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Bestyrelse og personale per 31.12.2014 i Asserbo Golf Club: 
 
Bestyrelsen 
William Grahn  Formand 
Michael Tvede  Næstformand 
Erling Jensen   Hon. Kasserer 
Stig Borg   Hon. Sekretær   
Peter Jacobsen 
Peter Fredgaard 
Charlotte Malling Olsen 
 
Sekretariat 
Arne K. Larsen  Klubchef 
Annie Christensen  Klubsekretær 
Anita Neesgaard  Bogholder 
 
Greenkeeper 
Steen Mikael Petersen  Chefgreenkeeper 
Jackie Larsen  Greenkeeper 
Arly Hansen   Greenkeeperassistent 
Kjeld Fredriksen  Greenkeeperassistent 
Niels Bachausen  Greenkeeperassistent 
Kasper Rye   Greenkeeper elev 
 
Træner 
Kristian Ravn Laumann  Klub Pro 
Lena Tatiana Nielsen  Pro Ass.  
 
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 22. marts 2015 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 fremlægger 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. 
Formanden vil uddybe konceptet for gratis undervisning, indeholdt i budget for 2015.  
Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. 
 
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:  
                        

 Kontingent Indskud 
 2015 2014 2015 2014 
Aktiv senior: 
 7.400 7.100 2.000 2.000 

Aktiv senior hverdag: 
 6.400 6.100 2.000 2.000 

Aktiv yngling: 
 2.750 2.550 400 400 

Aktiv junior: 
 1.950 1.750 300 300 

Aktiv junior under 9 år 
 1.050 875 300 300 

Passiv: 
 1.250 1.100   

Senior prøvemedlemskab 3 mdr. 
 1.500 1.500   

Junior prøvemedlemskab 3 mdr. 
  300 300   

Familie prøvemedlemskab 3 mdr. 
 2.500 2.500   

Startpakke, voksen 
 500 500   

Startpakke, junior 
 100 100   
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:    
 
Emne 2015 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 2015 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 investeringer på tkr. 225 for 2015 til klubudvikling. 

- 2 brugte buggies + carport 90.000,- 
- Ny reception  35.000,- 
- Møbler til restaurant div. 75.000,- 
- Range forbedringer  25.000,- 

 
 
 
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 
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Ad dagsordenens punkt 7: 
Forslag fra medlemmerne 
 
Knud Christensen har indsendt følgende forslag: 
Opstigningen fra 16 til 17 er meget krævende og en stor belastning især for klubbens lidt ældre 
medlemmer. Jeg foreslår derfor, at foretage opstigningen i små etaper. 
 
Ad dagsordens punkt 8: 
Valg af formand 
 
Formanden er valgt for en 3 årig periode og er ikke på valg før 2016. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 9: 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
 
Hon. Kasserer Erling Jensen ønsker at fratræde. 
 
På valg er: 
 
Stig Borg (villig til genvalg) 
Peter Fredgaard (villig til genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslår valg af Bent Christensen for en 2. årig periode med henblik på besættelse af 
posten som Hon. Kasserer. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af:  

- JBL Revision ApS 
- Revisorsuppleant: Jørn Jacobsen 

 
Ad dagsordenens punkt 11: 
Eventuelt 
 
 
Dine noter: 
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Bestyrelsens beretning 2014 
 
 

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 
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 

  Ultimo december 2014               861                 151 1012 
    

   
Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne: 
 
        Ult. 

2010 
Ult. 
2011   

Ult. 
2012 

Ult. 
2013 

Ult. 
2014 

Aktiv senior    840  826 811 760 746 
Aktiv hverdag    40    42 51 50 47 
Aktiv y. senior    23    15 - -  
Aktiv yngling    17    16 22 25 21 
Aktiv junior    82    79 71 78 70 
Kontingentfri    23    23 23 23 27 
Livsvarigt medl.    8      8 7 7 5 
Æresmedlem    4      5 5 4 4 
Passive    151 142 145 162 151 
Prøvemedlemmer    - 39 

 
45 20  

 
32 

         
De fremhævede medlemskategorier indgår i den samlede opgørelse af aktive voksne.    
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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    
      2014       3699     891 
          
 
Beretning for 2014 
 
Sæsonen 2014 blev på både godt og ondt et spændende og udfordrende år. 
Vi måtte lide den tort, at SKAT trak deres tilsagn om fritagelse for betaling af vandafgift tilbage, 
hvilket alene kostede os ca. 75.000 kr. Og Lenas beslutning om at flytte til Spanien i efteråret 
medførte udbetaling af et større beløb til opsparede overarbejdstimer og feriepenge.  
Herudover har vi måttet konstatere en væsentlig underbudgettering af udgifterne til el og vand, som 
ikke har taget højde for et forhøjet aktivitetsniveau i restaurationen. 
 
Sponsorindtægterne endte et pænt stykke under budgettet, hvilket dog til dels skjuler, at vi har fået 
finansieret mange små og større forbedringer gennem barteraftaler med vores sponsorer – og at vi har 
valgt at kontere øremærkede sponsorater direkte på de pågældende aktiviteter. Bestyrelsen overvejer 
derfor, hvordan vi kan synliggøre den reelle værdi af vore sponsorater gennem en ændret praksis for 
kontering af disse poster. 
 
Det lykkedes os at sikre den tilgang på 50 nye aktive voksne medlemmer, som vi havde budgetteret 
med, og det er en pæn fremgang i forhold til sidste år. Tilgangen blev dog realiseret senere end 
forventet, hvilket har påvirket kontingentindtægterne negativt i forhold til budgettet. 
I forbindelse med gennemgangen af årets regnskab kunne vores revisor konstatere, at vi igennem hele 
klubbens tid som grundejer har afskrevet på købsværdien af vore jorder - i direkte modstrid med de 
vedtagne regnskabsprincipper!  
 
Vi kan kun beklage, at dette ikke er opdaget tidligere, også selvom denne korrektion nu betyder at 
driftsregnskabet for 2014 forbedres med 100.000 kr.  
Reelt betyder denne fejlagtige praksis, at vi gennem mange år har opsparet en skjult reserve på knap 
2,4 mio. kr.  
Det vil ikke give mening at tilbageføre disse afskrivninger og dermed opskrive såvel aktiver som 
egenkapital, men vi vil i indeværende sæson gennemgå, om vores aktiver generelt er værdiansat 
korrekt.  
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Dette kan potentielt få betydning for vores muligheder for at udnytte det lave renteniveau til en 
omlægning af vores langfristede gæld og sikring af en større låneramme til at finansiere kommende 
projekter. 
 
Årets resultat blev alt i alt et beskedent overskud på 3.339 kr, hvilket set i forhold til et budgetteret 
overskud på tkr. 133 ikke kan anses for tilfredsstillende. 
 
Vore ansatte og vores udvalg fortjener dog ros for at have haft godt styr på omkostningerne, og 
bortset fra de allerede nævnte, har der ikke været de store overraskelser i 2014 regnskabet. 
 
 
Imidlertid er det bestyrelsens opfattelse, at størrelsen på årets resultatet i sig selv ikke er afgørende, 
idet vi som medlemsejet forening ikke skal honorere investorers krav om udbytte.  
Vores økonomiske succes bør snarere måles på vores fortsatte evne til at betale regninger til tiden. Og 
det kan vi! 
 
Det må derfor fremhæves, at vi, gennem en konsekvent prioritering af klubbens investeringer, igen 
har formået at realisere en fornuftig forbedring af klubbens likviditet, og det likvide beredskab giver 
følgelig ikke anledning til bekymring, hverken på kort eller længere sigt. 
 
Det skal også bemærkes, at vores bestræbelser for at udvikle det gode forhold til Halsnæs Kommune 
resulterede i, at byrådet i efteråret besluttede at indarbejde vores forslag om fritagelse for betaling af 
grundskyld i budgettet for 2015-18, hvilket vil medføre besparelser på over 60.000 om året fremover. 
Trods den stramme prioritering af klubbens investeringer, kan vi glæde os over at Bødkergården igen 
fremstår smuk og velholdt efter at Klubbens venner fik gennemført en tiltrængt overhaling af 
træværk, døre og vinduer og at klubstuen blev frisket op lige inden sæsonstart. 
 
Omlægningen af 3. hul blev også meget vellykket, og efter at græsset på dette hul igen voksede til, 
har banens stand været fortræffelig gennem hele sæsonen.  
Selv sommerens lange tørkeperioder medførte ingen alvorlige skader, og til forskel fra mange andre 
golfklubber omkring os, beviste vores bane igen sin imponerende evne til at opsuge selv store 
mængder regn uden at det går ud over den spillemæssige kvalitet. 
 
Årets sportslige højdepunkt var uden tvivl, da Lasse Jensen genvandt sit Tourkort efter et enkelt år på 
Challenge Touren. Lasses deltagelse på Europatouren gav os masser af positiv omtale allerede i hans 
første turnering, hvor han længe lå helt fremme i førerfeltet og til sidst endte på en flot 20. plads. For 
at støtte Lasses bestræbelser for at tilkæmpe sig en fast plads på Touren, har bestyrelsen godkendt at 
der afholdes en turnering i AGC i foråret, hvor klubbens medlemmer kan deltage og derigennem 
bidrage til at hjælpe Lasse på vej. 
 
På den sociale front, er vi stolte over, at klubbens juniorer for andet år i træk formåede at sælge 
mange flere Lillebror lodder til gavn for børn, der har det svært – end nogen anden golfklub i 
Danmark. Hædringen af denne indsats gav klubben megen positiv omtale, da H.K.H. Kronprisesse 
Mary glædede os ved at gæste Asserbo Golf Club for at overrække et flot diplom til vore juniorer. 
Diplomet er nu sat op på en stolpe ud for juniorrummet. 
Gennem de seneste år har vores greenkeepergård med Chefgreenkeeper, Steen Michael Petersen, som 
mentor gjort en beundringsværdig indsats for at hjælpe medborgere, der har haft svært ved at trænge 
ind på arbejdsmarkedet. Denne indsats blev af Halsnæs Kommune hædret ved at greenkeepergården 
blev kåret til Årets Virksomhedscenter 2014 ved en højtidelighed på Rådhuset. Der skal ikke herske 
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tvivl om at denne socialt rettede indsats har været med til at cementere det gode forhold til 
kommunen, hvilket vi alle kun kan være stolte over. 
 
Vi skylder vore medarbejdere en stor tak for et prisværdigt engagement, der brænder igennem deres 
virke.  
 
Og vi kan ligeledes igen glæde os over den store og uselviske indsats fra vore frivillige, som gør, at et 
medlemskab af Asserbo Golf Club fortsat er noget særligt. 
Denne indsats er en stor og motiverende kilde til inspiration for bestyrelsens virke. 
 
 
Strategi i praksis 
På det årlige bestyrelsesseminar i november fik bestyrelsen sat ord på den langsigtede strategi, der 
skal sikre vores fortsatte succes som uafhængig og medlemsejet golfklub. 
Helt overordnet, vil vi sikre, at den klub, vi alle kender og brænder for, også fremover vil give 
medlemmer og gæster den velkendte oplevelse af en Aktiv, Gæstfri og Charmerende golfklub. 
 
Denne strategi blev konkretiseret i at vi skal: 

• Fastholde det autentiske, charmerende og gæstfri indtryk af såvel bane, som klubhus, klubliv 
og service. 

• Fastholde en velholdt og udfordrende golfbane for klubgolferen med et konstant fokus på 
løbende kvalitetsforbedringer. 

• Fastholde det aktive klubliv i og omkring klubhuset i en velholdt Bødkergård, som giver lyst 
til at komme, lyst til at blive – og lyst til at komme igen. 

• Fastholde en service der tilfredsstiller medlemmer, gæster, sponsorer og andre interessenter. 
 
Da vores Klubchef, Arne Larsen, i god tid har meldt ud, at han ønsker at gå på pension til august 
2018, fik vi med Lenas fratræden en god anledning til at se på, om den nuværende organisation vil 
kunne sikre at vi efterlever denne strategi. 
 
Med henblik på at sikre et velplanlagt generationsskifte, blev det besluttet, at vi hen over de næste år 
gradvist implementerer en fladere ledelsesstruktur, hvor ansvaret for administration, service, sport og 
banedrift overdrages fra Klubchefen til en ledergruppe med ansvar for den daglige drift.  
 
Denne ledergruppe vil referere til et forretningsudvalg, som får beføjelser til at støtte ledergruppen i 
de daglige beslutninger indenfor gældende budgetrammer. 
 
 
Single Point of Entry 
Det er bestyrelsens overbevisning, at tilgængelighed, service og imødekommenhed overfor såvel 
medlemmer som gæster vil være afgørende for vores fortsatte succes. Det blev derfor besluttet at 
forbedre vores service overfor besøgende, således at de bliver mødt af en åben servicefunktion alle 
ugens dage, som det også kendes i mange andre klubber. På godt dansk har vi som arbejdstitel valgt 
at kalde dette koncept for ”Single Point Of Entry” (SPOE). 
I første omgang vil indgangen til Proshoppen blive bygget om for at skabe plads til en serviceskranke, 
hvor besøgende kan henvende sig i en udvidet åbningstid alle ugens dage. Servicefunktionen vil i 
2015 blive varetaget af Thomas Gorski, der er ansat som Serviceassistent fra februar 2015 – godt 
hjulpet af vores Klubpro og de unge mennesker, som han løbende har ansat. 
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I løbet af de næste par år, er det sigtet, at Sekretariat og Proshop skal lægges sammen i Proshop-
længen for at vi kan yde såvel gæster som medlemmer en service, der lever op til golfspillerens 
forventninger om kvalificeret og personlig betjening. Dette vil vi med denne løsning kunne sikre 
gennem en fleksibel udnyttelse af vore personalemæssige ressourcer, og samtidig vil vi kunne sikre 
en bedre vidensdeling imellem vore ansatte.  
 
Klubben vil i den forbindelse overtage og drive Proshoppen med personale, som er ansat af klubben.  
Baseret på de kendte omsætnings- og regnskabstal, vil salget i shoppen kunne bidrage positivt til 
klubbens økonomi, samtidig med at vi får en momsmæssig fordel i, at den momspligtige andel af 
vores omsætning vil stige, hvormed vi også kan opnå et større momsfradrag ifm. Udgifter til den 
generelle drift og vedligehold af Bødkergården. 
 
 
Gratis undervisning 
Det har de seneste år været en stor succes at tilbyde nye medlemmer gratis holdtræning som en del af 
deres medlemskab, og der har i bestyrelsen længe været et ønske om at dette tilbud kunne udvides til 
at omfatte alle klubbens medlemmer. 
 
Under forhandlinger med vores Klubpro blev dette ønske konkretiseret i et forslag om at såvel 
holdtræning som individuelle lektioner med vores Klubpro fremover skal være dækket af 
kontingentet – ligesom det er en naturlig del af et medlemskab i andre idrætsforeninger, at man kan 
deltage i træningen for at udvikle sine færdigheder og dermed glæden ved at spille golf. 
 
Udover de direkte fordele for medlemmer af Asserbo Golf Club, finder bestyrelsen, at forslaget 
medfører en væsentlig forstærkning af klubbens muligheder for at tiltrække og fastholde medlemmer, 
ligesom dette tiltag giver klubben mulighed for at positionere sig aktivt i forhold til andre golfklubber 
– specielt overfor privatejede golfbaner, hvor klubberne kun har ringe indflydelse på udviklingen. 
Bestyrelsen har derfor valgt at fremlægge et budgetforslag for 2015, som medfører at betaling for 
individuelle lektioner og holdtræning af klubbens medlemmer vil være inkluderet i kontingentet, og 
vores Klubpro er følgelig i gang med at udarbejde et program, der i videst muligt omfang giver 
mulighed for at deltage i træningen – uanset om man er pensioneret eller arbejdsramt, junior eller 
senior, begynder eller etableret medlem af klubben. 
 
Det skal bemærkes, at siden vi er den første golfklub i Danmark, der foreslår at indføre gratis træning 
for klubbens medlemmer, har vi ikke haft mulighed for at læne os op af erfaringer fra andre klubber, 
og programmet vil derfor givet skulle undergå tilpasninger undervejs, efterhånden som vi indhøster 
vore egne erfaringer. 
 
Den fri undervisning er i budgetforslaget finansieret gennem en beskeden ekstra kontingentstigning 
for samtlige medlemmer (aktive såvel som passive) – ud over den sædvanlige inflationsbestemte 
regulering. Det skal understreges, at bestyrelsen – selv med de foreslåede stigninger - fortsat anser 
klubbens kontingenter for at være konkurrencedygtige i forhold til andre klubber i det nære opland. 
Bestyrelsen håber selvfølgelig, at generalforsamlingen vedtager dette budgetforslag, idet vi anser det 
for et stort skridt i den rigtige retning, og vi forventer, at det vil være til stor gavn for såvel klubben 
som for de allerfleste af klubbens medlemmer.  
 
Skulle det imidlertid vise sig at vore erfaringer med gratis undervisning ikke lever op til 
forventningerne, vil det ikke være forbundet med større problemer at genindføre de nuværende 
koncepter fra næste sæson. 
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Insourcing vs Outsourcing 
Som det fremgår af denne beretning, ønsker bestyrelsen at styrke den direkte kontrol med klubbens 
udvikling igennem at insource flere områder, der traditionelt har været outsourcet til en forpagtende 
Pro. 
 
Der har ikke været fuld enighed i bestyrelsen om disse beslutninger, idet vores Hon. Kasserer, Erling 
Jensen, har argumenteret for det modsatte synspunkt, nemlig at det, hvis nødvendigt, vil være lettere 
at beskære omkostninger og reducere vores risici, hvis vi går den modsatte vej og outsourcer de 
områder, vi kan, heriblandt trænergerningen og serviceringen i ProShoppen. 
 
Imidlertid skal det understreges, at det resterende flertal i bestyrelsen netop har truffet disse 
beslutninger på baggrund af vore egne erfaringer med tidligere aftaler om at træning, drift af proshop 
og dermed servicering af medlemmer og gæster, har været outsourcet til en Pro, der har drevet sin 
egen forretning i klubben.  
 
Situationen har forandret sig ganske væsentligt efter at vi ikke længere står med en lang venteliste på 
potentielt nye medlemmer, og det er bestyrelsens opfattelse, at den traditionelle løsning med en 
forpagtende Pro ikke længere vil kunne honorere vores krav om fleksibilitet og engagement i service, 
fastholdelse og inkludering af nye medlemmer. 
 
Det er blevet nødvendigt at tænke fremadrettet og endda utraditionelt, hvis vi vil sikre Asserbo Golf 
Club som en uafhængig og medlemsejet golfklub – også på langt sigt, og vi har tiltro til, at den valgte 
strategi vil sikre, at et medlemskab af AGC også er attraktivt og spændende i tiden fremover. 
 
Erling har derfor meddelt, at han ikke ønsker at stå i vejen for denne strategi med et særstandpunkt og 
at han i al venskabelighed trækker sig fra bestyrelsen på den kommende generalforsamling. Vi 
beklager denne beslutning, men respekterer at det sker ud fra et ønske om at sikre fortsat enighed i 
bestyrelsen om den fremtidige strategi for Asserbo Golf Club. 
 
Vi ser frem til en livlig og konstruktiv debat på generalforsamlingen og håber at rigtig mange vil 
møde op og give deres mening til kende. 
 
 
 
UDVALGSBERETNINGER 2014 
 
Sponsorudvalget  
Sponsorudvalget for 2014 har bestået af Per Knudsen som formand og klubchef Arne Larsen. Mødeaktiviteten 
har i 2014 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 netop blevet forlænget med to år, dog i reduceret beløb. 
 
De mange aktiviteter har således medført et rimeligt resultat på kr 352.300,- i indtægter for året, dog 57.000,- 
under budget. Det skal tilføjes at der er oprettet diverse ”barter aftaler” som har givet en besparelse for et 
tilsvarende beløb. 
 
Den nye hjemmeside highligter nu klubbens sponsorer på en god måde og giver visualitet. 
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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, 
Men det er svært i Halsnæs at sælge større sponsorater. 
 
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. 
 
I 2014 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 2014 sammen med PR udvalget kørt videre med det nye 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 2014 
solgt 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 i 2014 afholdt to større koordineringsmøder, men dialogen i PR udvalget foregår hovedsalig via mails 
og per telefon. For 2015 er udvalget blevet tilknyttet Jesper Rønn, som har stor erfaring med salg og 
marketing. 
 
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 2014 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 har også udarbejdet koncepter og materialer for at tiltrække sponsorer og greenfeespillere. 
 
Antal besøgende greenfeespillere er steget en anelse på stor bane, men desværre faldet lidt på lille bane. 
PR udvalget vil i 2015 have mere fokus på par 3 banen, blandt andet med et nyt koncept:  Håndværker Golf. 
 
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, familier og til dem der kan skaffe nye medlemmer. 
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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 er blevet opdateret og med nyt look og flere 
features. 
 
Der er i sæsonen oprettet Mobile Pay i klubben. 
 
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 2014 i samråd 
med bestyrelsen udarbejdet en plan for mindre renoveringer og løbende forbedringer især på forsyningssiden 
med varmeanlæg både på Vejleholm og Bødkergården. 
 
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. Tak for det. 
 
I 2014 startede vi på etablering af en ny carport for buggies. Der er et behov for flere buggies i AGC, både fra 
greenfeegæster, men også fra medlemmer. 
 
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. For den kommende sæson er der afsat lidt midler til nye stole og havemøbler. 
 
I køkkenet er der indkøbt lidt forskelligt såsom fade, pander, gryder kaffekander og  nyt bestik. Der er 
gennemført de lovpligtige serviceeftersyn, samt eftersyn på slukningsmateriel. 
 
Der er planer om at opdele det gamle overdækkede udslagssted til depotrum og læskur med bænke. 
 
Der bliver opsat en hjertestarter i klubhuset eller i hytten foråret 2015. 
 
Der er udarbejdet en inventar og udviklingsplan for klubhuset, terrassen og gårdspladsen, rækkende et par år 
ud i fremtiden. 
 
 
Handicap udvalget 
Handicap udvalget består af Arne K Larsen, Niels Jørgen Eskildsen og formand Frank Larsen. 
Sæsonen 2014 har forløbet fint, der har ikke været de store problemer. 
 
Årsrapporten er blevet gennemført hvor nogen har fået et slag mere og nogen samme handicap for den 
kommende sæson. 
 
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. 
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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  
Ved nytår var der endnu ikke kommet sne og heller ikke nattefrost. Først omkring midten af januar måned 
noget koldere, omkring frysepunktet og nattefrost, og i slutningen af måneden mindre snemængder. Hele 
februar måned meget mild, 4-8 C om dagen og ingen nattefrost. 
 
Det milde vejr fortsatte i marts måned, meget lille nedbør og ret blæsende. Sommergreens taget i brug fredag 
d. 21.marts og de så rigtig gode ud, til glæde for os alle. 
 
Banen. Takket være den milde vinter var der ikke som i foråret 2013 svampeskader på greens og fairways. Det 
har betydet, at greens fra sæsonens start har været gode og spilbare. Dette gælder også fairways, der dog efter 
en beskeden forårsnedbør (meget tør april og kun rigelig regn i begyndelsen af maj ) allerede i begyndelsen af 
juni måned var noget afsvedne. 
 
Imidlertid bedredes tilstanden i løbet af juli måned, og i høj- og eftersæson har banens standard været god. 
Den påbegyndte omlægning af 3. hul blev færdiggjort i april med pålægning af rullegræs på det nye teested, 
tilsåning af det ryddede areal samt etablering af trappe. Desuden blev der anlagt 3 runde bunkers i venstre side 
af fairway i afstand 220, 240 og 260 m fra teestedet. Efter ibrugtagning af hele hullet kan konstateres, at 
omlægningen har været vellykket – et flot og spændende hul. 
 
Derimod blev den påtænkte omlægning af greenen på hul 11 ikke gennemført i 2014 som planlagt. 
I oktober blev alle fairways eftersået med en blanding af rødsvingel og rajgræs ved entreprenør. 
Det omfattende stormfald i efteråret 2013 blev opgjort i løbet af vinteren og færdighåndteret i foråret 2014. 
 
Klubben har omkring 1.maj indkøbt DGU-programmet ”Golfspilleren i centrum”, der gennem spørgeskemaer 
til såvel gæster som medlemmer giver et billede af klubbens serviceniveau på alle felter (banen, proshop, 
restaurant m.m.) Banen har fået gode karakterer og udvalget benytter disse data til forbedringer. Et af emnerne 
var ringe skiltning for gæster ved hytten. Det problem er nu blevet løst. 
 
Personale.  Bemandingen på Vejleholm har som tidligere omfattet 2 fastansatte og 1 elev samt 4 løstansatte 
heraf 2 med løntilskud. Herudover har klubben i samarbejde med kommunen beskæftiget et antal 
langtidsledige i arbejdsprøvning, ved forskellige arbejdsopgaver. 
 
I efteråret blev AGC greenkeepergården af Halsnæs kommune kåret som ”Årets virksomhedscenter 2014” for 
den store indsats på området med praktikanter i job. 
 
Vejleholm.  Der er installeret en længe tiltrængt udsugning på værkstedet. Det gamle oliefyr fra 1974 er 
skrottet og erstattet af en ny varmepumpe.  
 
Baneudvalget har i løbet af året afholdt fem møder. Udvalgets budget har i 2014 været 2.900 t.kr som i året 
forinden, og det er ved stram styring lykkedes at holde rammen. 
 
Jørgen Buch-Jepsen 
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Juniorudvalget 
 
 
 
AGC juniorer har igen i 2014 haft 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 klarede netop 
skærene og forblev i 2. division.  
 
Karen er nu fast ”mand” på dameholdet i 1. division og var med til at 
sikre, at holdet vandt deres pulje og spillede om oprykning tilbage til 
elitedivisionen. Desværre svigtede oprykningen med mindst mulige 
margen, idet der var omspil mod Køge. Daniella har gået caddie for Julie i kamp-weekenderne og har 
fået sin første ”snusen” til klubbens damehold, hvor forhåbentlig hun sammen med Anna fremadrettet 
bliver faste spillere.  
 
Vi har haft et hold i Sportsjournalisternes holdturnering, der bestod af Joachim, Oliver og Stende. 
Holdet gik desværre ikke videre fra indledende runde.  
Vi har haft 2 U16B-hold, der desværre heller ikke kom videre fra indledende runde, men som har 
høstet god erfaring til næste år. John’s hold bestod af: August, Mathias, Lucas S og Christian som 
reserve og Claus’ hold bestod af: Casper, Sebastian og Marius.   
 
Så har vi har haft 2 stk. Minihold. Det ene hold, Mini 1 med holdkaptajn Stefan, der bestod af 
Nicoline, Anna, Casper C og Gustav gik desværre ikke videre fra indledende runde, men s det andet 
hold, Mini 3 med holdkaptajn Therese, der bestod af Andreas, Daniella og Christine, vandt deres 
pulje og gik videre til finalen, hvor de desværre måtte se sig til takke med en sidsteplads, men med en 
stor oplevelse rigere. 

I Venskabsmatchen mod Mølleåen og vores ny venskabsklub, Furesø, løb Asserbo for 4. år i træk 
med den samlede sejr. Pts’ene fordelte sig med hele 61 til AGC, 39 til Mølleåen og 28 til Furesø. Et 
imponerende resultat, som vi er meget stolte af. Venskabsmatchen er en både hyggelig og stor 
sportslig begivenhed, der giver vores spillere, der på vej til de store ranglisteturneringer, mulighed for 
at dyste på et venskabeligt plan.  

Ligesom i Venskabsturneringen blot på Par 3 banerne, gjorde Asserbos nyere juniorer sig flot 
gældende med AGC’s juniorer som samlet vinder. 
Ryder Cup mod HGC blev i efterårsferien spillet i AGC i et nyt set up: der blev spillet 3 foursomes 
og 9 singler. Der var deltagelse af både de ældre elitejuniorer og yngre juniorer og tilsammen vandt 
AGC 7,5-4,5 over en stærk opstilling fra HGC. FLOT! 
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Af individuelle præstationer skal nævnes følgende: 
Elitejuniorerne, der i løbet af sæsonen spiller næsten ugentlige ranglisteturneringer i det ganske land, 
har haft pæne – ikke prangende – resultater i 2014.  
 
Nævnes bør: 
Joachim Andersen: delt 3. plads i Solvognspokalen i Odsherred 
Robert Nørgaard: 3. plads i Royal Copenhagen Cup i KGK 
Lauritz Fredgaard: 4. plads i Gilleleje Junior Open og 2. plads i Rungsted Callaway Cup 
Victor Sidal Svendsen: delt 6. plads i AGC Taylor made/Adidas Junior Cup 
Karen Fredgaard: 2. plads i AGC Taylor made/Adidas Junior Cup, 1. plads i Solvognspokalen og delt 
2. plads ved slagskvalifikationen til DM i hulspil på Scandinavian. Karen er netop udtaget til 
juniorlandsholdets udviklingstrup.  
 
Lucas Johansen: nr. 7 på Order of Merit i JDT U19 i Distrikt 4. De 8 bedste gik videre til Super Cup 
med overnatning i 3 dage i efterårsferien, hvor de spillede på Værløse, CGC og Rungsted i Ryder 
Cup-format mod de øvrige Distrikter i Danmark. Sammen med sin makker vandt Lucas sin foursome 
og fourball, men tabte sin single og samlet fik Distrikt 4 sidstepladsen, men super sjovt og lærerigt for 
Lucas at være med. 
 
Casper G, Phillip P og Sebastian G har alle haft top-10 placeringer i afdelinger af JDT U14 og 
Daniella i AON Girls Only Tour. 
 
Derudover har vi i år sendt flere af juniorerne, der er godt på vej ned i hcp. ud i et par ”rigtige” 
rangliste-turneringer i Hillerød (hvor det traditionen tro styrtede ned!) og i Søllerød, hvor spillerne 
prøvede kræfter med slagspilsformatet, som er den turneringsform, som alle på sigt skal kunne begå 
sig i. Resultaterne var varierende, men indsatsen skal ses som en del af indlæringsprocessen.  
Phillip P vandt stableford-mesterskabet, der blev spillet under vores sommerlejr i Araslóv og Joachim 
Andersen og Karen Fredgaard blev hhv. drenge og pigeklubmestre.   
 
Så har vi jo sagt farvel til Lena, som har været en stor del af opbygningen af AGC-JA, og mange af 
juniorerne – måske især de mindste – har haft kæmpe glæde af Lenas vindende væsen og dygtige 
måde at lære fra sig på. Lena vil blive savnet i AGC-JA – ikke mindst også i forbindelse med 
Lillebror-indsatsen, som jo gjorde, at vores sæson 2014 blev ekstraordinært kronet med besøg af 
H.K.H. Kronprinsesse Mary i forbindelse med hædringen af os som den juniorafdeling i Danmark, 
der – igen - havde solgt flest lodsedler i Lillebror-lotteriet. Den indsats skal bare gentages næste år! 
 
Vores forventninger til 2015 er primært, at vi fortsætter med at udvikle det gode træningsmiljø, vi har 
AGC-JA således, at flere ønsker at være en del af AGC-JA og således, at vi fastholder flest mulige til 
sporten og det at gå til golf. Vi vil bestræbe os på hele tiden at udvikle vores træningstilbud og variere 
træningsmulighederne mest muligt således, at vi både tilgodeser bredden og eliten.  
 
Vi skal have flere af de nye ”igennem systemet” så man hurtigst muligt, men på forsvarlig vis, 
kommer ud at spille på stor bane, og dermed er med til at hente flere fine sportslige resultater til 
AGC.     
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Eliteudvalget 
 
 
Herrerne: 
Førsteholdet: Holdets klare målsætning for 2014 var oprykning til 1. division.  
 
AGC råder over en solid bruttotrup, der består af rutinerede elitespillere, 
landsholdspiller og unge elite-juniorer, der er vant til at spille på ”rangliste-
touren”. Holdet formåede dog ikke at nå til slutspillet, og måtte kæmpe for at 
bevare sin plads i 2. division. Men holdet ser optimistisk på 2015, hvor man 
igen har som målsætning at rykke op i 1. division.  
 
Bruttotruppen er stort set den samme, i det dog et par af holdets rutinerede elitespillere har meldt fra, 
men det er holdets og holdkaptajn, Kristian Ravns indtryk, at man har lært meget af de sidste 2 
sæsoner, hvor elitejuniorerne har været en fast bestanddel af holdet, og deres udvikling de seneste år, 
gør, at holdet tør have nævnte målsætning. 
 
Anden holdet kom i 2014 sæsonen i en hård pulje med stærke modstandere i Danmarksturneringen. 
Holdet kæmpede bravt og fik vundet 2 ud af 6 kampe, men dette resultat var ikke tilstrækkelig for at 
forblive i 3 division og derfor spiller holdet i 4 division i 2015. Målsætningen for holdet er klart at 
oprykke til 3 division i igen.  
 
Damerne:  
Damerne rykkede i 2013 ned i 1. division, og efter en årrække i den fineste række med stort set 
samme modstandere var det faktisk ”rart” at få nogle nye modstandere og spille nogle andre baner. 
Holdet, der bestod af LET-spiller Julie, PRO-spiller Lena, rutinerede elitespillere Mette, Mira, Marie 
L, Marie B, Louise og med tilgang af Heidi samt juniorelitespilleren Karen klarede sig super fint og 
præsterede at placere sig som nr. 1 i pulje Øst med den konsekvens, at der skulle spilles om 
oprykning tilbage til Elitedivisionen.  
 
Det foregik i september – uden Julie, der spillede på LET – på Frederikssund mod Køge. Kampen var 
tæt og meget spændende, idet den ordinære kamp sluttede lige, og der skulle spilles omspil. Én spiller 
mod én spiller – hulspil indtil en vinder er fundet. Valget faldt på Lena fra AGC og fra Køge var det 
naturligvis den meget rutinerede, tidl. LET-spiller, Christina Kuld, der skulle spille.  
 
Desværre tabte Lena på første hul, men en stor erfaring rigere. Holdet er således fortsat i 1. division i 
2015 – et faktum, som holdet, der siden september 2014 er blevet meget smalt, idet Mette, Mira, og 
Heidi har meldt fra, er glad for. Målsætning for 2015 er da således også at forsøge at gøre sig pænt 
gældende i 1. division. Pernille F er nyudnævnt holdkaptajn.   
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Begynderudvalget  
Begynderudvalget består af: Charlotte Malling (Formand), Annette Gajhede, Anne-Lise Andreasen 
og Peer Klareskov.  
 
Christa Randskov, som har været tovholder i Tirsdagsmatchen igennem 14 år, har nu valgt at trække 
sig tilbage. Vi takker for de mange år og for en fantastisk indsats og godt samarbejde. 
Desuden er vi i tæt samarbejde med vores Pro'er. Derved kan vi tilstræbe at skabe den bedste start 
for vores nye medlemmer i klubben. 
 
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 inden 
for golf sporten. 
 
Nøgleord: 

 Tryghed 
 Synlighed 
 Glæde ved golfspillet 
 Fastholdelse 

 
Og naturligvis altid være bevidst om AGC's kerneværdier: 

� Aktiv 
� Gæstfri  
� Charmerende 

 
Gennem hele sæsonen har der været stor tilslutning til klubbens tirsdagsmatch og vi fra 
begynderudvalget, har nydt hver tirsdag og glæder os meget til en ny sæson med mange flere nye 
medlemmer. 
 
Ca 30 ny-golfere og 5-7 hjælpere er mødt op hver tirsdag og der er blevet spillet masser af golf, 
snakket en masse golf og ikke mindst hygget gevaldigt. 
 
Vi fortsætter naturligvis i 2015 og første match bliver d. 21.4.15. Alle med hcp >36 er mere end 
velkommen.  "Same procedure as last year" 

 
Rekrutteringsudvalg: 

I 2014 har vi som noget nyt oprettet et Rekrutteringsudvalg.  
Dette udvalg består af William Grahn, Annie Christensen og Charlotte Malling Olsen. 
 
Udvalgets vigtigste opgave har været at skaffe nye medlemmer til AGC.  
Der har været mange nye tiltag og et enkelt "gammelt". For naturligvis har vi i 2014 fortsat haft 
åbent hus hver søndag og igen i år, har der været mange potentielle golfere som er mødt op hver 
søndag og blevet taget godt imod af AGC hjælpere og ambassadører. 
Og netop ambassadører er et af de nye tiltag i AGC som er oplevet meget positivt. 
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En ambassadør er et AGC medlem som brænder for AGC og golf, og som netop gerne vil bringe 
denne glæde videre, i og udenfor AGC.  Aktuelt er der 10 ambassadører som blandt andet kan 
kendes på de grå/hvide anorakker med AGC-logo.  
Endvidere har der også i år været rigtig mange frivillige hjælpere som har ydet en stor indsats til 
Tirsdagsmatch og Åbent Hus. Stor tak til alle. 
 
Som nye tiltag vi havde i 2014 kan der nævnes: 

� Stand på Krudtværksfestival 
� "Tag en ven med" på banen 
� "Member get Member" kampagnen 
� Stor PR i "Gulvmåtten" og Ramløse Guiden 
� Aktiv brug af Facebook 

 
Samlet set har vi fået  
Over 100 nye ansigter i klubben. Fordelt på juniorer og seniorer, ordinære og 

prøvemedlemskaber. 

Absolut ikke noget dårligt resultat, og det vi er glade for. 
 
Men selvom vi er glade og vinteren er over os, så går vi ikke i hi. Hverken Rekrutteringsudvalget eller 
Begynderudvalget. Vi arbejder videre på nye ideer og tiltag for 2015. Og allerede nu er der mange 
spændende ting på bedding. 
 
Hold øje med hjemmesiden og facebook og se hvad der sker i de to udvalg og skulle du have lyst til 
at være en del af dette spændende miljø, er du velkommen til at kontakte os. Enten i sekretariat 
eller til Charlotte Malling på mail: luttemalling@hotmail.com 
 
Mange golfhilsner  
Charlotte Malling 
 
 
 
Turneringsudvalget 
 
Årets klubmestre blev: 
 

• Damer   Heidi Sylvest 
• Herrer   Søren Moldow 
• Junior Piger  Karen Fredgaard 
• Junior Drenge  Joacim Valdemar Andersen 
• Mid-age damer  Heidi Sylvest 
• Mid-age herrer  Christian Tvede 
• Senior damer  Inge Buchmann 
• Senior herrer  Jørgen Anderson 
• Veteran damer  Birgit Munk 
• Veteran herrer  Peter Wille 
• Begyndere  Inga Bogø Jensen 
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I Turneringsudvalget har vi i 2014 igen haft fokus på at få flere spillere til at deltage i turneringerne.  
 
9 hullers turnering sideløbende med 5 af vores etablerede turneringer har igen i 2014 været spillet. 
Desværre har der ikke været den store tilslutning til disse 9 hullers turneringer. Vi har dog i TU 
besluttet at fortsætte, med disse turneringer, i sæson 2015. 
 
Vores målsætning for 2014 var en 10 % stigning i deltagelsen i klubbens turneringer. Dette mål har vi 
desværre ikke nået, men vi har haft nogenlunde samme antal spillere til start som vi havde i sæson 
2013.  
 
Som konsekvens af dette har vi for sæson 2015 reguleret en del af vore turneringer lidt ned, således at 
deltager antallet er mere realistiske. Til gengæld kan vi så få banen åbnet op, for almindeligt klubspil, 
lidt før. 
 
Igen i år har Greenkeepernes Hævn været den i særklasse mest populære turnering. Denne turnering 
havde igen i år venteliste i brug, og ifølge Turnerings lederen var der overtegnet allerede samme dag 
som tilmeldingen startede. 
 
I den forbindelse skal Onsdagsturneringerne også nævnes i disse populære turneringer deltager der 
hvert år ca 125 af klubbens medlemmer.  
 
Asserbo pokalen blev for første gang afviklet som en 54 hullers elite rangliste turnering. Turneringen 
var tællende både til AON, Titleist og World Amateur Golf ranglisterne. Der stillede et rigtig stærkt 
felt op til start og det strålende vejr var med til at banen fremstod perfekt. Flotte fairways og 
lynhurtige greens. Der kom rigtig mange positive tilbage meldinger fra spillerne. 
 
Stor ros til greenkeeperne for et godt arbejde, og lige ledes et godt samarbejde op til turneringen. 
Rent sportsligt var turneringen også en succes ikke mindst for Asserbo idet 2½ Asserbo spillere var i 
top 3. Hos herrerne blev Victor Henum nr. 2 og Søren Moldow nr. 3 og hos damerne blev Julie Tvede 
runner up. Vindere blev John Axelsen fra Sorø GK og Caroline Depping Christensen fra Hillerød GK 
i henholdsvis -14 og par. Igen i sæson 2015 vil Asserbo Pokalen blive spillet som elite rangliste 
turnering. 
 
Arbejdet i TU har året igennem fungeret meget tilfredsstillende og deltagere i udvalget er fortsat: 
Frank Melbrandt(formand), Peter Jacobsen (bestyrelses rep), Henrik Fogtmann, Flemming Jacobsen, 
Vibeke Lund og Gerd Stafanger. 
 
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. 
 
Ligeledes har samarbejdet med sekretariatet og restauranten fungeret meget tilfredsstillende. 
 
Udvalgsturneringen havde mange deltagere, og klubbens formand takkede klubbens mange frivillige 
hjælpere for deres indsats i 2014. 
 
Afslutningsvis vil Turneringsudvalget rette en stor tak til alle vores frivillige hjælpere, Turnerings 
ledere og assistenter, der hen over året har ofret weekend timer til gavn og glæde for klubbens mange 
turnerings spillende medlemmer. 
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Regnskabsberetning for 2014 
 
Generelt 

Der er ingen ændringer i praksis ved aflæggelsen af årsrapporten for 2014 i forhold til 2013. 
Dog skal det bemærkes, at vi har konstateret en fejl i tidligere regnskabers afskrivninger på vore 
jorder. Denne fejl er rettet i 2014 regnskabet og fremover. 
 
Regnskabsopgørelsen 

Regnskabsresultatet for 2014 resumeres nedenstående således: 
 

Beløb er anført i tusinde kr.  2014 2014 2013 

    Real. Budget Real. 

 

Indtægter    8.300 8.320 8.309 
Omkostninger   7.274 7.094 7.019 
Resultat før afskrivninger   1.026 1.226 1.290 
Afskrivninger        614     704     726 
Finansielle poster, netto       408     388     426 
Nettoresultat     +     3  + 134 +  138 
 

Som det fremgår ovenstående udviser årets nettoresultat et overskud på kr. 3.338,- som 
hovedsageligt skyldes, at den samlede indtægtsside afviger minimalt fra det budgetterede med 
ca.20.000 kr., medens de samlede omkostninger blev 110.000 kr. større end det budgetlagte. Der vil 
nedenstående nærmere blive redegjort for sammensætningen af de foreliggende afvigelser.  
 
Et overskud på kr. 3.338 mod forventet kr. 134.000 er selvsagt ikke tilfredsstillende, men skyldes 
hovedsageligt forhold som klubben ikke selv er herre over, og så må vi glæde os over at vi fortsat 
nedbringer den langsigtede gæld og forbedrer likviditeten. 
 

Indtægter   

 

De realiserede kontingentindtægter for 2014 blev 46.000 kr. mindre end det budgetlagte, medens 
indskud for nye medlemmer realiseredes med en afvigelse på 16.000 kr. i forhold til budgettet for 
2014. Se note 1 til regnskabet. 
 
Greenfee og gæstearrangementer blev realiseret på samme flotte niveau som 2013 med en 
afvigelse på blot 8.000 kr. i forhold til det budgetterede. Med en nettoindtægt på kr. 997.000 giver 
det en væsentligt bidrag til klubbens drift og udvikling, og de mange gæstespillere og arrangementer 
skaber herudover en betydelig meromsætning i restauranten til glæde for vores forpagter. 
Se iøvrigt note 2 til regnskabet. 
 
Sponsorindtægterne blev realiseret med en mindre indtægt på 75.000 kr, og endte et pænt stykke 
under budgettet, hvilket dog til dels skyldes, at vi har fået finansieret mange små og større 
forbedringer gennem barteraftaler med vores sponsorer – og at vi har valgt at kontere øremærkede 
sponsorater direkte på de pågældende aktiviteter, sidstnævnte androg kr. 41.000.  
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Fremover vil de forventede øremærkede sponsorater fremgå af budgettet.  
 
Brutto indbragte sponsorindtægterne 357.000 kr. til klubben og hovedsponsoraftalen med NORDEA 
er fortsat gældende, idet aftalen i 2015 er blevet forlænget frem til 2016, dog på lidt ringere vilkår 
end tidligere. 
Se note 3 til regnskabet. 
 
Turneringsudvalget realiserede sine indtægter næsten svarende til det budgetlagte med 154.000 kr. 
Omkostningerne i forbindelse med de afviklede turneringer afveg fra det budgetterede med en 
merudgift på ca. 50.000 kr. Netto realiserer udvalget således en merudgift i forhold til det 
budgetterede på ca. 35.000 kr. Se note 4 til regnskabet.      
  
Juniorafdelingen har realiseret egenbetaling stort set svarende til budgettet. Herudover er tilført 
øremærkede sponsorater på 31.000 som ikke var budgetlagt jfr. bemærkninger runder 
sponsorudvalget. 
 
Fremover vil de forventede øremærkede sponsorater blive optaget i budgettet 
Omkostningerne er på niveau med det budgetterede, så juniorudvalget realiserer samlet en 
afvigelse fra det budgetlagte med 31.000. 
Se note 11 til regnskabet. 
 
Trænerudvalget har realiseret et resultat, som overstiger det budgetlagte med ca. 28.000 kr. Salget 
af træningstimer har indbragt indtægter på 229.000 kr., medens der er udbetalt bonus for samme 
med ca. 107.000 kr. Årets resultat på salget af træningstimer er stadig under det budgetlagte, og 
herudover er der afholdt udgift til opsparede timer og feriepenge i kraft af at klubbens pro assistent 
opsagde sin stilling og fratrådte 1, november for at flytte til Spanien. Se note 12 til regnskabet. 
 
Omkostninger 

 

De samlede omkostninger i regnskabet for 2014 blev på i alt ca. 7.274.000 kr., hvilket er en afvigelse 
fra det budgetlagte med 180.000 kr. 
 
Vi måtte lide den tort, at SKAT trak deres tilsagn om fritagelse for betaling af vandafgift tilbage, 
hvilket alene kostede os ca. 83.000 kr. og ekstratimer og feriepenge til Pro assistent kostede ca. 
40.000 kr. ud over det budgetlagte. 
 
Herudover har vi måttet konstatere en væsentlig underbudgettering af udgifterne til el og vand, som 
ikke har taget højde for et forhøjet aktivitetsniveau i restaurationen. 
 
Udgifterne til klubbens sekretariat og administration har samlet andraget ca. 1.538.000 kr., hvor 
lønudgifterne har andraget ca. 1.089.000 kr., hvilket er ca. 5.000 kr. lavere end budgetteret.  
Klubben har 1. april 2014 ansat egen rengøringsassistent og der er budgetmæssigt flyttet kr. 70.000 
fra Bødkergården til sekretariat m.v. idet lønudgift afholdes her. 
 
Øvrige administrationsudgifter har andraget ca. 470.000 kr. Sammensætningen er nærmere 
beskrevet i note 6 til regnskabet.  
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IT-udvalget har udgifter på samlet ca. 130.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 7 
til regnskabet. I forhold til det budgetterede er der tale om en mindreudgift på ca. 6.000 kr. 
 

PR-udvalget har udgifter på samlet ca. 52.000 kr. Sammensætningen er nærmere beskrevet i note 8 
til regnskabet. Udvalget har bl.a. gennem 2014 arbejdet med at øge synligheden af AGC gennem et 
forstærket PR-arbejde, Åbne Hus arrangementer hver søndag m.v.  
 
Husudvalget/Bødkergården holder sig stort set inden for budgettet når der henses til at løn til 
rengøring er flyttet til sekretariat m.v. 
 
De samlede udgifter, som er realiseret i 2014, andrager 754.000 kr. og er nærmere specificeret i 
note 9 til regnskabet.  
 
Årets resultat er påvirket af flere afvigelser i hver sin retning. Der er som tidligere nævnt 
merudgifter til el, vand og varme omkring i forhold til budgettet på ca. 72.000 kr. Der er en 
besparelse på udgiften til reparationer og vedligehold på ca. 50.000 kr.  
 
Baneudvalget realiserer et resultat, som er ca. 44.000 kr. mere end det budgetlagte på i alt 
2.904.000 kr.  
Løn- og personaleomkostninger har andraget netto 1.835.000 kr. Der er i 2014 modtaget kr. 346.000 
i lønrefusion fra kommunen som kompensation for den store indsats greenkeeper m.fl. udfører og 
bidrager til at sørge for at færre mennesker ender livsvarigt udenfor arbejdsmarkedet – en indsats 
som velfortjent førte til at Asserbo Golf Club i 2014 blev årets virksomhedscenter. 
 
Udgifterne til banens drift har andraget ca. 675.000 kr. og indeholdt heri er føromtalte vandafgift til 
staten med kr. 83.000. Leasingafgift for TORO Groundmaster anskaffet i 2013 andrager 99.000 kr. 
som ligeledes er indeholdt i udgift i ovennævnte udgift over banens drift. 
 
Vedligeholdelsen og driften af materiellet har andraget ca. 378.000 kr., medens udgifterne omkring 
drift af Vejleholm m.v. udgjorde ca. 120.000 kr. Administrationsudgifter vedr. området har andraget 
67.000 kr. Samlede udgifter i 2014 udgør herefter ca. 3.047.000 kr. incl. leasing. 
 
Eliteudvalget har realiseret omkostninger på brutto ca. 162.000 kr. og netto ca. 154.000 kr. grundet 
et navngivet sponsorat på en enkelt spiller. 
 
Sammensætningen af udgifterne er nærmere specificeret under note 10.  
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Afskrivninger 

 

Årets afskrivninger på AGC’s aktiver har andraget kr. 614.000, mod budgettets forudsætning på 
704.000 kr. 
 
I forbindelse med gennemgangen af årets regnskab blev konstateret, at vi igennem hele klubbens 
tid som grundejer har afskrevet på købsværdien af vore jorder - i direkte modstrid med de vedtagne 
regnskabsprincipper. Det er ændret nu fra 2014 og har forbedret regnskabet med ca. 100.000 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. 408.000 kr., hvilket stort set 
svarer til budgettet. 
 
 

Balancen   

 
Primo 2014 udgjorde den fri egenkapital 1.724.797 kr.,  
Ved årets afslutning var de tilsvarende tal for den fri egenkapital på 1.728.135 kr. og den samlede 
egenkapital på 7.078.135 kr. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres således: 
 
Overførsel af årets resultat     
    +3.338  
 

Ændring i egenkapital   +3.338      
 

Likviditet     

Årsrapporten indeholder en pengestrømsopgørelse over de seneste 2 år, som viser, at AGC’s 
samlede likviditet ultimo 2014 androg i alt -596.000 kr., en forbedring på ca. 118.000 kr. i forhold til 
situationen primo 2014. Se note 21 til regnskabet samt pengestrømsopgørelsen og kortfristet gæld.  
 
 
 

Investeringer i 2014   

 

Investeringsmæssigt er der i 2014 anvendt ca. kr. 110.000, fordelt med ca. 81.600 kr. på klubbens 
ejendomme, ca. 20.500 kr. på baneanlægget, og klubbens maskinpark, ca. 7.400 kr. 
Se noterne 15, 16 og 19.  
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Bemærkninger til budget 2015. 
 

 

Resultat 

 

Budgetforslaget for 2015 udviser et forventet overskud for dette regnskabsår på 121.000 kr. 
nogenlunde svarende til niveauet for 2014 budgettet, men budgettet indeholder en markant 
nyskabelse, idet der foreslås indført fri træning for medlemmerne, som betales via en beskeden 
ekstra forhøjelse af kontingentet – ud over den generelle inflationsregulering. 
 
Indtægter 

 

Den samlede indtægtsside i budgetforslaget for 2015 for Asserbo Golf Club andrager i alt 8.247.000 
kr. Indtægtssiden er således 73.000 kr. mindre end budgettet for 2014, og skyldes bortfald af 
indtægter for salg af lektioner, idet fri træning bliv er en del af medlemsskabet og dermed betales 
via kontingentet. 
 
Indtægterne fra kontingenter, indskud og skabsleje, som er AGC’s hovedindtægtskilder, er 
budgetlagt med 6.332.000 kr. Budgettet indeholder en kontingentforhøjelse for alle aktive såvel 
som passive medlemmer for dels at tage højde for den almindelige prisudvikling samt ikke mindst 
for at skabe finansiering for indførelse af fri træning, som isoleret set koster ca. kr. 160.000 i kraft af 
bortfald af indtægter for salg af lektioner. 
 
Kontingenter fremgår af nedenstående tabel 
 

  Forslag 
Kontingenter 2014 2015 
   
Aktive Juniorer under 9 år 875  1.050  
Aktive Juniorer 1.750  1.950  
Aktive Ynglinge 2.550  2.750  
   
Aktive Seniorer, fuldtid 7.100  7.400  
Aktive Seniorer, ugedag 6.100  6.400  
Passive 1.100  1.250  
   
Startpakker, Junior 100  100  
Startpakker, Voksne 500  500  
Prøvemedlemmer, Junior 300  300  
Prøvemedlemmer, Senior 1.500  1.500  
Indskud 2000 2000 
   

 
 
Kontingentindtægterne indeholder en forventet tilgang forholdsvis fordelt over månederne april - 
september med bl.a. 50 nye aktive seniorer. Da tilgangen i 2014 har andraget 51 medlemmer, og da 
der igangsættes en række nye offensive tiltag og initiativer i løbet af 2015 med henblik på at øge 
medlemstallet i til AGC, skønnes det, at den forventede tilgang af nye medlemmer er et rimeligt 
pragmatisk skøn.  
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På trods af den positive tilgang af nye medlemmer i 2014 er økonomien i AGC fortsat under pres og 
det forstærkes her i 2015 med det forhold, at flere medlemmer end sædvanligt - helt præcist 15 
juniorer og 67 seniorer - ved årsskiftet 2014/15 har valgt at stoppe medlemskabet af klubben. 
 
Både omkring greenfee- og sponsorindtægterne, som er budgetlagt med henholdsvis netto 
1.039.000 kr. og 331.000 kr., er der taget skyldigt hensyn til de realiserede regnskabstal i 2014, som 
har andraget henholdsvis ca. 996.000 kr. i greenfee og 265.000 kr. i sponsorindtægter. Som det ses 
af tallene, forventer bestyrelsen, at AGC vil kunne fastholde sit genvundne niveau i 
greenfeeindtægter på netto ca. 1. mio. kr. pr. år. 
 

Omkostninger 

 

De samlede omkostninger i budgetforslaget for 2015, før afskrivninger og renter, andrager i alt 
7.145.000 kr. Budgettallet for 2014 andrager til sammenligning 7.094.000 kr. På omkostningssiden 
opererer AGC således kun med en udgiftsstigning på ca. 0,7%, hvilket er langt mindre end de 
forventede årlige prisstigninger i 2015. 
 
Udvalg    

 

Som nævnt under indtægtssiden forventes sponsorudvalget at bidrage positivt med i alt 331.000 kr. 
Turneringsudvalget opererer med indtægter fra turneringer med 140.000 kr., medens de sam-lede 
udgifter i forbindelse med udvalgets virksomhed andrager 212.000 kr. Turneringsudvalgets 
virksomhed resulterer således i en samlet udgift og budgetramme på 72.000 kr. for 2015. 
 
Baneudvalgets budget for 2015 andrager 2.921.000 kr.  Beløbet er på niveau med forbruget 2014, 
som androg 2.948.000 kr. Lønudgifterne for 2015 er for baneudvalget budgetlagt med 1.822.000 kr. 
men vil blive forøget med kommunalt løntilskud i det omfang der visiteres arbejdskraft som led i 
aktiv arbejdsmarkedsindsats. 
 
Udgifterne til banens drift er med 453.000 kr., medens vedligeholdelse og drift af materiel er 
budgetlagt med 400.000 kr – indeholdt heri er kr. 40.000 for vandafgift til staten. I baneudvalgets 
budget er medregnet en leasingudgift til den klippemaskine, som i 2013 blev leaset for 7 årig 
periode med en årlig udgift på ca. 99.000 kr. til følge. Området, som er AGC’s største løbende 
driftsudgift, er stærkt effektiviseret siden 2012 gennem en omlægning af mandskabsbemandingen, 
arbejdsgange, forbedrede ”oppetider” på maskinel m.v. Den faste bemanding på 
greenkeepergården andrager 2 personer og 1 elev. I hovedsæsonen øges denne bemanding i 
forhold til behovene for opgaveudførsler.     
 
Bødkergården er budgetlagt med samlede udgifter på 746.000 kr., hvilket er på niveau med forbrug 
2014.  Bødkergården omfatter bl.a. udgifter til rengøring, forsikringer, el, vand og varme m.v.  I 
forhold til budget 2014 er AGC nu, i lighed med andre klubber i kommunen, fritaget for betaling af 
ejendomsskat, hvilket betyder en besparelse på ca. 60.000 i forhold til 2014, omvendt har vi måttet 
opskrive udgift til el og vand p.g.a. forhøjet forbrug i restauranten. 
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Udgifterne til drift af klubbens sekretariat er budgetteret til i alt 1.528.000 kr og er på niveau med 
forbrug 2014.  Bemandingen i sekretariatet omfatter ca. 1,7 fuldtidsansat. Herudover afholdes 
lønudgift til egen rengøringsassistent ligeledes på dette kontoafsnit.   
 
 
IT-udvalget er budgetlagt med en udgift på 136.000 kr., hvilket svarer til budget 2014. Udgifterne 
omfatter bl.a. AGC’s hjemmeside, systemer og aftaler med Golfbox m.v.  
 
PR-udvalget er budgetlagt med udgifter på ca. 75.000 kr. Det realiserede regnskabsresultat for 2014 
androg ca. 52.000 kr. Udgifterne vedrører i hovedsagen omkostninger vedr. annoncering og andre 
markedsføringstiltag. 
 
Med henblik på at fremme medlemstilgangen til AGC er der i 2014 etableret et rekrutteringsudvalg, 
som via en række aktiviteter skal skabe opmærksomhed omkring AGC og tiltrække nye medlemmer. 
Det koster naturligvis penge, som forhåbentlig senere giver sig udslag i øget medlemstal og dermed 
kontingentindtægter i AGC. Der er afsat en detaljeret budgetramme i 2015 på ca. 70.000 kr. til dette 
arbejde. 
 
Sportsudvalget er i 2015 budgetlagt med udgifter på samlet 173.000 kr. Omkostningerne ved 
udvalgets virksomhed androg i 2014 ca. 154.000 kr. 
Budgettet rummer udgifter til turneringsdeltagelse for divisionshold på 49.000 kr. og en ramme for 
udlæg og honorering af spillere med 90.000 kr. De resterende 34.000 kr. i budgettet vedrører 
træningssamling, møde-virksomhed og sæsonafslutning. 
 
Trænerudvalget er for 2015 budgetlagt med udgifter på i alt 720.000, hvilket er en stigning på ca. 
200.000 kr. i forhold til budgettet for 2014. Denne stigning skyldes som nævnt mistede indtægter på 
salg af træningslektioner fra såvel Kristian som Lena, der nu er fratrådt. Thomas Gorski er i stedet 
blevet ansat som serviceassistent og skal overtage en del af Lenas tidligere opgaver med junior- og 
begyndertræning. 40% af lønudgiften til Thomas Gorski dækkes af en lønrefusion fra Kristian til 
dækning af Thomas tidsforbrug ifm drift af Proshoppen. 
 

Afskrivninger    

De samlede afskrivninger i 2015 forventes at andrage ca. 581.000 kr.  Det realiserede resultat i 
regnskabet for 2014 var på ca. 614.000 kr. 
 
Finansielle indtægter og udgifter 

 

De samlede finansielle indtægter og udgifter i 2015 forventes at medføre en udgift på 405.000 kr.  I 
regnskabet for 2014 er opført en udgift på ca. 421.000 kr. Det forhold, at AGC, helt tilsigtet, gennem 
de seneste regnskabsår løbende har forbedret sin likviditet trækker i retning af en reduktion af de 
løbende renteudgifter.  
 

Investeringer 

Det samlede investeringsniveau for AGC i budgetforslaget for 2015 forventes samlet at andrage ca. 
225.000 kr. og forventes realiseret således: 
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2 brugte buggies                           kr.   50.000 
Carport til Buggies   kr.   40.000 
Ombygning af indgangsparti  kr.   35.000 
Møbler i restaurant og gård  kr.   75.000 
Baneforbedringer, hegn v/driving range             kr.   25.000 

 
I alt                            kr. 225.000 

 
Likviditeten 

Som nævnte under finansielle indtægter og udgifter er det med budgetforslaget for 2015 yderligere 
tilstræbt at forbedre af likviditeten i Asserbo Golf Club. Forbedringen andrager ca. 77.000 kr. Den 
samlede likviditet i AGC androg primo 2015 i alt ca. ./. 596.000 kr., medens likviditeten ultimo 2015 
forventes at andrage ca. ./. 519.000 kr. 
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Asserbo Golf Club  
CVR-nr. 34 61 23 15 
 
Årsrapport 2014 
Sektion B 
 
 

 
 
 
 
 



 

 32

Oplysninger om foreningen 
Asserbo Golf Club  
Bødkergårdsvej 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 
Erling Jensen, Hon. Kasserer 
Stig Borg, Hon. Sekretær 
Peter Jacobsen 
Peter Fredgaard 
Charlotte Malling 
 

Klubchef 
Arne K. Larsen 
 

Revision 
JBL REVISION, Registreret revisionsanpartsselskab 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 22. marts 2015 
 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2014 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 11. marts 2015 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
 
William Grahn Erling Jensen Michael Tvede  
Formand Hon. Kasserer næstformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stig Borg Peter Fredgaard Peter Jacobsen              Charlotte Malling 
Hon. Sekretær  
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Den uafhængige revisors erklæringer  

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 

 

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 2014. 

Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

pengestrømsanalyse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Den udvidet gennemgang 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. Vi har udført vores udvidede 

gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder 

og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter 

årsregnskabsloven.  

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt 

planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion 

om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at 

opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.  

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, 

hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede 

supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og 

vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af 

klubbens aktiviteter for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse medårsregnskabsloven. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidet gennemgang  
Årsregnskabet indeholder som sædvanlig praksis det af bestyrelsen forslåede resultatbudget for 
2015. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen har ikke 
været underlagt udvidet gennemgang. 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på 

denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet. 

  

 
 
Helsingør, den 4. marts 2015 
 
 

JBL Revsion  
Registreret Revisionsanpartsselskab 
 
 
 
 
Jakob B 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 2014 
  2013 2014 Budget 2014 Budget 
2015 
 Note kr. kr. t.kr. t.kr.  

            ____ ___________ ___________ ___________ _________ 

Kontingenter, skabsleje m.v. 1 6.048.854  6.061.375 6.106 6.226 
Indskud  81.450 90.450 106 106 
Greenfee´s m.v. 2 1.207.646 1.144.198 1.075 1.157 
Sponsorudvalg  3 406.900 357.300 410 450 
Turneringsudvalg  4 128.716 153.944 139 140 
Juniorudvalg  11 109.255 147.760 111 86 
Trænerudvalg 12 231.300 229.527 265 10 
Diverse indtægter  5 95.384 115.081 108 72   ___________ ___________ ___________ _________ 
Indtægter i alt   8.309.505 8.299.635 8.320 8.247   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Greenfee's m.v. - omkostninger 2   199.540 147.642   70 118 
Sekretariat, lønninger m.v.  1.039.898 1.089.024 1.094 1.109 
Administrationsomkostninger 6 485.177 470.331 412 419 
IT udvalg 7 116.786 130.071 136 136 
PR udvalg - omkostninger 8 90.348 51.950 72 75 
HCP, udvalg  0 978 4 3   _____ _____ ___________ ______  ___ _________ 
Sekretariat/administration i alt   1.931.749 1.889.996  1.788 1.860 
      
Sponsorudvalg - omkostninger 3     51.889 91.697 70 119 
Turneringsudvalg - omkostninger 4 228.543 263.266 213 212 
Husudvalg 9 847.998 754.154 743 746 
Lønninger - baneudvalg  1.660.202 1.772.232 1.819 1.822 
Personaleomkostninger - baneudvalg  64.686 62.184 52 55 
Banedriftsomkostninger  514.851 675.557 553 565 
Vedligeholdelse - baneudvalg  420.151 378.068 404 400 
Vejleholm - baneudvalg  139.560 119.310 136 125 
Administration - baneudvalg  55.048 66.951 58 65 
Eliteudvalget 10 214.436 153.598 180 173 
Juniorudvalg 11 111.261 149.415 144 150 
Trænerudvalg 12 757.067 793.301 801 750 
Rekrutteringsudvalg  0 94.740 90 69 
Festudvalg  0 0 10 10 
Baneserviceudvalg  0 0 5 10 
Begynderudvalg  21.842 9.376 28 14   ___________ ___________ ___________ _________ 
Omkostninger i alt   7.019.283 7.273.845 7.094 7.145   ___________ ___________ ___________ _________ 
      
Resultat før afskrivninger   1.290.222 1.025.790 1.226 1.102 
Afskrivninger 13 726.411 614.121 704 581   ___________ ___________ ___________ _________ 
Resultat før renter   563.811 411.669 522 521 
 
Renteindtægter  0 0 18 3 
Renteudgifter 14 425.503 408.331 406 403   ___________ ___________ ___________ _________ 

Årets resultat  138.308 3.338 134 121   ___________ ___________ ___________ _________ 
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Balance pr. 31.12.2014 
  2013 2014 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Ejendomme m.v. 15 11.654.768 11.526.077 

Baneanlæg  16 3.638.250 3.658.714 

Vandingsanlæg  17 572.746 503.945 

Parkeringsanlæg  18 229.686 199.528 

Maskiner m.v. 19 751.258 485.312 

Udstyr, møbler m.v. 20 127.874 96.311   ___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt  16.974.582 16.469.887   ___________ ___________ 

    

Likvide beholdninger  21 897.745 866.799 

Tilgodehavender m.v.  227.353 198.667   ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  1.125.098 1.065.466   ___________ ___________ 

    

Aktiver i alt  18.099.680 17.535.353   ___________ ___________ 

    

Passiver    

    

Fri egenkapital  22 1.724.797 1.728.135 

Medlemsobligationer 23 5.350.000 5.350.000   ___________ ___________ 

Egenkapital  7.074.797 7.078.135   ___________ ___________ 

       

    

Realkreditlån  8.403.982 7.994.073   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  8.403.982 7.994.073   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af realkreditlån  396.154 409.909 

Bankgæld  1.612.682 1.462.974 

Skyldige omkostninger   321.145 292.341 

Skyldig A-skat og afgifter   0 0 

Skyldige feriepenge  290.920 297.921   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  2.620.901 2.463.145   ___________ ___________ 

    

Passiver i alt  18.099.680 17.535.353   ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2014 
  2013 2014  
  kr. kr.    ___________ ___________  

Årets resultat  138.308 3.338 

Ændring i feriepengehensættelse  35.985 7.001 

Afskrivninger  726.411 614.121 

Ændring af tilgodehavender  -103.846 28.686 

Ændring af skyldig A-skat og afgifter  0 0 

Ændring i skyldige omkostninger  47.297 -28.804   ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende drift  844.155 624.342   ___________ ___________    

Ejendom  -69.660 -81.566 

Parkeringsanlæg  0 0 

Baneanlæg  -119.948 -20.464 

Vandingsanlæg  0 0 

Maskiner  -62.413 -7.396 

Udstyr, møbler m.v.  -35.929 0   ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende investeringer  -287.950 -109.426   ___________ ___________    

Reduktion af interim- og obligationsgæld  0 0 

Afdrag på realkreditlån  -382.860 -396.154   ___________ ___________ 

Pengestrømme vedrørende finansiering  -382.860 -396.154   ___________ ___________ 

    

Ændring af likvider  173.345 118.762 

Likvider primo  -888.282 -714.937   ___________ ___________ 

Likvider ultimo  -714.937 -596.175   ___________ ___________  
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Noter 
 2013 2014 Budget 2014 
 kr. kr. t.kr.  

               ___________ ___________ ___________ 

1. Kontingenter, skabsleje m.v.    
Kontingent, junior 111.838 112.700 131 

Kontingent, yngling 57.967 52.300 56 

Kontingent, yngre senior 0 0 0 

Kontingent, senior 5.142.698 5.173.400 5.196 

Kontingent, senior hverdag 297.000 289.700 317 

Kontingent, Par-3 bane 0 4.000 0 

Kontingent, passiv 161.900 151.000 156 

Kontingent, prøvemedlemmer 46.900 55.750 35 

Salg startpakker 19.300 16.500 18 

Skabsleje 179.600 183.425 180 

Rykkergebyr m.v. 31.651 22.600 17  ___________ ___________ ___________ 

 6.048.854 6.061.375 6.106  ___________ ___________ ___________ 

    

2. Greenfees m.v.    

Greenfees 892.600 913.774 951 

Gæstearrangementer 276.583 183.721 108 

Diverse 38.463 46.703 16  ___________ ___________ ___________ 

 1.207.646 1.144.198 1.075  ___________ ___________ ___________ 

    

Trykning af greenfeekort m.v. 48.066 47.440 45 

Gæstearrangementer 144.708 89.028 0 

Administration af greenfees 6.766 11.174 25  ___________ ___________ ___________ 

 199.540 147.642 70  ___________ ___________ ___________ 

 

I alt  1.008.106 996.556 1.005  ___________ ___________ ___________ 

    

3. Sponsorudvalg     

Sponsorindtægter 402.100 357.300 365 

Annonceindtægter 4.800 0 45  ___________ ___________ ___________ 

 406.900 357.300 410  ___________ ___________ ___________ 

Sponsordag, AGC-ugen m.m. 51.889 91.697 70  ___________ ___________ ___________ 
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I alt  355.011 265.603 340  ___________ ___________ ___________ 

Noter 
 2013 2014 Budget 2014 
 kr. kr. t.kr.  

        ___________ ___________ ___________ 

4. Turneringsudvalg    

Turneringsfee + diverse 89.300 114.320 112 

Tirsdagsturnering 0 15.989 6 

Onsdagsturnering 39.416 23.635 21  ___________ ___________ ___________ 

 128.716 153.944 139  ___________ ___________ ___________ 

    

Præmier og øvrige omkostninger 187.319 220.025 184 

Tirsdagsturnering 18.249 18.118 0 

Onsdagsturnering 7.000 10.397 17 

Regionsmatcher 15.975 14.726 12  ___________ ___________ ___________ 

 228.543 263.266 213  ___________ ___________ ___________ 

 

I alt  -99.827 -109.322 -74  ___________ ___________ ___________ 

    

5. Diverse indtægter     

Ventelistegebyr 0 0 0 

Komunalt tilskud 30.000 55.600 40 

Forpagtningsafgift restaurant 42.333 48.000 48 

Husleje Shoppen 20.000 20.000 20 

Bidrag fra medlemmer 0 0 0 

Salg af maskiner 0 0 0 

Andet  3.051 -8.519 0  ___________ ___________ ___________ 

I alt  95.384 115.081 108  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 2014 Budget 2014 
 kr. kr. t.kr.  

       ___________ ___________ ___________ 

6. Administration     

DGU kontingent 134.447 132.212 128 

Telefon  34.632 33.779 36 

Annoncer  0 1.104 0 

Porto  6.225 11.012 9 

Papir og tryksager  12.995 9.962 12 

Kontorartikler og fotokopiering 27.689 18.574 10 

Abonnementer, tidsskrifter m.v. 7.853 8.590 6 

Småanskaffelser  38.157 2.760 12 

Div. kontorudstyr og vedligehold 0 0 0 

Kurser m.v. 7.401 61.074 4 

Rejser og kørsel  5.586 9.260 6 

Bestyrelsesomkostninger  37.610 4.282 10 

Generalforsamlinger 11.960 12.638 15 

Hole in one præmier 3.206 4.245 6 

Revisor 48.608 49.656 50 

Gaver  14.660 9.105 10 

Dataløn omkostninger  9.932 9.107 8 

Golfregler m.v. 2.293 1.848 5 

Tak til frivillige 23.163 22.966 26 

Diverse administrationsomkostninger 50.760 46.307 59 

Tab på tilgodehavender, regulering hensættelse 8.000 21.850 0  ___________ ___________ ___________ 

I alt  485.177 470.331 412  ___________ ___________ ___________ 

    

7. IT udvalg     

Adsl-forbindelse 0  0 0 

Webhotel 23.207 20.966 22 

Golfbox 45.147 43.597 45 

Konsulenthonorar 11.732 1.017 0 

Elektrisk booking 0 0 0 

Diverse IT Udvalg  36.700 64.491 69  ___________ ___________ ___________ 

I alt  116.786 130.071 136  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2013  2014 Budget 2014 
 kr. kr. t.kr.  

                  ___________ ___________ ___________ 

8. PR-udvalg     

Hjemmeside 0 13.225 12 

Forsendelse og øvrige omkostninger  90.348 38.726 60  ___________ ___________ ___________ 

I alt 90.348 51.951 72  ___________ ___________ __________  

 

    

9. Hus- og restaurationsudvalg    

Ejendomsskatter  62.341 66.337 64 

Varme, vand, el  295.800 320.159 248 

Forsikringer  69.705 75.206 80 

Reparationer og vedligehold 75.346 82.064 111 

Rengøring og opsyn  143.119 102.245 60 

Dansikring  18.224 18.434 20 

DR-licens erhverv  952 961 5 

ServiceUdvalg  0 0 0 

Rengøringsartikler, renovation m.v. 182.511 88.748 155  ___________ ___________ ___________ 

I alt  847.998 754.154 743  ___________ ___________ ___________ 

    

10. Eliteudvalget     

DK-turnering 50.713 47.686 58 

Eliteturneringer 147.699 85.306 102 

Træning, udstyr m.v. 16.024 20.606 20  ___________ ___________ ___________ 

I alt  214.436 153.598 180  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 2014 Budget 2014 
 kr. kr. t.kr.  

              ___________ ___________ ___________ 

11. Juniorudvalg     

Egenbetaling og andre indtægter   109.255 147.760 111  ___________ ___________ ___________ 

    

Træning og øvrige omkostninger  57.348 86.760 73 

Turneringer  53.913 62.655 71  ___________ ___________ ___________ 

 111.261 149.415 144  ___________ ___________ ___________ 

I alt  -2.006 -1.655 -33  ___________ ___________ ___________ 

    

12. Trænerudvalg     

Salg undervisning pro  231.300 229.527 265  ___________ ___________ ___________ 

    

Løn, træner og elev 639.317 686.810 668 

Træningslektioner, bonus  117.750 106.491 133  ___________ ___________ ___________ 

 757.067 793.301 801  ___________ ___________ ___________ 

I alt  -525.767 -563.774 -536   ___________ ___________ ___________ 

 
13. Afskrivninger     

Ejendomme 310.131 210.257 312 

Vandingsanlæg  66.619 68.801 67 

Parkeringsanlæg 30.158 30.158 30 

Maskiner m.v. 293.173 273.342 269 

Udstyr, møbler m.v. 26.330 31.563 26 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

I alt  726.411 614.121 704  ___________ ___________ ___________ 

    

14. Renteudgifter m.v.    

Renter på pengekonti samt omkostninger  25.211 25.210 20 

Renter og bidrag  400.292 383.121 386 

Kurstab ved låneomlægning 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

 425.503 408.331 406  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 2014 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Ejendomme   

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Anskaffelsessum primo 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Kostpris 31.12.2014, Bødkergaardsvej 9 3.023.372 3.023.372  ___________ ___________ 

   

Købesum matr.nr. 10a Bødkergaardsvej 9  

Anskaffelsessum primo 12.413.524 12.483.184 

Årets tilgang  69.660 81.566  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014 12.483.184 12.564.750  ___________ ___________ 

   

Kostpris i alt 31.12.2014 15.506.556 15.588.122  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  3.541.657 3.851.788 

Årets afskrivninger  310.131 210.257  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 3.851.788 4.062.045  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 11.654.768 11.526.077  ___________ ___________ 

   

Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2013)  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 

 2013 2014 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

16. Baneanlæg    

Anskaffelsessum primo  3.583.025 3.702.973 

Årets tilgang  119.948 20.464  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014 3.702.973 3.723.437  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  64.723 64.723 

Årets afskrivninger  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 64.723 64.723  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 3.638.250 3.658.714  ___________ ___________ 

   

17. Vandingsanlæg   

Anskaffelsessum primo  1.376.022 1.376.022 

Årets tilgang 0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014 1.376.022 1.376.022  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  736.657 803.276 

Årets afskrivninger  66.619 68.801  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 803.276 872.077  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 572.746 503.945  ___________ ___________ 

   

18. Parkeringsanlæg   

Anskaffelsessum primo  603.162 603.162 

Årets tilgang 0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.204 603.162 603.162  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  343.318 373.476 

Årets afskrivninger 30.158 30.158  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 373.476 403.634  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 229.686 199.528  ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 2014 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

19. Maskiner m.v.   

Anskaffelsessum primo  3.986.396 4.048.809 

Årets tilgang  62.413 7.396 

Årets afgang  0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014 4.048.809 4.056.205  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  3.004.378 3.297.551 

Årets afskrivninger  293.173 273.342 

Årets afskrivninger afgang  0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 3.297.551 3.570.893  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 751.258 485.312  ___________ ___________ 

   

20. Udstyr, møbler m.v.   

Anskaffelsessum primo  278.301 314.230 

Årets tilgang  35.929 0 

Årets afgang 0 0  ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014 314.230 314.230  ___________ ___________ 

   

Afskrivninger primo  160.026 186.356 

Årets afskrivninger  26.330 31.563 

Årets afskrivninger afgang 0 0  ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 186.356 217.919  ___________ ___________ 

   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 127.874 96.311  ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 2014 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

21. Likvide beholdninger    

Kassebeholdninger  600 539 

Indestående Nordea 897.145 866.260  ___________ ___________ 

 897.745 866.799  ___________ ___________ 

   

22. Egenkapital   

Overført resultat primo 1.586.489 1.724.797 

Årets resultat  138.308 3.338 

Medlemsobligationer 5.350.000 5.350.000 

Interimsbeviser og obligationsgæld 0 0  ___________ ___________ 

 7.074.797 7.078.135  ___________ ___________ 
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. 
 
 
  
  
 


