
  
    

  
                                                   
 
 
 

     ÅRSBERETNING  2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

            Asserbo Golf Club 
                                                      Grundlagt 1946  
 



 

 2

 

Indholdsfortegnelse 2011:    
 
 
SEKTION A:    
 
Bestyrelse, personale og dagsorden   side 4 
 
Dagsorden for generalforsamlingen  side 5-7 
 
Bestyrelsens beretning    side 8-10 
 
Udvalgsberetninger   side 11-17 
 
Regnskabsberetning   side 18-23 
 
  
 
 
 
 
SEKTION B:     
 
Oplysninger om klubben   side 25 
 
Revisionspåtegning   side 26-27 
 
Anvendt regnskabspraksis   side 28 
 
Resultatopgørelse   side 29 
 
Balance pr. 31.12.2011   side 30 
 
Pengestrømsopgørelse   side 31 
 
Noter til regnskabet   side 32 - 40 
  
 
   
 
    
 
 



 

 3

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ASSERBO GOLF CLUB 
Bødkergaardsvej 9 

3300 Frederiksværk 
 
 
 
 
 

ÅRSBERETNING 2011 
                                    Sektion A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

Bestyrelse og personale per 31.12.2011 i Asserbo Golf Club: 
 
Bestyrelsen 
 
William Grahn  (Formand) 
Michael Tvede  (Næstformand) 
Per Knudsen   (Hon. kasserer) 
Ulla Rosenkjær Kristiansen (Hon. sekretær)   
Peter Jacobsen 
Gerd Stafanger 
Peter Fredgaard 
 
Sekretariat 
 
Arne K. Larsen  (Klubchef) 
Annie Christensen  (Klubsekretær) 
Anita Neesgaard  (Bogholder) 
 
Greenkeepere 
 
Steen Mikael Petersen  (Chefgreenkeeper) 
Kjeld Fredriksen  (Teknisk greenkeeper) 
Kim Borg Henriksen  (Greenkeeper) 
Jackie Larsen  (Greenkeeper) 
Kristian Kjær  (Greenkeeper) 
 
KlubPro 
Kristian Ravn Laumann 
 
Restauratør 
Mikkel Henum 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
5. Fastlæggelse af kursen på medlemsobligationer 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Forslag fra medlemmerne 
8. Valg af formand 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
11. Eventuelt 
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Generalforsamling den 25. marts 2012 i Asserbo Golf Club. 
 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår: Advokat, Poul Erik Petersen, Helsinge. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Formanden gennemgår bestyrelsens beretning.  
Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: 
Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 
Kassereren gennemgår årsregnskabet. 
Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. 
 
Ad dagsordenens punkt 4:                                                                                                          
Fremlæggelse af budget til godkendelse. 
Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. 
 
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:  
                        
           Kontingent              Indskud         
År 2011 2012 2011 2012 
Aktiv senior: 6.470 6.950 8.020 2.000 
Aktiv senior 
hverdag: 

5.500 5.950 8.020 2.000 

Aktiv yngre 
senior: 

 Udgår  Udgår 

Aktiv 
yngling: 

2.480 2500 1.430 400 

Aktiv junior: 1.690 1700 1.015 300 
Passiv: 1000 1000   
Senior 
prøvemedlem 

3.500 3500   

Junior 
prøvemedlem 

1.000 700   
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje og greenfee for 2012:    
Emne 2011 2012 
Scooterpladsleje:  1100 1100 
El-skab 80 cm i port: 700 700 
El-skab 60 cm: 650 650 
Skabsleje 60 cm: 550 550 
Skabsleje 40 cm:  450 450 
Skabsleje, juniorrum: 100 100 
Boksleje el  250 
Greenfee hverdage: 
Greenfee efter kl. 18.00 

350 350 
250 

Hele juli måned. 
Greenfee alle dage 
Greenfee efter kl. 15.00 
Greenfee efter kl. 18.00 

 
450 

 
450 
350 
250 

Weekend & Helligdage 
Greenfee  
Greenfee efter kl. 15.00 
Greenfee efter kl. 18.00 

 
450 

 
450 
350 
250 

36 hullers greenfee  550 

Greenfee Par 3 bane 
Alle dage/hele dagen: 

130 130 

 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer: 
 
Forslag og begrundelse for fastsættelse af kursen på medlemsobligationer. 
 
Klubbens omkostninger og investeringer er de seneste år blevet prioriteret meget hårdt og er igen i 
budgetforslaget for 2012 holdt på et niveau, som efter bestyrelsens opfattelse ikke kan beskæres 
væsentligt uden at dette vil gå ud over kvalitet og service i en grad, der kun vil skræmme eksisterende 
og nye medlemmer væk. 
Imidlertid har vi samtidig måttet konstatere en afgang af medlemmer, der overstiger tilgangen af nye, 
og da kontingentindtægterne som bekendt er klubbens største indtægtskilde, er dette en udvikling, vi 
er nødt til at vende, hvis vi fortsat skal kunne holde vores klub og bane på det niveau, vi tilstræber. 
Bestyrelsen fremlægger derfor med årets budgetoplæg forslag om en offensiv strategi, hvorved det 
blive mindre kapitalkrævende at blive medlem af Asserbo Golf Club, idet vore sonderinger blandt 
omkringliggende golfklubber og tilbagemeldinger fra bl.a. DGU og prøvemedlemmer, der har 
fravalgt et fortsat medlemskab, tydeligt fortæller, at en pris på 7.000 kr for en obligation og godt 
8.000 i indskud, i alt 15.000 kr for et medlemskab, i øjeblikket er og bliver den største barriere for en 
vækst i medlemstallet. 
Der står p.t. over 100 på venteliste for at få solgt deres medlemsobligation, og så længe der ikke er 
købere til obligationerne, er en kurs på 140 ikke realistisk. Målt i forhold til den frie egenkapital kan 
værdien af obligationerne i bedste fald anslås til en kurs på 20-25, og på den baggrund foreslås det, at 
kursen på medlemsobligationen i 2012 fastsættes til 25, samtidig med at indskuddet reduceres til 
25%.  
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Hermed det vil koste 1.250 kr. at erhverve en medlemsobligation og 2.000 kr. i indskud. Den samlede 
pris for at blive medlem i AGC vil (ud over kontingentet) dermed til blive reduceret til 3.250 kr., 
hvilket vi forventer, vil give os en tilgang på 70 fuldtidsmedlemmer i løbet af 2012. 
Selvom vi hermed forhåbentlig får skabt en nettovækst i medlemsantallet, er det stadig nødvendigt at 
sikre sammenhæng mellem udgifter og indtægter, så vi ikke fortsat tærer på egenkapital og likviditet, 
og bestyrelsen har følgelig fundet det nødvendigt at fremsætte et budgetforslag, hvor 
kontingentpriserne hæves til et niveau, der nærmer sig det generelle niveau for golfklubberne i 
Nordsjælland. 
Budgettet indeholder derfor forslag om at kontingentsatserne for 2012 fastsættes til: 
 

Juniorer:  1.700 kr. 

Ynglinge:  2.500 kr. 

Seniorer, fuldtid 6.950 kr. 

Seniorer, ugedag (F): 5.950 kr. 

Passive medlemmer: 1.000 kr.  

 
Bestyrelsen opfordrer hermed generalforsamlingen til at godkende det fremlagte budgetforslag og 
bestyrelsens forslag om fastsættelse af medlemsobligationerne til kurs 25. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 6: 
Forslag fra bestyrelsen 
 
Ad dagsordenens punkt 7: 
Forslag fra medlemmerne 
 
Ad dagsordens punkt 8: 
Valg af formand 
 
Ad dagsordenens punkt 9: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
 
Kenneth Ohlendorff og Søren Moos er udtrådt af bestyrelsen. 
Ulla Rosenkjær ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. 
 
Ifølge klubbens vedtægter skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende kandidater valgt for en 3 årig periode: 
¤   Peter Fredgaard 
¤   Stig Borg 
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af:  

- Revisorhuset Halsnæs 
- Revisorsuppleant:  
 

Ad dagsordenens punkt 11: 
Eventuelt 
 
 



 

 8

Bestyrelsens beretning 2011 
 
2011 har været et ret så udfordrende år for Asserbo Golf Club! 
 
Vores bane var i forsæsonen hårdt ramt af sneskimmel og oversvømmelser efter en lang og kold 
vinter, og det varme vejr lod vente på sig, så vækstsæsonen kom først meget sent i gang. Vi skulle 
derfor helt hen i begyndelsen af juli, før det lykkedes vore greenkeepere at bringe banen i en stand, 
der tillod at vi opkrævede fuld greenfee. 
 
Efterfølgende blev sommeren usædvanligt regnfuld, og den opsparede græsvækst satte ind for fuld 
kraft på et tidspunkt, hvor vi som oftest har måttet se græsset på banen brænde af under sol og varme. 
Klippeplaner måtte derfor ændres, ressourcer og indsatsområder omprioriteres, og med en engageret 
og målrettet indsats fra vores medarbejdere, lykkedes det i begyndelsen af efteråret at få løftet 
kvaliteten på banen til et niveau, som formentlig aldrig er set bedre. 
 
Det økonomiske resultat var desværre, at mange greenfee gæster blev væk, og vi stod tilbage med 
greenfee indtægter, der er langt under det forventede. 
 
På sponsorsiden måtte vi også sande, at krisen stadig kradser, og selvom vi fortsat nyder stor støtte fra 
mange af klubbens medlemssponsorer og andre venner af klubben, var det ikke været muligt at 
realisere den forventede, beskedne tilgang af sponsorater. 
 
Golfklubberne i Danmark befinder sig stadig i et meget konkurrencepræget marked, efter at der i den 
seneste højkonjunktur blev bygget flere baner, end der er medlemmer til, og det belastede også i 2011 
Asserbo Golf Club. Da ventelister i de fleste klubber nu er fortid, søger medlemmer til klubber nær 
job eller bopæl, og på trods af at vi har fået mange nye medlemmer, har vi de seneste år set en afgang, 
der klart overstiger tilgangen af nye medlemmer. 
 
Det lykkedes os i 2011 at realisere de budgetterede kontingentindtægter, men vi må konstatere, at der 
ligger en stor opgave foran os før vi får vendt udviklingen til det bedre. 
 
Vores Klubchef, klubbens øvrige ledere og medarbejdere har sammen med Bestyrelsen og alle vore 
frivillige gjort et stort og ihærdigt arbejde for at holde klubbens omkostninger i ro. Hver krone er 
vendt, og der er forhandlet nye og bedre aftaler, hvor dette har været muligt. 
Årets resultat blev derfor et beskedent underskud, hvilket selvfølgelig aldrig er tilfredsstillende, 
uagtet at vejret utvivlsomt har været en væsentlig del af årsagen.  
Men... vi kan ikke fortsat leve med et underskud, der tærer på vores likviditet og egenkapital, og vi 
må derfor alle gøre en indsats for at vende udviklingen.  
 
Omkostningerne skal fortsat holdes i ro; der skal spares, hvor der spares kan, så vi i stedet kan bruge 
pengene på forbedringer, og vi må i fællesskab forstærke indsatsen for at udbringe de gode budskaber 
om klublivet og kvaliteterne i Asserbo Golf Club, så vi igen får skabt en stigning i antallet af 
betalende gæster og medlemmer. 
 
Der skal ikke herske tvivl om, at fastholdelse og tiltrækning af medlemmer bliver den 
altoverskyggende opgave i de kommende år, idet kontingentindtægterne er og bliver klubbens helt 
afgørende indtægtskilde. 
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Hvis vi ikke formår at vende udviklingen, bliver vort manøvre rum efterhånden så smalt, at vi på sigt 
enten må forudse meget store kontingentforhøjelser for de tilbageværende medlemmer – eller også 
må vi skære så dybt i vore omkostninger og investeringer, at betydelige forringelser ikke kan undgås.  
Ingen af disse alternativer vil gavne nuværende medlemmer eller hjælpe i vore bestræbelser for at 
tiltrække nye medlemmer, så vi håber, at klubbens medlemmer vil støtte og bakke op om de planlagte 
tiltag for at øge medlemsskaren i Asserbo Golf Club. 
 
Et stigende pres på kontingenter og indskud kombineret med slagtilbud fra trængte klubber gør det 
meget svært at tiltrække nye medlemmer på de nuværende betingelser. Bestyrelsen fremlægger derfor 
forslag om nedsættelse af kursen på medlemsobligationen og en samtidig nedsættelse af indskud på 
den kommende generalforsamling for at imødekomme denne situation og gøre os mere 
konkurrencedygtige i et stadigt mere prisfikseret marked. 
 
Vi vil selvfølgelig igen i år afholde åbent hus og andre arrangementer, og vi vil også i år annoncere 
disse for at invitere nye ind i klubben. Alle undersøgelser viser dog, at klubbens bedste ambassadører 
er klubbens egne medlemmer, og at vi vil få den største effekt, når I selv inviterer jeres venner, 
bekendte og familie med ind i det fællesskab, der fylder så meget i jeres eget liv.  
 
I stedet for at bruge penge på annoncering på Golfens Dag den 15. april, vil vi derfor opfordre jer alle 
til at invitere en ven eller et familiemedlem med til åbent hus på denne dag, hvor I selv får mulighed 
for at fortælle, hvorfor Asserbo Golf Club er den bedste golfklub i Nordsjælland for hele familien. 
Hvis vi anstrenger os, bliver Asserbo Golf Club forhåbentlig den bedst besøgte golfklub på Golfens 
Dag. 
 
Det siger sig selv, at nye medlemmer kræver hensyn, plads og tid til at lære. På sigt betyder det dog 
også at vi får nye venskaber og gode oplevelser. Der er mange etablerede medlemmer, der allerede 
gør en stor indsats for at hjælpe nye medlemmer ind i klublivet, og vi får med sikkerhed brug for 
flere, hvis vi skal lykkes med at genskabe væksten i medlemstallet. Tænk på, at du selv i sin tid blev 
hjulpet ind i klublivet, og husk på, at det er let at lære fra sig, blot man har lidt mere erfaring end den, 
der får en hjælpende hånd. 
 
Der er også taget initiativ til at danne ”Klubbens Venner”. En gruppe medlemmer med 
håndværksmæssig baggrund vil under Steen Mikaels ledelse organisere vedligeholdelsesarbejder og -
projekter for derigennem at skabe et større personligt ejerskab af såvel klubhus som bane og samtidig 
gøre det muligt at gennemføre opgaver, som vi ellers ikke ville have råd til. Vi har allerede oplevet en 
stor opbakning bag dette initiativ og opfordrer fortsat alle, der har et par ledige stunder og et par 
ledige hænder, til at melde sig bag initiativet. 
 
Mange af os er tvunget til at prioritere kvalitetstid i en travl hverdag. Der skal sættes tid af til hus og 
have, til andre interesser og ikke mindst venner og til familien, som også kræver sit. Det kan mærkes 
på turneringer, som ikke længere er fuldtegnede og på den svage opbakning til vore juniorer og 
elitespillere, når de forsvarer AGCs farver i kamp mod andre klubber. 
 
Vi kan ikke ændre på, at golf er en tidskrævende sport, men vi kunne måske alle blive bedre til at 
invitere familie og venner til at dele vores oplevelser i Asserbo Golf Club lidt oftere. 
 
Riv et par timer ud af kalenderen og tag 9 huller med familien på en smuk sommeraften, eller inviter 
dine venner med på en frokost eller en kop kaffe, når du alligevel har sat dagen af til en turnering, så I 
sammen kan få glæde af det fællesskab, der er forbundet med et aktivt liv i Asserbo Golf Club. 
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Med denne opfordring takker Bestyrelsen klubbens mange frivillige, vore medarbejdere, vores 
restauratør og hans personale for en stor og engageret indsats i 2011. 
 
Bestyrelsen 
 
 
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 
Ultimo december 2011 1053 142 1195 
 
Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne: 
 
  Ult. 2007 Ult. 2008 Ult. 2009 Ult. 2010 Ult. 2011 
Aktiv senior  840 846 855 840  826 
Aktiv senior hverdag  34 27 27 40    42 
Aktiv yngre senior  26 28 31 23    15 
Aktiv yngling  24 21 20 17    16 
Aktiv junior  117 109 91 82    79 
Kontingentfri  25 21 22 23    23 
Livsvarigt medlem  8 8 8 8      8 
Æresmedlem  5 5 4 4      5 
Passive  120 145 149 151            142 
 
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                                    
.     2011       3493                                926 
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UDVALGSBERETNINGER 2011 
 
 
Begynderudvalget 
 
Onsdagsmatcherne på par-3 banen blev som tidligere blevet styret af Christa og Vivi. Både begyndere 
og medlemmer, der lige havde erhvervet det grønne kort troppede trofast op.  
 
For at give nye indehavere af det grønne kort en chance for at gå ned i handicap blev der mulighed 
for at gå ni huller om onsdagen – dog kun på bagni. At stifte bekendtskab med den store bane var 
både spændende og overvældende. 
 
Sæsonen startede med et åbent-hus arrangement, der var en succes, og der blev holdt endnu et 
arrangement i juni – denne gang rettet mod sommerbeboere og især børnefamilier. Vejret var ikke 
med os, men en del familier mødte dog alligevel op.  
 
Regelundervisningen blev som noget nyt afholdt på par-3 banen, hvor der i dagens anledning var 
opsat pæle med diverse farver, der skulle illudere forskellige slags hazarder. Det var en succes og vil 
blive gentaget. 
 
I august afholdtes en kaninmatch over 9 huller for medlemmer med handicap over 42. 
Turneringsformen var en scramble, og ud over at medlemmerne syntes, det at var spændende at spille 
turnering på stor bane, så gav det også en forsmag på, hvad det ville sige at spille en turnering.  
 
Igennem året er der lagt planer for 2012, hvor onsdagsmatchen bliver konverteret til tirsdagsmatch, så 
forni kan bruges, og der vil være flere regeltimer på par-3 banen.  
 
2011 var et spændende og travlt år, men 2012 vil blive endnu mere spændende og forhåbentlig med 
endnu flere nye medlemmer. 
 
Turneringsudvalget. 
 
I 2011 takkede Sv. Aage Andersen af som mangeårig formand for udvalget, turneringsudvalget 
bifalder den efterfølgende udnævnelse til æresmedlem. Flemming Jacobsen blev valgt som ny 
formand med Peter Jacobsen som repræsentant fra bestyrelsen.  
 
Der var en vis nervøsitet for sæsonstarten, med de store mængder smeltevand på banen efter 
snevinteren, men det lykkedes trods alt at komme i gang. Med åbning af hul 13 og 14, bare 2 dage før 
åbningsturneringen og med pallebroer og stier gennem roughen kom man hele banen rundt. 
 
Nordea-AGC Invitational blev gennemført med succes, men kunne dog ikke måle sig med 2010. 
Vi havde bl.a. problemer med at få solgt alle holdene, hvilket resulterede i et underskud. 
Da det vurderes, at der for tiden ikke kan bringes balance i turneringens regnskab, har Bestyrelsen 
besluttet at droppe Nordea-AGC Invitational i 2012. 
 
Klubmesterskaberne for mid-age, senior, veteran og junior måtte afbrydes lørdag på grund af lyn og 
torden, men vi fik afviklet mesterskaberne om søndagen, der sluttede med sol. 
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Årets klubmestre blev: 
•   Damer   Louise Tvede 
• Herrer   Victor F. Henum 
• Piger   Karen Fredgaard 
• Drenge   Robert T. Nørgaard 
• Mid-age damer  Ej gennemført 
• Mid-age herrer  Jan E. Andersen 
• Senior damer  Bente Dons 
• Senior herrer  Peter Wille 
• Veteran damer  Birgit Munk 
• Veteran herrer  Svend Aage Andersen 
• Begyndere   Georg Leveau 

 
Udvalgsturneringen havde mange deltagere, og klubbens formand takkede klubbens mange frivillige 
hjælpere for deres indsats i 2011. 
 
Vi måtte i år desværre sige farvel til den ene af vores turneringsledere for onsdagsmatchen  
Preben Stougaard, der tabte kampen mod kræften. Æret være hans minde. 
 
Tilslutningen til vores turneringer har været nogenlunde som i 2010, det vil vi forsøge at forbedre i 
fremtiden. Vores målsætning er en stigende deltagelse i klubbens turneringer med 10% ved sociale 
tiltag omkring turneringerne, 5-10 klappepræmier til turneringerne og udvikling af promoveringen og 
klar annoncering af næste turnering samt udvikle Asserbopokalen til en ranglisteturnering. 
 
Turneringsudvalget takker greenkeeperstaben og Sekretariatet for et velfungerende samarbejde. 
 
Afslutningsvis takker udvalget alle vore frivillige hjælpere, der hen over året har ofret weekend timer 
til gavn og glæde for klubbens mange turneringsspillende medlemmer. 
 
Sponsorudvalget. 
 
Sponsorudvalget for 2011 har bestået af Per Knudsen som formand, klubchef Arne K. Larsen og 
Peter Jacobsen. Mødeaktiviteten har igen i 2011været særdeles beskeden, idet forhold og 
problemstillinger normalt afklares gennem mundtlige kontakter eller via mails. 
 
Gennem de seneste par år har udvalget forfulgt en strategi, som sigter mod at tegne flere og større 
sponsorater til fordel for AGC. Målsætningen har været at nå et niveau for sponsorindtægter på 
omkring 500.000 kr. årligt indenfor en kortere årrække. Det må konstateres, at der i øjeblikket er 
meget svært at ”rykke” på sponsorområdet og opfylde målsætningen. Det generelle klima i 
erhvervslivet og i den finansielle sektor i disse år gør det meget svært at flytte sig videre fra det 
øjeblikkelige niveau i AGC. 
 
Kredsen omkring de mindre sponsorater i AGC, uanset om der er tale matchsponsorater, teesteder, 
skilte eller lignende, er fortsat vigtige for klubbens trivsel og bredde, men også inden for denne 
kategori har det gennem 2011 måttet konstateres, at det har været svært at øge antallet. Specielt 
omkring matchsponsoraterne har der været en tydelig afmatning og begrænset interesse for at være 
sponsor for de turneringer, som er en del af turneringsprogrammet. Der skal arbejdes hårdt for at få 
løbet aftaler hjem på disse områder. 
 



 

 13

Også i 2011 har udvalget i slutningen af september måned afviklet en såkaldt Sponsormatch med 
deltagelse af omkring 50 personer, hvor man både på 18 hullers banen som på Par-3 banen afvikler en 
match, som afsluttes med en god frokost til deltagerne og fine præmier for dagens bedste resultater i 
matcherne. Sponsormatchen er med til at aktivere sponsorernes sponsorater ved at samle alle 
sponsorer om en fælles opgave, hvor man har lejlighed til at lære hinanden at kende, handle sammen 
eller for den sags skyld blot ”netværke” blandt de tilstedeværende. 
 
Samlet har udvalget generet indtægter for ca. 362.000 kr., hvilket er næsten 100.000 kr. under det 
forventede, medens udgiftssiden samlet er blevet ca. 26.000 kr. større end budgetteret for 2011. 
Årsagen hertil er hovedsageligt afholdelse af udgifter med relation til Nordea/AGC Invitational 2011. 
Nettoresultatet er således ca. 123.000 kr. mindre end det budgetmæssigt for 2011 forudsatte. 
 
Sportsudvalget 
 
Sæsonen 2012 har været en succes for vore elitespillere. Victor Henum og Jeppe Andersen er begge 
udtaget af DGU til landsholdet. Lasse Jensen klarer sig flot som pro og er ikke langt fra at bryde 
igennem som spiller på europa-touren og Julie Tvede er ligeledes tæt på.   
 
Vores dameelite var meget tæt på at kvalificere sig til finalerunden om guld sølv og bronze men 
kunne efter en fornem indsats se sig tilfreds med fortsat at forblive i elite divisionen. 
 
Vores herre elite rykkede efter en fornem indsats op i 1 division og satser på længere sigt på at 
komme i elite divisionen 2013 eller 2014. 
 
Vi kan være yderst tilfredse med at eliten producerer meget flotte resultater og stolte af at vi i AGC 
stadig har såvel professionelle spillere som amatører der sætter AGC på landkortet. Vores junior 
academy indsats har vakt opmærksomhed i DGU og vi forventer at det vil bære frugt  i de kommende 
år, dels til vores divisionshold, dels til vores divisionselite hold. 
 
  
PR-udvalget  
 
Det er PR-udvalgets opgave:  

• at skabe positiv interesse for Asserbo Golf Club med det formål at tiltrække og fastholde 
medlemmer, gæster og sponsorer  

• at opbygge og vedligeholde et positivt kendskab til AGC blandt befolkningen i klubbens nære 
opland og hos Halsnæs Kommunes ledelse og administration i særdeleshed. 

Kenneth Ohlendorf var indtil begyndelsen af september formand for udvalget, som herudover havde 
deltagelse af Tom Donner, Søren Moos og Klubchefen. Da Kenneth valgte at træde ud af bestyrelsen 
i september, overtog William midlertidigt posten og udvalget blev yderligere suppleret med Peter 
Fredgaard. Søren Moos trak sig i november af tidsmæssige årsager. I december blev det besluttet at 
sammenlægge PR- og Sponsorudvalgt, da opgaverne langt hen ad vejen er overlappende og Per 
Knudsen indtrådte i udvalget. Peter Fredgaard har primo 2012 overtaget posten som formand for 
udvalget. 
 
PR-udvalget fik allerede i 2010 til opgave at udvikle en ny hjemmeside i samarbejde med vor nye 
sponsor, Grafikhuset og har sammen med sekretariatet lagt mange kræfter i denne spændende opgave. 
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Den nye hjemmesiden blev lanceret 1. august og blev vel modtaget. Efterfølgende har udvalget 
sammen med sekretariatet løbende fortsat arbejdet med at fastlægge rammerne, videreudvikle og 
tilpasse sitet med nye funktionaliteter, hvilket er en opgave, der vil blive fortsat i 2012. 
I erkendelse af at tiltrækning af nye medlemmer, sponsorer og greenfee spillere bliver en af klubbens 
vigtigste opgaver i de kommende år, præsenterede udvalget i slutningen af 2011 en plan, der skal 
skabe en forøget tilgang af medlemmer og sponsorer.  
 
Hovedpunkterne i denne plan er at: 
 

• Skabe attraktive tilbud til nye medlemmer 

o Startpakker med 1 måneds holdtræning, lån af køller, fri træning og frit spil på par-3 
banen til 500 kr. for seniorer og 100 kr. for juniorer. 

o Fortsættelse af prøvemedlemskaber 

o Mindre indskud og omkostninger til køb af en medlemsobligation for at matche 
konkurrencen fra omkringliggende klubber. 

o Begyndertræning på faste ugedage 

o Begynderturneringer hver tirsdag 

• Sikre at disse tilbud bliver hensigtsmæssigt markedsført 

o Åbent hus på Golfens Dag den 15. april og hver anden søndag frem til sommerferien. 

o Fokus på member-get-member gennem aktivering af klubbens medlemmer i samarbejde 
klubber i klubben. 

o Regelmæssig annoncering hver anden uge i Halsnæs og Gribskov ugeaviser. 

• Udvikle sponsorpakker, der giver sponsorer en reel værdi af deres sponsorat. 

o Synliggørelse af sponsorer på klubbens hjemmeside 

o Guld-, Sølv-, og Bronzesponsorater, der bl.a. giver sponsorer ret til at spille på AGCs 
baner 

o Sponsordag og mulighed for sponsorarrangementer i AGC. 

• Sikre at disse pakker bliver hensigtsmæssigt markedsført. 

o Målrettet opfølgning på nuværende og potentielle sponsorer 

o Intensiveret salg af sponsorater til medlemmer med egen virksomhed 

o intensiveret salg af eksterne sponsorater gennem ekstern sælger 

• Sikre regelmæssig optagelse af redaktionelt stof i lokale og regionale medier 
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o Hyppig indsendelse af resultater og succeshistorier til lokalmedier, der gerne optager 
stoffet i sportssektionen. 

Planen blev godkendt af Bestyrelsen på seminaret i november og er i skrivende stund ved at blive 
implementeret i et tæt samarbejde med Begynderudvalg, sekretariatet og klubbens trænere.  
Der er på forsøgsbasis indgået en aftale med Kim Jensen fra Dansk Baneservice om salg af nye 
sponsorater på provisionsvilkår. 
 
IT udvalget 
 
IT udvalget har i tæt samarbejde med PR udvalget løbende optimeret klubbens ny hjemmeside. 
 
Der er indkøbt to nye moduler via Golfbox. Det ene modul er et Marketingsmodul, som kan give en 
tekst til medlemmer og gæster der har booket en tid på banen i AGC. Teksten fremgår af en mail der 
automatisk genereres til spilleren. 
 
Det andet modul er selve tidsbestillingsvinduet fra Golfbox, som nu ligger på hjemmesiden, så man 
kan gå direkte videre til en tidsbestilling fra klubbens hjemmeside. 
 
Ordens- og regeludvalget.   
 
Udvalget har i årets løb afholdt ét møde hvor de lokale regler samt udvalgets forretningsorden blev 
gennemgået. Der blev fortaget mindre justeringer.  
 
Herudover har udvalget behandlet to mindre indbragte sager. Begge sager er løst til udvalgets 
tilfredshed.  
Udvalget består formand Peter Fredgaard og medlemmerne Lars Bugge og Henrik Fogtmann.   
 
Husudvalget. 
 
Boliusrapporten danner stadig grundlag for de tiltag der arbejdes med i klubben. Der blev for 2011 i 
samråd med bestyrelsen udarbejdet en plan for mindre renoveringer og løbende forbedringer. 
 
Over sæsonen 2011 blev der udført arbejder på bygninger og områder ved klubhuset. 
 
Der er opsat nye el-bokse som kan lejes for kun kr 250,- per år. Der er to stik i hver boks. 
 
Isoleringsarbejdet over klubstuen blev færdiggjort. 
 
Gennem frivilligt arbejde og frivillige bidrag, samt tilskud fra Kommunen, Tuborg Fondet og lokale 
sponsorer, er de overdækkede udslagssteder også blevet færdige og til stor glæde for de fleste. 
 
Der er blevet opsat en del nye udelamper og der er installeret tænd/sluk ure. 
 
I shoppen er der blevet opgraderet alarmsystem, sat gitter for vinduerne, lagt nyt gulvtæppe og malet 
lofter efter vandskaden. 
 
El arbejdet i klubstuen er blevet færdiggjort og nye kontakter er blevet opsat. 
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Der er blevet opsat helt nye ”faciliteter” i alle toiletterne i klubbens omklædningsrum.  
 
Fremtidige renoveringer vil omhandle miljøforbedringer der over tid kan skabe besparelser på 
energiforbruget. Det er emner som isolering, vinduer, døre og tag der er indhentet tilbud på. 
 
Handicapudvalget. 
 
Sæsonen er gået som fint. Golfbox fungerer fint og der er blevet foretaget løbende 
handicapreguleringer tre gange om ugen i hovedsæsonen. 
 
Formand for udvalget er Frank Larsen og Niels Jørgen Eskildsen er flittig indtaster og problemløser i 
udvalget. Klubben siger tak for indsatsen gennem hele hovedsæsonen. 
 
Baneudvalget. 
 
Efter nytår fortsatte vintervejret de første 14 dage af januar -  derefter mildning og sneen forsvandt 
relativt hurtigt. I løbet af februar måned igen østlig vind og frostgrader. I løbet af marts ret høje 
varmegrader og kun lidt nedbør. Åbningsmatch søndag d. 10. april, dog var 13. og 14. hul ikke var 
spilbare på grund af vand. 
 
Hele vinteren og langt hen i foråret var der usædvanlig meget vand omkring Vejleholm – området fra 
søen på 12. hul var således sammenhængende med søen på 13. hul og frem til søen mellem 6. og 13. 
hul. Endvidere var der vandforbindelse mellem søen på 13. hul og mosen, 14. hul. Selv vejen fra 
Vejleholm mod vest var oversvømmet i længere tid. 
 
Såvel greens som fairways var meget medtagne efter den hårde vinter og det langvarige snelæg. Der 
var tale om et alvorligt angreb af sneskimmel, som beskadiger græssets rodnet og overflade og gav 
usædvanlig hullede greens (et fænomen som ramte mange af landets golfbaner). I løbet af foråret 
iværksattes en stor indsats for at udbedre skaderne – gentagne propninger, gødskning og eftersåning 
med dværgrapgræs og hvene, men først hen på sommeren var greens igen normale og spilbare. Også 
fairways var hårdt angrebne og blev behandlet med vertikalskæring og eftersåning. 
 
For at forebygge et nyt sneskimmel angreb på greens blev der i løbet af efteråret sprøjtet med Folicur, 
ligesom der ved større snelæg vil blive ryddet sne på de mest udsatte greens. 
 
En del af banens roughs er i tidens løb blevet meget tætte og domineret af højtvoksende og uønskede 
planter. I efteråret blev disse klippet ned (indleje af entreprenør), og græsvæksten fjernet fra 
arealerne. Omfanget af det hidtidige roughareal er ikke ændret, ligesom mange af de ”pæne” roughs 
ikke er rørt. 
 
Som følge af det omfattende arbejde med genopretning af greens og et betydeligt klippearbejde på 
fairways og semiroughs er i 2011 kun iværksat enkelte af de planlagte, mindre arbejder, eks. nyt rødt 
teested på 10. hul, ny vej/sti etableret fra 16. hul til 17. hul og nye teestedspæle på par 3 banen. 
 I foråret blev det nødvendigt at udskifte pumpen i brønden ved klubhuset, og den voldsomme 
udfældning af okker er med tiden heldigvis aftaget, så dyserne ikke stopper.  
 
Den planlagte udskiftning af 150 m markeringerne med marksten blev udført i foråret. 
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2010 plantningerne (på hullerne 1,5,6 og 8) er bearbejdet i foråret og takket være den rigelige nedbør, 
nu kommet i god vækst. Renholdelsen blev dog gennemført sent, og en opfølgning heraf i foråret 
2012 vil være påkrævet. 
 
Greenkeeperstaben har som i 2010 været 4 faste mand (udover chefgreenkeeper), idet Kjeld 
Frederiksen er kommet tilbage til klubben som mekaniker. I hele sæsonen har klubben desuden 
beskæftiget en langtidsledig fra Gribskov kommune, uden lønudgift for AGC. 
Baneudvalget har i løbet af året afholdt 5 møder. Udvalgets budget i 2011 har været styret stramt og 
det er lykkedes baneudvalget at holde omkostningerne nede. 
 
Greenkeeper staben består af:  Baneudvalget består af: 
Steen Mikael, Chefgreenkeeper  Jørgen Buch-Jepsen, Formand 
Kjeld Fredriksen, Mekaniker  Steen Mikael, Chefgreenkeeper 
Jackie Larsen, Greenkeeperassistent  Arne Larsen, Klubchef 
Kristian Kjær, Greenkeeperassistent  Flemming Olsen, Skovfoged 
Kim Henriksen, Greenkeeperelev  William Grahn, Bestyrelses rep. 
 
Serviceudvalget.  
 
Serviceudvalget håndterer restauranten, baneservice, regionsturneringer og klubber i klubben. 
 
Der blev afholdt koordineringsmøde for klubber i klubben, 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 består af 12 frivillige der kører efter et vagtskema, som dækker alle ugens dage. 
 
Baneservice kører alle dage på forskellige tidspunkter og benytter ”reklamebilen” med sponsorskilte 
på. 
 
Klubben råder over en buggy og en scooter til udlejning. Der er blevet udarbejdet en folder som 
beskriver proceduren for kørsel med disse, på banen. 
 
Der har ikke været nævneværdige problemer på banen i 2011. De sager der har været er blevet løst 
gennem dialog og forklaring. Der er udstedt mange gode råd til spillerne på banen, men der er ikke 
taget nogen med direkte greenfee snyd.  
 
Opgaven har i 2011 især ligget i, at få spillet til at glide. Der køres også baneservice på Par 3 banen. 
 
Udvalget siger tak til de frivillige som kørte baneservice 2011 i hovedsæsonen. 
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Regnskabsberetning for 2011. 

 
Generelt 
Der er ingen ændringer i praksis ved aflæggelsen af årsrapporten for 2011 i forhold til 2010. 
 
Regnskabsopgørelsen 
Regnskabsresultatet for 2011 resumeres nedenstående således: 
 
Beløb er anført i tusinde kr. 2011 2011 2010 
   Real. Budget Real. 
 
Indtægter   8.401 8.922 8.895 
Omkostninger  7.321 7.647 7.658 
Resultat før afskrivninger  1.080 1.275 1.237 
Afskrivninger         734     731    703 
Finansielle poster, netto     444     440  1.195 
Nettoresultat    ./. 98     104  ./.661 
 
Som det fremgår ovenstående udviser årets nettoresultat et underskud på ca. 98.000 kr., som i alt 
overvejende grad skyldes, at den samlede indtægtsside afviger fra det budgetterede med 521.000 kr., 
medens de samlede omkostninger er 326.000 kr. mindre end det budgetlagte. Der vil nedenstående 
nærmere blive redegjort for sammensætningen af de foreliggende afvigelser. 
 
Indtægter   
De realiserede kontingentindtægter for 2011 blev kun ca. 30.000 kr. mindre end det budgetlagte, 
medens indskud for nye medlemmer realiseredes med en merindtægt på ca. 28.000 kr. i forhold til 
budgettet for 2011. Denne afgørende indtægtsdel for AGC må således konstateres at have været i fin 
balance i forhold til årets forventninger. 
 
Greenfee og Companydays blev realiseret med en mindreindtægt i forhold til det budgetlagte med 
ikke mindre end ca. 242.000 kr. Som det fremgår af note 2 til regnskabet afviger indtægten for 
greenfee med en mindreindtægt på ca. 200.000 kr. fra budgettet. I forhold til indtægten i 2010 
regnskabet er tallet ca. 130.000 kr. lavere. Indtægtsnedgangen omkring greenfee skal utvivlsomt også 
ses i sammenhæng med, at AGC gennem mere end 3 måneder fra sæsonstarten i 2011 var ramt af 
meget dårlige greens med kraftige angreb af bl.a. sneskimmel. Et forhold, som rygtedes og var kendt 
over hele golfverdenen i Nordsjælland. Der er tilsvarende et fald i salget af Companydays med ca. 
73.000 kr., som dog i et vist omfang modsvares af en merindtægt på ca. 30.000 kr. i diverse 
indtægter, som dækker over diverse salg og leje af udstyr, vogne m.v. 
 
Sponsorindtægterne blev realiseret med en mindreindtægt på ca. 108.000 kr. i forhold til budgettet. 
Brutto indbragte sponsorindtægterne ca. 350.000 kr. til klubben, medens omkostningerne androg ca. 
138.000 kr., hvilket er ca. 26.000 kr. højere end det budgetlagte. Størrelsen af omkostningerne er 
påvirket af en række udgifter omkring Nordea/AGC Invitational 2011 samt den årlige sponsormatch 
for alle klubbens sponsorer, som hvert år afvikles i slutningen af september måned.  
Når det ikke er lykkedes at skabe indtægter på sponsorsiden i forhold til det forventede, må årsagen i 
hovedsagen tilskrives tidernes ugunst i forhold til afmatningen i erhvervslivet og 
samfundsudviklingen i øvrigt i disse år. Det er samme forhold, som gør sig gældende i forhold til at 
realisere de normale 4 – 5 årlige Company Days på 18 hullers banen. 
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Turneringsudvalget realiserede sine indtægter med en afvigelse på kun ca. 12.000 kr. mindre end det 
budgetlagte. Omkostningerne i forbindelse med de afviklede turneringer afveg fra det budgetterede 
med ca. 10.000 kr. Netto realiserer udvalget en afvigelse fra det budgetterede med en merudgift på 
kun ca. 21.000 kr. 
  
Juniorafdelingen har realiseret egenbetaling og andre indtægter, som er ca. 31.000 kr. højere end 
budgettallet. Omkostningerne er ca. 6.000 kr. højere end det budgetterede, så juniorudvalget realiserer 
en flot afvigelse fra det budgetlagte med en mindreudgift på ca. 25.000 kr. 
 
Trænerudvalget har realiseret et resultat, som overstiger det budgetlagte med ca. 66.000 kr. Salget af 
træningstimer har indbragt indtægter på ca. 199.000 kr., medens der er udbetalt bonus for samme for 
ca. 116.000 kr. Årets resultat er naturligvis påvirket af, at den ansatte Pro-elev allerede i årets 1. 
halvdel meddelte, at han ønskede at bringe sin elevaftale til ophør og fratræde sin stilling. Denne 
uventede situation meget tidligt på sæsonen har naturligvis påvirket de faktiske muligheder og 
udbuddet af træningskapacitet i AGC afgørende i 2011. Derfor afviger kontiene for salget af 
undervisning, lønninger til trænere, og bonusudbetalingen markant fra årets budgetlagte tal. I 
udvalgets omkostninger indgår også udgiften til shopassistenten, som blev opsagt til fratræden pr. 30. 
september 2011. Specifikationerne til trænerudvalget fremgår af note 12 til regnskabet. 
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger i regnskabet for 2011 blev på i alt ca. 7.321.000 kr., hvilket er lavere end 
det budgetlagte med ikke mindre end ca. 326.000 kr. I forhold til resultatet for 2010 er 
omkostningerne for 2011 også lavere med ca. 337.000 kr. Det er fra bestyrelsens side et bevidst valg, 
som skyldes en stram budgetstyring, som har været nødvendiggjort af de bl.a. svigtende indtægter på 
greenfeesiden. 
 
Udgifterne til klubbens sekretariat og administration har samlet andraget ca. 1.553.000 kr., hvor 
lønudgifterne andrager ca. 1.055.000 kr., medens øvrige administrationsudgifter andrager ca. 498.000 
kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 6 til regnskabet. I forhold til det budgetlagte er der 
kun en afvigelse med en merudgift på ca. 7.000 kr. Bestyrelsen har i årets løb nøje vurderet 
sekretariatets bemanding, som p.t. andrager ca. 1,7 fuldtidsansat, og fundet at bemandingen ikke kan 
være mindre, når der henses til de arbejdsopgaver, som skal udføres både af hensyn til klubbens drift 
og medlemmer, som af hensyn til de opgaver og forpligtelser, som skal udføres for offentlige 
instanser herunder moms, skat, miljø o.lign. 
 
IT-udvalget har udgifter på samlet ca. 99.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 7 til 
regnskabet. I forhold til det budgetterede er der tale om en mindreudgift på ca. 52.000 kr., som kan 
henføres en revurdering af behovet for indkøb af nyt hard- og software til klubbens drift. 
 
PR-udvalget har udgifter på samlet ca. 83.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 8 til 
regnskabet. Udvalget har bl.a. gennem 2011 arbejdet med forarbejdet og opsætningen af  
AGC’s nye hjemmeside. I forhold til budgettet er der for udvalget realiseret en mindreudgift på ca. 
15.000 kr. i 2011. 
 
Det samlede resultat for både begynderudvalget og handicapudvalget er realiseret med en 
mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 20.000 kr. 
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Hus- og restaurationsudvalget har mindreudgifter i forhold til det budgetlagte på ikke mindre end 
104.000 kr. De samlede udgifter, som er realiseret, andrager ca. 856.000 kr. og er nærmere 
specificeret i note 9 til regnskabet. Årets resultat er således ikke mindre 148.000 kr. lavere end 
resultatet i regnskabet for 2010. Der er en mindreudgift omkring ejendomsskatter på ca. 94.000 kr. 
Der er også en mindreudgift til el, vand og varme på ca. 28.000 kr., hvilket indikerer, at forskellige 
investeringer i energibesparende foranstaltninger nu begynder at slå igennem ved reduktion af 
udgifterne. Der er merudgift omkring reparationer og vedligehold på ca. 46.000 kr., medens 
rengøringsudgifterne m.v. er ca. 35.000 kr. lavere end det budgetmæssigt forudsatte. 
 
Baneudvalget realiserer et resultat, som er ca. 9.000 kr. lavere end budgettet på 3.050.000 kr. 
Lønudgifterne andrager ca. 1.908.000 kr., medens der er personaleomkostninger på ca. 41.000 kr. 
Udgifterne til banens drift har andraget ca. 491.000 kr. Vedligeholdelsen og driften af materiellet har 
andraget ca. 438.000 kr., medens udgifterne omkring driften af Vejleholm m.v. udgjorde ca. 120.000 
kr. 
 
Sportsudvalget har realiseret en udgift på ca. 208.000 kr. svarende til det budgetmæssigt afsatte beløb 
for 2011. Den tilsvarende udgift androg i regnskabsåret 2010 ca. 227.000 kr. Sammensætningen af 
udgifterne er nærmere specificeret under note 10 til regnskabet. I specifikationen, eliteturneringer, er 
afholdt udgifter på ca. 78.000 kr. til honorering af spillere, hvoraf de 54.000 kr. vedrører damernes 
elitehold. 
 
Afskrivninger 
Årets afskrivninger på AGC’s aktiver har andraget ca. 734.000, hvilket næsten er i overensstemmelse 
med det budgettets forudsætning på 731.000 kr. En specifikation af årets afskrivninger fremgår af 
note 13 til regnskabet. 
 
Finansielle indtægter og udgifter  
Årets nettoudgift af de finansielle indtægter og udgifter andrager ca. 444.000 kr., hvilket næsten 
modsvarer årets budgettal på 440.000 kr. Som det også fremgår af regnskabet, er udgiften for 2011 
ca. 750.000 kr. lavere end det resultat for denne post, som blev realiseret i 2010. Det skyldes bl.a., at 
resultatet i 2010 var belastet af en engangsudgift på ca. 555.000 kr., som skal henføres til et kurstab 
m.v. i forbindelse med omlægningen af AGC’s langfristede låneportefølge på ca. 10 mio. kr. fra 
Nykredit til Nordea. Da den effektive rente på de tidligere lån i Nykredit lå på ca. 6%, og den 
effektive rente på det nye lån i Nordea kun ligger på ca. 3,4%, er der naturligvis for 2011 og i de 
kommende år en betydelig rentebesparelse, som løbende indregnes i AGC’s budgetter. 
 
 
Balancen   
Primo 2011 udgjorde den fri egenkapital 1.455.537 kr., og den samlede egenkapital 6.805.537 kr. 
Ved årets afslutning var de tilsvarende tal for den fri egenkapital på 1.357.303 kr. og for den samlede 
egenkapital på 6.707.303 kr. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat  ./. 98.234  
 
Ændring i egenkapital  ./. 98.234      
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Likviditet 
Årsrapporten indeholder en pengestrømsanalyse over de seneste 2 år, som viser, at AGC’s samlede 
likviditet ultimo 2011 androg i alt  ./. 1.426.386 kr. En beskeden forbedring på knapt 12.000 kr. i 
forhold til samme forhold ultimo 2010. 
 
Investeringer i 2011   
Investeringsmæssigt er der i 2011 anvendt ca. 70.000 kr. på klubbens ejendomme, ca. 87.000 kr. på 
banens vandingsanlæg og ca. 204.000 kr. på klubbens maskinpark.  
 
   
Bemærkninger til budget 2012 
 
Resultat 
Budgetforslaget for 2012 udviser et forventet overskud for regnskabsåret på 156.000 kr. 
 
Indtægter 
Den samlede indtægtsside i budgetforslaget for 2012 for Asserbo Golf Club andrager i alt 8.762.000 
kr. Indtægtssiden er således 160.000 kr. mindre end de budgetlagte indtægter for 2011, men til 
gengæld er tallet så også ca. 383.000 kr. højere end de realiserede indtægter i regnskabet for 2011. 
Indtægter fra kontingenter, indskud og skabsleje, som er AGC’s hovedindtægtskilder, er budgetlagt 
med 6.613.000 kr. Budgettet indeholder, som varslet i starten af 2012 i et nyhedsbrev en 
kontingentforhøjelse for aktive seniorer på 520 kr. årligt fra 6.470 kr. til 6.950 kr. 
Ugedagsmedlemmer, fleksmedlemmer, stiger med 450 kr. fra 5.500 kr. til 5.950 kr. Passive 
medlemmer er uændret bibeholdt med en kontingentstørrelse på 1.000 kr.  
Kontingentet for mindre medlems-grupper som juniorer og ynglinge er kun reguleret med 
henholdsvis 10 og 20 kr. årligt til 1.700 kr. og 2.500 kr.  
Prøvemedlemsskaber for seniorer er uændret holdt på 3.500 kr., medens indskud fra nye medlemmer 
er fastsat til kun 2.000 kr. , hvilket udgør en væsentlig nedsættelse i forhold den senest gældende takst 
i 2011 på hele 8.020 kr. 
 
Kontingentindtægterne indeholder en forventet tilgang forholdsvis fordelt over sæsonen med 70 nye 
aktive seniorer. Da tilgangen i 2011 har andraget ca. 60 medlemmer, og da der iværksættes en lang 
række offensive og nye initiativer i løbet af 2012 med henblik på at øge medlemstilgangen til AGC, 
må det skønnes, at den forventede tilgang af nye medlemmer skulle være rimelig realistisk. Samtidig 
må det forventes, at et medlemskab af AGC vil blive mere efterspurgt i og med, at prisen for et nyt 
medlemskab bliver markant lavere og langt mere konkurrencedygtigt i forhold til andre golfklubber i 
det nordsjællandske, som vi hele tiden vil være i konkurrence med. Den samlede pris for et nyt 
medlemskab i AGC ligger efter bestyrelsens forslag i 2012 på 10.200 kr., hvor det i 2011 androg ikke 
mindre end ca. 21.500 kr. 
 
Uanset at kontingentet for aktive seniorer og ugedagsmedlemmer, fleksmedlemmer, efter 
budgetforslaget er forudsat forhøjet med ca. 8 %, har et rundspørge blandt de nærmest liggende 
golfklubber i Nordsjælland vist, at AGC selv med den foreslåede kontingentforhøjelse vil være fuldt 
konkurrencedygtig, og at vort kontingent absolut ligger i den lave ende af skalaen for disse 
golfklubber. 
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Både omkring greenfee- og sponsorindtægterne, som er budgetlagt med henholdsvis 931.000 kr. 
og 401.000 kr., er der taget skyldigt hensyn til de realiserede regnskabstal i 2011, som har andraget 
henholdsvis ca. 968.000 kr. i greenfee og 211.000 kr. i sponsorindtægter. Omkring sponsor-
indtægterne skal særskilt bemærkes, at der i 2011 er afholdt en række omkostninger i forbindelse med 
afviklingen Nordea/AGC Invitational 2011 og omkring AGC-ugen. Efter bestyrelsens beslutning 
foretages en række ændringer omkring disse aktiviteter, således at udgifterne ikke vil være til stede i 
2012. Dette er en hovedårsag til den forventede opjustering af resultatet fra sponsorsiden i 2012. 
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger i budgetforslaget for 2012, før afskrivninger og renter, andrager i alt 
7.456.000 kr. Budgettallet for 2011 androg til sammenligning 7.647.000 kr., medens de realiserede 
omkostninger i regnskabet for 2011 androg 7.321.672 kr. Udgiftsstigningen mellem 2011 regnskabet 
og budgetforslaget for 2012 er således på ca. 135.000 kr. eller ca. 1,8 %., hvilket fra AGC’s 
bestyrelses side vil kræve en fortsat stram styring af udvalgenes budgetter. 
 
Udvalg    
Som tidligere nævnt under indtægtssiden forventes sponsorudvalget at bidrage positivt med i alt 
401.000 kr. Turneringsudvalget opererer med indtægter fra turneringer med 154.000 kr., medens de 
samlede udgifter i forbindelse med udvalgets virksomhed andrager 221.000 kr. Udvalgets virksomhed 
resulterer således i en samlet udgift på 67.000 kr. 
 
Baneudvalget forventer at anvende et samlet budget på 3.089.000 kr. i 2012. Beløbet er kun 39.000 
kr. højere end budgettet for 2011, og det er ca. 48.000 kr. højere end det realiserede resultat i 
regnskabet for 2011. Lønudgifterne for 2012 er for baneudvalget budgetlagt med 1.892.000  kr.  
Udgifterne til banens drift med 555.000 kr., medens vedligeholdelse og drift af materiel er budgetlagt 
med 425.000 kr.   
 
Husudvalget er budgetlagt med samlede udgifter på 909.000 kr., hvilket er 51.000 kr. lavere end 
budgettet for 2011, og 53.000 kr. højere end det realiserede i regnskabet for 2011. Som nævnt i 
bemærkningerne til regnskabet for 2011 synes der nu at være en opbremsning i energiudgifterne, som 
forventeligt skyldes, at virkningerne af igangsatte energibesparende foranstaltninger begynder at slå 
igennem ved reduktioner af udgifterne. 
 
Udgifterne til drift af klubbens sekretariat er budgetteret til i alt 1.577.000 kr. Budgettet for 2011 
androg 1.546.000 kr., medens det realiserede i regnskabet for 2011 androg ca. 1.553.000 kr. 
Bemandingen i sekretariatet omfatter ca. 1,7 fuldtidsansat og det er et niveau, som bestyrelsen finder 
både nødvendig og tilstrækkelig for udførelsen af opgaverne efter en nærmere undersøgelse af 
sekretariatets virksomhed i slutningen af år 2011. 
 
IT-udvalget er budgetlagt med en udgift på 139.000 kr., hvilket er 12.000 kr. lavere end budgettet for 
2011, men ca. 40.000 kr. højere end regnskabsresultatet i 2011. PR-udvalget er budgetlagt med 
udgifter på 100.000 kr., hvilket næsten modsvarer budgettet for 2011 på 98.000 kr., medens det 
realiserede regnskabsresultat for 2011 androg ca. 83.000 kr. 
 
Sportsudvalget er i 2012 budgetlagt med udgifter på samlet 219.000 kr. Omkostningerne ved 
udvalgets virksomhed androg i 2011 ca. 208.000 kr., hvilket var i fuld overensstemmelse med det 
afsatte budgetbeløb på 208.000 kr. 
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Trænerudvalget er for 2012 budgetlagt med en nettoudgift på 456.000 kr. Dette indebærer en 
forbedring i forhold til budgettet for 2011 på ikke mindre end 81.000 kr. Det realiserede 
regnskabsresultat for udvalget androg for 2011 ca. 603.000 kr. De samlede omkostninger, inkl. 
lønninger til PRO-træner og PRO-elev andrager 800.000 kr. Salget af træningslektioner er budgetlagt 
med samlede indtægter på 344.000 kr. 
 
Afskrivninger    
De samlede afskrivninger i 2012 forventes at andrage 732.000 kr. svarende til det realiserede niveau i 
regnskabet for 2011 på ca. 733.000 kr. 
 
Finansielle indtægter og udgifter 
De samlede finansielle indtægter og udgifter i 2012 forventes at andrage en udgift på 418.000 kr. 
Budgettet for 2011 androg 440.000 kr., og det realiserede i regnskabet for 2011 androg ca. 444.000 
kr. Den samlede udgift er, som det ses nu, markant lavere end i 2010 og tidligere regnskabsår, og det 
skyldes, at omlægningen af AGC’s langfristede gæld pr. 1. oktober 2010 nu slår igennem med fuld 
virkning. 
 
Investeringer 
Det samlede investeringsniveau for AGC i budgetforslaget for 2012 forventes at andrage ca. 200.000 
kr., som kan forventes realiseret således: 
 
Udbedring af skorsten  kr.   50.000 
Nyt stråtag ved køkken plus rygning kr. 150.000 
 
I alt   kr. 200.000 
 
Likviditeten 
Der er med budgetforslaget for 2012 tilstræbt en forbedring af likviditeten i AGC med ca. 318.000 kr. 
Den samlede likviditet i AGC androg primo 2012 i alt ca. ./. 1.426.000 kr., medens likviditeten ultimo 
2012 forventes at andrage ca. ./. 1.108.000 kr.  
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Asserbo Golf Club  
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Telefax: 47 72 14 26 
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Bestyrelse 
William Grahn, formand 
Michael Tvede, næstformand 
Per Knudsen, kasserer 
Ulla Rosenkjær, sekretær 
Gerd Stafanger 
Peter Jacobsen 
Peter Fredgaard 
 

Klubchef 
Arne K. Larsen 
 

Revision 
Revisorhuset Halsnæs, Registreret revisionsaktieselskab 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 25. marts 2012 
 
 
Dirigent 
 
 
Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2011 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 8. marts 2012.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar 2011 – 31. 
december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
pengestømsopgørelse 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 udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af klubbens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
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Jakob Løkke 
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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  
 
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i klubben, jf. 
vedtægternes § 8. 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). 
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Resultatopgørelse for 2011 
  2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 
 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ ___________ _________ 

Kontingenter, selskabsleje m.v. 1 6.331.060 6.168.110 6.198 6.464 
Indskud  369.020 298.570 271 149 
Greenfee´s m.v. 2 1.138.105 967.980 1.210 1.000 
Sponsorudvalg  3 440.637 350.089 458 467 
Turneringsudvalg  4 150.514 150.355 162 154 
Juniorudvalg  11 126.945 158.976 128 114 
Trænerudvalg 12 233.350 199.090 420 344 
Diverse indtægter  5 106.211 108.626 75 70   ___________ ___________ ___________ _________ 
Indtægter i alt   8.895.842 8.401.796 8.922 8.762   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Greenfee's m.v. - omkostninger 2   66.824 62.048   62 69 
Sekretariat, lønninger m.v.  1.037.083 1.055.197 1.040 1.051 
Administrationsomkostninger 6 521.448 498.130 506 526 
IT udvalg 7 175.372 98.980 151 139 
PR udvalg - omkostninger 8 175.088 83.331 98 100 
HCP, udvalg  0 0 8 10   ___________ ___________ ___________ _________ 
Sekretariat/administration i alt   1.975.815 1.797.686 1.865 1.895 
      
Sponsorudvalg - omkostninger 3     107.185 138.445 112 66 
Turneringsudvalg - omkostninger 4 212.144 231.787 222 221 
Husudvalg 9 1.004.098 856.260 960 909 
Lønninger - baneudvalg  2.029.690 1.908.224 1.884 1.892 
Personaleomkostninger - baneudvalg  54.115 40.943 51 50 
Banedriftsomkostninger  499.996 491.413 517 555 
Vedligeholdelse - baneudvalg  389.151 438.666 430 425 
Vejleholm - baneudvalg  103.829 120.353 104 99 
Administration - baneudvalg  60.392 41.202 64 68 
Sportsudvalg 10 226.714 208.157 208 219 
Juniorudvalg 11 130.837 190.448 184 180 
Trænerudvalg 12 799.240 802.681 957 820 
Festudvalg  47.774 43.985 60 0 
Baneserviceudvalg  7.550 2.152 14 14 
Begynderudvalg  9.970 9.270 15 43   ___________ ___________ ___________ _________ 
Omkostninger i alt   7.658.500 7.321.672 7.647 7.456   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Resultat før afskrivninger   1.237.342 1.080.124 1.275 1.306 
Afskrivninger 13 703.804 733.971 731 732   ___________ ___________ ___________ _________ 
Resultat før renter   533.538 346.153 544 574 
Renteindtægter  11.330 33.209 0 17 
Renteudgifter 14 1.206.159 477.596 440 435   ___________ ___________ ___________ _________ 

Årets resultat  -661.291 -98.234 104 156 
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Balance pr. 31.12.2011 
  2010 2011 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme m.v. 15 12.378.175 12.141.309 

Baneanlæg  16 3.518.302 3.518.302 

Vandingsanlæg  17 685.318 705.984 

Parkeringsanlæg  18 320.160 290.002 

Maskiner m.v. 19 1.368.658 1.268.465 

Udstyr, møbler m.v. 20 143.183 118.003   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  18.413.796 18.042.065   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  21 21.901 45.854 

Tilgodehavender m.v.  165.555 201.390   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  187.456 247.244   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.601.252 18.289.309   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  22 1.137.537 1.357.303 

Medlemsobligationer 23 4.500.000 5.350.000 

Interimsbeviser og obligationsgæld 24 1.113.000 0 

Henlæggelse til istandsættelse af ejendomme 25 0 0   ___________ ___________ 

Egenkapital  6.750.537 6.707.303   ___________ ___________ 

       

    

Realkreditlån  9.553.009 9.182.996   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  9.553.009 9.182.996   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  357.597 370.013 

Bankgæld  1.460.980 1.472.240 

Skyldige omkostninger   183.379 274.043 

Skyldig A-skat og afgifter   53.631 56.370 

Skyldige feriepenge  242.119 226.344   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  2.297.706 2.399.010   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.601.252 18.289.309   ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2011 
 2010 2011  
 kr. kr.   ___________ ___________  

Årets resultat -661.291 -120.234  

Ændring i feriepengehensættelse 27.668 -15.775 

Afskrivninger 703.804 733.971 

Ændring af tilgodehavender -1.224 -35.835 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter -54.112 2.739 

Ændring i skyldige omkostninger -407.078 90.664  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende drift -392.233 655.530  ___________ ___________  

    

Ejendomme -302.705 -70.619  

Parkeringsanlæg -27.026 0 

Baneanlæg -54.731 0 

Vandingsanlæg -226.043 -87.285 

Maskiner -164.135 -204.336 

Udstyr, møbler m.v. -119.669 0  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende investeringer -894.309 -362.240   ___________ ___________  

    

Reduktion af interim- og obligationsgæld -21.000 77.000 

Afdrag på realkreditlån -19.937 -357.597  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende finansiering -40.937 -280.597   ___________ ___________  

    

Ændring af likvider -1.327.479 12.693  

Likvider primo -111.600 -1.439.079   ___________ ___________  

Likvider ultimo -1.439.079 -1.426.386   ___________ ___________  
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Noter 
 2010 2011 Budget 2011 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

1. Kontingenter, selskabsleje m.v.    
Kontingent, junior 136.170 115.010 118 

Kontingent, yngling 40.970 38.545 35 

Kontingent, yngre senior 86.850 57.115 67 

Kontingent, senior 5.346.410 5.176.240 5.208 

Kontingent, senior hverdag 213.300 241.900 231 

Kontingent, passiv 136.105 144.425 151 

Kontingent, prøvemedlemmer 176.550 193.000 185 

Skabsleje 178.250 183.750 187 

Rykkergebyr m.v. 16.455 18.125 16  ___________ ______________________ 

 6.331.060 6.168.110 6.198  ___________ ______________________ 

    

 
 
2. Greenfees m.v.    

Greenfees 990.415 860.826 1.060 

Gæstearrangementer 143.395 77.150 150 

Diverse 4.295 30.004 0  ___________ ______________________ 

 1.138.105 967.980 1.210  ___________ ______________________ 

    

Trykning af greenfeekort m.v. 54.426 47.333 40 

Administration af greenfees 12.398 14.715 22  ___________ ______________________ 

 66.824 62.048 62  ___________ ______________________ 

 

I alt  1.071.281 905.932 1.148  ___________ ______________________ 

    

3. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 429.637 347.999 448 

Annonceindtægter 11.000 2.090 10  ___________ ______________________ 

 440.637 350.089 458  ___________ ______________________ 

    

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 107.185 138.445 112  ___________ ______________________ 

 

I alt  333.452 211.644 346  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2010 2011 Budget 2011 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

4. Turneringsudvalg    

Turneringsfee + diverse 122.704 123.430 143 

Tirsdagsturnering 0 0 0 

Onsdagstunering 27.810 26.925 19  ___________ ______________________ 

 150.514 150.355 162  ___________ ______________________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 189.398 204.197 205 

Tirsdagsturnering 0 0 0 

Onsdagsturnering 10.120 14.866 7 

Regionsmatcher 12.626 12.724 10  ___________ ______________________ 

 212.144 231.787 222  ___________ ______________________ 

 

I alt  -61.630 -81.432 -60  ___________ ______________________ 

    

5. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 0 0 0 

Forpagtningsafgift restaurant 50.000 50.000 50 

Husleje Shoppen 20.000 20.000 20 

Bidrag fra medlemmer 22.000 9.400 0 

Salg af maskiner 0 0 0 

Kursregulering medlemsobligationer, jf. vedtægts- 

ændring 2011 0 22.000 0 

Andet  14.211 7.226 5  ___________ ______________________ 

I alt  106.211 108.626 75  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2010 2011 Budget 2011 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

6. Administration     

DGU kontingent 155.941 150.392 160 

Telefon  40.989 38.383 12 

Annoncer  14.962 3.895 0 

Porto  19.141 14.331 12 

Papir og tryksager  7.020 8.686 10 

Kontorartikler og fotokopiering 21.014 29.263 30 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 8.000 10.228 7 

Småanskaffelser  7.556 1.663 15 

Div. kontorudstyr og vedligehold 0 0 6 

Kurser m.v. 2.833 1.945 10 

Rejser og kørsel  5.448 0 7 

Bestyrelsesomkostninger  48.440 38.884 28 

Generalforsamlinger 44.142 24.211 32 

Hole in one præmier 525 3.686 2 

Revisor 40.911 45.995 50 

Gaver  7.645 3.671 10 

Dataløn omkostninger  8.763 8.923 7 

Golfregler m.v. 5.296 0 5 

Tak til frivillige 26.452 28.193 25 

Diverse administrationsomkostninger 55.920 48.121 78 

Tab på tilgodehavender 450 37.660 0  ___________ ______________________ 

I alt  521.448 498.130 506  ___________ ______________________ 

    

7. IT udvalg     

Adsl-forbindelse 7.485 6.963 10 

Webhotel 19.932 11.582 14 

Golfbox 41.936 40.130 45 

Konsulenthonorar 5.902 0 12 

Elektrisk booking 3.728 0 0 

Diverse IT Udvalg  96.389 40.305 70  ___________ ______________________ 

I alt  175.372 98.980 151  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2010 2011 Budget 2011 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

8. PR-udvalg     

Hjemmeside 0 31.250 30 

Forsendelse og øvrige omkostninger  175.088 52.081 68  ___________ ______________________ 

 175.088 83.331 98  ___________ ______________________ 

I alt  175.088 83.331 98  ___________ ______________________ 

    

9. Hus- og restaurationsudvalg    

Ejendomsskatter  114.831 55.935 150 

Varme, vand, el  285.685 247.541 275 

Forsikringer  65.415 87.047 80 

Reparationer og vedligehold 235.568 151.362 105 

Rengøring og opsyn  189.452 161.395 196 

Dansikring  12.361 15.501 15 

DR-licens erhverv  891 907 0 

ServiceUdvalg  262 279 0 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 99.633 136.293 139  ___________ ______________________ 

I alt  1.004.098 856.260 960  ___________ ______________________ 

    

10. Sportsudvalget     

DK-turnering 44.869 35.296 43 

Elitetuneringer 143.949 124.354 118 

Træning, udstyr m.v. 37.896 48.507 47  ___________ ______________________ 

I alt  226.714 208.157 208  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2010 2011 Budget 2011 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

11. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter  126.945 158.976 128  ___________ ______________________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  57.921 113.792 112 

Turneringer  72.916 76.656 72  ___________ ______________________ 

 130.837 190.448 184  ___________ ______________________ 

I alt  -3.892 -31.472 -56  ___________ ______________________ 

    

12. Trænerudvalg     

Salg undervisning pro  233.350 199.090 420  ___________ ______________________ 

    

Løn, træner  465.589 478.425 552 

Træningslektioner, bonus  149.225 116.320 180 

Shopassistent 184.426 207.936 225  ___________ ______________________ 

 799.240 802.681 957  ___________ ______________________ 

I alt  -565.890 -603.591 -537  ___________ ______________________ 

 
13. Afskrivninger     

Ejendomme 306.072 307.485 307 

Vandingsanlæg  58.786 66.619 66 

Parkeringsanlæg 28.807 30.158 30 

Maskiner m.v. 283.369 304.529 306 

Udstyr, møbler m.v. 17.368 25.180 22 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 9.402 0 0  ___________ ______________________ 

I alt  703.804 733.971 731  ___________ ______________________ 

    

 
 2010 2011 Budget 2011 
 kr. kr. t.kr.  ___________ ______________________ 

14. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger  60.691 64.225 26 

Renter og bidrag  590.183 413.371 414 

Kurstab ved låneomlægning 555.285 0 0  ___________ ______________________ 

 1.206.159 477.596 440  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2010 2011 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Ejendomme   

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Anskaffelsessum primo 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 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 11.977.532 12.280.237 

Årets tilgang  302.705 70.619  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 12.280.237 12.350.856  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2011 15.303.609 15.374.228  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.619.362 2.925.434 

Årets afskrivninger  306.072 307.485  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 2.925.434 3.232.919  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 12.378.175 12.141.309  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2009)  25.000.000 

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 

 2010 2011 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

16. Baneanlæg    

Anskaffelsessum primo  3.528.294 3.583.025 

Årets tilgang  54.731 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 3.583.025 3.583.025  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 3.518.302 3.518.302  ___________ ___________ 

   

17. Vandingsanlæg   

Anskaffelsessum primo  1.062.694 1.288.737 

Årets tilgang 226.043 87.285  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 1.288.737 1.376.022  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  544.633 603.419 

Årets afskrivninger  58.786 66.619  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 603.419 670.038  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 685.318 705.984  ___________ ___________ 

   

18. Parkeringsanlæg   

Anskaffelsessum primo  576.136 603.162 

Årets tilgang 27.026 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 603.162 603.162  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  254.195 283.002 

Årets afskrivninger 28.807 30.158  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 283.002 313.160  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 320.160 290.002  ___________ ___________ 
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Noter 

 2010 2011 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

19. Maskiner m.v.   

Anskaffelsessum primo  3.588.281 3.752.416 

Årets tilgang  164.135 204.336 

Årets afgang  0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 3.752.416 3.956.752  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.100.389 2.383.758 

Årets afskrivninger  283.369 304.529 

Årets afskrivninger afgang  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 2.383.758 2.688.287  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 1.368.658 1.268.465  ___________ ___________ 

   

20. Udstyr, møbler m.v.   

Anskaffelsessum primo  769.242 847.166 

Årets tilgang  139.669 0 

Årets afgang -61.745 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 847.166 847.166  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  718.958 703.983 

Årets afskrivninger  17.368 25.180 

Årets afskrivninger afgang -32.343 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 703.983 729.163  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 143.183 118.003  ___________ ___________ 
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Noter 

 2010 2011 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

21. Likvide beholdninger    

Kassebeholdninger  580 600 

Indestående Danske Bank 9.211 0 

Indestående Nordea 12.110 45.254  ___________ ___________ 

 21.901 45.854  ___________ ___________ 

   

22. Egenkapital   

Overført resultat primo 1.798.828 1.137.537 

Primoregulering medlemsobligationer, jf. vedtægtsændring 2011 0 318.000 

Årets resultat  -661.291 -98.234 

Medlemsobligationer 4.500.000 5.350.000 

Interimsbeviser og obligationsgæld 1.113.000 0  ___________ ___________ 

 6.750.537 6.707.303  ___________ ___________ 
23. Medlemsobligationer 
Primo 4.500.000 4.500.000 

Primoregulering 159 stk. jf vedtægtsændring 2011 0 795.000 

Tilgang i året, 11 stk. 0 55.000  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 4.500.000 5.350.000  ___________ ___________ 
 
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i klubben jf. 
vedtægternes § 8. 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) 
 
24. Interimsbeviser og obligationsgæld 
Primo 1.113.000 1.113.000 

Overført til fri egenkapital 0 -318.000 

Overført til medlemsobligationer 0 -795.000  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 1.113.000 0  ___________ ___________ 

 
25. Henlæggelse til istandsættelse af ejendomme 
Hensat primo 252.000 0 

Hensat årets resultat  0 0 

Overført til fri egenkapital -252.000 0  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 0 0  ___________ ___________ 

 


