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Bestyrelse og personale per 31.12.2012 i Asserbo Golf Club: 

 

Bestyrelsen 

 

William Grahn  Formand 

Michael Tvede  Næstformand 

Per Knudsen   Hon. kasserer 

Stig Borg   Hon. sekretær   

Peter Jacobsen 

Gerd Stafanger 

Peter Fredgaard 

 

Sekretariat 

 

Arne K. Larsen  Klubchef 

Annie Christensen  Klubsekretær 

Anita Neesgaard  Bogholder 

 

Greenkeepere 

 

Steen Mikael Petersen  Chefgreenkeeper 

Søren Østergård  Teknisk greenkeeper 

Jackie Larsen  Greenkeeper 

Kasper Rye   Greenkeeper elev 

 

Trænere 

Kristian Ravn Laumann  Klub Pro 

Lena Tatiana Nielsen  Pro-elev 

 

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 24. marts 2013 for 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         

 2013 2012 2013 2012 

Aktiv senior: 7.000 6.950 2.000 2.000 

Aktiv senior 

hverdag: 
6.000 5.950 2.000 2.000 

Aktiv 

yngling: 
2.500 2500 400 400 

Aktiv junior: 1.700 1700 300 300 

Passiv: 1.000 1000   

Senior 3 mdr. 

prøvemedlem 
1.500 3500   

Junior 3 mdr. 

prøvemedlem 
300 700   
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje og greenfee for 2013:    

 

Emne 2013 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 250 250 

Greenfee hverdage: 

Greenfee efter kl. 18.00 
350 

250 

350 

250 

Hele juli måned. 

Greenfee alle dage 

Greenfee efter kl. 15.00 

Greenfee efter kl. 18.00 

 

450 

350 

250 

 

450 

350 

250 

Weekend & Helligdage 

Greenfee  

Greenfee efter kl. 15.00 

Greenfee efter kl. 18.00 

 

450 

350 

250 

 

450 

350 

250 

36 hullers greenfee 550 550 

Greenfee Par 3 bane 

Alle dage/hele dagen: 
130 130 

 

 

Ad dagsordenens punkt 5: 
Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer: 
 

Bestyrelsen foreslår, at kursen på medlemsobligationer fastholdes til kurs 25. 
 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Forslag fra bestyrelsen 

 

Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen. 
 

Ad dagsordenens punkt 7: 

Forslag fra medlemmerne 

 

Der foreligger ingen forslag fra medlemmerne. 

 

Ad dagsordens punkt 8: 

Valg af formand 

 

Valg af formand for en 3 årig periode, jf vedtægternes § 14 

William Grahn er villig til genvalg. 
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Ad dagsordenens punkt 9: 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

 

På valg er 

Michael Tvede (villig til genvalg) 

Per Knudsen (villig til genvalg) 

Peter Jacobsen (villig til genvalg) 

Gerd Stafanger (genopstiller ikke) 

 

I henhold til klubbens vedtægter, § 14, skal der i 2013 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig 

periode og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode, således at der fremover hvert år afgår 2 

medlemmer af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen foreslår Michael Tvede og Peter Jacobsen genvalgt for en 3 årig periode, Per Knudsen 

genvalgt for en 1 årig periode og nyvalg af Charlotte Malling Olsen for en 1 årig periode. 

 

Charlotte Malling Olsen er i januar 2013 indtrådt som ny formand for begynderudvalget. 

 

 

Ad dagsordenens punkt 10: 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af:  

- Revisorhuset Halsnæs Fr-værk 

- Revisorsuppleant: Jørn Jacobsen 
 

Ad dagsordenens punkt 11: 

Eventuelt 

 

 

 

Bestyrelsens beretning 2012 
 

 

Først og fremmest kan vi glæde os over, at vi formåede at lande et fornuftigt overskud efter et år, 

hvor vi endnu ikke helt har fået knækket den nedadgående kurve i medlemsantallet. Det flotte resultat 

kan vi derfor takke vore udvalg og medarbejdere for, da det primært er opnået i kraft af 

effektiviseringer, målrettede besparelser og en håndfast omkostningestyring over hele linjen. 

 

Krise eller ej, så har vi fået tilpasset klubbens drift til den virkelighed vi nu befinder os i efter 10 års 

ukontrolleret vækst i samfundsøkonomien. Folk tager ikke længere golfspillet op, bare fordi det giver 

status at spille golf – men vælger i langt højere grad sporten til, fordi de er tiltrukket af udsigten til et 

bedre og mere aktivt liv og et miljø, der giver masser af motion, frisk luft, fælleskab og fred i sjælen. 

Vi har derfor set, at nye medlemmer i høj grad har bragt nyt liv og ny energi til klubben, fordi de er 

motiverede, når de begynder og tager godt imod de mange nye tiltag, der er sat i værk for at sikre at 

alle føler sig velkomne.  

 

De seneste år intense fokus på at markedsføre Asserbo Golf Clubs mange kvaliteter i vores opland 

bærer efterhånden frugt, og i kraft af en målrettet indsats for at synliggøre vores position som 
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kommunens største idrætsforening og et stort aktiv for turisme og fritidsliv i kommunen, står vi nu 

stærkere end nogensinde i den lokale bevidsthed. Samarbejdet med kommunen og den lokale presse 

har aldrig været bedre, og der er både skrevet og talt meget om Asserbo Golf Club i den forgangne 

sæson. 

 

Det har været en stor succes, at holde åbent hus hver søndag kl. 14, og vi vil stræbe efter at gøre 

konceptet endnu bedre i den kommende sæson. Alle har kendt tidspunktet, og trænere såvel som 

begynderudvalgets værter har været godt klædt på til at tage at imod nye interesserede. Den faste 

holdtræning og tirsdagsturneringerne har medvirket til at fastholde interessen og skabe nye netværk 

og relationer, der forhåbentlig holder i mange år fremover. 

 

På den sportslige front blev vore U16 drenge Danmarksmestre i DGUs holdturnering. Og selvom 

afslutningen var både alt for spændende og måske ikke helt uheldig, så skal man både have evne og 

viljen til at vinde for at blive Danmarksmestre.  

 

Som sædvanlig, tør man næsten konstatere, lykkedes det vore dame-elitehold at spille sig frem til 

medaljespillet efter at have taget nogle flotte skalpe undervejs. Desværre blev det i år ”kun” til en 4. 

plads, men vi er alligevel fælt stolte af jeres fremragende præstationer i 2012 – såvel som gennem de 

seneste mange år.  

 

Og langt om længe lykkedes endelig Lasse Jensen at tilkæmpe sig en plads på Europa Touren. 

Lasse fik fuldt fortjent tildelt årets sportspris fra Frederiksværk Ugeblad, og det bliver vildt 

spændende at følge Lasse, når han skal ud og repræsentere Asserbo Golf Club i de store turneringer. 

 

STORT til lykke til jer alle.. 

 

Bortset fra banen, er de mange og meget engagerede frivillige i klubben et af vores allerstørste 

aktiver! 

 

Vores udvalg har igen i år ydet en entusiastisk og uvurderlig indsats for at arrangere turneringer og 

aktiviteter, der skaber liv og glæde i klubben, og det skinner tydeligt igennem, at alle er indstillet på 

at vise omverdenen, at Asserbo Golf Club er og bliver 

 

Nordsjællands bedste golfklub for hele familien – også om 20 år. 

 

Trods knappe tildelinger, har vi fastholdt et højt og varieret aktivitetsniveau med turneringer og 

arrangementer og mange nye tiltag for alle kategorier af spillere. 

 

Vore 3 klubber i klubben, Dameklub, herreklub og Old Timers nyder fortsat stor opbakning til deres 

spændende programmer og har gjort en prisværdig indsats for at inddrage vore nye klubkammerater i 

klubbens sociale og sportslige aktiviteter. 

 

Turneringsudvalget har igen i 2012 afviklet et program med nye og spændende tiltag, hvor der også 

er gjort meget for at sikre, at såvel etablerede som nye medlemmer får plads, lyst og mulighed for at 

teste deres konkurrencegener og udbygge deres netværk i klubben. 

 

Sports- og juniorudvalget har fortsat den målrettede udvikling af vores talent- og elitetrupper, hvilket 

bl.a. har resulteret i, at vi har fået 2 af vore unge talenter fast ind i DGUs lansholdstrupper og en 

stribe yngre talenter i kraftig fremmarch. Samtidig er der skabt et spændende miljø for de helt unge 



 

 9 

juniorer med masser af liv og boldglæde hver fredag til stor fornøjelse for alle os andre, som må nøjes 

med at kigge på.  

 

Begynderudvalget har fået skabt en boblende stemning blandt vore nye spillere med stor og 

entusiastisk deltagelse i turneringer, til holdtræning og udvalgets andre aktiviteter. 

 

PR-udvalget har sammen med en stor flok værter og medhjælpere fra begynderudvalget fået opbygget 

et effektivt og velfungerende koncept til at tage imod de mange, der hver søndag har vist interesse for 

golfsporten og AGC. 

 

”Klubbens venner” har nu for alvor fået etableret sig og har bla. givet havemøbler, omklædningsrum 

og turneringskontoret et tiltrængt løft. Der er hugget og stablet brænde, luget ud i bede og blandt 

nyplantninger og meget meget andet, samtidig med at de har sparet klubben for mange penge til 

vedligehold og forbedringer. Det er en sand fornøjelse at se resultatet af ”Vennernes” indsats, men i 

endnu højere grad er det herligt at mærke et styrket ejerskab til klubben, vores klubhus og vores 

faciliter vokse frem igen. 

 

Bestyrelsen vil fortsat stræbe efter at styrke denne udvikling, så vi alle kan spejle os i den stærke 

følelse af fællesskab, det giver, når vi selv tager ansvar for at passe på vores egen gamle klub og 

smukke bane. Vi kan så håbe, at vi på et tidspunkt også ser, at alle river i bunkers, retter 

nedslagsmærker op og lægger turfs på plads, for her halter det stadig alvorligt. 

 

Sidst, men ikke mindst har det været en fornøjelse at arbejde sammen med en dedikeret og højt 

motiveret stab af ansatte. 

 

Banen har stået forrygende flot gennem hele året! Der er løbende gennemført små og store 

forbedringer, og omlægningen af bunkers ved 3. green har giver hullet karakter og bedre spillemæssig 

kvalitet. Bemandingen på Vejleholm er reorganiseret med Steen Michael som Chefgreenkeeper, 

Jackie som ny formand, Søren, der har vundet stor respekt som mekaniker og vores nye elev, Kasper i 

den faste stab, der vil blive suppleret med sæsonansatte, når der kommer gang i væksten til foråret. 

 

Vores to trænere, Kristian og Lena har i den grad taget ansvar og har udviklet sig til et meget stort 

aktiv for klubben, som der tales om rundt omkring i andre klubber. De er begge vellidte, dygtige og 

højt respekterede golftrænere, men frem for noget, så har de vist, at de er AGC’er ved deres 

personlige engagement i udviklingen af Asserbo Golf Club og klubbens medlemmer og har fået skabt 

et træningsmiljø, som vi kun kan være stolte af. 

 

Sekretariat har fungeret meget tilfredsstillende. De har løst de mange små og store opgaver med et 

smil, og besvaret de mange daglige henvendelser med en imødekommenhed, som har slået fast, at 

Asserbo Golf Club er og bliver 

 

Aktiv, Gæstfri og Charmerende. 

 

Der er i årets løb lagt låg på mange udfordringer ifm. implementering af nye IT systemer, forbedring 

af administrative rutiner, indføring af nye handicapsystemer, nye medlemskaber og et konstant krav 

om rationaliseringer og besparelser. Klubchefen har sammen med vores ansatte dygtigt fået gearet 

den professionelle del af vores organisation til at kunne agere i den virkelighed, vi har befundet os i 

siden opturen standsede så brat.  
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Det skal i samme åndedrag nævnes, at motivationen blandt vore medarbejdere er helt i top, og at vi 

efter de seneste organisationsændringer har oplevet en gejst, der lover godt for den kommende sæson. 

 

I bestyrelsen har vi fortsat vore bestræbelser for at koncentrere os om de langsigtede og strategiske 

opgaver med at sikre fremtiden for AGC. De daglige opgaver og ansvaret herfor er i vid udstrækning 

uddelegeret til udvalg og ansatte, der har fået friere rammer til at operere selvstændigt indenfor de 

vedtagne budgetrammer, hvilket de har klaret på fornem vis.  

 

Klubbens økonomi og likviditet har konstant været i fokus, og de nødvendige beslutninger er truffet 

på et kvalificeret grundlag. Dette indebar også, at vi så os nødsaget til at indstille samarbejdet med 

vores restauratør igennem de sidste 13 år, da vi måtte konstatere, at et fortsat samarbejde ikke ville 

kunne bidrage til at styrke udviklingen af restaurationen i takt med den resterende organisation.  

 

Det er vores klare forventning, at klubbens nye restauratør vil kunne forstærke interessen for at 

besøge Asserbo Golf Club med nye initiativer og tiltag til glæde for medlemmer og gæster. 

 

Tak til alle for indsatsen i den forgangne sæson. 

 

 

 

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 

Ultimo december 2012 

 

1039 145 1184 

   

Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne: 

 

    Ult.2009 Ult. 2010 Ult. 2011   Ult. 2012 

Aktiv senior    855 840  826 811 

Aktiv hverdag    27 40    42 51 

Aktiv y. senior    31 23    15 - 

Aktiv yngling    20 17    16 22 

Aktiv junior    91 82    79 71 

Kontingentfri    22 23    23 27 

Livsvarigt medl.    8 8      8 7 

Æresmedlem    4 4      5 5 

Passive    149 151 142 145 

Prøvemedlemmer    - - 39 

 

45 
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De fremhævede medlemskategorier indgår i den samlede opgørelse af aktive voksne, 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 

      2012       3510                                880 

          

 

UDVALGSBERETNINGER 2012 
 

Sponsorudvalget  
Sponsorudvalget for 2012 har bestået af Per Knudsen som formand, klubchef Arne Larsen og fra 

bestyrelsen Peter Fredgaard. Mødeaktiviteten har i 2012 været beskeden, men særdeles positiv og der 

er blevet behandlet mange gode ideer og planer. Næsten alle tiltag er ført ud i livet og Nordea aftalen 

er blevet forlænget med yderligere to år, på nye betingelser. 

 

Sirius A/S som er repræsenteret på dit bagmærke, er der lavet aftale med om øget sponsorat i AGC 

for det kommende år. Det bliver et spændende samarbejde.  

 

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 400.000 kr. årligt indenfor en kortere årrække. Det må konstateres, at der i øjeblikket er 

meget svært at ”rykke” på sponsor området og opfylde målsætningen.  

 

Det generelle klima i erhvervslivet og i den finansielle sektor, gør det stadig svært at flytte sig videre 

fra det øjeblikkelige niveau i AGC.  

 

Der arbejdes meget med netværk og nye tiltag gennem F5, som er det lokale Erhvervsnetværk. Vi 

samarbejder med Nordsjællands Håndbold og AB`s forboldafdelings ehvervssponsorer, for at finde 

nye veje til øgede indtægter. 

 

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 2012 måttet konstateres, at det har været svært at øge antallet.  
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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 med 

”barter-aftaler” hvor vi bytter en turnering for X udført arbejde i klubben. Ofte en aftale med de 

lokale håndværkere eller sponsorer vi har i forvejen. 

 

Også i 2012 har udvalget i efteråret afviklet en Sponsormatch med deltagelse af omkring 60 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. 356.000 kr., hvilket er 100.000 kr. under det forventede. 

 

Sponsorudvalget har i 2012 sammen med PR udvalget skabt et nyt koncept som vi kalder 

”Golfbussen”. Formålet er at sælge golfarrangementer og tiltrække nye sponsorer, samt 

greenfeespillere. Golfbussen henter dame- og herreklubber på hele sjælland og kører dem til Asserbo 

Golf Club.  

  

 

PR udvalget  
PR udvalget i Asserbo Golf Club består af Peter Fredgaard og Arne Larsen. 

 

Der er i 2012 afholdt 2 større koordineringsmøder med begynderudvalget og trænerne, samt 6 mindre 

møder som opfølgning på de iværksatte aktiviteter. Dialogen i udvalget foregår hovedsalig via mails 

og per telefon. 

 

PR udvalgets primære opgave er, at skabe en positiv interesse for Asserbo Golf Club med det formål, 

at tiltrække golfinteresserede personer fra der lokale opland til at besøge klubben og dens restaurant. 

PR udvalget har i 2012 udarbejdet PR materiale i form af foldere, flyers, posters, bannere og 

annoncer. 

 

Udvalget har også sikret omtale af Asserbo Golf Club gennem artikler i de lokale aviser, samt 

Amtsavisen, Golf Avisen, Golf Bladet og artikler på Golf.dk 

 

PR udvalget formidler turneringsresultater til de lokale aviser hver anden uge og formidler løbende 

sportsresultater på klubbens hjemmeside. I gården og i porten opsættes kontinuert informationer om 

klubbens mange aktiviteter. 

 

PR udvalget udarbejdede i samråd med begynderudvalget startpakker til kr 500/100,- og 

prøvemedlemsskaber der kunne føre videre til det ”grønne kort” og et ordinært medlemskab. 

 

Begge produkter har i 2012 været en succes og givet klubben en tilgang på 82 ordinære medlemmer. 

Der har i sæsonen være annonceret ”Åbent Hus” hver søndag kl. 14.00 i AGC via bannere, skilte og 

annoncer. Åbent hus hver søndag kl. 14.00 har været en forrygende succes og vil gentage sig til næste 

år. 
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PR udvalget har også udarbejdet koncepter og materialer for at tiltrække sponsorer og 

greenfeespillere. 

 

Der er udviklet koncepter som blandt andet ”Play & Stay” med de nordsjællandske hoteller og 

”Golfbussen” som henter klubber i klubben på sjælland og kører dem til Asserbo. Vi forventer os 

meget af disse koncepter. 

 

PR udvalget opfordrer alle klubbens medlemmer til, at være udvalgets forlængede arm og formidle de 

gode og positive aktiviteter der sker over året. Alle medlemmer er velkomne til at tage venner og 

bekendte med på par 3 banen, så de kan opleve hvor herligt golfsporten er. 

 

PR udvalget ved fra andre klubber at det er effektivt med konceptet ”member get member”, så vi 

opfordrer stærkt til at du introducerer nogle af dine venner til golfsporten og klubben i den 

kommende sæson, hvor der igen kommer rigtig gode tilbud for begyndere. 

 

 

IT udvalget 
IT udvalget består af Arne Larsen og Annie Christensen. Udvalget arbejder meget tæt sammen med 

PR udvalget, især omkring hjemmesiden. 

 

Hjemmesiden har igennem året fået en del nye features og fungerer teknisk tilfredsstillende. Der 

foreligger en plan for ønsker til hjemmesiden, som bliver fulgt og gennemført i takt med tids- og 

pengeressourcerne er til stede. 

 

Der er i sæsonen indkøbt nye moduler til Golfbox: 

 

- Yield Management, som viser priser for de enkelte tider der er til rådighed i Golfbox. 

-  Pro Træner modul for bestilling af træner lektioner direkte fra Golfbox. 

- Udskrivningsmodul, så man kan udskrive scorecard fra Golfbox med personlige data. 

 

Sekretariatet har fået helt nyt EDB anlæg. Det 10 år gamle udstyr er blevet udskiftet med tidssvarende 

udstyr, som gør at lange svartider er forsvundet og arbejdsgangene er effektiviseret. Der er opsat tre 

22 ” skærme med indbyggede computere i foden. Udstyret kører via en trådløs forbindelse til en NAS 

(server) som er placeret i matchkontoret. Den en store Server der hænger på væggen, kan nu skrottes. 

 

Klubchefen er blevet opdateret med en Iphone og FirstCom mobil anlægget fungerer tilfredsstillende. 

 

 

Husudvalget  
Boliusrapporten danner stadig grundlag for de tiltag der arbejdes med i klubben. Der blev for 2012 i 

samråd med bestyrelsen udarbejdet en plan for mindre renoveringer og løbende forbedringer. 

 

Over sæsonen 2012 blev der udført mindre arbejder på bygninger og områder ved klubhuset. Heraf 

kan nævnes reparation af stråtaget ved Restaurationen og en ny skorstenspibe over pejsen. 

 

Husudvalget har udfærdiget langtidssigtede planer for investeringer i forbedringer af klubhuset, som 

løbende prioriteres i tæt dialog med bestyrelsen. 
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Som et led i vedligeholdelsesbestræbelserne, har vi fået samlet en aktiv gruppe medlemmer 

”klubbens venner” der hjælper til med kalkning, maling, og mange andre vigtige 

vedligeholdelsesopgaver. 

 

I sæsonen blev matchkontoret malet og omklædningsrummene hos herrerne blev malet og forbedret i 

væsentlig grad.  

 

Brænde kløvning og brænde stabling efter vinterens udtyndinger har også stået på programmet for 

”klubbens venner”. Vi takker for indsatsen. 

 

På områderne omkring klubhuset er der også foretaget mindre arbejder. Der er plantet hæk omkring 

træet ved P-pladsen, som indikerer retningen for parkering langs hækken. Den første lysstander er 

flyttet ud mod hækken. De sidste følger i den kommende sæson. 

 

Der er etableret et bed foran porten med en stor sten hvorpå klubbens logo er placeret. Der er blevet 

forbedret på stierne rundt om klubhuset og nedsat holdere for parasoller på terrassen. Indgangen i 

porten er blevet belagt med fliser og brosten, i den såkaldte ”Rådhusbelægning”. 

 

På næsten alle lyskilder i bygningerne er der nu etableret sensorer, så lystet ikke brænder når der ikke 

er brug for det.  

 

I køkkenet er der indkøbt lidt forskelligt såsom fade, pander og gryder. Der er gennemført de 

lovpligtige serviceeftersyn, samt foretaget reparation på opvaskemaskinen. 

 

Der er etableret et helt nyt værksted for trænerne, hvor de kan skifte gribs og skafter. Arbejdspladsen 

er tilpasset opgaverne og der er installeret udsugning. Værkstedet kan nu aflåses fra scooterrummet. 

 

 

Handicap udvalget 
Handicap udvalget består af Gerd Stafanger, Niels Jørgen Eskildsen og formand Frank Larsen. 

Sæsonen 2012 har været opdelt i to faser. I første halvår er tingene kørt som de plejer, med scorekort i 

postkassen og løbende registreringer. 

 

I andet halvår kom der nye regler fra DGU og EGA. Nu skulle alle have et EGA handicap for at 

kunne deltage i turneringer osv. Alle skulle indlevere mindst 4 scorecards fra 4 runder i andet halvår, 

eller ville man blive 0-stillet, som er en betegnelse for at være ”passiv spiller”. 

 

Samtidigt indførte klubben at spillerne selv skulle registrere EDS runderne i Golfbox og ikke aflevere 

scorekort. Spilleren indtaster EDS rundens scores og markørens medlems nr. Derefter får markøren 

en mail og skal så godkende resultatet. En proces der i alt tager omkring 50 sekunder, hvilket man 

kan man gøre 2 gange om ugen. 

 

Klubben har ikke oplevet nævneværdige problemer i sæsonen med hensyn til registrering af scores i 

Golfbox. EGA reglerne og konsekvenserne heraf, har været informeret på hjemmesiden og i porten 

gennem et halvt år, men alligevel oplevede vi at ca. 400 spillere ved årsskiftet ikke havde spillet de 4 

krævede runder og er derfor overgået til at være 0-stillet ved 2013 sæsonens start. 
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EGA reglerne siger, at efter de første 3 registrerede runder i 2013, vil du generhverve dit EGA 

handicap og dermed være betegnet som aktiv spiller. (gælder også for elitespillere med handicap 

mindre end 4.5) 

 

 

Baneudvalget  
Årets første sne faldt i slutningen af januar måned, men først i de seneste dage af februar fik vi igen 

stigende lufttemperaturer. Banen var dog kun optøet i overfladen, og det var nødvendigt at afvente en 

stigning af jordtemperaturen – sommergreens blev således først taget i brug d. 31.marts. 

 

Banen.   

Greens og fairways har gennem hele sæsonen været gode og spilbare, og kun i forbindelse med 

maskinnedbrud har det knebet med den nødvendige græsklipning. 

 

Som i forrige vinter har der været meget vand på banen, og der er pumpet store mængder vand fra 

søen på 11. hul til skoven nord herfor. 

 

Bunkerkomplekset før 3.green er i det tidlige forår blevet renoveret, og området var allerede spilbart i 

slutningen af juni måned. 

 

Med baggrund i den fortsat stramme økonomistyring er der ikke gennemført andre større arbejder i 

2012, men bestyrelsen har i slutningen af året godkendt baneudvalgets indstillinger om 

- Etablering af den planlagte sø til højre for 12. fairway 

- Udsætning af får til afgræsning af dele af banens uklippede arealer 

- Færdiggørelse af baneplanens omlægning af hul 3, herunder omlægning af teestederne  

Maskiner   

Klubbens 2 klippere (AR 250 og 5111 ), der klipper rundt om greens, bunkers og teesteder samt 

semiroughs, er begge ca. 15 år gamle og har i 2012 kostet dyrt i reparationer og vedligeholdelse. 

I september måned brød førstnævnte helt sammen, og til afløsning for disse 2 maskiner har klubben 

leaset en TORO 4700 klipper (købspris 650.000 kr). Det er den dyreste på markedet, men også den 

bedste og mest effektive, og det må forventes, at den kan klare alle semiroughs og øvrige områder 

uden for fairways. 

 

Herudover er i 2012 købt 2 brugte teestedsklippere fra en klub på sjælland til en favorabel pris. 

 

Personale   

Ved sæsonens begyndelse omfattede greenkeeperstaben 5 faste mand. I maj måned opsagde Kjeld sin 

stilling som mekaniker, og han blev 1. juni erstattet af Søren Østergaard, der efter eget ønske kun er 

beskæftiget 3 dage om ugen. 

 

I forbindelse med en omlægning af organisationen blandt vore greenkeepere, blev Kim Henriksen 

afskediget pr 31.okt. og samtidig opsagde Kristian Kjær sin stilling med henblik på anden 

uddannelse. 

 

Ved årets udgang var der således kun 3 faste mand på Vejleholm, og det er planen at fortsætte således 

i 2013 med supplement af 1 greenkeeperelev og ca. 3 korttidsansatte. Jackie er samtidig blevet ansat 

på funktionærlignende vilkår og fungerer nu som førstemand på Vejleholm. 
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Klubbens Venner  

I 2011 blev medlemmerne opfordret til dannelse af Klubbens Venner, som blev underlagt 

Chefgreenkeeperen/baneudvalget. Initiativet har fået en pæn tilslutning af medlemmer og har i årets 

løb har udført en lang række arbejder der har løftet niveauet på mange områder: 

Istandsættelse af herreomklædningsrummene, klargøring af havemøbler, lugning og fræsning af 

2010-plantningerne, klipning omkring afstandsmærkerne, kløvning af birkebrænde m.m. 

 

Indsatsen gennem ”Klubbens venner” vil blive forstærket i den kommende sæson, hvor ”vennerne” 

vil fortsætte arbejdet med direkte reference til Klubchefen og formanden. 

 

 

Juniorudvalget 
2012 var året, hvor vi tog fat på et helt nyt kapitel af juniortræningen i AGC med henblik på at skabe 

det bedst mulige træningsmiljø for alle parter. 

 

Asserbo Golf Club Junior Akademi, er Asserbo Golf Clubs juniorafdeling.  

 

Under mottoet "BREDDEN SIKRER TOPPEN" var det vores målsætning med akademi-strukturen at 

fortsætte Asserbos stolte tradition som leverandør til diverse landshold. Det gjorde vi ved at skabe et 

træningsmiljø, der skulle være udfordrende, underholdende og udviklende.  

 

Grundpillen i akademiet var den ugentlige 2-timers fællestræning, hvor alle juniorer mødte op, og der 

gjordes brug af begrebet ”peer learning”, hvor ældre, mere rutinerede juniorer deltog i træningen af 

de yngre begyndere. 

 

Resultatet af vores bestræbelser var meget succesfuldt: vi var ca. 45 børn og unge til fællestræningen 

hver fredag fra april til november med deltagelse af juniorudvalgets frivillige medlemmer, der i 

starten af sæsonen havde fået et grundigt kursus af Kristian Ravn i håndteringen af begyndere 

således, at man var i stand til at hjælpe med i selve træningen, der foregik som ”circuit-træning” med 

forskellige stationer: teknisk/ teoretisk, fysisk og funktionel træning. 

 

For klubbens dygtige juniorelite var der foruden fællestræningen mulighed for at tilvælge avanceret 

teknisk træning på mindre hold om tirsdagen, hvori der også indgik fysisk og mental træning, ligesom 

disse spillere blev tilbudt og opfordret til at lægge sit eget træningsprogram igennem individuelle 

lektioner med Kristian og Lena. 

 

Sportsligt var året også helt super! Dette er således de sportslige resultater for juniorer i AGC 2012: 

 

U16A drengeholdet blev danmarksmestre i DGU`s holdturnering 2012. 

 

Jeppe Andersen, fast mand på juniorlandsholdet, sikrede med en individuel 2. plads ved kval. til EM, 

at DK, kom med til EM, og har en række gode placeringer i år i de bedste ranglisteturneringer.  

 

Robert Nørgaard fik en 1. plads i ranglisteturnering i Jelling og en 3. plads dagen efter i Fredericia i 

juni måned, og var med på U-16A-holdet, der vandt DM for U-16 hold. 

 

Lauritz Fredgaard: nr. 3 i ranglisteturnering i Fr.sund, 2. plads i DGU junior cup, vinder af Boxon 

pokalen, delt nr. 2 ved årgangsmesterskaberne for 98’ere, vinder af Gasterpokalen, vinder af drenge 

juniorklubmesterskabet, og var med på U16 DM-holdet. 
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Joachim Andersen: 2. plads i AGC Junior cup i maj måned, og var også med på DM-holdet. 

Andreas Stendevad: var ligeledes med på DM-holdet 

 

Oliver: 3. plads i Hillerød Titleist cup 

Karen: vinder af stableford juniormesterskabet i Araslöv 

Casper, Sebastian og Marius: vinder af deres Minihold-række og nr. 4 ved distriktsfinale 

Asserbo vinder Ryder Cup over Helsingør 

Asserbo samlet vinder af Venskabsturneringen ml. Fr.sund, Mølleåen og Asserbo 

Asserbo vinder af Par 3-kant turneringen på hjemmebane. 

- 

Det er således med god grund vi tillader os at have ret store forventninger til den kommende sæson.  

Vi vil i hvert fald fra juniorudvalgets side bestræbe os på at skabe et træningsmiljø i AGC-JA, der er 

seriøst, lærerigt, men også underholdende og sjovt, hvor venskaber bliver skabt, og der opbygges en 

naturlig kærlighed til – og fastholdelse af - denne finurlige sport med den lille hvide bold, som 

fascinerer os alle! 

 

 

Begynderudvalget  
Det har været en spændende sæson for begynderudvalget. Begyndermatcherne var flyttet til tirsdag, 

og for de medlemmer, der havde fået det grønne kort, var det i år muligt, ud over at spille på par-3 

banen, også at spille på den store bane og dermed være i stand til at forbedre deres handicap. 

 
Christa og Vivi stod naturligvis som tidligere for tirsdagsmatcherne, og der var stor tilslutning.  

Åbent-hus arrangementet på Golfens Dag var også i år godt besøgt, men ud over dette arrangement 

blev der hver søndag holdt åbent hus fra kl. 14. Bort set fra en enkelt søndag kom der besøgende hver 

gang, og hver gang meldte en eller flere sig som prøvemedlem for resten af sæsonen, eller de købte 

en startpakke med mulighed for at træne og spille en måned.  

 

Mange købte efter den første måned et prøvemedlemsskab. 

Som i sidste sæson blev der holdt en kaninmatch over 9 huller på, men ud over det er der som noget 

nyt i år blevet holdt flere matcher på par-3 banen samtidig med klubmatcherne på stor bane. Også det 

var en succes. 

 

Alle disse arrangementer kunne ikke have været holdt uden hjælp fra frivillige medlemmer. En stor 

tak til de medlemmer, der stillede op mange søndage. 

 

2012 har været travlt og spændende, men der er store planer for 2013. Christa og Vivi trækker sig fra 

tirsdagsmatcherne, og Gerd trækker sig som formand for begynderudvalget, men nye kræfter er 

allerede klar til at tage over. Vi kan glæde os til sommer.  

 

Turneringsudvalget 
 

Årets klubmestre 2012 blev: 

 

 Damer   Julie Tvede 

 Herrer   Jeppe K. Andersen 

 Junior Piger  Ej gennemført 

 Junior Drenge  Laurits Fredgaard 
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 Mid-age damer  Ej gennemført 

 Mid-age herrer  Jackie Larsen 

 Senior damer  Merete Fredgaard 

 Senior herrer  Flemming Lademann 

 Veteran damer  Miki Hedegaard 

 Veteran herrer  Niels-Jørgen Eskildsen 

 Begyndere  Kim Børner 

 

Med virkning fra 2013 er det besluttet, at ændre minimum deltagerantallet i Klubmesterskaberne. Der 

vil således blive udråbt en vinder af klubmesterskabet, såfremt der minimum blot er én spiller tilmeldt 

i den pågældende række. 

 

2 nye turneringer så dagens lys i 2012. ABC holdturneringen i september, havde i begyndelsen meget 

få tilmeldinger, men efter nogle justeringer af  tilmeldingsvilkårene blev turneringen gennemført. 

Derudover afviklede vi i oktober, Greenkeepernes Hævn, som var den første turnering i flere år, hvor 

vi trods en løbende forøgelse af antal huller og deltagere, havde ventelisten i brug. Begge turneringer 

er også på programmet i 2013. 

 

For at frigøre nogle dage til glæde for klubbens medlemmer og greenfeespillere, har 

Turneringsudvalget valgt at Vinderødskålen spilles i forbindelse med Forårs 4ball i stedet for den 

Sideløbende Stableford, som udgår. Endvidere afvikles Asserbo Pokalen og 7. juli Terrinen samme 

dag, og Gaster Pokalen spilles som de to første runder af det ordinære Klubmesterskab, og fungerer 

således som kvalifikation til finalerunderne. 

 

Tilslutningen til vores turneringer har været nogenlunde som i 2011. Vores målsætning for 2013 er en 

10 % stigning i deltagelsen i klubbens turneringer. Det vil vi forsøge at opnå ved sociale tiltag 

omkring turneringerne, såsom fælles morgenmad og frokost ved gunstart, 5-10 klappepræmier til 

turneringerne samt udvikling af promoveringen og klar annoncering af næste turnering. Og ikke 

mindst er det besluttet at nedsætte den generelle turneringsfee til 50,- kr. 

 

Ved afslutningen af året valgte Hans-Otto Jørgensen at trække sig fra Turneringsudvalget. Vi takker 

Hans-Otto for sit store arbejde og engagement, især omkring holdningsdokumentet for klubben. 

Frank Melbrandt er indtrådt i Turneringsudvalget.  

 

Turneringsudvalget takker Greenkeeperstaben for noget nær optimale baneforhold gennem hele 

sæsonen og Sekretariatet for et altid velfungerende samarbejde, ligesom vi også ser frem til at 

fortsætte det gode samarbejde med Klubber-i-Klubben og Begynderudvalget. 

 

Udvalgsturneringen havde mange deltagere, og klubbens formand takkede klubbens mange frivillige 

hjælpere for deres indsats i 2012. 

 

Afslutningsvis vil Turneringsudvalget rette en stor tak til alle vores frivillige hjælpere, der hen over 

året har ofret weekend timer til gavn og glæde for klubbens mange turnerings spillende medlemmer. 

 

 

Sportsudvalget 
Sæsonen 2012 blev atter en sportslig succes for vores talentfulde elitespillere. 

Lasse Jensen der i de sidste år har været godt spillende på Challenge touren nåede heller ikke i år 

indenfor top 20 som automatisk giver adgang til Europaturen. Han måtte derfor atter på tourskolen 
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der i år foregik i Spanien i november måned.  

 

Efter en nervepirrende sidste runde på final stage af Europa Tour skolen lykkedes det Lasse efter flot 

spil at kvalificere sig til Europaturen med en delt 24 plads totalt 5 under banens par efter 6 runder og 

er derfor rookie på turen i 2013. Stort tillykke til ham og AGC. 

 

 

Julie Tvede spillede Let-Access (svarende til herrernes challenge tour) og blev en flot nummer 5 på 

Order of Merit, men da det kun var top tre der fik tourkortet måtte Julie ligeledes på tourskole i 

Marokko. Julie kvalificerede sig til sidste og afgørende runde, men endte udenfor top 30 i total +1 

efter 5 runder, og har dermed en kategori på europaturen der kun giver begrænset adgang til 

turneringerne i 2013. 

 

Vores dame elitehold kvalificerede sig atter til medaljespil efter en spændende match mod Kokkedal 

på hjemmebane hvor Maria Bergelin vandt på 18 hul og sikrede uafgjort 6-6, akkurat nok til finalespil 

på Rømø. Desværre blev det ikke til medaljer i år selvom vores hold kæmpede bravt mod både 

Hillerød og Sønderjylland. 

 

Vores 1. herrehold rykkede desværre ned i 2. division, men efter et meget tæt opgør med Hillerød og 

København der begge havde et kampoint mere end AGC. 

 

Victor Henum blev udtaget til A-landsholdet, Jeppe Andersen blev udtaget til A-juniorlandsholdet, og 

AGC vandt DM U 16-hold (Robert Nørgaard, Andreas Stendevad, Joachim Andersen og Lauritz 

Fredgaard) og blev hyldet på Halsnæs Rådhus. 
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Regnskabsberetning for 2012. 

 
 

Generelt 

Der er ingen ændringer i praksis ved aflæggelsen af årsrapporten for 2012 i forhold til 2011. 

 

Regnskabsopgørelsen 

Regnskabsresultatet for 2012 resumeres nedenstående således: 

 

Beløb er anført i tusinde kr. 2012 2012 2011 

   Real. Budget Real. 

 

Indtægter   8.263 8.762 8.401 

Omkostninger  6.850 7.456 7.321 

Resultat før afskrivninger  1.413 1.306 1.080 

Afskrivninger     745     732     734 

Finansielle poster, netto      439     418     444 

Nettoresultat     +229   +156  ./.  98 

 

Som det fremgår ovenstående udviser årets nettoresultat et overskud på ca. 229.000 kr., som i alt 

overvejende grad skyldes, at den samlede indtægtsside afviger fra det budgetterede med ca. 500.000 

kr., medens de samlede omkostninger er ca. 606.000 kr. mindre end det budgetlagte. Der vil 

nedenstående nærmere blive redegjort for sammensætningen af de foreliggende afvigelser.  

 

 Et overskud på ca. 229.000 kr. er set fra bestyrelsens side meget tilfredsstillende i et årti, som fortsat 

er præget af økonomisk afmatning i både Danmark og stort set alle europæiske lande. I løbet af 2012 

er der i Danmark både lukket golfbaner og set en række konkurser indenfor samme. Det er derfor 

glædeligt, at Asserbo Golf Club i 2012 havde overskud i regnskabet for 1. gang indenfor de seneste 3 

regnskabsår, styrkede sin likviditetsmæssige situation og nedbragte den langfristede gæld. Det er et 

godt udgangspunkt for både 2013 og de kommende år for klubben.  

 

 

Indtægter   

De realiserede kontingentindtægter for 2012 blev ca. 212.000 kr. mindre end det budgetlagte, medens 

indskud for nye medlemmer realiseredes med en mindre indtægt på ca. 12.000 kr. i forhold til 

budgettet for 2012. Se note 1 til regnskabet. 

 

Greenfee og Company Days blev realiseret med en mindre indtægt i forhold til det budgetlagte med 

kun ca. 55.000 kr. Indtægten for greenfee overstiger i 2012 faktisk 2011 resultatet med ca. 15.000 kr. 

Det er glædeligt, at nedgangen på disse vigtige indtægter synes at være bremset, og den væsentligste 

del af årsagen til samme skal utvivlsomt ses i lyset af banens flotte stand gennem det meste af året 

2012. En ganske anden situation end betingelserne i 2011. Der er en nedgang i salget af Company 

Days med ca. 38.000 kr., som må henføres til, at erhvervslivet i disse kriseår også er tilbageholdende 

med et afvikle golfarrangementer for deres kunder og andre interessenter. Se note 2 til regnskabet. 

 

Sponsorindtægterne blev realiseret med en mindre indtægt på ca. 111.000 kr. i forhold til budgettet. 

Brutto indbragte sponsorindtægterne ca. 356.000 kr. til klubben, medens omkostningerne nedbragtes 

til kun ca. 54.000 kr. Reduktionen af omkostningerne er påvirket af, at bestyrelsen besluttede at 

stoppe afviklingen af arrangementet Nordea/AGC Invitational 2012 af udgiftsmæssige årsager, og det 
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er bl.a. denne øvelse, som gør, at sponsorudvalgets resultat for 2012 er ca. 90.000 kr. bedre end 

resultatet for 2011. 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. Uanset dette er det glædeligvis lykkedes at videreføre 

vor hovedsponsoraftale med NORDEA, idet aftalen er blevet forlænget for årene 2013 og 2014 på 

stort set uændrede vilkår. Se note 3 til regnskabet. 

 

Turneringsudvalget realiserede sine indtægter næsten svarende til det budgetlagte på 154.000 kr. 

Omkostningerne i forbindelse med de afviklede turneringer afveg fra det budgetterede med ca. 34.000 

kr. Netto realiserer udvalget således en besparelse fra det budgetterede på ca. 34.000 kr.  

Se note 4 til regnskabet.      

  

Juniorafdelingen har realiseret egenbetaling og andre indtægter, som er ca. 4.000 kr. højere end 

budgettallet. Omkostningerne er ca. 31.000 kr. lavere end det budgetterede, så juniorudvalget 

realiserer en pæn afvigelse fra det budgetlagte med en mindre udgift på ca. 35.000 kr. Se note 11 til 

regnskabet. 

 

Trænerudvalget har realiseret et resultat, som overstiger det budgetlagte med ca. 56.000 kr. Salget af 

træningstimer har indbragt indtægter på ca. 230.000 kr., medens der er udbetalt bonus for samme med 

ca. 109.000 kr. Årets resultat på salget af træningstimer er ikke tilfredsstillende, men det skal 

vurderes i sammenhæng med, at bl.a. de tilbud, som har været stillet til rådighed for 

prøvemedlemmer, åbent hus arrangementer m.v. har indeholdt ganske gunstige tilbud om 

træningstimer uden egenbetaling. Det er et forhold, som bestyrelsen nu har taget højde for ved en 

ændring af sammensætningen af de tilbud, som udbydes i 2013 og er nærmere omtalt under 

kommentarerne til budgetoplægget for 2013. Se note 12 til regnskabet. 

 

Omkostninger 

De samlede omkostninger i regnskabet for 2012 blev på i alt ca. 6.850.000 kr., hvilket er lavere end 

det budgetlagte med ikke mindre end ca. 606.000 kr. I forhold til resultatet for 2011 er omkostnin-

gerne for 2012 også lavere med ca. 471.000 kr. Det har fra bestyrelsens side været en bevidst strategi, 

som har taget udgangspunkt i en stram budgetstyring, der også har været nødvendig, når der henses 

til, at medlemsindtægterne er ca. 212.000 kr. lavere end det budgetlagte. 

 

Udgifterne til klubbens sekretariat og administration har samlet andraget ca. 1.499.000 kr., hvor 

lønudgifterne har andraget ca. 1.077.000 kr medens øvrige administrationsudgifter har andraget ca. 

422.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 6 til regnskabet. I forhold til det 

budgetlagte er der en mindre udgift på ca. 78.000 kr. Sekretariatets bemanding har gennem 2012 

uændret været ca. 1,7 fuldtidsansat. I løbet af 2013 og 2014 foretages der i forbindelse med en 

”seniorordning” for klubchefen ændringer af timefordelingen mellem medarbejderne, og der 

realiseres allerede i 2013 en besparelse som følge af ændringen. En besparelse, som vil være stigende 

fra og med 2014. 

 

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 mindre udgift på ca. 40.000 kr. 

 

PR-udvalget har udgifter på samlet ca. 95.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 8 til 

regnskabet. Udvalget har bl.a. gennem 2012 arbejdet med at øge synligheden af AGC gennem et 

forstærket PR-arbejde, Åbent Hus arrangementer hver søndag m.v. I forhold til budgettet er der for 

udvalget realiseret en mindreudgift på ca. 6.000 kr. i 2012 Det samlede resultat for både 
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begynderudvalget, handicapudvalget, banekontrol m.v. er realiseret med en mindreudgift i forhold til 

budgettet på ca. 36.000 kr. 

 

Husudvalget har mindreudgifter i forhold til den budgetlagte udgift på 909.000 kr. på ikke mindre end 

126.000 kr. De samlede udgifter, som er realiseret, andrager ca. 783.000 kr. og er nærmere 

specificeret i note 9 til regnskabet. Årets resultat er således også 73.000 kr. lavere end resultatet i 

regnskabet for 2011. Der er en mindreudgifter omkring reparationer og vedligehold på ca. 50.000 kr. 

Der er en mindreudgift til rengøring på ca. 18.000 kr., og herudover er der en række mindre 

driftskonti, som medvirker til det gunstige årsresultat på området. 

 

Baneudvalget realiserer et resultat, som er ca. 117.000 kr. lavere end budgettet på 3.089.000 kr. 

Lønudgifterne har andraget ca. 1.821.000 kr. Til sammenligning var lønudgifterne i 2011 regnskabet 

på ca.1.908.000 kr. Der er personaleomkostninger på ca. 47.000 kr. Udgifterne til banens drift har 

andraget ca. 489.000 kr. Vedligeholdelsen og driften af materiellet har andraget ca. 422.000 kr., 

medens udgifterne omkring driften af Vejleholm m.v. udgjorde ca. 148.000 kr. 

 

Eliteudvalget har realiseret omkostninger på ca. 164.000 kr., hvilket er en mindreudgift i forhold til 

budgetrammen for 2012 på ca. 55.000 kr. Udgiften androg i regnskabsåret 2011 ca. 208.000 kr.   

Sammensætningen af udgifterne er nærmere specificeret under note 10 til regnskabet. Under  

specifikationen eliteturneringer, er afholdt udgifter på ca. 79.000 kr. til honorering af udlæg for 

spillere, hvoraf de 36.000 kr. vedrører damernes elitehold. 

 

Afskrivninger 

Årets afskrivninger på AGC’s aktiver har andraget ca. 745.000, hvilket er tæt på budgettets 

forudsætning på 732.000 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. 439.000 kr., hvilket er en smule 

højere end årets budgetramme på 418.000 kr. Den tilsvarende udgift androg i regnskabet for 2011 ca. 

444.000 kr. Se note 14 til regnskabet. 

 

Balancen   
Primo 2012 udgjorde den fri egenkapital 1.357.303 kr., og den samlede egenkapital 6.707.303 kr. 

Ved årets afslutning var de tilsvarende tal for den fri egenkapital på 1.586.489 kr. og for den samlede 

egenkapital på 6.936.489 kr. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 

 

Overførsel af årets resultat   + 229.186  

 

Ændring i egenkapital   +229.186      

 

 

 

 

Likviditet     

Årsrapporten indeholder en pengestrømsopgørelse over de seneste 2 år, som viser, at AGC’s samlede 

likviditet ultimo 2012 androg i alt ./. 888.282 kr. En væsentlig forbedring på ikke mindre end ca. 

538.000 kr. i forhold til samme forhold primo 2012. Se note 21 til regnskabet samt 

pengestrømsopgørelsen. 
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Investeringer i 2012   

Investeringsmæssigt er der i 2012 anvendt ca. 62.000 kr. på klubbens ejendomme, ca. 29.000 kr. på 

klubbens maskinpark og endelig ca. 29.000 kr. på inventar og møbler. Se noterne 15, 16, 17, 18, 19 

og 20 til regnskabet.  
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Bemærkninger til budget 2013 
 

Resultat 
Budgetforslaget for 2013 udviser et forventet overskud for dette regnskabsår på 163.000 kr. svarende 

til niveauet for 2012. 

 

Indtægter 
Den samlede indtægtsside i budgetforslaget for 2013 for Asserbo Golf Club andrager i alt 8.304.000 

kr. Indtægtssiden er således 458.000 kr. mindre end budgettet for 2012. Tallet er kun ca. 41.000 kr. 

højere end de realiserede indtægter i regnskabet for 2012. Indtægterne fra kontingenter, indskud og 

skabsleje, som er AGC’s hovedindtægtskilder, er budgetlagt med 6.320.000 kr. Budgettet indeholder, 

som varslet i slutningen af 2012 i et nyhedsbrev en kontingentforhøjelse for aktive seniorer på kun 50 

kr. årligt fra 6.950 kr. til 7.000 kr. Ugedagsmedlemmer, fleksmedlemmer, stiger tilsvarende fra 5.950 

kr. til 6.000 kr. Passive medlemmer er uændret bibeholdt med en kontingentstørrelse på 1.000 kr. 

Kontingentet for de mindre medlemsgrupper som juniorer og ynglinge er uændrede årligt henholdsvis 

1.700 kr. og 2.500 kr. Indskud fra nye medlemmer er uændret fastsat til kun 2.000 kr.  

 

Kontingentindtægterne indeholder en forventet tilgang forholdsvis fordelt over sæsonen med bl.a. 55 

nye aktive seniorer. Da tilgangen i 2012 har andraget ca. 50 medlemmer, og da der videreføres en 

lang række offensive tiltag og initiativer i løbet af 2013 med henblik på at øge medlemstallet i til 

AGC, skønnes det, at den forventede tilgang af nye medlemmer er et rimeligt realistisk skøn.  

 

Både omkring greenfee- og sponsorindtægterne, som er budgetlagt med henholdsvis netto 931.000 kr. 

og 311.000 kr., er der taget skyldigt hensyn til de realiserede regnskabstal i 2012, som har andraget 

henholdsvis ca. 944.000 kr. i greenfee og 301.000 kr. i sponsorindtægter. Under 

regnskabsberetningen for 2012 er der også redegjort for, at klubbens hovedsponsor NORDEA har 

forlænget sit sponsorat for årene 2013 og 2014. 

 

 

Omkostninger 
De samlede omkostninger i budgetforslaget for 2013, før afskrivninger og renter, andrager i alt 

7.011.000 kr. Budgettallet for 2012 androg til sammenligning 7.456.000 kr., medens de realiserede 

omkostninger i regnskabet for 2012 androg 6.850.202 kr. Den største del af forskellen mellem tallene 

for 2013 og 2012 er, at der i budgettet for 2013 indgår en leasingudgift på en ny klipper på 97.000 kr. 

 

Udvalg    

Som tidligere nævnt under indtægtssiden forventes sponsorudvalget at bidrage positivt med i alt 

311.000 kr. Turneringsudvalget opererer med indtægter fra turneringer med 125.000 kr., medens de 

samlede udgifter i forbindelse med udvalgets virksomhed andrager 168.000 kr. Udvalgets virk-

somhed resulterer således i en samlet udgift og budgetramme på 43.000 kr. 

 

Baneudvalget forventer at anvende et samlet budget på 3.012.000 kr. i 2013. Beløbet er noget 

bemærkelsesværdigt 77.000 kr. lavere end budgettet for 2012, og det kun er ca. 81.000 kr. højere end 

det realiserede resultat i regnskabet for 2012. Lønudgifterne for 2012 er for baneudvalget budgetlagt 

med 1.774.000 kr. Udgifterne til banens drift er optaget med 552.000 kr., medens vedligeholdelse og 

drift af materiel er budgetlagt med 440.000 kr. I budgettallet for 2013 indgår som tidligere nævnt, 

som noget nyt, en leasingudgift til en ny klippemaskine, der er leaset for en 7 årig periode. Området, 

som er AGC’s største løbende driftsudgift, er stærkt effektiviseret i løbet af 2012 gennem en 
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omlægning af mandskabsbemandingen, arbejdsgange, forbedrede ”oppetider” på maskinel m.v. Dette 

er i al væsentlighed hovedårsagen til opbremsningen af udgiftsniveauet på området.     

 

Husudvalget er budgetlagt med samlede udgifter på 785.000 kr., hvilket er 124.000 kr. lavere end 

budgettet for 2012, og kun 2.000 kr. højere end det realiserede i regnskabet for 2012. Resultatet 

påvirkes bl.a. ved af en reduktion af udgifter i forbindelse med den nye forpagtningsaftale omkring 

klubbens restaurant.  

 

Udgifterne til drift af klubbens sekretariat er budgetteret til i alt 1.491.000 kr. Budgettet for 2012 

androg 1.577.000 kr., medens det realiserede tal i regnskabet for 2012 androg ca. 1.499.000 kr. 

Bemandingen i sekretariatet omfatter ca. 1,7 fuldtidsansat. Som nævnt under regnskabsberetningen 

for 2012 foretages der i forbindelse med etableringen af en ”seniorordning” for klubchefen i løbet af 

2013 ændring i sammensætningen af timefordelingen mellem medarbejderne, og der realiseres 

herefter allerede en besparelse i 2013 på lønudgiften. En besparelse som vil være stigende fra og med 

2014. 

 

IT-udvalget er budgetlagt med en udgift på 133.000 kr., hvilket er 6.000 kr. lavere end budgettet for 

2012, men ca. 34.000 kr. højere end regnskabsresultatet i 2012. PR-udvalget er budgetlagt med 

udgifter på 84.000 kr., hvilket er 16.000 kr. lavere end budgettet for 2012 på 100.000 kr. Det 

realiserede regnskabsresultat for 2012 androg ca. 94.000 kr. 

 

Sportsudvalget er i 2012 budgetlagt med udgifter på samlet 191.000 kr. Omkostningerne ved 

udvalgets virksomhed androg i 2012 ca. 164.000 kr., hvilket var ca. 55.000 kr. lavere end det afsatte 

budgetbeløb på 219.000 kr. Budgettet rummer udgifter til turneringsdeltagelse for divisionshold på 

58.000 kr. og en ramme for udlæg og honorering af spillere med 111.000 kr. 

 

Trænerudvalget er for 2013 budgetlagt med en nettoudgift på 519.000 kr. Det realiserede 

regnskabsresultat for området androg for 2012 ca. 532.000 kr. De samlede omkostninger til PRO-

træner og PRO-elev andrager 668.000 kr. Salget af træningslektioner er budgetlagt med samlede 

indtægter på 300.000 kr., hvoraf der skal afregnes en bonus på 50%. Der arbejdes i 2013 med en 

række nye tiltag som ændret bookning, holdtræning, ens lektionspriser, rabatkort og anvendelse af 

Trackman m.v. på at øge indtægten ved salg af træningslektioner. Med begrænsningen i 2013 ved 

salg af startpakker og prøvemedlemsskaber med en ramme på 5 gange gratis fællestræning er det 

ligeledes tilsigtet at få øget salget af træningslektioner  

 

 

Afskrivninger    

De samlede afskrivninger i 2013 forventes at andrage 742.000 kr. svarende til det realiserede niveau i 

regnskabet for 2012 på ca. 745.000 kr. 

 

Finansielle indtægter og udgifter 

De samlede finansielle indtægter og udgifter i 2013 forventes at medføre en udgift på 388.000 kr. 

Budgettet for 2012 androg 418.000 kr., og det realiserede i regnskabet for 2012 androg ca. 439.000 

kr. Den påregnede reduktion af udgiften er vurderet som en afledt virkning af AGC’s forbedrede 

likviditet ved indgangen til 2013. Et forhold, som tilsigtes forbedret yderligere med det foreliggende 

budgetoplæg for 2013.  
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Investeringer 

Det samlede investeringsniveau for AGC i budgetforslaget for 2013 forventes uændret at andrage ca. 

200.000 kr. årligt og kan forventes realiseret således: 

 

Bødkergården                           kr.   50.000 

Ramme for baneanlæg og sø ved hul 12      kr. 150.000 

 

I alt                            kr. 200.000 

 

 

Likviditeten 

Som nævnte under finansielle indtægter og udgifter er det med budgetforslaget for 2013 yderligere 

tilstræbt at forbedre af likviditeten i Asserbo Golf Club med ca. 263.000 kr. Den samlede likviditet i 

AGC androg primo 2013 i alt ca. ./. 888.000 kr., medens likviditeten ultimo 2013 forventes at 

andrage ca. ./. 625.000 kr. 
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Oplysninger om foreningen 
Asserbo Golf Club  

Bødkersgårdsvej 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, hon. kasserer 

Stig Borg, hon. sekretær 

Peter Jacobsen 

Peter Fredgaard 

Gerd Stafanger 

 

Klubchef 

Arne K. Larsen 

 

Revision 

Revisorhuset Halsnæs, Registreret revisionsaktieselskab 

 

Godkendt på klubbens generalforsamling, den 24. marts 2013 

 

 

 

Dirigent: 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 

Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2012 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 6. marts 2013 

 

 

 

Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 

 

 

 

 
William Grahn Per Knudsen Michael Tvede Stig Borg 

formand hon. kasserer næstformand                      hon. sekretær 

 

 

 

 

 

 

Gerd Stafanger Peter Jacobsen Peter Fredgaard  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 
Vi har revideret årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. 

december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

pengestømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen har 

ikke omfattet de i årsrapporten indeholdte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed 

herom. 

 

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 2012 samt af resultatet af klubbens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen  
Årsregnskabet indeholder som sædvanlig praksis det af bestyrelsen forslåede resultatbudget for 

2013. Budget tallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen har ikke 

været underlagt revision. 

 

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. 

  
 

 

Frederiksværk, den 6. marts 2013 
 

 

Revisorhuset Halsnæs 
Registreret Revisionsaktieselskab 
 

 

 

Jakob Løkke 
 

Jakob Løkke   

Registreret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse 

A. Regnskabsopstillingen er tilpasset klubbens aktivitet. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægter indtægtsføres i det år, hvor medlemmet opnår ret til at spille på banen for sin 

indbetaling. Kontingenter, der betales forud, indregnes som en forpligtelse under skyldige 

omkostninger. 

 

Balancen 

Anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, bane-, vandings-, parkeringsanlæg, maskiner og udstyr måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Anlægsaktiver afskrives over den forventede brugstid: 

Ejendomme   50 år 

Vandingsanlæg   20 år 

Parkeringsanlæg   20 år 

Maskiner mv.  8 år 

Udstyr, møbler mv.   6-8 år 

 

Baneanlæg afskrives i lighed med tidligere år ikke. 

 

Medlemsobligationer  

 

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 2012 
  2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 

 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  

    Ej revideret   Ej revideret    ____ ___________ ___________ ___________ _________ 

Kontingenter, selskabsleje m.v. 1 6.168.110 6.252.715 6.464 6.190 

Indskud  298.570 137.020 149 130 

Greenfee´s m.v. 2 967.980 944.753 1.000 992 

Sponsorudvalg  3 350.089 355.999 467 375 

Turneringsudvalg  4 150.355 153.714 154 125 

Juniorudvalg  11 158.976 117.744 114 110 

Trænerudvalg 12 199.090 229.912 344 300 

Diverse indtægter  5 108.626 72.092 70 82   ___________ ___________ ___________ _________ 

Indtægter i alt   8.401.796 8.263.949 8.762 8.304   ___________ ___________ ___________ _________ 

      

Greenfee's m.v. - omkostninger 2   62.048 49.698   69 61 

Sekretariat, lønninger m.v.  1.055.197 1.077.907 1.052 1.014 

Administrationsomkostninger 6 498.130 422.075 525 477 

IT udvalg 7 98.980 99.467 139 133 

PR udvalg - omkostninger 8 83.331 94.861 100 84 

HCP, udvalg  0 3.192 10 6   _____ _____ ___________ ___________ _________ 

Sekretariat/administration i alt   1.797.686  1.747.200 1.895 1.775 

      

Sponsorudvalg - omkostninger 3     138.445 54.233 66 64 

Turneringsudvalg - omkostninger 4 231.787 187.346 221 168 

Husudvalg 9 856.260 783.001 909 785 

Lønninger - baneudvalg  1.908.224 1.821.064 1.892 1.774 

Personaleomkostninger - baneudvalg  40.943 47.087 50 48 

Banedriftsomkostninger  491.413 492.614 555 552 

Vedligeholdelse - baneudvalg  438.666 422.202 425 440 

Vejleholm - baneudvalg  120.353 148.767 99 148 

Administration - baneudvalg  41.202 43.974 68 50 

Eliteudvalget 10 208.157 164.526 219 191 

Juniorudvalg 11 190.448 148.708 180 167 

Trænerudvalg 12 802.681 762.102 820 819 

Festudvalg  43.985 0 0 0 

Baneserviceudvalg  2.152 0 14 0 

Begynderudvalg  9.270 27.378 43 30   ___________ ___________ ___________ _________ 

Omkostninger i alt   7.321.672 6.850.202 7.456 7.011   ___________ ___________ ___________ _________ 

      

Resultat før afskrivninger   1.080.124 1.413.747 1.306 1.293 

Afskrivninger 13 733.971 745.362 732 742   ___________ ___________ ___________ _________ 

Resultat før renter   346.153 668.385 574 551 

Renteindtægter  33.209 33.141 17 91 

Renteudgifter 14 477.596 472.340 435 479   ___________ ___________ ___________ _________ 

Årets resultat  -98.234 229.186 156 163 
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Balance pr. 31.12.2012 
  2011 2012 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme m.v. 15 12.141.309 11.895.239 

Baneanlæg  16 3.518.302 3.518.302 

Vandingsanlæg  17 705.984 639.365 

Parkeringsanlæg  18 290.002 259.844 

Maskiner m.v. 19 1.268.465 982.018 

Udstyr, møbler m.v. 20 118.003 118.275   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  18.042.065 17.413.043   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  21 45.854 731.326 

Tilgodehavender m.v.  201.390 123.507   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  247.244 854.833   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.289.309 18.267.876   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  22 1.357.303 1.586.489 

Medlemsobligationer 23 5.350.000 5.350.000 

Interimsbeviser og obligationsgæld 24 0 0   ___________ ___________ 

Egenkapital  6.707.303 6.936.489   ___________ ___________ 

       

    

Realkreditlån  9.182.996 8.800.136   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  9.182.996 8.800.136   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  370.013 382.860 

Bankgæld  1.472.240 1.619.608 

Skyldige omkostninger   274.043 273.848 

Skyldig A-skat og afgifter   56.370 0 

Skyldige feriepenge  226.344 254.935   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  2.399.010 2.531.251   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.289.309 18.267.876   ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2012 
 2011 2012  

 kr. kr.   ___________ ___________  

Årets resultat -98.234 229.186  

Ændring i feriepengehensættelse -15.775 28.591 

Afskrivninger 733.971 745.362 

Ændring af tilgodehavender -35.835 77.883 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter 2.739 -56.370 

Ændring i skyldige omkostninger 90.664 -195  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende drift 677.530 1.024.457  ___________ ___________  

    

Ejendomme -70.619 -62.668  

Parkeringsanlæg 0 0 

Baneanlæg 0 0 

Vandingsanlæg -87.285 0 

Maskiner -204.336 -29.644 

Udstyr, møbler m.v. 0 -24.028  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende investeringer -362.240 -116.340  ___________ ___________  

    

Reduktion af interim- og obligationsgæld 55.000 0 

Afdrag på realkreditlån -357.597 -370.013  ___________ ___________  

Pengestrømme vedrørende finansiering -302.597 -370.013   ___________ ___________  

    

Ændring af likvider 12.693 538.104  

Likvider primo -1.439.079 -1.426.386   ___________ ___________  

Likvider ultimo -1.426.386 -888.282   ___________ ___________  
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Noter 
 2011 2012 Budget 2012 

 kr. kr. t.kr.  

            Ej revideret  ___________ ______________________ 

1. Kontingenter, selskabsleje m.v.    

Kontingent, junior 115.010 110.085 102 

Kontingent, yngling 38.545 52.500 55 

Kontingent, yngre senior 57.115 0 0 

Kontingent, senior 5.176.240 5.252.913 5.554 

Kontingent, senior hverdag 241.900 258.600 256 

Kontingent, passiv 144.425 155.535 152 

Kontingent, prøvemedlemmer 193.000 161.632 145 

Salg startpakker 0 44.400 0 

Skabsleje 183.750 182.200 181 

Rykkergebyr m.v. 18.125 34.850 19  ___________ ______________________ 

 6.168.110 6.252.715 6.464  ___________ ______________________ 

    

2. Greenfees m.v.    

Greenfees 860.826 875.167 927 

Gæstearrangementer 77.150 39.550 73 

Diverse 30.004 30.036 0  ___________ ______________________ 

 967.980 944.753 1.000  ___________ ______________________ 

    

Trykning af greenfeekort m.v. 47.333 38.778 54 

Administration af greenfees 14.715 10.920 15  ___________ ______________________ 

 62.048 49.698 69  ___________ ______________________ 

 

I alt  905.932 895.055 931  ___________ ______________________ 

    

3. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 347.999 355.999 450 

Annonceindtægter 2.090 0 17  ___________ ______________________ 

 350.089 355.999 467  ___________ ______________________ 

    

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 138.445 54.233 66  ___________ ______________________ 

 

I alt  211.644 301.766 401  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2011 2012 Budget 2012 

 kr. kr. t.kr.  

     Ej revideret  ___________ ______________________ 

4. Turneringsudvalg    

Turneringsfee + diverse 123.430 124.269 127 

Tirsdagsturnering 0 0 6 

Onsdagsturnering 26.925 29.445 21  ___________ ______________________ 

 150.355 153.714 154  ___________ ______________________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 204.197 157.639 189 

Tirsdagsturnering 0 0 0 

Onsdagsturnering 14.866 18.432 20 

Regionsmatcher 12.724 11.275 12  ___________ ______________________ 

 231.787 187.346 221  ___________ ______________________ 

 

I alt  -81.432 -33.632 -67  ___________ ______________________ 

    

5. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 0 0 0 

Forpagtningsafgift restaurant 50.000 50.000 50 

Husleje Shoppen 20.000 20.000 20 

Bidrag fra medlemmer 9.400 0 0 

Salg af maskiner 0 0 0 

Kursregulering medlemsobligationer, jf. vedtægts- 

ændring 2011 22.000 0 0 

Andet  7.226 2.092 0  ___________ ______________________ 

I alt  108.626 72.092 70  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2011 2012 Budget 2012 

 kr. kr. t.kr.  

    Ej revideret  ___________ ______________________ 

6. Administration     

DGU kontingent 150.392 148.318 160 

Telefon  38.383 34.906 52 

Annoncer  3.895 15.739 0 

Porto  14.331 10.406 18 

Papir og tryksager  8.686 14.152 17 

Kontorartikler og fotokopiering 29.263 19.862 29 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 10.228 7.608 4 

Småanskaffelser  1.663 3.713 10 

Div. kontorudstyr og vedligehold 0 0 0 

Kurser m.v. 1.945 5.776 5 

Rejser og kørsel  0 4.304 8 

Bestyrelsesomkostninger  38.884 9.137 34 

Generalforsamlinger 24.211 10.606 25 

Hole in one præmier  3.686 3.160 1 

Revisor 45.995 49.814 60 

Gaver  3.671 6.492 22 

Dataløn omkostninger  8.923 7.774 7 

Golfregler m.v. 0 7.248 1 

Tak til frivillige 28.193 21.771 26 

Diverse administrationsomkostninger 48.121 43.769 46 

Tab på tilgodehavender, regulering hensættelse 37.660 -2.480 0  ___________ ______________________ 

I alt  498.130 422.075 525  ___________ ______________________ 

    

7. IT udvalg     

Adsl-forbindelse 6.963 0 10 

Webhotel 11.582 9.753 20 

Golfbox 40.130 33.686 45 

Konsulenthonorar 0 15.810 9 

Elektrisk booking 0 0 0 

Diverse IT Udvalg  40.305 40.218 55  ___________ ______________________ 

I alt  98.980 99.467 139  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2011  2012 Budget 2012 

 kr. kr. t.kr.  

                 Ej revideret  ___________ ______________________ 

8. PR-udvalg     

Hjemmeside 31.250 6.865 32 

Forsendelse og øvrige omkostninger  52.081 87.996 68  ___________ ______________________ 

I alt 83.331 94.861 100  ___________ ______________________  ___________ ______________________ 

 

    

9. Hus- og restaurationsudvalg    

Ejendomsskatter  55.935 58.820 56 

Varme, vand, el  247.541 271.418 255 

Forsikringer  87.047 80.648 75 

Reparationer og vedligehold 151.362 84.738 135 

Rengøring og opsyn  161.395 121.891 140 

Dansikring  15.501 16.715 20 

DR-licens erhverv  907 927 0 

ServiceUdvalg  279 0 0 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 136.293 147.844 228  ___________ ______________________ 

I alt  856.260 783.001 909  ___________ ______________________ 

    

10. Eliteudvalget     

DK-turnering 35.296 42.782 43 

Eliteturneringer 124.354 86.693 139 

Træning, udstyr m.v. 48.507 35.051 37  ___________ ______________________ 

I alt  208.157 164.526 219  ___________ ______________________ 

    



 

 40 

Noter 

 2011 2012 Budget 2012 

 kr. kr. t.kr.  

             Ej revideret  ___________ ______________________ 

11. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter   158.976 117.744 114  ___________ ______________________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  113.792 68.424 111 

Turneringer  76.656 80.284 69  ___________ ______________________ 

 190.448 148.708 180  ___________ ______________________ 

I alt  -31.472 -30.964 -66  ___________ ______________________ 

    

12. Trænerudvalg     

Salg undervisning pro  199.090 229.912 344  ___________ ______________________ 

    

Løn, træner  478.425 652.906 648 

Træningslektioner, bonus  116.320 109.196 172 

Shopassistent 207.936 0 0  ___________ ______________________ 

 802.681 762.102 820  ___________ ______________________ 

I alt  -603.591 -532.190 -476   ___________ ______________________ 

 

13. Afskrivninger     

Ejendomme 307.485 308.738 309 

Vandingsanlæg  66.619 66.619 66 

Parkeringsanlæg 30.158 30.158 30 

Maskiner m.v. 304.529 316.091 305 

Udstyr, møbler m.v. 25.180 23.756 22 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0 0  ___________ ______________________ 

I alt  733.971 745.362 732  ___________ ______________________ 

     ___________ ______________________ 

14. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger  64.225 60.229 37 

Renter og bidrag  413.371 412.111 398 

Kurstab ved låneomlægning 0 0 0  ___________ ______________________ 

 477.596 472.340 435  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2011 2012 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Ejendomme   

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Anskaffelsessum primo 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2012 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 12.280.237 12.350.856 

Årets tilgang  70.619 62.668  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2012 12.350.856 12.413.524  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2012 15.374.228 15.436.896  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.925.434 3.232.919 

Årets afskrivninger  307.485 308.738  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 3.232.919 3.541.657  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 12.141.309 11.895.239  ___________ ___________ 

   

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 

 2011 2012 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

16. Baneanlæg    

Anskaffelsessum primo  3.583.025 3.583.025 

Årets tilgang  0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2012 3.583.025 3.583.025  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 3.518.302 3.518.302  ___________ ___________ 

   

17. Vandingsanlæg   

Anskaffelsessum primo  1.288.737 1.376.022 

Årets tilgang 87.285 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2012 1.376.022 1.376.022  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  603.419 670.038 

Årets afskrivninger  66.619 66.619  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 670.038 736.657  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 705.984 639.365  ___________ ___________ 

   

18. Parkeringsanlæg   

Anskaffelsessum primo  603.162 603.162 

Årets tilgang 0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2011 603.162 603.162  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  283.002 313.160 

Årets afskrivninger 30.158 30.158  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 313.160 343.318  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 290.002 259.844  ___________ ___________ 
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Noter 

 2011 2012 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

19. Maskiner m.v.   

Anskaffelsessum primo  3.752.416 3.956.752 

Årets tilgang  204.336 29.644 

Årets afgang  0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2012 3.956.752 3.986.396  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.383.758 2.688.287 

Årets afskrivninger  304.529 316.091 

Årets afskrivninger afgang  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 2.688.287 3.004.378  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 1.268.465 982.018  ___________ ___________ 

   

20. Udstyr, møbler m.v.   

Anskaffelsessum primo  847.166 847.166 

Årets tilgang  0 24.028 

Årets afgang 0 -592.893  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2012 847.166 278.301  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  703.983 729.163 

Årets afskrivninger  25.180 23.756 

Årets afskrivninger afgang 0 -592.893  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 729.163 160.026  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 118.003 118.275  ___________ ___________ 
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Noter 

 2011 2012 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

21. Likvide beholdninger    

Kassebeholdninger  600 600 

Indestående Nordea 45.254 730.726  ___________ ___________ 

 45.854 731.326  ___________ ___________ 

   

22. Egenkapital   

Overført resultat primo 1.137.537 1.357.303 

Primoregulering medlemsobligationer, jf. vedtægtsændring 2011 318.000 0 

Årets resultat  -98.234 229.186 

Medlemsobligationer 5.350.000 5.350.000 

Interimsbeviser og obligationsgæld 0 0  ___________ ___________ 

 6.707.303 6.936.489  ___________ ___________ 

23. Medlemsobligationer 

Primo 4.500.000 5.350.000 

Primoregulering 159 stk. jf vedtægtsændring 2011 795.000 0 

Tilgang i året, 11 stk. 55.000 0  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 5.350.000 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 medlemsobligationerne for egenkapital, 

der indregnes svarende til det oprindeligt modtage vederlag (kurs 100) 

 

24. Interimsbeviser og obligationsgæld 

Primo 1.113.000 0 

Overført til fri egenkapital -318.000 0 

Overført til medlemsobligationer -795.000 0  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 0 0  ___________ ___________ 

 

 

 

 

  

 
 


