnskabet, som skyldes et fald i antallet af aktive medlemmer. Indskud er budgetlagt med 271.000 
kr., hvor der i 2010 regnskabet blev realiseret 369.000 kr. Af de budgetlagte indskud på 271.000 kr. 
er ca. 90.000 kr. allerede nu realiseret i januar måned 2011. 
Både omkring greenfee- og sponsorindtægterne, som er budgetlagt med henholdsvis 1.148.000 kr. og 
346.000 kr. netto, er der taget skyldigt hensyn til de realiserede regnskabstal i 2010, som androg 
henholdsvis ca. 1.071.000 kr. og 333.000 kr. 
 
Omkostninger  
De samlede omkostninger før afskrivninger og renter forventes at andrage 7.647.000 kr. Budget-tallet 
for 2010 androg 7.201.000 kr. , medens de realiserede omkostninger i 2010 regnskabet androg 
7.658.500 kr. Der er således tale om, at omkostningsniveauet i AGC er tilstræbt reduceret i lyset af 
udviklingen på indtægtssiden. 
 
Udvalg  
Sponsorudvalget forventes at bidrage med et positivt nettobidrag på 346.000 kr. 
Turneringsudvalget forventer indtægter fra turneringer med 162.000 kr., medens de samlede 
omkostninger forventes at andrage 222.000 kr. En nettoudgift på 60.000 kr. 
 
Baneudvalgets samlede omkostninger forventes at falde med 87.000 kr. i forhold til det realiserede i 
regnskabet for 2010. I forhold til budgettallet for 2010 er der en beskeden stigning på kun 14.000 kr. 
Opbremsningen i udgiftsniveauet skyldes bl.a. en ændret bemanding i 2011 på greenkeepersiden. 
Husudvalget er budgetlagt med udgifter på 960.000 kr., hvilket skal ses i lyset af det realiserede i 
2010 regnskabet på ca. 1.004.000 kr. 
 
Sekretariat og administration er budgetlagt med udgifter på 1.546.000 kr. Budget 2010 androg 
1.561.000 kr., medens det realiserede regnskabstal for 2010 androg ca. 1.558.000 kr. 
IT-udvalget er budgetlagt med 151.000 kr. , hvilket er ca. 24.000 kr. lavere end det realiserede 
regnskabstal for 2010. 
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Festudvalget forventer, at de samlede omkostninger til udvalgets arrangementer i 2011 andrager 
60.000 kr. I denne udgift er dog indeholdt ca. 30.000 kr. til omkostninger i forbindelse med teltleje 
m.v. i AGC-ugen. 
 
Sportsudvalget er budgetlagt med udgifter på 208.000 kr. En nedgang i forhold til 2010 budgettet på 
66.000 kr. og i forhold til det realiserede regnskabstal i 2010 på ca. 19.000 kr. 
 
Trænerudvalget er budgetlagt med udgifter på 537.000 kr. De samlede omkostninger, inkl. lønninger 
til PRO-træner, PRO-elev og shopassistent, andrager 957.000 kr. Salget af træningslektioner er 
budgetlagt med indtægter på 420.000 kr.  
 
Afskrivninger 
De samlede afskrivninger i 2011 forventes at blive på 731.000 kr. En stigning på ca. 27.000 kr. i 
forhold til det realiserede regnskabstal for 2010 med baggrund i de forudsatte nye investeringer i 
løbet af år 2011. 
 
Finansielle indtægter og udgifter  
De samlede indtægter og udgifter forventes i forhold til 2010 budgettet netto at blive 203.000 kr. 
lavere end budgetteret for 2010. Årsagen hertil er i al væsentlighed den af bestyrelsen foretagne 
omlægning af AGC’s langfristede gæld pr. 1. oktober 2010, som indebærer en reduktion af udgiften.  
 
Investeringer 
Det forventes, at de samlede investeringer for 2011 vil udgøre ca. 230.000 kr., som forventes 
realiseret således: 
 
PC-indkøb   30.000 kr. 
Maskiner og driftsmateriel                     150.000 kr. 
Bygninger   50.000 kr. 
I alt                      230.000 kr.  
   
Likviditet 
Budgetforslaget for 2011 forventes at forbedre likviditeten i AGC med ca. 247.000 kr. Den samlede 
likviditet ultimo 2011 forventes at andrage ca. ./. 1.192.000 kr. 
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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 
Per Knudsen, kasserer 
Ulla Rosenkjær, sekretær 
Gerd Stafanger 
Svend Aage Andersen 
Kenneth Ohlendorff 
 

Klubchef 
Arne K. Larsen 
 

Revision 
Revisorhuset Halsnæs, Registreret revisionsaktieselskab 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den  
 
Dato: 
___________________________________ 
 
Dirigent 
 
 
Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2010 i Asserbo Golf Club. 
Årsberetningen er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven. Bestyrelsen anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling, samt resultat. 
Årsberetningen indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Bestyrelsen 4. marts 2011.
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 Den uafhængige revisors påtegning 

 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 
  
Vi har revideret årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 
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 2010 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2010 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. 
 
 
Frederiksværk, den 4. marts 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sign.) 
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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. 



 

 30 

Resultatopgørelse for 2010 
 
  2009 2010 Budget 2010 Budget 2011 
 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ ___________ _________ 

Kontingenter, selskabsleje m.v. 1 6.212.795 6.331.060 6.619             6.198  
Indskud  566.840 369.020 570                271 
Greenfee m.v. 2 1.179.749 1.138.105 1.320 1.210 
Sponsorudvalg  3 235.640 440.637 453 458 
Turneringsudvalg  4 189.633 150.514 172 162 
Juniorudvalg  11 105.678 126.945 122 128 
Trænerudvalg 12 0 233.350 0 420 
Diverse indtægter  5 121.067 106.211 77 75   ___________ ___________ ___________ _________ 
Indtægter i alt   8.611.402 8.895.842 9.333 8.922   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Greenfee m.v. - omkostninger 2   69.718 66.824   47 62 
Sekretariat, lønninger m.v.  1.010.157 1.037.083 1.015 1.040 
Administrationsomkostninger 6 589.097 521.448 546 506 
IT udvalg 7 112.612 175.372 110 151 
PR udvalg - omkostninger 8 0 175.088 151 98 
HCP, udvalg  0 0 4 8   ___________ ___________ ___________ _________ 
Sekretariat/administration i alt   1.781.584 1.975.815 1.873 1.865 
      
Sponsorudvalg - omkostninger 3     38.878 107.185 41 112 
Turneringsudvalg - omkostninger 4 201.424 212.144 237 222 
      
Husudvalg 9 936.067 1.004.098 846 960 
      
Lønninger - baneudvalg  1.949.208 2.029.690 1.882 1.884 
Personaleomkostninger - baneudvalg  43.205 54.115 55 51 
Banedriftsomkostninger  530.407 499.996 505 517 
Vedligeholdelse - baneudvalg  378.209 389.151 420 430 
Vejleholm - baneudvalg  142.203 103.829 113 104 
Administration - baneudvalg  58.479 60.392 61 64 
      
Sportsudvalg 10 292.120 226.714 274 208 
Juniorudvalg 11 122.428 130.837 192 184 
Trænerudvalg 12 559.962 799.240 641 957 
Festudvalg  34.920 47.774 31 60 
Baneserviceudvalg  3.000 7.550 12 14 
Begynderudvalg  996 9.970 18 15   ___________ ___________ ___________ _________ 
Omkostninger i alt   7.073.090 7.658.500 7.201 7.647   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Resultat før afskrivninger   1.538.312 1.237.342 2.132 1.275 
Afskrivninger 13 634.509 703.804 675 731   ___________ ___________ ___________ _________ 
Resultat før renter   903.803 533.538 1.457 544 
      
Renteindtægter  11.014 11.330 23 0 
Renteudgifter 14 677.130 1.206.159 666 440   ___________ ___________ ___________ _________ 

Årets resultat  237.687 (661.291) 814 104 
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Balance pr. 31.12.2010 
  2009 2010 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme m.v. 15 12.381.542 12.378.175 

Baneanlæg  16 3.463.571 3.518.302 

Vandingsanlæg  17 518.061 685.318 

Parkeringsanlæg  18 321.941 320.160 

Maskiner m.v. 19 1.487.892 1.368.658 

Udstyr, møbler m.v. 20 50.284 143.183   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  18.223.291 18.413.796   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  21 67.366 21.901 

Tilgodehavender m.v.  164.331 165.555   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  231.697 187.456   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.454.988 18.601.252   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  22 1.546.828 1.137.537 

Medlemsobligationer  4.500.000 4.500.000 

Henlæggelse til istandsættelse af ejendomme 23 252.000 0   ___________ ___________ 

Egenkapital  6.298.828 5.637.537   ___________ ___________ 

       

    

Realkreditlån  9.730.308 9.553.009   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  9.730.308 9.553.009   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  200.235 357.597 

Bankgæld  178.966 1.460.980 

Interimsbeviser og obligationsgæld  1.134.000 1.113.000 

Skyldige omkostninger   590.457 183.379 

Skyldig A-skat og afgifter   107.743 53.631 

Skyldige feriepenge  214.451 242.119   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  2.425.852 3.410.706   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.454.988 18.601.252   ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2010 
 2009 2010  
 kr. kr.   ___________ ___________  

Årets resultat 237.687 (661.291)  

Ændring i feriepengehensættelse (37.125) 27.668 

Afskrivninger 634.509 703.804 

Ændring af tilgodehavender (43.220) (1.224) 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter (51.293) (54.112) 

Ændring i skyldige omkostninger 177.492 (407.078)  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende drift 918.050 (392.233)  ___________ ___________  

    

Ejendomme (464.645) (302.705)  

Parkeringsanlæg (62.366) (27.026) 

Baneanlæg (108.292) (54.731) 

Vandingsanlæg 0 (226.043) 

Maskiner (426.157) (164.135) 

Udstyr, møbler m.v. 0 (119.669)  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende investeringer (1.061.460) 894.309   ___________ ___________  

    

Reduktion af interim- og obligationsgæld 105.000 (21.000) 

Afdrag på realkreditlån (189.264) (19.937)  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende finansiering (84.264) (40.937)   ___________ ___________  

    

Ændring af likvider (227.674) (1.327.479)  
Likvider primo 116.074 (111.600)   ___________ ___________  

Likvider ultimo (111.600) (1.439.079)   ___________ ___________  
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Noter 
 2009 2010 Budget 2010 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

1. Kontingenter, selskabsleje m.v.    
Kontingent, junior 148.870 136.170 158 

Kontingent, yngling 50.275 40.970 53 

Kontingent, yngre senior 112.500 86.850 116 

Kontingent, senior 5.210.700 5.346.410 5.556 

Kontingent, senior hverdag 141.210 213.300 243 

Kontingent, passiv 122.970 136.105 135 

Kontingent, prøvemedlemmer 252.000 176.550 175 

Skabsleje 165.200 178.250 179 

Rykkergebyr m.v. 9.070 16.455 4  ___________ ______________________ 

 6.212.795 6.331.060 6.619  ___________ ______________________ 

    

 
 
2. Greenfees m.v.    

Greenfees 1.058.786 990.415 1.170 

Gæstearrangementer 119.170 143.395 150 

Diverse 1.793 4.295 0  ___________ ______________________ 

 1.179.749 1.138.105 1.320  ___________ ______________________ 

    

Trykning af greenfeekort m.v. 69.718 54.426 47 

Administration af greenfees 0 12.398 0  ___________ ______________________ 

 69.718 66.824 47  ___________ ______________________ 

 
I alt  1.110.031 1.071.281 1.273  ___________ ______________________ 

    

3. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 214.640 429.637 433 

Annonceindtægter 21.000 11.000 20  ___________ ______________________ 

 235.640 440.637 453  ___________ ______________________ 

    

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 38.878 107.185 41  ___________ ______________________ 

 
I alt  196.762 333.452 412  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2009 2010 Budget 2010 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

4. Turneringsudvalg    

Tuneringsfee + diverse 158.623 122.704 149 

Tirsdagsturnering 7.670 0 3 

Onsdagstunering 23.340 27.810 20  ___________ ______________________ 

 189.633 150.514 172  ___________ ______________________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 175.896 189.398 233 

Tirsdagsturnering 2.817 0 2 

Onsdagsturnering 11.081 10.120 2 

Regionsmatcher 11.630 12.626 0  ___________ ______________________ 

 201.424 212.144 237  ___________ ______________________ 

 
I alt  (11.791) (61.630) (65)  ___________ ______________________ 

    

5. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 800 0 0 

Forpagtningsafgift restaurant 50.000 50.000 50 

Husleje Shoppen 18.333 20.000 20 

Bidrag fra medlemmer 0 22.000 0 

Salg af maskiner 44.764 0 0 

Andet  7.170 14.211 7  ___________ ______________________ 

I alt  121.067 106.211 77  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2009 2010 Budget 2010 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

6. Administration     

DGU kontigent 158.538 155.941 160 

Telefon  14.062 40.989 15 

Annoncer  30.597 14.962 0 

Porto  16.335 19.141 37 

Papir og tryksager  18.733 7.020 20 

Kontorartikler og fotokopiering 21.253 21.014 28 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 12.862 8.000 12 

Småanskaffelser  23.322 7.556 9 

Div. kontorudstyr og vedligehold 67 0 12 

Kurser m.v. 34.338 2.833 11 

Rejser og kørsel  5.958 5.448 10 

Bestyrelsesomkostninger  56.417 48.440 37 

Generalforsamlinger 63.568 44.142 40 

Hole in one præmier 2.181 525 7 

Revisor 32.472 40.911 45 

Gaver  8.979 7.645 15 

Dataløn omkostninger  13.526 8.763 13 

Golfregler m.v. 6.883 5.296 3 

Tak til frivillige 29.789 26.452 31 

Diverse administrationsomkostninger 39.217 55.920 41 

Tab på tilgodehavender 0 450 0  ___________ ______________________ 

I alt  589.097 521.448 546  ___________ ______________________ 

    

7. IT udvalg     

Adsl-forbindelse 7.455 7.485 8 

Webhotel 20.109 19.932 12 

Golfbox 44.343 41.936 45 

Konsulenthonorar 1.207 5.902 1 

Elektrisk booking 0 3.728 9 

Diverse IT Udvalg  39.498 96.389 35  ___________ ______________________ 

I alt  112.612 175.372 110  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2009 2010 Budget 2010 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

8. PR-udvalg     

Hjemmeside 0 0 0 

Forsendelse og øvrige omkostninger  0 175.088 151  ___________ ______________________ 

 0 175.088 151  ___________ ______________________ 

I alt  0 175.088 151  ___________ ______________________ 

    

9. Hus- og restaurationsudvalg    

Ejendomsskatter  145.227 114.831 150 

Varme, vand, el  237.099 285.685 96 

Forsikringer  79.614 65.415 62 

Reparationer og vedligehold 324.694 235.568 292 

Rengøring og opsyn  64.545 189.452 150 

Dansikring  13.854 12.361 17 

DR-licens erhverv  2.220 891 8 

Serviceudvalg  500 262 0 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 68.314 99.633 71  ___________ ______________________ 

I alt  936.067 1.004.098 846  ___________ ______________________ 

    

10. Sportsudvalget     

DK-turnering 71.893 44.869 60 

Elitetuneringer 175.823 143.949 165 

Træning, udstyr m.v. 44.404 37.896 49  ___________ ______________________ 

I alt  292.120 226.714 274  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2009 2010 Budget 2010 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

11. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter  105.678 126.945 122  ___________ ______________________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  51.052 57.921 119 

Turneringer  71.376 72.916 73  ___________ ______________________ 

 122.428 130.837 192  ___________ ______________________ 

I alt  16.750 3.892 70  ___________ ______________________ 

    

12. Trænerudvalg     

Salg undervisning pro  0 233.350 0  ___________ ______________________ 

    

Løn, træner  559.962 465.589 641 

Træningslektioner, bonus  0 149.225 0 

Shopassistent 0 184.426 0  ___________ ______________________ 

 559.962 799.240 641  ___________ ______________________ 

I alt  559.962 565.890 641  ___________ ______________________ 

 
13. Afskrivninger     

Ejendomme 300.018 306.072 310 

Vandingsanlæg  53.135 58.786 52 

Parkeringsanlæg 25.948 28.807 29 

Maskiner m.v. 241.152 283.369 272 

Udstyr, møbler m.v. 14.256 17.368 12 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 9.402 0  ___________ ______________________ 

I alt  634.509 703.804 675  ___________ ______________________ 

    

 
 2009 2010 Budget 2010 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

14. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger  23.139 60.691 28 

Renter og bidrag  653.991 590.183 638 

Kurstab ved låneomlægning 0 555.285 0  ___________ ______________________ 

 677.130 1.206.159 666  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2009 2010 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Ejendomme   

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Anskaffelsessum primo 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Kostpris 31.12.2004, Bødkergaardsvej 9 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Købesum matr.nr. 10a Bødkersgaardsvej 9  

Anskaffelsessum primo 11.512.887 11.977.532 

Årets tilgang  464.645 302.705  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 11.977.532 12.280.237  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2010 15.000.904 15.303.609  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.319.344 2.619.362 

Årets afskrivninger  300.018 306.072  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 2.619.362 2.925.434  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 12.381.542 12.378.175  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2009)  26.500.000 

Tinglyst gæld til Nordea Kredit  10.000.000 

Pantebrev nom 1.450.000 til sikkerhed for bankgæld  1.450.000   __________   
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Noter 

 2009 2010 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

16. Baneanlæg    

Anskaffelsessum primo  3.420.002 3.528.294 

Årets tilgang  108.292 54.731  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 3.528.294 3.583.025  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 3.463.571 3.518.302  ___________ ___________ 

   

17. Vandingsanlæg   

Anskaffelsessum primo  1.062.694 1.062.694 

Årets tilgang 0 226.043  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 1.062.694 1.288.737  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  491.498 544.633 

Årets afskrivninger  53.135 58.786  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 544.633 603.419  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 518.061 685.318  ___________ ___________ 

   

18. Parkeringsanlæg   

Anskaffelsessum primo  513.770 576.136 

Årets tilgang 62.366 27.026  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 576.136 603.162  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  228.247 254.195 

Årets afskrivninger 25.948 28.807  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 254.195 283.002  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 321.941 320.160  ___________ ___________ 
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Noter 

 2009 2010 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

19. Maskiner m.v.   

Anskaffelsessum primo  3.206.888 3.588.281 

Årets tilgang  426.157 164.135 

Årets afgang  (44.764) 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 3.588.281 3.752.416  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  1.904.001 2.100.389 

Årets afskrivninger  241.152 283.369 

Årets afskrivninger afgang  (44.764) 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 2.100.389 2.383.758  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 1.487.892 1.368.658  ___________ ___________ 

   

20. Udstyr, møbler m.v.   

Anskaffelsessum primo  769.242 769.242 

Årets tilgang  0 139.669 

Årets afgang 0 (61.745)  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2010 769.242 847.166  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  704.702 718.958 

Årets afskrivninger  14.256 17.368 

Årets afskrivninger afgang 0 (32.343)  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 718.958 703.983  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 50.284 143.183  ___________ ___________ 
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Noter 

 2009 2010 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

21. Likvide beholdninger    

Kassebeholdninger  600 580 

Indestående Danske Bank 66.766 9.211 

Indestående Nordea 0 12.110  ___________ ___________ 

 67.366 21.901  ___________ ___________ 

   

22. Egenkapital   

Overført resultat primo 1.561.141 1.798.828 

Årets resultat  237.687 (661.291) 

Medlemsobligationer 4.500.000 4.500.000  ___________ ___________ 

 6.298.828 5.637.537  ___________ ___________ 

   
 
23. Henlæggelse til istandsættelse af ejendomme 
Hensat primo 0 252.000 

Hensat årets resultat  252.000 0 

Overført til fri egenkapital 0 (252.000)  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 252.000 0  ___________ ___________ 
 
 
24. 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 medlemsbligationerne for egenkapital, 
der indregnes svarende til det oprindeligt modtage vederlag (kurs 100) 
 
 
 
 


