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Bestyrelse og personale per 31.12.2013 i Asserbo Golf Club: 
 
Bestyrelsen 
William Grahn  Formand 
Michael Tvede  Næstformand 
Per Knudsen   Hon. kasserer 
Stig Borg   Hon. sekretær   
Peter Jacobsen 
Charlotte Malling Olsen 
Peter Fredgaard 
 
Sekretariat 
Arne K. Larsen  Klubchef 
Annie Christensen  Klubsekretær 
Anita Neesgaard  Bogholder 
 
Greenkeepere 
Steen Mikael Petersen  Chefgreenkeeper 
Jackie Larsen  Greenkeeper 
Arly Hansen   Greenkeeper 
Jan Bo Roswall  Greenkeeperassistent 
Niels Bachausen  Greenkeeperassistent 
Kasper Rye   Greenkeeper elev 
 
Trænere 
Kristian Ravn Laumann  Klub Pro 
Lena Tatiana Nielsen  Pro-elev 
 
Restauratør 
Rikke Thorsen 
 
 
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 23. marts 2014 for Asserbo Golf Club. 
 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår: Svend Frandsen 
 
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 2014 2013 2014 
Aktiv senior: 
 

7.000 7.100 2.000 2.000 

Aktiv senior hverdag: 
 

6.000 6.100 2.000 2.000 

Aktiv yngling: 
 

2.500 2.550 400 400 

Aktiv junior: 
 

1.700 1.750 300 300 

Aktiv junior under 9 år 
 

 875  300 

Passiv: 
 

1.000 1.100   

Senior prøvemedlemskab 3 mdr. 
 

1.500 1.500   

Junior prøvemedlemskab 3 mdr. 
  

300 300   

Familie prøvemedlemskab 3 mdr. 
 

 2.500   

Startpakke, voksen 
 

500 500   

Startpakke, junior 
 

100 100   
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:    
 

Emne 2013 2014 
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 
 
 
Budget er baseret på følgende forslag til greenfee: 
 
Emne 2013 2014 
Greenfee hverdage: 
Greenfee efter kl. 18.00 

350 
250 

350 
250 

Greenfee alle dage i juli 
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 
Alle dage/hele dagen: 

550 550 

Greenfee Par 3 bane 
Alle dage/hele dagen: 

130 130 

 
I budgettet er der indlagt en investering på tkr. 200 til omlægning af 11. green og tkr. 40 til forbedring 
af varme- og udsugning på Vejleholm. 
 
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 
 
Efter anbefaling fra klubbens revisor, foreslår bestyrelsen, at revisionen fremover gennemføres på 
niveauet ”Udvidet gennemgang”, hvilket svarer til det hidtige revisionsniveau. 
 
Ad dagsordenens punkt 7: 
Forslag fra medlemmerne 
 
René Priess foreslår generalforsamlingen at ophæve lokalregel vedr. lempelse for kunstig 
overfladebelægning på specifikke stier og veje. 
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Ad dagsordens punkt 8: 
Valg af formand 
 
Formanden er valgt for en 3 årig periode i 2013 og er ikke på valg i år. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 9: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
 
På valg er: 
 
Per Knudsen (ønsker ikke genvalg) 
Charlotte Malling Olsen (villig til genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslår valg af Erling Jensen med henblik på besættelse af kasserer posten. 
 
 
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 
 
 
Noter: 
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Bestyrelsens beretning 2013 
 
Den finansielle situation i Danmark var også i 2013 præget af tilbageholdenhed, og mange 
golfklubber har fortsat svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De fleste klubber kæmper for 
at tiltrække flere medlemmer, og vi har i løbet af året set flere konkurser og rekonstruktioner. Antallet 
af golfspillere på landsplan er stagneret, og en del klubber har oplevet, at deres indtægtsgrundlag er 
svundet i takt med at de har indført nye og mere fleksible medlemskaber. 
 
Asserbo Golf Club har dog i god tid fået tilpasset omkostninger og investeringer til denne nye 
virkelighed, og bestyrelsen finder det derfor tilfredsstillende, at klubben igen kommer ud af året med 
et overskud og en forbedring af vores likviditet sammen med en reduktion af vores rentebærende 
gæld. 
 
Samtidig har den stramme økonomi kun fået os til at stå endnu tættere sammen, tage ansvar for vore 
aktiviteter og ejerskab for vores faciliteter. Aktivitetsniveauet og engagementet blandt vore ansatte og 
frivillige er usvækket, og vi har formået at skabe udvikling og fremgang på mange områder. 
 
Deltagelsen i vores klubturneringer er steget; vores nye restauratør har skabt fornyelse og liv i 
klubhuset; nye turneringer og aktiviteter for vore nye klubkammerater er sat i søen; et velfungerende 
junior-akademi har skabt grobund for et elite-akademi, der skal sikre fortsat udvikling af vore 
talenter; små og større ændringer på banen har løbende forbedret kvalitet og spilleglæde; et stigende 
antal små og store selskaber har udtrykt begejstring over bane og service; forholdet til lokalpressen og 
den kommunale administration har aldrig været bedre; nye IT systemer har gjort livet lettere for os 
alle - og sidst men ikke mindst har Klubbens Venner formået at give Bødkergården en overhaling, så 
den fremstår smukkere og stærkere end vi har set den i mange år. 
 
Som i mange andre golfklubber, er den største udfordring stadig tilgangen af nye voksne medlemmer. 
Markedsføringen af Asserbo Golf Club vil derfor blive forstærket gennem en række tiltag, der vil 
styrke kendskabet til klubben, vores værdier, vores stærke fællesskab og vores mange aktiviteter i det 
nære opland. 
 
Med udgangspunkt i det store engagement blandt klubbens ansatte og mange frivillige og et godt 
samarbejde i udvalg og bestyrelse, finder bestyrelsen, at klubben står godt rustet til at løfte denne 
opgave. 
 
Bestyrelsen takker alle for indsatsen i den forgangne sæson og ser frem til den nye sæson i 
overbevisningen om at Asserbo Golf Club fortsat vil være  
 

Nordsjællands bedste golfklub for hele familien – også om 20 år 
 
 
 
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 
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Ultimo december 2008 1066 145 1211 
Ultimo december 2009 1058 149 1207 
Ultimo december 2010 1037 151 1188 
Ultimo december 2011 1014 142 1129 
Ultimo december 2012 990 145 1135 
Ultimo december 2013 864 162 1026 

    
    
   
Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne: 
 
        Ult. 2010 Ult. 2011  Ult. 2012 Ult. 2013 
Aktiv senior    840  826 811 760 
Aktiv hverdag    40    42 51 50 
Aktiv y. senior    23    15 - - 
Aktiv yngling    17    16 22 25 
Aktiv junior    82    79 71 78 
Kontingentfri    23    23 23 23 
Livsvarigt medl.    8      8 7 7 
Æresmedlem    4      5 5 4 
Passive    151 142 145 162 
Prøvemedlemmer    - 39 

 
45 20  

 
        
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 
      2013       3635    932    
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UDVALGSBERETNINGER 2013 
 
Sponsorudvalget  
Sponsorudvalget for 2013 har bestået af Per Knudsen som formand og klubchef Arne Larsen. Mødeaktiviteten 
har i 2013 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. 
 
De mange aktiviteter har således medført et godt resultat på kr 407.000,- i indtægter for året. 
 
Der har været fokus på erhvervslivet i Halsnæs kommune og samarbejdet fungerer fint. Der er blandt 
sponsorerne skabt et positivt netværk. 
 
Den nye hjemmeside highligter klubbens sponsorer på en god måde og er under stadig forbedring. 
 
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 det i 2013 lykkedes.  
 
Der arbejdes meget med netværk og nye tiltag gennem F5, som er det lokale Erhvervsnetværk.  
 
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, samt med muligheden for at få virksomhedernes 
medarbejdere til AGC på søndage kl. 14.00 hvor der er åbent hus og ende op som medlemmer. 
 
Også i 2013 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.  
 
 
Sponsorudvalget har i 2013 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. Der blev i 2013 solgt mere end de 
10 planlagte ”Golfbusser” og konceptet må betegnes som en succes. 
  
 

PR udvalget  
PR udvalget i Asserbo Golf Club består af Arne Larsen og hans ad hoc assistenter. Under PR udvalget er der 
nedsat et rekrutteringsudvalg, som har til opgave at skaffe flere medlemmer til klubben. Udvalget består af 
William Grahn, Charlotte Malling Olsen og Annie Christensen. Der er udarbejdet gode tilbud og planer. 
 
Der er i 2013 afholdt to større koordineringsmøder, men dialogen i PR 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 2013 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. 
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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 
fremover. 
 
Antal besøgende greenfeespillere er desværre faldet til 3192 i 2013 på stor bane, men succes med salg af 
golfarrangementer, har afledt at summen for greenfee i 2013 er højere end i 2012. 
 
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…..og det er gratis. 
 
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, familier og til dem der kan skaffe nye medlemmer. 
 
 
IT udvalget 
IT udvalget består af Arne Larsen, Anita Neesgaard og Annie Christensen. Udvalget arbejder meget tæt 
sammen med PR udvalget, især omkring hjemmesiden, som igen bliver opdateret. 
 
Hjemmesiden har igennem året fået en del nye features og fungerer tilfredsstillende. Der foreligger en plan for 
ønsker til hjemmesiden, som bliver fulgt og gennemført i løbet af foråret 2014. 
 
Der er i sæsonen indkøbt et nyt betalingssystem, godkendt af NETS og opfylder kravene til ubemandede 
terminaler. (greenfee) 
 
Der er opsat betalingsterminal i matchkontoret, så der kan foretages betalinger til turneringer med kort. Der er 
opsat tre nye Routere i klubben, så man overalt kan komme på nettet, til glæde for de fleste. 
 
 
Husudvalget  
Boliusrapporten danner stadig grundlag for de tiltag der arbejdes med i klubben. Der blev for 2013 i samråd 
med bestyrelsen udarbejdet en plan for mindre renoveringer og løbende forbedringer. 
 
Husudvalget har udfærdiget langtidssigtede planer for investeringer i forbedringer af klubhuset, som løbende 
prioriteres i tæt dialog med bestyrelsen. 
 
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 hele Bødkergården kalket, soklen malet og bindingsværket smurt. Tak for det. 
 
Brænde kløvning og brænde stabling efter vinterens udtyndinger og storm har også stået på programmet for 
”klubbens venner”. Vi takker for indsatsen. 
 
På områderne omkring klubhuset er der også foretaget mindre arbejder. Der er klippet hæk langs P-pladsen. De 
sidste lysstandere er flyttet ud mod hækken.  
 
Klubstuen og restauranten er blevet malet og der er udarbejdet en plan for møblering, baren, lys og 
udsmykning i lokalerne, som til næste år vil blive påbegyndt.  
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Der er ønske om at klubstuen kan indeholde flere bespisningspladser. Der er planer om et langbord i gården, til 
klubber i klubben. 
 
I køkkenet er der indkøbt lidt forskelligt såsom fade, pander, gryder kaffekander og helt nyt bestik. Der er 
gennemført de lovpligtige serviceeftersyn, samt foretaget reparation på opvaskemaskinen. 
Gulvet i baren er slebet ned og blevet lakeret. 
 
Til køkkenet er der blevet indkøbt en ny ”kold jomfru” og opsat ny motor til emhætten. Der er blevet lavet ny 
beklædning i fryserummet og lagt ny el ledning ind direkte til køkkenet og omsat separat måler. 
 
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 Arne K Larsen, Niels Jørgen Eskildsen og formand Frank Larsen. 
Sæsonen 2013 har været den første sæson hvor der er blevet elektronisk indberetning af scorecards. 
Det er forløbet meget fint og smertefrit. Der bliver stadig registreret hcp for spil på udenlandske baner. 
 
EGA handicap systemet fungerer fint og vi beder alle om at registrere deres spil som EDS to gange per uge, 
hvis man spiller så ofte. På denne måde bliver handicappet mere retfærdigt på egen og andres baner, samt mod 
andre spillere i turneringer og så videre. 
 
Der er desværre stadig spillere i AGC som ikke har opnået et EGA handicap, men vi motiverer til at det sker i 
den kommende sæson. 
 
 
Baneudvalget  
Vintertemperaturer i hele januar og februar måneder, med beskedent snelag. Højere temperaturer i marts, men 
usædvanlig lang periode med nattefrost, helt ind i april måned. 
 
Åbningsmatch d. 13.april med vintergreens. Sommergreens først taget i brug sidst i uge 16. 
 
Banen.  Den lange vinter satte sine spor med mange svampeskader såvel på greens som på fairways. 
Uheldigvis blev de første DGU-turneringer afviklet allerede 27.-28. april, på et tidspunkt hvor forholdene ikke 
var optimale på klubbens gamle greens. 
Imidlertid bedredes tilstanden i løbet af maj og juni, og i højsæsonen har banens standard været god. 
 
I august måned havde klubben besøg af banearkitekt Line Mortensen, der gennemgik banen i forhold til 
baneplanen 2009. Specielt blev en omlægning af green på hul 18 vurderet, men en gennemførelse heraf vil 
ikke have 1. prioritet, idet bestyrelsen har besluttet, at ny green på hul 11 vil blive sat i værk som det første, når 
økonomien tillader det. 
 
Af de i 2012 godkendte arbejder er gennemført: Får på banen. I slutningen af maj blev udsat 8 får med lam til 
afgræsning af de uklippede arealer. Dyrene blev i løbet af sommeren flyttet rundt til de forskellige rough-
arealer bag flytbare hegn, og det udførte ”arbejde” har været nyttigt, ligesom fårene har været til stor glæde for 
spillerne. Herudover blev sidst på året igangsat omlægning af teestederne på hul 3, der omfattede flytning af en 
stor mængde jord (6000 m3) samt opbygning af et nyt stort teested. Tilsåning vil først ske til foråret. 
 
Stormfald. Ved stormene d. 28.oktober og 5.december faldt og knækkede mange træer, såvel enkelttræer som 
i de små holme og i bevoksningerne. Oprydningen blev straks igangsat og har kostet mange arbejdstimer, men 
er ikke afsluttet ved årets udgang. 
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Maskiner.  Der er ikke indkøbt nye maskiner i 2013, men der har i sæsonen været flere maskinnedbrud. Den 
leasede Toro-klipper har været effektiv og fungeret meget tilfredsstillende. 
 
Personale.  Bemandingen på Vejleholm har omfattet 3 faste medarbejdere, 1 elev samt 4 løstansatte heraf  2 
med tilskud. Den nye organisation har fungeret godt og forventes videreført i 2014. 
 
Baneudvalget har i løbet af året afholdt 4 møder. Udvalgets budget har i 2013 været 2.915 t kr og ved en stram 
budgetstyring er det lykkedes at holde rammen. 
 
 
 
Juniorudvalget 
AGC’ juniorer havde igen i 2013 en god sæson med flere top-placeringer. Elitejuniorerne er faste mænd på 
klubbens 1. og 2. herrehold, og har sikret mange pts. til klubben. 1. holdet var snublende nær ved at rykke op i 
1. division efter en sindssyg spændende oprykningskamp. Karen fik debut på dameholdet i elitedivisionen og 
fik 3 sejre ud af 4 mulige.  
 
Vi har haft et DGU elitehold og et hold i Sportsjournalisternes holdturnering, der dog ikke gik videre, men som 
vi forventer en del af i 2014. Vi har haft et U16B-hold, der desværre heller ikke kom videre fra indledende 
runde, men som også har høstet god erfaring til næste år.  
 
Så har vi har haft 2 stk. minihold, der begge blev puljevindere og nåede til finalen i Hornbæk, og begge fik en 
flot 5. plads. ”Mini 3” bestod af Nicoline, Anna og Andreas i finalen, men i de indledende havde også Frida, 
Gustav og Mathias været med. ”Mini 1” bestod af Casper, Philip N, Marius i finalen, men i de indledende 
runder havde Lucas s også været med. 

I Venskabsmatchen mod Mølleåen løb Asserbo med den samlede sejr på dagen med 49 point mod 
Mølleåens 42 point. Det betyder, at pokalen bliver i Asserbo vinteren over, da Asserbo tidligere på 
året vandt i Mølleåen med to overskydende point og dermed tog pokalen med den højeste samlede pointsum. 
Det er 3. år i træk, at Asserbo vinder Venskabsmatchen samlet for hele året. Værløse er med som ny 
venskabsklub fra 2014.  

Ligesom i Venskabsturneringen (også ml. AGC, Mølleåen og Værløse) blot på Par 3 banerne, gjorde Asserbos 
nyere juniorer sig flot gældende. Ved den sidste afd., der blev afholdt i AGC, vandt Asserbospillerne således 5 
ud af 6 mulige pokaler. 
 
Ryder Cup mod HGC blev i år spillet i Helsingør; 3 elitejuniorer Oliver, Lauritz og Stende vandt deres kampe, 
Stende endda 2 kampe, da han spillede mod 2 drenge på én gang i samme match. Den øvrige del af holdet fik 
erfaring med hulspils-formatet på fremmed bane og næste år, tager vi pokalen tilbage! 
 
Individuelt: 
Jeppe: hcp. +3,1, fast mand juniorlandsholdet, DGU drenge rangliste 4, 2. plads DGU elite tour herrer 
Himmerland, nr. 3 i klubmesterskabet, juniorklubmester. 
Oliver: Gået % vis længst ned i hcp. Fra 6,0 til 1,9. Nr. 2 i Elite Touren 2013, nr. 2 i Vinderødskålen, nr. 3. i 
Boxon pokalen i AGC. 
 
Joachim: hcp. 2,0. 2. pl. U19 DJGA junior cup i Greve, 5. pl. i Halstedhus, 3.pl. i Solvognpokalen i Odsherred, 
nr. 3 i juniorklubmesterskabet og nr. 3 i Boxon pokalen i AGC. 
 
Nikolai: hcp. 2,0. nr. 4 i Bravo Tours/ Back tee i Herning, nr. 2 I juniorklubmesterskabet. 
Lauritz: hcp. 2,0, deltaget i 50 ranglisteturneringer i 2013, 2.pl. U16 DJGA junior cup i Greve, 5.pl. i Titleist 
Junior cup I Hill., nr. 5 ved årgangsmesterskaberne i Åskov, nr. 3 i Asserbopokalen og Gasterpokalen i AGC, 
går på ISI og har således golf i skolen. 
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Robert: hcp. 4. Nr. 6 i Kokkedal NIKE cup, går på high school i USA, og kommer formentlig hjem med et 
fornyet lavt hcp. og frisk mod på sæson 2014. 
 
Stende: hcp. 4. Nr. 4 i Køge Junior cup, nr. 6. ved årgangsmesterskaberne i Åskov, går også på ISI. 
Victor: hcp. 4. Nr. 6 i Møn Open og nr. 6. U16 DJGA junior Cup I Greve, går også på ISI. 
 
Karen: hcp. 4,3. Nr. 4 i Møn Open, nr. 3 Pro golf Scandinavia i Hjortespring, nr. 4 i Køge junior cup, nr. 4. I 
Callaway cup I Rungsted, nr. I Søllerød Junior cup, nr. 3 i AON Junior Cup, nr. 3 i Årgangsmesterskaberne i 
Åskov, juniorklubmester.  
 
Casper Gottlieb: Vinder af Junior Stableford-mesterskabet, nr. 2. i Junior Touren 2013. 
Sebastian Gorski: Nr. 2 ved 2. afd. af JDT U14 i Helsingør.  
 
Emil: Vinder af Junior Tour A-rækken, nr. 2 ved afd. 3 i Hillerød og afd. 4 af Kredsturnering i A-rækken 
afholdt i AGC. 
 
Lucas Johansen: nr. 1 ved 3. afd. af Kredsturnering i B-rækken i Hillerød. 
Simon Frederik Larsen: nr. 1 ved afd. 4 af Kredsturnering i B-rækken afholdt i AGC. 
Mathias Madsen: den, der gået længst ned i hcp. i antal slag (38 slag fra 54 til 16,4), nr. 1 ved afd. 1 af 
Kredsturnering i C-rækken i Fredensborg. 
 
Frida: nr. 1 I C-18 rækken ved Aon Girls Only Tour i Svendborg. 
Nicoline: nr. 1 i C-27 rækken ved Aon Girls Only Tour i Roskilde, nr. 2 ved 1. afd. af Kredsturnering i 
Fredensborg, nr. 3 ved afd. 4 af Kredsturnering i C-rækken af holdt i AGC. 
 
Andreas EK: vinder af B-rækken af Junior touren 2013.  
 
Vi har således al mulig grund til at se frem til 2014 med store sportslige forventninger; alle juniorer er rykket 
teknisk og fysisk, hcp-barometeret er faldet med et gennemsnit på hele 37,5 %!  
Men det vigtigste er, at kammeratskabet er i top og, at alle har det sjovt ved fællestræningen; der rå-hygges og 
”leges” på kryds og tværs af alder, køn og teknisk formåen, som er det aller vigtigste element for at bevare 
tilknytningen til klubben og sporten, men ikke mindst, det aller vigtigste element for at blive den næste ”bjørn” 
i dansk golf. 
 

 
 
KÆMPE TAK!!! skal lyde til alle vores sponsorer – uden Jer kunne vi ikke skabe et nært så godt 
træningsmiljø for alle vores søde juniorer! 
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Eliteudvalget 
2013 var året, hvor Asserbos herrer var snublende tæt på at rykke op i 1. division. Som vinder af puljen, skulle 
der spilles om oprykning til 1. division mod Holbæk på Simon’s. Efter en sindssyg spændende afslutning, hvor 
holdkaptajn Kristian delte sin match i den aller sidste kamp, skulle der spilles sudden death, hvor Jens, som 
holdets mest rutinerede spiller, fik ansvaret. Desværre tabte Jens, men det var så tæt på som det overhovedet 
kunne være, og holdet fortjener en oprykning til 1. division. Således som holdsammensætningen ser ud ved 
sæsonstart for 2014, forventes det da også, at holdet vil være i stand til at gøre sig gældende igen i 2014.  
 
For damernes vedkommende var 2013 et ”moving year” – efter flere års fast plads i Elitedivisionen må holdet 
lige (en kort!) tur ned og samle erfaring i 1. division. Holdet havde nok af professionelle spillere i 2013, men 
”led” en del på amatørsiden. Glædeligt var det, at Karen fik debut på holdet, og vandt 3 ud af 4 de kampe, hun 
deltog i. Lena er nyudnævnt holdkaptajn, og vil i 2014 forsøge at tømre en fast stamme sammen på holdet, 
således, at vi kan klare os fint i 1. division, og måske have forventninger om igen at rykke op i Elitedivisionen 
i 2015 eller 2016.  
 
Individuelt var 2013 året hvor Asserbo havde en herre Europa Tour-spiller i form af Lasse Jensen, der havde 
sit indtjeningsmæssigt bedste år, men desværre ikke formåede at bevare kortet til 2014. Til gengæld lykkedes 
det klubbens kvindelige Europa Tour spiller, Julie Tvede, igen at opnå fuld spilleret til LET.  TILLYKKE TIL 
JULIE!  
 
Derudover har vi Jeppe Andersen, der har været fast mand på junior A-landsholdet i et par år, og som sidst på 
sæsonen i 2013 blev udtaget til herre A-landsholdet.  
 

 
 
AGC nyder godt at have en række unge elitejuniorer- det første ”kuld” under AGC-JA - Juniorakademiet. Alle 
har rykket kolossalt i løbet af 2013, og gjort det pænt i en lang række ranglisteturneringer (se nærmere under 
”Juniorer”). Vi har forventning om en klar forbedring for 2014 - ikke mindst qua etableringen af AGC-EA, 
Asserbos Eliteakademi, som er videre førelsen af Juniorakademiet, og ”level up” i forhold til teknisk formåen, 
træningsindsats – og intensitet samt krav til spillerne.  
 
Mark Gry Christiansen har udformet vores logo ligesom han gjorde med AGC-JA. Tak for det! Ligesom 
juniorakademiet er eliteakademiet skabt med henblik på at etablere et træningsmiljø, der er udviklende og 
udfordrende, men også samtidig sjovt og underholdende således, at de dygtige unge spillere fortsat har lyst til 
at komme i klubben, bevarer tilknytningen til AGC, og gør det, de er aller bedst til: at spille golf.       
 
 
Begynderudvalget  
Begynderudvalget består af: Charlotte Malling (Formand), Annette Gajhede, Anne-Lise Andreasen og Peer 
Klareskov. Derudover er Christa Randskov stadig tovholder i Tirsdagsmatch, hvilket vi sætter stor pris på.  
Desuden er vi i tæt samarbejde med vores Pro'er. Derved vil vi tilstræbe at skabe den bedste start for vores nye 
medlemmer. 
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Begynderudvalgets vision 
Begynderudvalget vil være med til, at skabe et miljø i AGC, hvor alle nye medlemmer føler sig velkomne. Et 
miljø for hele familien. Og et miljø hvor det er muligt at øge sine kompetencer indenfor golf verdenen. 
 
Nøgleord: 

¤    Tryghed 
¤    Synlighed 

      ¤    Glæde ved golfspillet 
      ¤    Fastholdelse 
 
Og naturligvis altid være bevidst om AGC's kerneværdier: 

� Aktiv 
� Gæstfri  
� Charmerende 

 
2013 var på mange områder et nyt og spændende år for begynderudvalget. Udvalget var nyt og mange nye 
ideer skulle afprøves. Meget er gået rigtig godt og vi har selvfølgelig også erfaret, at nogle ting kan gøres 
bedre. 
 
Vi fortsatte naturligvis succesen "Tirsdagsmatch". Denne blev udvidet en smule, idet der efter hver 
match var planlagt et underholdende indslag. Indslag som var golf og AGC orienteret, og dog 
alligevel meget varieret. 
 
Som eksempler kan nævnes: Formanden fortalte om AGC's historie, clinic ved vores Pro'er, Julie Tvede 
fortalte, om det at være professionel golfspiller, regelquiz'er, besøg på greenkeepergården og naturligvis 
regelundervisning løbende en gang om måneden.  
 
Gennem hele sæsonen har der været stor tilslutning til Tirsdagsmatch. Og vi, fra begynderudvalget, har nydt 
hver tirsdag og glæder os meget til en ny sæson med mange flere nye medlemmer. 
 
Og nye medlemmer er der også kommet i 2013 takket være vores Åbent Hus arrangementer, som vi har afholdt 
hver søndag sæsonen igennem. 
 
Også dette har også været en stor succes. Mange nye potentielle golfere er mødt op hver søndag og de blev 
mødt af AGC's "røde kasketter" og Pro'er.  
 
Svingteknik og puttekonkurrence blev afprøvet, gevinster blev udleveret (naturligvis med AGC logo) og der 
var masser af snak om golf og AGC.  Alle gav udtryk for at have haft en dejlig dag og mange meldte sig også 
ind i AGC efter deres besøg i klubben. (Vi har fået 43 nye aktive fuldtidsmedlemmer i 2013) 
 
Begynderudvalget er ikke gået i vinterhi. Vi arbejder fortsat med at finde på nye tiltag til vores nye 
medlemmer og vi glæder os meget til at sæsonen 2014 for alvor tager fat. 
 
Ovenstående kan naturligvis kun lade sig gøre med masser af hjælp. Og vi takker alle jer, der frivilligt er mødt 
op tirsdage og søndage uge efter uge. Uden jer var det aldrig gået. TAK 
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Turneringsudvalget 
 
Årets klubmestre blev: 

• Damer   Lena Tatiana Nielsen 

• Herrer   Jens Fredgaard Schiander 

• Junior Piger  Karen Fredgaard 

• Junior Drenge  Jeppe Kristian Andersen 

• Mid-age damer  Pernille Fredgaard 

• Mid-age herrer  Niels Fredgaard Schiander 

• Senior damer  Annie Nørgaard Larsen 

• Senior herrer  Jørgen Andersson 

• Veteran damer  Miki Hedegaard 

• Veteran herrer  Niels-Jørgen Eskildsen 

• Begyndere  Keld Palmberg 

 

I Turneringsudvalget har vi i 2013 haft fokus på at få flere spillere til at deltage i turneringerne.  

I den forbindelse har vi tilbudt en 9 hullers turnering sideløbende med 4 af vores etablerede turneringer. Det 
viste sig at dette tiltag blev godt modtaget og der har været god tilslutning. 

I øvrigt valgte vi i 2013 at slå Klubmesterskabet og Gaster Pokalen sammen, dette resulterede ligeledes i at 
flere spillere end tidligere år deltog. 

Desværre var vi, grundet for lille tilslutning, nødt til at aflyse AGC Superhold Turneringen. 

Årets top scorer, hvad deltagerantallet angår, var igen Greenkeepernes Hævn. Denne turnering havde igen i år 
venteliste i brug, og ifølge Turnerings lederen var der overtegnet allerede i løbet af en uges tid. 

Vores mål var ved sæsonens start at øge deltager antallet med 10%, og det mål er indfriet. 

Vores målsætning for 2014 er igen 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, flere 
klappepræmier til turneringerne samt fortsat at udvikling af promoveringen og klar annoncering af 
turneringerne. 

I sæson 2014 skal Asserbo lægge græs til en åben Elite Turnering, det er Asserbo Pokalen og denne turnering 
spilles over 54 huller med cut efter 36 huller. Turneringen spilles d. 31/5 og 1/6.  

Ved afslutningen af året valgte Jan Nielsen at trække sig fra Turneringsudvalget, og Gerd Stafanger er indtrådt 
i Jans sted. Vi takker Jan for sit store arbejde og engagement. Jan fortsætter som Turnerings leder.  
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Frank Melbrandt har overtaget formandsposten i udvalget fra Flemming Jacobsen, der fortsætter som medlem 
af Turneringsudvalget. 

Turneringsudvalget takker Grenkeeper staben 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 2013. 

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. 
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Regnskabsberetning for 2013. 
 
Generelt 

Der er ingen ændringer i praksis ved aflæggelsen af årsrapporten for 2013 i forhold til 2012. 
 
Regnskabsopgørelsen 

Regnskabsresultatet for 2013 resumeres nedenstående således: 
 
Beløb er anført i tusinde kr.  2013 2013 2012 

   Real. Budget Real. 

 

Indtægter   8.309 8.304 8.263 
Omkostninger   7.019 7.011 6.850 
Resultat før afskrivninger  1.290 1.293 1.413 
Afskrivninger       726     742     745 
Finansielle poster, netto      426     388     439 
Nettoresultat     +  138  + 163 +  229 
 
Som det fremgår ovenstående udviser årets nettoresultat et overskud på ca. 138.000 kr., som hovedsageligt 
skyldes, at den samlede indtægtsside afviger minimalt fra det budgetterede med ca. 5.000 kr., medens de 
samlede omkostninger kun er ca. 8.000 kr. større end det budgetlagte. Der vil nedenstående nærmere blive 
redegjort for sammensætningen af de foreliggende afvigelser.  Et overskud på ca. 138.000 kr. er set fra 
bestyrelsens side stærkt tilfredsstillende i 2013, som fortsat har været præget af økonomisk afmatning både i 
Danmark og i stort set alle europæiske lande. I årets løb er der i Danmark både lukket flere golfbaner og set 
flere konkurser. Det er derfor glædeligt, at Asserbo Golf Club i 2013 igen havde overskud i regnskabet for 2. 
gang indenfor de seneste 3 regnskabsår, styrkede den likviditetsmæssige situation og nedbragte den 
langfristede gæld. Det er et solidt udgangspunkt for klubben i både 2014 og i de kommende år. 
 
Indtægter   

De realiserede kontingentindtægter for 2013 blev ca. 186.000 kr. mindre end det budgetlagte, medens 
indskud for nye medlemmer realiseredes med en afvigelse på kun ca. 4.000 kr. i forhold til budgettet for 
2013. Se note 1 til regnskabet. 
 
Greenfee og gæstearrangementer blev realiseret med en flot merindtægt i forhold til det budgetlagte med 
ca. 77.000 kr. Indtægten for greenfee overstiger i 2013 faktisk 2012 resultatet med ikke mindre end ca. 
263.000 kr. Det er glædeligt, at der igen er en positiv udvikling på disse vigtige indtægter for klubben, og en 
stor del af årsagen til de stigende indtægter skal givet ses i lyset af, at banen gennem det meste af året 2013 
stod i en flot stand. Herudover er der salgsmæssigt bl.a. med annonceringen af ”golfbussen” gjort et flot 
stykke arbejde, som også har givet pote med den forannævnte merindtægt. Se iøvrigt note 2 til regnskabet. 
 
Sponsorindtægterne blev realiseret med en merindtægt på ca. 44.000 kr. i forhold til budgettet. Brutto 
indbragte sponsorindtægterne ca. 407.000 kr. til klubben, medens omkostningerne kun androg ca. 52.000 kr. 
Hovedsponsoraftalen med NORDEA er fortsat gældende, idet aftalen i 2012 blev 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 med 129.000 kr. 
Omkostningerne i forbindelse med de afviklede turneringer afveg fra det budgetterede med en merudgift på 
ca. 61.000 kr. Netto realiserer udvalget således en merudgift i forhold til det budgetterede på ca. 57.000 kr. 
Se note 4 til regnskabet.      
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Juniorafdelingen har realiseret egenbetaling og andre indtægter svarende til budgettallet. Omkostningerne er 
ca. 56.000 kr. lavere end det budgetterede, så juniorudvalget realiserer en flot afvigelse fra det budgetlagte 
med en mindreudgift på ca. 55.000 kr. til følge. Se note 11 til regnskabet. 
 
Trænerudvalget har realiseret et resultat, som overstiger det budgetlagte med ca. 7.000 kr. Salget af 
træningstimer har indbragt indtægter på ca. 231.000 kr., medens der er udbetalt bonus for samme med ca. 
118.000 kr. Årets resultat på salget af træningstimer er stadig under det budgetlagte, men da 
omkostningerne er ca. 62.000 kr. lavere end budgettets tal, er årets afvigelse alligevel ganske beskeden. Se 
note 12 til regnskabet. 
 
Omkostninger 

De samlede omkostninger i regnskabet for 2013 blev på i alt ca. 7.019.000 kr., hvilket er en afvigelse fra det 
budgetlagte med kun 8.000 kr. Det er et stærkt resultat, som skyldes en bevidst strategi fra bestyrelsens side 
med fokus på en stram budgetstyring. En styring som i høj grad har været nødvendig, når 
medlemsindtægterne er realiseret med indtægter, som er ca. 186.000 kr. lavere end det budgetlagte. 
 
Udgifterne til klubbens sekretariat og administration har samlet andraget ca. 1.525.000 kr., hvor 
lønudgifterne har andraget ca. 1.040.000 kr., hvilket er ca. 37.000 kr. lavere end det realiserede i regnskabet 
for 2012, medens øvrige administrationsudgifter har andraget ca. 485.000 kr. Sammensætningen er nærmere 
beskrevet i note 6 til regnskabet. I forhold til det budgetlagte er der en merudgift på ca. 33.000 kr. 
Sekretariatets bemanding har gennem 2013 uændret været ca. 1,7 fuldtidsansat. I løbet af 2013 er det 
foretaget ændringer af timefordelingen mellem medarbejderne, og som det ses ovenstående, er der 
realiseret en besparelse som følge af ændringen. En besparelse, som vil være stigende fra og med 2014. 
 
IT-udvalget har udgifter på samlet ca. 117.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 7 til 
regnskabet. I forhold til det budgetterede er der tale om en mindreudgift på ca. 16.000 kr. 
 
PR-udvalget har udgifter på samlet ca. 90.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 8 til 
regnskabet. Udvalget har bl.a. gennem 2013 arbejdet med at øge synligheden af AGC gennem et forstærket 
PR-arbejde, Åbne Hus arrangementer hver søndag m.v. I forhold til budgettet er der for udvalget realiseret en 
merudgift på ca. 6.000 kr. i 2013. 
 
Det samlede resultat for både begynderudvalget, handicapudvalget, banekontrol m.v. er realiseret med en 
mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 8.000 kr. 
 
Husudvalget/Bødkergården har merudgifter i forhold til det budgetmæssigt forudsatte på ca. 63.000 kr. De 
samlede udgifter, som er realiseret i 2013, andrager ca. 848.000 kr. og er nærmere specificeret i note 9 til 
regnskabet. Årets resultat er påvirket af flere afvigelser i hver sin retning. Der er merudgifter til el, vand og 
varme omkring i forhold til budgettet på ca. 86.000 kr. Der er en besparelse på udgiften til reparationer og 
vedligehold på ca. 56.000 kr. Der er en merudgift vedr. rengøring og opsyn på ca. 13.000 kr. og en merudgift 
vedr. rengøringsartikler og renovation ca. 23.000 kr. 
 
Baneudvalget realiserer et resultat, som er ca. 158.000 kr. lavere end det budgetlagte på i alt 3.012.000 kr. 
Lønudgifterne har andraget ca. 1.660.000 kr. Til sammenligning var lønudgifterne i 2012 regnskabet på 
ca.1.821.000 kr. Der er personaleomkostninger på ca. 65.000 kr. Udgifterne til banens drift har andraget ca. 
515.000 kr. inkl. en leasingudgift på 97.000 kr. Vedligeholdelsen og driften af materiellet har andraget ca. 
420.000 kr., medens udgifterne omkring drift af Vejleholm m.v. udgjorde ca. 140.000 kr. 
Administrationsudgifter vedr. området har andraget ca. 55.000 kr. 
Samlede udgifter i 2013 udgør herefter ca. 2.855.000 kr. 
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Eliteudvalget har realiseret omkostninger på brutto ca. 214.000 kr. og netto ca. 194.000 kr. grundet et 
navngivet sponsorat på en enkelt spiller. Nettoudgiften modsvarer næsten budgetfor-udsætningen i 2013 på 
191.000 kr. Sammensætningen af udgifterne er nærmere specificeret under note 10 til regnskabet. Under 
specifikationen, eliteturneringer, er afholdt udgifter på ca. 85.000 kr. til honorering af udlæg for spillere samt 
ca. 43.000 kr. vedr. damernes elitehold. 
 
Afskrivninger 

Årets afskrivninger på AGC’s aktiver har andraget ca. 726.000, hvilket er tæt på budgettets forudsætning på 
742.000 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. 425.000 kr., hvilket er 38.000 kr. mere 
end årets budgetforudsætning på 388.000 kr. Se note 14 til regnskabet. 
 

Balancen   
Primo 2013 udgjorde den fri egenkapital 1.586.489 kr., og den samlede egenkapital 6.936.489 kr. Ved årets 
afslutning var de tilsvarende tal for den fri egenkapital på 1.724.797 kr. og for den samlede egenkapital på 
7.074.797 kr. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat  +138.308  
 

Ændring i egenkapital   +138.308      

 

Likviditet     

Årsrapporten indeholder en pengestrømsopgørelse over de seneste 2 år, som viser, at AGC’s samlede 
likviditet ultimo 2013 androg i alt ./. 714.937 kr. En forbedring på ca. 173.000 kr. i forhold til situationen 
primo 2013. Se note 21 til regnskabet samt pengestrømsopgørelsen og kortfristet gæld. 
 
 
 

Investeringer i 2013   

Investeringsmæssigt er der i 2013 anvendt ca. 69.000 kr. på klubbens ejendomme, ca. 120.000 kr.  på 
baneanlægget, klubbens maskinpark, ca. 62.000 kr. og endelig ca. 36.000 kr. på inventar og møbler. Se 
noterne 15, 16, 19 og 20 til regnskabet.  
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Asserbo Golf Club  
CVR-nr. 34 61 23 15 
 
Årsrapport 2013 
Sektion B 
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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, kasserer 
Peter Jacobsen 
Peter Fredgaard 
Stig Borg 
Charlotte Malling 
 

Klubchef 
Arne K. Larsen 
 

Revision 
Revisorhuset Halsnæs, Registreret revisionsaktieselskab 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 23. marts 2014 
 
 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2013 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 5. marts 2014 

Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
William Grahn Per Knudsen Michael Tvede  
formand hon. kasserer næstformand 
 
 
 
 
 
 
Peter Jacobsen Peter Fredgaard Stig Borg Charlotte Malling 
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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 2013 – 31. 
december 2013, 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 2013 samt af resultatet af klubbens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 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. Budgettallene, 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 5. marts 2014 
 
 

Revisorhuset Halsnæs 
Registreret Revisionsaktieselskab 
 
 
 

]t~Éu _“~~x 
 
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 2013 
  2012 2013 Budget 2013 Budget 
2014 
 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  

    Ej revideret   Ej revideret    ____ ___________ ___________ ___________ _________ 

Kontingenter, skabsleje m.v. 1 6.252.715  6.048.854 6.235 6.106 
Indskud  137.020 81.450 85 106 
Greenfee´s m.v. 2 944.753 1.207.646 992 1.075 
Sponsorudvalg  3 355.999 406.900 375 410 
Turneringsudvalg  4 153.714 128.716 125 139 
Juniorudvalg  11 117.744 109.255 110 111 
Trænerudvalg 12 229.912 231.300 300 265 
Diverse indtægter  5 72.092 95.384 82 108   ___________ ___________ ___________ _________ 
Indtægter i alt   8.263.949 8.309.505 8.304 8.320   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Greenfee's m.v. - omkostninger 2   49.698  199.540   61 70 
Sekretariat, lønninger m.v.  1.077.907 1.039.898 1.014 1.024 
Administrationsomkostninger 6 422.075 485.177 477 433 
IT udvalg 7 99.467 116.786 133 136 
PR udvalg - omkostninger 8 94.861 90.348 84 72 
HCP, udvalg  3.192 0 6 94   _____ _____ ___________ ______  ___ _________ 
Sekretariat/administration i alt   1.747.200  1.931.749 1.775 1.829 
      
Sponsorudvalg - omkostninger 3     54.233 51.889 64 70 
Turneringsudvalg - omkostninger 4 187.346 228.543 168 213 
Husudvalg 9 783.001 847.998 785 813 
Lønninger - baneudvalg  1.821.064 1.660.202 1.774 1.819 
Personaleomkostninger - baneudvalg  47.087 64.686 48 52 
Banedriftsomkostninger  492.614 514.851 552 532 
Vedligeholdelse - baneudvalg  422.202 420.151 440 404 
Vejleholm - baneudvalg  148.767 139.560 148 136 
Administration - baneudvalg  43.974 55.048 50 58 
Eliteudvalget 10 164.526 214.436 191 180 
Juniorudvalg 11 148.708 111.261 167 144 
Trænerudvalg 12 762.102 757.067 819 801 
Festudvalg  0 0 0 10 
Baneserviceudvalg  0 0 0 5 
Begynderudvalg  27.378 21.842 30 28   ___________ ___________ ___________ _________ 
Omkostninger i alt   6.850.202 7.019.283 7.011 7.094   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Resultat før afskrivninger   1.413.747 1.290.222 1.293 1.226 
Afskrivninger 13 745.362 726.411 742 704   ___________ ___________ ___________ _________ 
Resultat før renter   668.385 563.811 551 522 
 
Renteindtægter  33.141 0 91 18 
Renteudgifter 14 472.340 425.503 479 406   ___________ ___________ ___________ _________ 

Årets resultat  229.186 138.308 163 134   ___________ ___________ ___________ _________ 
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Balance pr. 31.12.2013 
  2012 2013 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme m.v. 15 11.895.239 11.654.768 

Baneanlæg  16 3.518.302 3.638.250 

Vandingsanlæg  17 639.365 572.746 

Parkeringsanlæg  18 259.844 229.686 

Maskiner m.v. 19 982.018 751.258 

Udstyr, møbler m.v. 20 118.275 127.874   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  17.413.043 16.974.582   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  21 731.326 897.745 

Tilgodehavender m.v.  123.507 227.353   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  854.833 1.125.098   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.267.876 18.099.680   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  22 1.586.489 1.724.797 

Medlemsobligationer 23 5.350.000 5.350.000   ___________ ___________ 

Egenkapital  6.936.489 7.074.797   ___________ ___________ 

       

    

Realkreditlån  8.800.136 8.403.982   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  8.800.136 8.403.982   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  382.860 396.154 

Bankgæld  1.619.608 1.612.682 

Skyldige omkostninger   273.848 321.145 

Skyldig A-skat og afgifter   0 0 

Skyldige feriepenge  254.935 290.920   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  2.531.251 2.620.901   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.267.876 18.099.680   ___________ ___________ 
    
Leje- og leasingforpligtelser                                                                   24  
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Pengestrømsopgørelse for 2013 
  2012 2013  
  kr. kr.    ______________________  

Årets resultat  229.186 138.308 

Ændring i feriepengehensættelse  28.591 35.985 

Afskrivninger  745.362 726.411 

Ændring af tilgodehavender  77.883 -103.846 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter  -56.370 0 

Ændring i skyldige omkostninger  -195 47.297   ______________________ 

Pengestrømme vedrørende drift  1.024.457 844.155   ______________________  

Ejendomme  -62.668 -69.660 

Parkeringsanlæg  0 0 

Baneanlæg  0 -119.948 

Vandingsanlæg  0 0 

Maskiner  -29.644 -62.413 

Udstyr, møbler m.v.  -24.028 -35.929   ______________________ 

Pengestrømme vedrørende investeringer  -116.340 -287.950   ______________________  

Reduktion af interim- og obligationsgæld  0 0 

Afdrag på realkreditlån  -370.013 -382.860   ______________________ 

Pengestrømme vedrørende finansiering  -370.013 -382.860   ______________________ 

    

Ændring af likvider  538.104 173.345 

Likvider primo  -1.426.386 -888.282   ______________________ 

Likvider ultimo  -888.282 -714.937   ______________________  
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Noter 
 2012 2013 Budget 2013 
 kr. kr. t.kr.  

            Ej revideret  ___________ ______________________ 

1. Kontingenter, skabsleje m.v.    
Kontingent, junior 110.085 111.838 113 

Kontingent, yngling 52.500 57.967 50 

Kontingent, yngre senior 0 0 0 

Kontingent, senior 5.252.913 5.142.698 5.241 

Kontingent, senior hverdag 258.600 297.000 324 

Kontingent, passiv 155.535 161.900 169 

Kontingent, prøvemedlemmer 161.632 46.900 97 

Salg startpakker 44.400 19.300 38 

Skabsleje 182.200 179.600 180 

Rykkergebyr m.v. 34.850 31.651 23  ___________ ______________________ 

 6.252.715 6.048.854 6.235  ___________ ______________________ 

    

2. Greenfee m.v.    

Greenfee 875.167 892.600 915 

Gæstearrangementer 39.550 276.583 67 

Diverse 30.036 38.463 10  ___________ ______________________ 

 944.753 1.207.646 992  ___________ ______________________ 

    

Trykning af greenfee kort m.v. 38.778 48.066 42 

Gæstearrangementer 0 144.708 0 

Administration af greenfee 10.920 6.766 19  ___________ ______________________ 

 49.698 199.540 61  ___________ ______________________ 

 

I alt  895.055 1.008.106 931  ___________ ______________________ 

    

3. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 355.999 402.100 350 

Annonceindtægter 20 4.800 25  ___________ ______________________ 

 355.999 406.900 375  ___________ ______________________ 

    

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 54.233 51.889 64  ___________ ______________________ 

 

I alt  301.766 355.011 311  ___________ ______________________ 
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Noter 
 2012 2013 Budget 2013 
 kr. kr. t.kr.  

     Ej revideret  ___________ ______________________ 

4. Turneringsudvalg    

Turneringsfee + diverse 124.269 89.300 98 

Tirsdagsturnering 0 0 0 

Onsdagsturnering 29.445 39.416 27  ___________ ______________________ 

 153.714 128.716 125  ___________ ______________________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 157.639 187.319 139 

Tirsdagsturnering 0 18.249 0 

Onsdagsturnering 18.432 7.000 17 

Regionsmatcher 11.275 15.975 12  ___________ ______________________ 

 187.346 228.543 168  ___________ ______________________ 

 

I alt  -33.632 -99.827 -43  ___________ ______________________ 

    

5. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 0 0 0 

Kommunalt tilskud 0 30.000 0 

Forpagtningsafgift restaurant 50.000 42.333 42 

Husleje Shoppen 20.000 20.000 20 

Bidrag fra medlemmer 0 0 0 

Salg af maskiner 0 0 0 

Andet  2.092 3.051 0  ___________ ______________________ 

I alt  72.092 95.384 62  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2012 2013 Budget 2013 
 kr. kr. t.kr.  

    Ej revideret  ___________ ______________________ 

6. Administration     

DGU kontingent 148.318 134.447 150 

Telefon  34.906 34.632 35 

Annoncer  15.739 0 0 

Porto  10.406 6.225 12 

Papir og tryksager  14.152 12.995 15 

Kontorartikler og fotokopiering 19.862 27.689 20 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 7.608 7.853 5 

Småanskaffelser  3.713 38.157 5 

Div. kontorudstyr og vedligehold 0 0 5 

Kurser m.v. 5.776 7.401 5 

Rejser og kørsel  4.304 5.586 14 

Bestyrelsesomkostninger  9.137 37.610 37 

Generalforsamlinger 10.606 11.960 15 

Hole in One præmier  3.160 3.206 2 

Revisor 49.814 48.608 60 

Gaver  6.492 14.660 12 

Dataløn omkostninger  7.774 9.932 14 

Golfregler m.v. 7.248 2.293 6 

Tak til frivillige 21.771 23.163 26 

Diverse administrationsomkostninger 43.769 50.760 39 

Tab på tilgodehavender, regulering hensættelse -2.480 8.000 0  ___________ ______________________ 

I alt  422.075 485.177 477  ___________ ______________________ 

    

7. IT udvalg     

Adsl-forbindelse 0  0 0 

Webhotel 9.753 23.207 10 

Golfbox 33.686 45.147 54 

Konsulenthonorar 15.810 11.732 10 

Elektrisk booking 0 0 0 

Diverse IT Udvalg  40.218 36.700 59  ___________ ______________________ 

I alt  99.467 116.786 133  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2012  2013 Budget 2013 
 kr. kr. t.kr.  

                 Ej revideret  ___________ ______________________ 

8. PR-udvalg     

Hjemmeside 6.865 0 5 

Annoncer og øvrige omkostninger  87.996 90.348 79  ___________ ______________________ 

I alt 94.861 90.348 84  ___________ ______________________  ___________ ______________________ 

 

    

9. Husudvalg/Bødkergården    

Ejendomsskatter  58.820 62.341 60 

Varme, vand, el  271.418 295.800 210 

Forsikringer  80.648 69.705 75 

Reparationer og vedligehold 84.738 75.346 131 

Rengøring og opsyn  121.891 143.119 130 

Dansikring  16.715 18.224 18 

DR-licens erhverv  927 952 1 

ServiceUdvalg  0 0 0 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 147.844 182.511 160  ___________ ______________________ 

I alt  783.001 847.998 785  ___________ ______________________ 

    

10. Eliteudvalget     

DK-turnering 42.782 50.713 58 

Eliteturneringer 86.693 147.699 111 

Træning, udstyr m.v. 35.051 16.024 22  ___________ ______________________ 

I alt  164.526 214.436 191  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2012 2013 Budget 2013 
 kr. kr. t.kr.  

             Ej revideret  ___________ ______________________ 

11. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter   117.744 109.255 110  ___________ ______________________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  68.424 57.348 93 

Turneringer  80.284 53.913 74  ___________ ______________________ 

 148.708 111.261 167  ___________ ______________________ 

I alt  -30.964 -2.006 -57  ___________ ______________________ 

    

12. Trænerudvalg     

Salg undervisning pro  229.912 231.300 300  ___________ ______________________ 

    

Løn, træner og elev 652.906 639.317 664 

Træningslektioner, bonus  109.196 117.750 155  ___________ ______________________ 

 762.102 757.067 819  ___________ ______________________ 

I alt  -532.190 -525.767 -519   ___________ ______________________ 

 
13. Afskrivninger     

Ejendomme 308.738 310.131 310 

Vandingsanlæg  66.619 66.619 66 

Parkeringsanlæg 30.158 30.158 30 

Maskiner m.v. 316.091 293.173 312 

Udstyr, møbler m.v. 23.756 26.330 24 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0 0  ___________ ______________________ 

I alt  745.362 726.411 742  ___________ ______________________ 

    

14. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger  60.229 25.211 73 

Renter og bidrag  412.111 400.292 406 

Kurstab ved låneomlægning 0 0 0  ___________ ______________________ 

 472.340 425.503 479  ___________ ______________________ 
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Noter 

 2012 2013 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Ejendomme   

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Anskaffelsessum primo 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Kostpris 31.12.2004, Bødkergaardsvej 9 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Købesum matr.nr. 10a Bødkersgårdsvej 9  

Anskaffelsessum primo 12.350.856 12.413.524 

Årets tilgang  62.668 69.660  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 12.413.524 12.483.184  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2013 15.436.896 15.506.556  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  3.232.919 3.541.657 

Årets afskrivninger  308.738 310.131  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 3.541.657 3.851.788  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 11.895.239 11.654.768  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi jf. seneste vurdering   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 

 2012 2013 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

16. Baneanlæg    

Anskaffelsessum primo  3.583.025 3.583.025 

Årets tilgang  0 119.948  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 3.583.025 3.702.973  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 3.518.302 3.638.250  ___________ ___________ 

   

17. Vandingsanlæg   

Anskaffelsessum primo  1.376.022 1.376.022 

Årets tilgang 0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 1.376.022 1.376.022  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  670.038 736.657 

Årets afskrivninger  66.619 66.619  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 736.657 803.276  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 639.365 572.746  ___________ ___________ 

   

18. Parkeringsanlæg   

Anskaffelsessum primo  603.162 603.162 

Årets tilgang 0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 603.162 603.162  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  313.160 343.318 

Årets afskrivninger 30.158 30.158  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 343.318 373.476  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 259.844 229.686  ___________ ___________ 
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Noter 

 2012 2013 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

19. Maskiner m.v.   

Anskaffelsessum primo  3.956.752 3.986.396 

Årets tilgang  29.644 62.413 

Årets afgang  0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 3.986.396 4.048.809  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  2.688.287 3.004.378 

Årets afskrivninger  316.091 293.173 

Årets afskrivninger afgang  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 3.004.378 3.297.551  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 982.018 751.258  ___________ ___________ 

   

20. Udstyr, møbler m.v.   

Anskaffelsessum primo  847.166 278.301 

Årets tilgang  24.028 35.929 

Årets afgang -592.893 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2013 278.301 314.230  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  729.163 160.026 

Årets afskrivninger  23.756 26.330 

Årets afskrivninger afgang -592.893 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 160.026 186.356  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 118.275 127.874  ___________ ___________ 
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Noter 

 2012 2013 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

21. Likvide beholdninger    

Kassebeholdninger  600 600 

Indestående Nordea 730.726 897.145  ___________ ___________ 

 731.326 897.745  ___________ ___________ 

   

22. Egenkapital   

Overført resultat primo 1.357.303 1.586.489 

Primoregulering medlemsobligationer, jf. vedtægtsændring 2011 0 0 

Årets resultat  229.186 138.308 

Medlemsobligationer 5.350.000 5.350.000 

Interimsbeviser og obligationsgæld 0 0  ___________ ___________ 

 6.936.489 7.074.797  ___________ ___________ 
23. Medlemsobligationer 
Primo 5.350.000 5.350.000  ___________ ___________ 

Hensat ultimo 5.350.000 5.350.000  ___________ ___________ 
 
Medlemsobligationer udstedt til alle 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) 
 
 
24. Leje- og leasingforpligtelser 
Der er indgået leasingaftale med leasing af driftsmidler med en månedlig ydelse på TDKK 10. 
 
 
    
 


