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Bestyrelse og personale per 31.12.2016 i Asserbo Golf Club:  
  
Bestyrelsen  
William Grahn    Formand  
Michael Tvede    Næstformand  
Bent Christensen    Hon. Kasserer  
Stig Borg      Hon. Sekretær       
Peter Fredgaard  
Charlotte Malling Olsen  
Signe Justesen 
  
Sekretariat  
Arne K. Larsen    Klubchef  
Annie Christensen    Klubsekretær  
Charlotte Christensen   Bogholder  
Heidi Svolgart                                          Housekeeper  
  
Greenkeeper  
Steen Mikael Petersen    Chefgreenkeeper  
Jackie Larsen    Greenkeeper  
Arly Hansen               Greenkeeperassistent deltid 
Kjeld Fredriksen    Greenkeeperassistent  
Michael Danielsen                       Greenkeeperassistent 
Kasper Rye      Greenkeeper elev  
Ove Mikkelsen                   Greenkeeperassistent deltid 
  
Træner  
Kristian Ravn Laumann    Klub Pro  
Oliver Wendt                        Pro elev 
  
Shoppen  
Thomas Gorski    Shopkeeper  
  
Restauratør  
Tom og Julie Madsen         Forpagter     
  
Dagsorden:  
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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  

  
 
Generalforsamling den 26. marts 2017 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.  
Kassereren fremlægger budget 2017 i store tal. 
Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale.  
 
  
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:   
                         

  Kontingent  Indskud  
  2016  2017 2016  2017 
Aktiv senior:   

7.400  7.600 2.000  2.000 

Aktiv senior hverdag:   
6.400  6.600 2.000  2.000 

Aktiv yngling:   
2.750  2.800 400  400 

Aktiv junior:   
1.950  2.000 300  300 
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Aktiv junior under 9 år   
875  900 300  300 

Passiv:   
1.250 1.300 2.000 2.000 

Senior Intro medlemskab 2017 
  2.000   

Junior Intro medlemskab 2017 
  1.000   

Senior med studie rabat 
  3.800   

Startpakke, voksen   
500  Udgår   

Startpakke, junior   
100  Udgår   

 
 
Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:     
  
Emne  2016  2017 
Scooterpladsleje:   1100  1150 
El-skab 80 cm i port:  700  750 
El-skab 60 cm:  650  650  
Skabsleje 60 cm:  550  600  
Skabsleje 40 cm:   450  450  
Skabsleje, juniorrum:  100  150 
Boksleje el  250  250  

  
De nye gældende priser for skabe, opkræves fra 2018. 
 
Budget er baseret på følgende forslag til greenfee:  
  
Emne  2016 2017  
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 budget 2017 er der afsat midler til følgende forbedringer/investeringer: 
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- Vinduer til klubhuset 100 tkr 
- Bedre flow på banen 100 tkr 
- Udsugning i køkken 10 tkr 
- Nye teestedsklodser 50 tkr 

 
Hertil kommer etablering af ny bygning for bagrum med el-skabe i 70x70x1250 i 2017. 
  
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  
 
  
  

 
Ad dagsordenens punkt 7:  
Forslag fra medlemmerne  
Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.  
  
Ad dagsordens punkt 8:  
Valg af formand  

- Ikke på valg 
  
Ad dagsordenens punkt 9:  
 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
  
På valg er:  
  

- Charlotte Malling Olsen (ønsker ikke genvalg) 
- Bent Christensen (villig til at fortsætte) 

 
Ønsker at træde ud af bestyrelsen: 
 

- Michael Tvede 
  
  
 Ad dagsordenens punkt 10:  
Valg af revisor og revisorsuppleant  
  
Bestyrelsen foreslår genvalg af:   

JBL Revision ApS fra Secher & Partnere  
Revisorsuppleant: Jørn Jacobsen  

  
Ad dagsordenens punkt 11:  
Eventuelt  
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Medlemsstatus: 
  

Året Aktive medlemmer Passive medlemmer Total antal 
medlemmer 

Ultimo 2004 1056 105 1161 
Ultimo 2005 1062 110 1172 
Ultimo 2006 1063 112 1175 
Ultimo 2007 1083 120 1203 
Ultimo 2008 1066 145 1211 
Ultimo 2009 1058 149 1207 
Ultimo 2010 1037 151 1188 
Ultimo 2011 1014 142 1129 
Ultimo 2012 990 145 1135 
Ultimo 2013 864 162 1026 
Ultimo 2014 861 151 1012 
Ultimo 2015 923 145 1068 
Ultimo 2016 940 135 1075 

 
  
Fordeling af medlemskategorier ultimo året: 
    

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Aktiv  
senior 

826 811 760 746 754 757 

Aktiv hverdag 42 51 50 47 40 38 
Aktiv yngling 16 22 25 21 15 22 
Aktiv junior 79 71 78 70 70 76 
Kontingentfri 23 23 23 27 31 39 
Livsvarig 8 7 7 5 5 5 
Æresmedlem 5 5 4 4 3 3 
Passiv 142 145 162 151 145 135 
Prøvemedlem 39 45 20 32 120 83 
Intro medlem       
       

  
 
Greenfee i Asserbo Golf Club: 
  

   

År Stor bane Lille bane 
2005 3610 1056 
2006 3354 1174 
2007 3930 1022 
2008 3268 884 
2009 3640 870 
2010 3761 859 
2011 3493 926 
2012 3510 880 
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2013 3635 932 
2014 3699 891 
2015 4015 789 
2016 4139 791 

 

       

Bestyrelsens beretning for 2016 
 
Året 2016 var et godt men også udfordrende år for AGC. Det er tydeligt, at kombinationen af nogle 
års lavkonjunktur og en høj aldersprofil på vores medlemsskare med deraf følgende relativt høj 
afgang som følge af alder og sygdom, har stillet og fortsat kommer til at stille store krav til 
nytænkning og fortsat udvikling af klubben.  
 
Bortset fra nogle enkelte klubber har golfsporten i Danmark uden ventelister ændret sig fra at være 
”klubbernes marked” til i højere grad at være ”medlemmernes marked”. Det er derfor i virkeligheden 
meget tilfredsstillende, at vi i AGC har formået at ændre den nedadgående trend til en lille fremgang. 
Mange frivilliges og vore loyale medarbejderes indsats er grunden til, at det er lykkedes. 
 
Det er lykkedes at holde medlemstallet stabilt, men vi kan som nævnt konstatere, at medlemmernes 
aldersprofil (som heldigvis på den ene side er et stort aktiv med mange, som kan afse tid til frivilligt 
arbejde) er en udfordring for klubben, fordi afgangen helt naturligt er stor på grund af det 
aldersrelaterede frafald og derfor lige så naturligt stiller et stadigt voksende krav til rekruttering af 
nye og fastholdelse af eksisterende medlemmer. Mange medlemmer har taget denne udfordring op og 
arbejdet aktiv med en række forskellige opgaver, som, f.eks. åbent hus, modtagelse af nye 
medlemmer, introduktion til klubliv og meget andet. 
 
Tak til alle som har bidraget. En særlig påskønnelse af indsatsen fra medlemmer, som kun har været 
med i klubben i nogle få år og allerede er dybt engageret i denne del af klubbens virke. Og tak til alle 
nye medlemmer, som møder med en prisværdig vilje til at blive integreret i klubben – på en og 
samme gang med respekt for klubben og dens kultur og masser af input og spørgsmål, som stimulerer 
”de gamle” til udvikling og fornyelse og i høj grad er med til at sikre virkeliggørelsen af vores vision 
om at være en klub for hele familien. 
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at det fremover er nødvendigt med et endnu stærkere fokus på 
fastholdelse og har i den forbindelse med stor glæde bemærket de indsatser, som vore klubber i 
klubben har bidraget med og dermed gjort sig selv til betydelige aktiver i fastholdelsesarbejdet. De 
har på bedste vis vist os, at de ikke kun er klubber i klubben, men i betydelig grad også ”klubber for 
klubben”. Tak for det. 
 
Også baneudvalget fokuserer på fastholdelsesproblematikken og er i gang med en proces, som skal 
udvide valgmulighederne, blandt andet med flere udslagssteder, bedre teesteder og lidt færre træer, 
der hvor de efterhånden har vokset sig for store – alt sammen med henblik på at skabe et bedre flow 
på banen og dermed bidrage til, at vi alle kan få en god dag på banen – også selvom alderen har 
bidraget med lidt skavanker og lidt svagere muskelfibre hist og pist.  
 
Bestyrelsen har i 2016 haft fokus på klubaktiviteter for alle aldersgrupper og optaget regionsgolf, som 
en del af klubbens aktiviteter, hvor man kan prøve talentet på andre baner. 
Regionsgolf dækker bredt og kan favne mange, som søger den sportslige udfordring. Det er Tom 
Donner der styrer denne aktivitet, i samråd med Kristian Ravn Laumann. Som noget nyt er der indført 
forhåndstilmelding, som danner grundlag for holdene. Der udnævnes en kaptajn for hvert hold. 
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Bestyrelsen har også set på information og kommunikation i klubben og udarbejdet en procedure 
herfor. Hjemmesiden er stadig det element vi benytter mest og er stedet hvor du skal finde de 
informationer du søger. Bestyrelsen har udpeget Annie Christensen som redaktør for klubbens 
hjemmeside. 
 
Året 2016 blev året, hvor Asserbo Golf Club gennemførte en række af tidligere års store beslutninger. 
Ideen om at samordne sekretariat, shop og stedet, hvor medlemmer og gæster henvender sig, blev 
første gang bragt på banen i 2009, men af både praktiske og økonomiske grunde har klubben været 
tilbageholdende med iværksættelsen. I 2016 var økonomien og de praktiske forudsætninger imidlertid 
på plads og efter en ombygning i årets begyndelse kunne ”SHOP og SERVICE” (SoS) rykke ind i 
nye rammer i forbindelse med sæsonåbningen. En virkelig god daglig projektstyring sikrede, at 
projektet blev gennemført helt efter planen og uden en eneste overskridelse af budgettet. Som det 
fremgår senere af regnskabsberetningen sikrede de fordelagtige lånevilkår ikke blot finansieringen af 
projektet, men også, via låneomlægningen en betydelig mindre årlig renteomkostning og dermed et 
bidrag til en bedre daglig driftsøkonomi. 
 
I forlængelse af ombygning og indflytning i SoS er der løbende indført en del nye arbejdsrutiner til 
sikring af, at tankerne bag SoS, (en indgang, et team, en samordnet betjening) også blev til 
virkelighed. En så omfattende omstilling sker selvfølgelig ikke uden, at der sker afvigelser undervejs, 
men på grund af både medarbejdernes og ledernes meget positive indstilling og engagement, fik 
afvigelserne aldrig lov til at vokse til uløselige problemer og de kommentarer, vi har modtaget 
undervejs, peger da også på, at processen er lykkedes uden store og betydende forstyrrelse af driften 
og medlemmernes dagligdag. 
 
I forbindelse med etableringen af SoS overtog klubben shoppen, som nu er en fuldt integreret del af 
SoS. Også denne del af projektet er lykkedes og vi har vist, at det er muligt at drive en shop af denne 
størrelse i eget regi og dermed bevare en kærkommen service til medlemmer og gæster – samtidig 
med, at shoppen har allerede her i det første år har bidraget med et rimeligt tilskud til klubbens øvrige 
drift. 
 
Den samlede proces har været omfattende for en klub af AGC størrelse og der er derfor grund til at 
anerkende og sige tak til medarbejderne og vore ledere for indsatsen. 
 
Året 2016 blev også et år med en række uforudsete udgifter, som der redegøres for senere. Her skal 
blot nævnes, at sygdom i greenkeeperstaben nødvendiggjorde ansættelse af en ekstra medarbejder i 
en periode til sikring af, at banen kunne holdes i en acceptabel stand trods rådighed over færre 
arbejdstimer. 
 
Samtidig konstaterede vi, at vores vandingsanlæg, som er et af landets ældste eksisterende, blev ramt 
af sprængninger og utætheder, som krævede ekstra indsatser. Det varer derfor ikke så længe inden vi 
bør tage stilling til mere omfattende og langvarige løsninger. 
 
Den gratis træning er fortsat en succes, men som ved alle nye tiltag af denne art, viser visse 
problemer og behov for justering og tilpasning sig ofte efter nogen tid. Det har således vist sig, at vi 
er nødt til at tage initiativer til sikring af, at medlemmer med fuldtidsarbejde også har adgang til 
træningstilbuddene, f.eks. ved at placere træningspas efter normal arbejdstids ophør og reservere 
disse tider til medlemmer med dette behov – dog selvfølgelig med fri adgang til træningstider, der 
ikke udnyttes af målgruppen. 
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Ved årsskiftet 2015/2016 indgik klubben aftale med Tom Madsen om forpagtning af restauranten.  
Tom driver restaurant og bar sammen med sin hustru Julie. Deres attituder og serviceorienterede 
indstilling i klubbens dagligdag har vist, at klubben gjorde et rigtig godt valg og Tom og Julie er på 
rekordtid blevet en kærkommen del af vores klubliv. Bestyrelsen håber, at mange fortsat vil udnytte 
deres tilbud og dermed være med til at sikre, at vi kan beholde dem rigtig længe.  
 
Her ved indgangen ti det nye år blev vore formand gennem flere år, William Grahn sygemeldt på 
ubestemt tid. Samtidig har klubbens hidtidige næstformand, Mikael Tvede, trukket sig ved årets 
slutning og var derfor ikke til rådighed. Bestyrelsen har derfor konstitueret sig om – nu med Bent 
Christensen som ny næstformand. I denne egenskab, og i overensstemmelse med klubbens vedtægter, 
varetager Bent Christensen derfor formandshvervet indtil videre og om nødvendigt også på lidt 
længere sigt. 
 
Klubbens venner yder løbende en god indsats for klubben, senest har vi set dem i aktivitet ved 
indretningen af det nye skur ved drivingrangen. Også klubbens mange øvrige frivillige yder en stor 
indsats i alle dele af klubbens liv og er en væsentlig årsag til, at vi på en og samme gang har et godt 
klubliv og en fornuftig økonomi. 
 
I løbet af året har vi fået nye formænd for en række udvalg: Kristian Ravn Laumann har taget over 
efter Jørgen Buch-Jepsen i Baneudvalget, Thomas Gorski har overtaget formandsposten efter Pernille 
Fredgård i Juniorudvalget, Pernille Fredgård bliver formand i et nyt Aktivitetsudvalg. Bestyrelsen 
besluttede ved årets udgang at udpege Thomas Thingleff som formand for Begynderudvalget. Vi ser 
frem til samarbejdet med Thomas og siger tak til Charlotte for en helt enestående indsats. 
 
Årets AGC’er blev Ib Lyng. Ib kvitterede ved at insistere på at betale sit vanlige kontingent og i 
stedet lade pengene gå til arbejdet i gruppen +36. En fornem gestus, som bestyrelsen påskønner. 
 
UDVALGSBERETNINGER 2016  
  
Sponsorudvalget   
Sponsorudvalget for 2016 har bestået af Per Knudsen som formand og klubchef Arne Larsen, som hovedsalig 
har været klubbens mand i marken og solgt sponsorater. 
  
De mange aktiviteter har således medført et salg på kr 442.238,- i 2016. 
  
Hjemmeside highligter klubbens sponsorer på en god måde og giver visualitet. Der er i 2016 blevet opsat ny 
sponsortavle med små skilte for klubbens sponsorer. 
  
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 300.000 kr. Der 
arbejdes mere på at aktivere de sponsorer vi har og sælge sponsorater indeholdende et medlemskab, som på 
denne måde binder parterne bedre til hinanden. 
  
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 de søndage hvor der er åbent hus og ende op som medlemmer. Vi har for næste år tegnet 
et sponsorat der dækker Åbent Hus arrangementerne i AGC. 
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I 2016 har udvalget i efteråret afviklet en Sponsormatch med deltagelse af omkring 50 personer, hvor man 
både på 18 hullers banen som på Par-3 banen afvikler en match, som afsluttes med en god frokost til deltagerne 
og fine præmier for dagens bedste resultater i matcherne.   
  
  
PR udvalget   
PR udvalget i Asserbo Golf Club består af Arne Larsen og hans ad hoc assistenter ud fra hvilken opgave det 
drejer sig om, benytter vi os af forskellige kompetencer. Der er planer om at sammenlægge dette udvalg i 2017 
med Rekrutterings & Fastholdelsesudvalget i AGC. 
  
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 2016 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 nyheder på 
hjemmesiden. I gården og i porten opsættes kontinuert informationer om klubbens mange aktiviteter. Denne 
opgave flyttes i 2017 til turneringsudvalget i klubben. 
  
PR udvalget har også udarbejdet koncepter og materialer for at tiltrække sponsorer og greenfeespillere og 
turister i Halsnæs, med pæn succes. 
  
Antal besøgende greenfeespillere er steget en anelse på stor bane, men desværre faldet lidt på lille bane.  
  
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.  
  
  
IT udvalget  
IT udvalget bestod i 2016 af Arne Larsen, Kristian Ravn og Thomas Gorski. I 2017 indtræder Thomas Gorski i 
IT udvalget i stedet for Arne K Larsen jf. plan for generationsskiftet i klubben. Udvalget arbejder meget tæt 
sammen med klubbens øvrige udvalg. Kristian Ravn Laumann er ny formand for udvalget. 
  
Mobile Pay i klubben fungerer rigtig godt og bliver benyttet. Fremover vil vi se på lignende betalingsmetoder. 
DIBS blev i 2016 indført til betalinger for turneringer og arrangementer i Restauranten og det fungerer fint for 
99 % af klubbens medlemmer. Systemet kører over Golfbox.  
  
Der er købt et nyt kassesystem til shoppen fra CP, som er integreret med e-conomic og Golfbox. Det fungerer 
fint. 
  
Der er fortsat betalingsterminal i matchkontoret, så der kan foretages betalinger til turneringer med kort. Der er 
opsat tre Routere i klubben, så man overalt kan komme på nettet, til glæde for de fleste.  
  
IT udvalget har ikke de store planer for 2017, men ser på løbende forbedringer. 
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Husudvalget   
Boliusrapporten danner stadig grundlag for de tiltag der arbejdes med i klubben. Der blev for 2016 i samråd 
med bestyrelsen udarbejdet en plan for mindre renoveringer og løbende forbedringer. Vejleholm har fået 
fjernet det gamle fyr og opsat luft til luft varmere og der har været en succes. 
  
Husudvalget har udfærdiget langtidssigtede planer for investeringer i forbedringer af klubhuset, som løbende 
prioriteres i tæt dialog med bestyrelsen. Kristian Ravn Laumann overtager Husudvalget i 2017 som Klubchef.  
  
Som et led i vedligeholdelsesbestræbelserne, har vi fået samlet en aktiv gruppemedlemmer ”klubbens venner” 
der hjælper med diverse opgaver nødvendige for at opretholde gårdens stand.  
  
Den nye carport for buggies fungerer fint. Der er et behov for flere buggies i AGC til greenfeegæster, men også 
fra medlemmer. Det er forløbet rigtig godt og vi har haft en indtjening på over kr 70.000,-  
  
De nye møbler i klubhuset er accepteret af medlemmer og gæster og fungerer godt i hverdagen. 
 
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 investeret i nyt 
kølesystem til baren og motoren til emhætten skal der ses på i 2017. 
  
Der er foretaget en opdeling det gamle overdækkede udslagssted til depotrum og læskur med bænke i 2016, en 
opgave som er udført af klubbens venner. Tak for det. 
 
Der er lagt ny mønning over omklædningsbygningen. 
  
Der er opsat en hjertestarter i hytten foråret 2015, som heldigvis ikke har været i brug. HUSK at den er der.  
  
  
Handicap udvalget  
Handicap udvalget består af Niels Jørgen Eskildsen og formand Frank Larsen. Sæsonen 2016 har 
forløbet fint og alle opgaver er blevet løst som forventet.  
  
Årsrapporten for handicap 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.  
  
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. Der er lavet årsrapport, som har tilrettet den enkelte spillers handicap for ny sæson. 
  
Nye regler i 2016 betyder at man kan blive reguleret på 9 huller hvis ens handicap er over 10,5. HUSK det. 
  
  
Baneudvalget   
Baneudvalget har i 2016 været udsat for en gennemgribende ”restaurering”. Det startede med sygdom 
på Vejleholm, lidt forvirring og utilfredshed med opgaveløsningerne og endte med at Kristian Ravn 
Laumann nu er ny formand for Baneudvalget og ansvarlig for banen og greenkeeperne. 
 



 

 14

Stor tak til Jørgen Buch-Jepsen og Arne K Larsen, som har siddet i baneudvalget i 18 år og løst både 
små og store opgaver i tidens løb. 
 
Banen     
Der har ikke været svampeskader på greens efter vinteren, og fairways og greens har i hele sæsonen 
været gode og spilbare, trods en lidt sen start. Greens endte op med at være gode over sommeren og 
efteråret. 
 
Baneplanen 2020 er blevet fulgt med hensyn til beskæringer og beplantninger. Der er blevet etableret 
en del nys bunkers og der vil i 2017 blive lukket en del gamle bunkers, til fordel for banen og spille 
flow. Dette jævnfør en plan udarbejdet i samråd med DGU og baneudvalget. Planen forløber over en 
årrække. 
 
Der er nedsat en gruppe, som ser på banen og spille flow. Gruppen har udarbejdet et ide katalog, som 
skal danne grundlag for fremtidige aktiviteter, som kan sikre et fornuftigt spille flow på banen. 
  
Maskiner      
Klubbens maskinpark er meget gammel (gns. alder 14,3 år), hvilket betyder hyppige nedbrud og store 
reparationsudgifter. Bestyrelsen har sagt ja til baneudvalgets ansøgning om fem nye maskiner til 
2017. De bliver leaset og vi glæder os alle til at benytte dem på banen den kommende sæson. 
  
Personale     
Bemandingen på Vejleholm har i 2016 omfattet fastansatte ”sommerfugle” og praktikanter. Vi har i 
2016 sagt farvel til Casper, som blev udlært greenkeeper medio på året. Der er udarbejdet planer for 
bemandingen 2017 som bliver lidt anderledes. 
  
Baneudvalget har i løbet af året afholdt 5 møder. Udvalgets budget har i 2016 været ca. 3 mio.kr, 
hvilket er overholdt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turneringsudvalget 
 
 
Årets klubmestre : 
 
  Herrer   Søren Moldow 

Damer    Julie Tvede 
 

Junior Drenge  Sebastian Friederichsen 
Junior Piger    Daniella Rønn Gyoni 
Midage Herrer  Jens Fredgaard Schiander 
Midage Damer   Marie Ravn Laumann 
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Senior Herrer  Erik Winther 
Senior Damer   Pernille Fredgaard 
Veteran Herrer  John Nielsen 
Veteran Damer   Birgit Munk 
Duffer           Marianne Ekstrøm 

 
Bestyrelse og turneringsudvalget, valgte i år at indføre DIBS som betalingsform for turneringsfee i 
forbindelse med turneringerne. Efter en lidt tøvende start, er systemet nu fuldt indarbejdet, og letter 
arbejdet med at afvikle turneringerne. Enkelte medlemmer kan ikke anvende systemet, men her er der 
truffet aftale med sekretariatet om en løsning. 
 
Der blev foretaget forsøg, med at udlevere scorekort i restauranten, for at tilgodese det sociale 
samvær, men det skabte kun uro, så vi vendte tilbage til at bruge matchkontoret, som udleveringssted. 
I årets løb har vi konstateret høj deltagelse i parturneringer, scrambler og lignende. Greenkeepernes 
hævn var langt den mest populære, med fuldtegning inden for 1 time. Der var derimod relativ lav 
deltagelse i single/individuelle turneringer. Det er et forhold, vi vil prøve at tage højde for i næste års 
planlægning. Asserbo Cross Country var lavt besøgt. Også her vil vi prøve at ændre konceptet. 
 
Asserbo Pokalen blev igen i år en stor succes. Den afvikles som en 54 hullers elite ranglisteturnering. 
Turneringen er tællende både til AON, Titleist og World Amateur Golf ranglisterne. Et meget stærkt 
felt stillede op, og banen fremstod perfekt med flotte fairways og lynhurtige greens. Vi fik mange 
positive tilbagemeldinger fra deltagerne, også om den meget rolige og kompetente afvikling af 
turneringen. Vinder hos herrerne blev Markus Helligkilde fra Smørum, med en serie på 59 -66 -69 og 
dermed ny banerekord med 59 slag. 
 
Hos damerne vandt vores egen Karen Fredgaard med en serie på 70 -70 -71. 
Onsdagsturneringerne skal også nævnes. Over ca. 20 onsdage deltager der hvert år mange af klubbens 
medlemmer i disse populære turneringer – såvel nye som erfarne spillere, og både høj- og 
lavhandicappere – og det hele bliver styret på bedste vis af Benny André og Bente Inge Rasmussen. 
 
For turneringsudvalget er det vigtigt, at arbejdet med at afvikle turneringerne bredes ud på så mange 
assistenter, at vi ikke driver ”rovdrift” på enkelte medlemmer. Det er lykkedes at øge antallet af 
medlemmer der har tilkendegivet, at de er villige til at hjælpe fra de nuværende 20 til 36, hvilket er 
meget positivt. 
 
Turneringsudvalget har også oprettet en intern turneringslederuddannelse, som på sigt skal øge 
turneringslederkorpset fra de nuværende 6 til 8 i den kommende sæson, og herefter måske 12 – 14 
fremover. 
 
Vi har i året fået Peter Jelstrup som medlem af udvalget. Med hans kompetencer forventer vi at få 
mere styr på informationerne fra udvalget til klubbens hjemmeside, både forhåndsomtale af 
kommende turneringer, og resultatformidling.  
 
Turneringsudvalget takker Grenkeeper staben for noget nær optimale baneforhold gennem hele 
sæsonen, samt Sekretariatet og Shoppen for et altid velfungerende samarbejde, ligesom vi også ser 
frem til at fortsætte det gode samarbejde med Klubber-i-Klubben og Begynderudvalget. Endvidere 
har samarbejdet med Tom og Julie i restauranten fungeret meget tilfredsstillende. 
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Arbejdet i TU har året igennem fungeret godt. Udvalget består af Peter Jacobsen, Henrik Fogtmann, 
Vibeke Lund, Pia Andreasen Peter Jelstrup og Ib Lyng med Signe Justesen som bestyrelsens 
repræsentant. 
 
Afslutningsvis vil Turneringsudvalget rette en stor tak til alle vores frivillige hjælpere, Turnerings 
ledere og assistenter, der hen over året har ofret mange timer til gavn og glæde for de mange af 
klubbens medlemmer, som deltager i turneringerne. 
 
Ib Lyng 
Formand 
 
 
 
  
Juniorudvalg 
 

 Årsberetning AGC-JA 2016 
 
Vi ved det alle sammen, og vi siger det hele tiden, sikke hurtigt tiden går!!! Ikke desto mindre har vi 
nu rundet 6 år med AGC-JA i den version, som vi kender den i dag. Det vil sige, hvor det at skabe 
relationer, udvikling og at have det sjovt – RUS – er i højsædet. Hvor bredden og den mere elitære 
del af vores juniorer mødes, spiller og træner sammen i klubben. Det har været 6 år med positiv 
tilgang af nye juniorer, hvor vi har forsøgt at skabe de nødvendige rammer for det ”at gå til golf” med 
et blivende sigte, hvor de unge kan se sig selv som et fremtidigt aktivt seniormedlem af AGC.  
 
Flere af vores sponsorer har været med ”hele vejen” og nye er kommet til. For alle gælder, at vi er Jer 
yderst taknemmelige – det er unægtelig noget sjovere at få tingene til at fungere og organisere 
arrangementer for vores unge golfere, når midlerne er til det. Vores sponsorer var i 2016: KM Sport, 
AS3 Nordic Executive, Cervius, Erik Færgemann A/S, Tømrerentreprisen, Klaus Larsson, Kurt 
Brolægger og Bo Reinholm – STOR tak til dem alle!  
 
Vi håber, I har lyst at fortsætte med at hjælpe os i 2017! 
 
På vores workshop, som vi afholdt i januar for vores større, mere rutinerede juniorer, var 
konklusionen fra de unges side på spørgsmålet: ”Hvordan skaber vi Danmarks fedeste 
juniortræningsmiljø”? - flere turneringer, flere sociale arrangementer og mere træning.  
 
Kort sagt, ønsker de unge mennesker at komme mere i AGC, blive dygtigere, spille mere og i det hele 
taget ”hænge ud” i klubben. Vi har forsøgt at imødekomme disse ting ved i sæsonen 2016 at udvide 
antallet af ugentlige træningstimer, hvilket er gjort muligt ved at klubben som bekendt har ansat 
Oliver Wendt som pro-assistent. 
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Oliver er kun akkurat selv trådt ud af den første version af AGC-JA og ved, hvad der skal til for at 
golf bliver ”ens sport”; han kender alle juniorerne og er fantastisk vellidt blandt disse – vi glæder os 
til at følge Olivers uddannelse! 
 
 Vi har intensiveret konceptet omkring vores ugentlige interne ranglisteturnering ”KM Sport Cup”, 
således at der er spænding til sidste afdeling, og vi opfordrer jævnligt de unge mennesker til – enten 
på egen hånd, hvis alderen og formåen er til det eller i følgeskab med en voksen – at komme i 
klubben, selvtræne, spille, putte eller lave små interne konkurrencer. 
 
 Heldigvis har vores nye dygtige restauratør Tom sammen med Julie en bred margin i forhold til 
juniorernes ophold i klubstuen uden, at klubbens øvrige medlemmer og gæster føler sig belastet heraf. 
Vi har været i Sverige med de større juniorer, som også var på ”vintercamp” med sne og hygge, vi 
har afholdt opstarts- og sommer scramble turneringer og ”éndags-camp” for de mindre juniorer.  
 
Vi har igen solgt Lillebror-lodsedler til den helt store guldmedalje! Vi kan dog stadig blive bedre til at 
organisere flere direkte sociale arrangementer, hvilket er et af vores fokusområder fremadrettet.  
En del af vores ældre, mere rutinerede juniorer har nu opnået status som ynglinge, og er en del af 
AGC Elite. Næste ”kuld” er så småt på vej. Vi har i AGC-JA, 6-8 juniorer i alderen 13-16 år, som 
med den udvikling, de er i gang med nu, indenfor de næste par år naturligt vil overgå mere og mere til 
at blive en del af AGC Elite. Flere har allerede haft debut på vores divisionshold, og spiller jævnligt 
rangliste turneringer rundt om i Danmark. 
 
 Det har sine omkostninger, og vi står derfor i den situation, at vi har stærkt brug for sponsorer, der 
kan se ”fidusen” ved – tidligt – at støtte AGC’s næste Europa Tour-spiller! Man er meget velkommen 
til at rette henvendelse til enten Thomas Gorski, Pernille Fredgaard eller Kristian Ravn for yderligere 
oplysninger. 
 
Netop dette fokus på den mere elitære del af AGC-JA/ AGC Elite er en af årsagerne til at der i AGC-
JA-juniorudvalget fremadrettet sker nogle ændringer: Pernille Fredgaard overlader 
”formandskasketten” for AGC-JA til Thomas Gorski, som vil gøre sit til, at AGC-JA fortsætter den 
positive udvikling. Pernille rykker sit engagement over til AGC Elite, hvor en af opgaverne netop 
bliver at hjælpe og rådgive de unge i overgangen til at spille elitegolf. Derudover har John Sidal efter 
mange års ”tro tjeneste” valgt at stoppe sit store engagement med juniorerne i AGC, hvor især 
Venskabsmatchen har været Johns omdrejningspunkt.  
 
Claus Gottlieb har ligeledes måtte prioritere sin tid anderledes – vi kommer til at savne Claus’ 
hyppige og imponerende fotoreportager og videoer, og må nok forvente ikke at kunne leve op til det 
store arbejde fremover.  Rasmus Wennecke Perk ønsker at koncentrere sig om sit engagement som 
kaptajn for herreholdet og Therese Gyoni ligeså som kaptajn for sit succesfulde DGU-hold.  Udvalget 
består herefter af Thomas Gorski, Stefan Johansen, Nana Melchior, Bo Reinholm, Oliver Wendt og 
Kristian Ravn samt en række af vores 13-16 årige sub-elitespillere, der indgår i vagtplanen som 
juniorhjælpetrænere ved vores store fredags-bredde-træninger. 
 
STOR TAK TIL ALLE FOR DERES KÆMPEMÆSSIGE INDSATS I AGC-JA! 
 
Selvom vi bruger rigtig meget energi og tid på at lære de unge mennesker at fokusere på den 
processuelle del af indlæringen, skal vi – sædvanen tro - naturligvis ikke glemme vores sportslige 
resultater i AGC-JA: 
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Victor Sidal Svendsen: Nr. 1 AGC/Wilson Staff junior Cup, runner up juniorklubmesterskabet, nr. 1. 
Norberg Open på JMI-turen, klaret kvalifikation til en kategori på Ecco-touren 2017. 
 
Lauritz Fredgaard: Nr. 2. AGC/Wilson Staff junior Cup 
 
Benjamin Drifte: Nr. 3. AGC/ Wilson Staff Junior Cup 
 
Sebastian Friedrichsen: Juniorklubmester AGC, runner up i AGC Klubmesterskabet efter 2x3 
omspilshuller og sudden death mod Søren Moldow, runner up Gasterpokalen. Nr. 1 Lyngby Golf 
College DJGA Vinter Open, nr. 1. DGU junior Cup landsdelsfinale U14, nr. 2 Søllerød junior Cup, 
nr. 1 Cobra junior cup U16 (bla. med en runde i 65 slag), nr. 3. AGC/ Wilson Staff junior Cup, nr. 1. 
DGU Junior Cup landsfinale og deltager i Nordic Junior Cup – ”landskamp mod Sverige”.  Sebastian 
var fast mand på AGC’s herrehold, og var med til at hente flere gode pts. hjem til holdet og for denne 
”mandfolke-indsats” modtager Sebastian Årets ”Fidusbamse”. Endelig er Sebastian netop blevet 
udtaget til DGU drenge landsholds udviklingstrup. 
 
Karen Fredgaard: Nr. 1. Asserbo Pokalen, nr. 1 AGC/ Wilson Staff junior Cup, nr. 1. 
Solvognpokalen, nr. 2. DGU Elite Tour III, nr. 1. sæsonfinale DGU Elite Tour, nr. 3. Portugal 
Intercollegiate Open, deltager på Danmarks junior EM-pigehold, der endte på en 7. plads, og er netop 
udtaget til Danmarks A-juniorlandshold.  
 
Daniella Rønn Gyoni: Juniorklubmester, nr. 1 i Vinderødskålen, nr. 1. DGU Junior Cup 
landsdelsfinale U14, nr. 1 Girls Only Tour III A-række 
 
Sofus Friedrichsen: Nr. 1 Åbningsmatchen, nr. 2 KM Sport junior Cup 2016 A-rækken, nr. 2 DGU 
junior Cup landsdelsfinale U12, nr. 1. Årgangsmesterskabet U12, nr. 3 Cobra Puma Junior Cup U14, 
nr. 1 Kronborg Masters U12, nr. 1 Greenkeepernes Hævn 
 
Sebastian Gorski: Nr. 2 AGC vintertour A-rækken, nr. 3 order of merit JDT U16, nr. 3. 
Gasterpokalen og Årets junior 
 
Casper Gottlieb: Nr. 1 AGC vintertour A-rækken, nr. 1 order of merit KM Sport junior Cup 2016 A-
rækken, nr. 1 Cobra Junior Cup i Hillerød U14, nr. 1 DGU Junior cup landsdelsfinale U13 
 
August Sidal Svendsen: Nr. 3 AGC vintertour A-rækken 
 
Philip Nørgaard: Nr. 3 juniorklubmesterskabet, nr. 1 order of merit AGC shortgame 
 
Frederik Rykind-Blarke: Nr. 1 order of merit JDT U16 
 
Magnus Storm: Stablefordmester 2016 
 
Casper Clasen: Nr. 3 KM Sport Cup 2016 A-rækken 
 
Marius Josiassen: nr. 1 Cobra junior cup i Hillerød, netto-rækken U14 
 
Mads Vendelbo Jensen: Nr. 2 AGC vintertour B-rækken, nr. 1 KM Sport junior Cup 2016 B-rækken, 
nr. 1. Distriktsstævne i KGK, nr. 3 AGC Mini Tour A-række 
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Malthe Lyngaard Wennecke Perk: Nr. 1 AGC vintertour B-rækken, nr. 2. KM Sport junior Cup 2016 
B-rækken, Årets flidspræmie 
 
Kasha Pho Tien “Dear”: Nr. 3. KM Sport junior Cup 2016 B-rækken, nr. 1 AGC Mini Tour A-række 
 
Sille Meilstrup: Nr. 2 AGC Mini Tour A-række 
 
Emma Meilstrup: Nr. 1 AGC Mini Tour B-række 
 
Christian Pho Tien: Nr. 2 AGC Mini Tour B-række 
 
Magnus Colley: Nr. 3. AGC Mini Tour B-række 
 
DGU og Mini-hold: Therese Gyonis hold bestående af: Daniella, Anna, Sofus og Laurits og Birgitte 
Vendelbo Jensens hold, bestående af Mads, Malthe og Bianca gik begge videre fra de indledende 
runder, men måtte se sig slået i finalen med en god portion erfaring rigere.  
Par-3-Kant: Der har været afholdt 4 par-3-kants-arrangementer i år efter at Frederikssund heldigvis 
har meldt sig klar igen, og AGC-JA’s deltagere gjorde sig flot bemærket og tog op til flere pokaler 
med hjem. De øvrige Par-3-kant venskabsklubber er Ree Golf og Furesø. 
 
Venskabsmatchen: Med John Sidal som den legendariske holdkaptajn og med spænding til sidste 
match sikrede AGC-JA-holdet igen for 6. år i træk den samlede sejr i matchen mod vennerne i 
Furesøen og Mølleåen. 
 
Ryder Cup, AGC: Der var lagt op til revanche på hjemmebane i år, men desværre var det vores gode 
venner fra Helsingør, der trak det længste strå i de afgørende singlematcher. Vi kommer stærkt igen i 
2017. 
 
TAK FOR I ÅR OG FORZA AGC-JA!     
  
 
Eliteudvalget 
                                                                            

  

 

Årsberetning eliten AGC 2016 

Endnu en gang er det på sin plads at indlede elitens årsberetning med at rette en STOR tak til elitens 
mangeårige sponsor, ComArchive. 

Med hele 5 hold i divisions -eller kvalifikationsrækkespil (næste år 6!) er det en efterhånden en pæn 
stor del af AGC’s medlemmer, der enten spiller eller er i berøring som leder eller ved andet frivilligt 
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arbejde med vores eliteafdeling i klubben. Det er vi glade for i AGC-EA. Vi er af den overbevisning, 
at ved at tydeliggøre og præsentere et stærkt elitearbejde og skabe gode resultater, vil flere begyndere, 
herunder ikke mindst børn og unge, have nogle rollemodeller at spejle sig i og derved også af den 
grund blive ved med at spille golf og fastholde relationen til AGC. 

Det er også et faktum, at med 6 hold til næste år, er der omkostninger forbundet med at holde et så 
højt sportsligt niveau som tilfældet er i AGC, samtidig med den positive udvikling på det individuelle 
plan, som vil blive omtalt længere nede. Vi søger således sponsorer til AGC-EA, der med enkelte bi-
drag kan være med til at fastholde den gode sportslige kurs, vi har lagt igennem så mange år i AGC-
EA.  

Vi tilbyder logo-plads på enten tøj eller bolde, ligesom vi naturligvis kan stille med elitegolfere til 
company days eller andet promotion event. Hvis du kender nogen, der kunne være interesseret eller 
du selv er nysgerrig på at høre mere, så tag kontakt til Kristian.      

Vi afholdt i foråret en meget vellykket træningstur til Silkeborg for klubbens 1. og 2. herrehold og da-
meholdet, hvor det skulle vise sig, at især sammensætningen og holdudtagelsen til 1. herreholdet, 
ville blive noget anderledes end først forventet. Sebastian Friedrichsen – på det tidspunkt blot 13 år – 
satte således hele herreholdet på plads i Silkeborg, og var – på den gode måde - ikke til at komme 
udenom for vores nye holdkaptajn, Rasmus Wennecke Perk. Den nye sammensætning skulle vise sig 
at holde: holdet strøg igennem de 6 indledende kampe uden tab, og Rasmus fik hurtigt øgenavnet 
”Mr. 100 %”.  

Holdet spillede sig frem til oprykningsmatch mod Roskilde på Greves anlæg. For første gang i sæso-
nen kom holdet bag ud 0-6 efter foursomes, så efter en velfortjent opsang fra holdkaptajnen i frokost-
pausen, skulle der virkelig gås til den i eftermiddagens singler. Det lykkedes da også at vinde i 3 sing-
ler, men desværre blev det helt tæt i de øvrige 2 afgørende singler, hvor udfaldet faldt marginalt ud til 
Roskildes fordel. Det var naturligvis umiddelbart en stor skuffelse for holdet og kaptajnen, men hol-
det har lært af oplevelsen og ved, at næste gang gælder det om at holde fokus lige fra morgenstunden 
og ikke tage noget for givet. Der ses meget fortrøstningsfuldt på holdets muligheder for igen at nå 
frem til oprykningsspillet til 1. division i 2017. 

 Truppen forstærkes yderligere af tidligere Europatur spiller Mads Vibe Hastrup, der har valgt at stille 
op for AGC i 2017.     

2. holdet, som i sæsonen har bestået af meget skiftende spillere, klarede sig desværre ikke tilfredsstil-
lende og må se nedrykning til 4. division som en realitet. 2. holdet skifter holdkaptajn i 2017 fra Bo 
Reinholm til Christian Tvede. Fra Sportsudvalgets side skal der lyde en stor tak til det kæmpe ar-
bejde, Bo har lagt i sin ”kaptajn-tid” for 2. holdet. 

3. holdet har i år fungeret som ”oplæringsplads” for klubbens nye ”boblere” blandt vores meget lo-
vende sub-elite juniortrup og den rolle vil holdet også have i 2017.  

Dameholdet med Julie Tvede som holdkaptajn spillede i 2016 igen i 1. division. Desværre fik holdet 
lige inden sæsonstart at vide, at Søllerød havde trukket sig, så puljen kun bestod af 3 hold, og at ingen 
derfor kunne rykke ned. Det var selvfølgelig rart at vide, men holdet havde foretrukket at spille alle 
kampe. Det stod hurtigt klart, at Simon’s indtog favoritrollen som kandidat til oprykningsspillet, men 
pigerne gav ikke bare op og hentede op til flere gode pts. ligesom det var positivt, at Daniella Rønn 
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Gyoni efter flere års caddie-tjans for Julie nu endelig fik sin debut på holdet, og ser ud til at blive en 
fast del af holdet i 2017.  

I 2017 er der med Pia Christensen ved roret tilmeldt endnu et damehold i kvalifikationsrækken. Hol-
det vil bestå af en række af klubbens dygtige sub-elite damespillere, ligesom det er hensigten, at hol-
det hen ad vejen skal fungere som oplæringsplads for klubbens spirende pigespillere. 

Senior-regionsholdet med Jørgen Andersson som holdkaptajn spillede sig i efteråret 2015 meget flot 
frem til oprykning til 3. division. Holdet består af en lang række af klubbens dygtige dame og herre-
spillere over 50 år. Efter nogle meget spændende kampe lykkedes det for holdet at spille sig til en fin 
2. plads i puljen, som holdet og kaptajnen vil gøre alt for at forbedre i 2017. Helt sikkert er det, at 
AGC’s seniorhold med den bredde, vi har i eliten for denne aldersgruppe hører til på divisionsplan. 

Individuelt har AGC en stolt tradition som leverandør af landsholdsspillere til både junior – og A-
landsholdene og Europaturen for både herrer og damer. 

Lasse Jensen spillede i 2016 igen på Europaturen, og klarede sig super flot med deltagelse i flere højt-
profilerede turneringer, herunder ikke mindst den populære ”Made in Denmark” i Himmerland, og 
havde flere flotte top-placeringer. Lasse spiller igen i 2017 med fuld kategori på Europaturen. Samti-
dig blev Lasse i 2016 far. STORT tillykke!   

Jeppe Kristian Andersens første år som pro forløb rimeligt tilfredsstillende i forhold til målsætning, 
og Jeppe fortsætter fortrøstningsfuldt med spil på Ecco-turen i 2017. 

Karen Fredgaard er udtaget til A-juniorlandsholdet, og Sebastian Friedrichsen er udtaget til udvik-
lingstruppen for juniorlandsholdet. 

Søren Moldow vandt DM slagspil for mid-age i Simons Golf Klub. 

Held og lykke til alle fire, og vores seks hold i divisions -og kvalifikationsrækkerne. 

Vi ser frem til endnu et forrygende golf-år for AGC’s elite!  

Kristian Ravn Laumann  
 
 
 
   
Begynderudvalget  
 
Begynderudvalget består af: Charlotte Malling (Formand), Annette Gajhede, Anne-Lise Andreasen og Peer 
Klareskov.  
Desuden er vi i tæt samarbejde med vores Pro. Derved vil vi tilstræbe at skabe den bedste start for vores nye 
medlemmer. 
 
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 



 

 22

 Fastholdelse 
 
Og naturligvis altid være bevidst om AGC's kerneværdier: 

� Aktiv 
� Gæstfri  
� Charmerende 

 
 
 
 
 

Beretning for 2016: 
 
Mandags Golf: 

� Der spilles kun fra 38. tee. På denne måde blev det en let overgang fra par-3 banen til for-9. Og tids-
mæssigt passer det perfekt, således at for-9 og par 3 banen afslutter deres matcher samtidig. 

� Der har været erfarne holdkaptajner på alle bolde, par-3 såvel som på for-9. Dette har bevirket, at vi 
kunne fortsætte undervisning i regler og etikette på for-9. Vi håber derved, at vi har fået klædt vores 
nye medlemmer rigtig godt på. 

� Der har i 2016 ikke været "Underholdning" efter hver match, men vi har derimod tilstræbt, at al "un-
derholdning" har været relevant for alle.  

� Flere gange har vi haft "Banevandring for nye golfere". Dette har været en stor succes. Det hjælper på 
tilgangen til golfen (især i de "svære" tider", når man har set hvor det hele ender :-)  

� Vi har haft fantastisk hjælp af mange mentorer. Ca 10 møder op HVER mandag. Stor tak til jer. Vi har 
i år afholdt 2 møder med vores mentorer. Start og midtvejs. Alle har været meget motiveret og har 
meddelt at de er "på" igen næste år. 

� Som nyt i 2016 har der været fast regelundervisning en gang om måneden. Hver den første onsdag har 
Ernst Lund undervist i golfens mangfoldige regler. Stor tak til Ernst 

 
Øget fokus på samarbejdet med Pro:. 

� Fælles undervisning. Gratis undervisning er fortsat en succes, også for vores nye medlemmer. Dette 
har bl.a medført, at flere er kommet hurtigere igennem alle hurdlerne til erhvervelse af Golfkørekortet 

� Begynderundervisning har været ledet af Kristian, Oliver og Lucas. Endvidere har der været så mange 
begyndere til fælles træning, at det har været nødvendigt med hjælp fra ambassadørerne om søndagen 
og nogle onsdage. Oliver har fået meget ros fra medlemmerne 

 
Udvikling af Mentorkorps/Ambassadører: 

� Liste med foto og mail adresse er udarbejdet. På den måde er det blevet lettere for nye medlemmer at 
kontakte mentorer med spørgsmål eller blot for at booke en tid sammen 

�  
"Klub + 36": 

� Ib Lyng, har fortsat succes med klub +36. Mange let øvede nye golfere deltagere i denne match                                
I 2016 mødtes man som nyt hver onsdag kl 17.30 og her blev der trukket lod og hvem der gik med 
hvem, 3 nyere golfere og 1 erfaren. Man spillede 9 huller og herefter hygge på hul 19. Der spille på 
bag-9, og den "rigtige onsdags-match" spiller for-9.  Således mødes alle i gården bagefter til hygge.                                                            
En succes som vi fortsætter i 2017. Stor tak til Ib Lyng og hans hold fra Oldtimers :-) 

 
Facebook: 

� Vi må nok indrømme, at facebook er kommet for at blive. Og AGC er også med på den dille :-).                         
Facebook bliver brugt flittigt af mange af klubbens medlemmer og mange sjove og nyttige oplysninger 
kan man få herigennem. Gruppe som hedder "Spillemakker i AGC" er også ved at få fat i vores med-
lemmer. Her kan man søge nye som gamle medlemmer at spille med. Det svarer lidt til, blot at skrive 
sig på i Golfbox, men forskellen er her, at man får svar (næsten) med det samme.                                                                                                    
Endvidere er det en skøn mulighed for at komme til at spille med nye mennesker. Gruppen er både for 
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nye og gamle medlemmer af AGC.                                                                                                                         
Husk en fremmede er blot en ven du ikke har mødt endnu. 

� I 2017 vil der komme en facebook gruppe for Begyndere i AGC. 
 
 
 
 

 
Handleplan for 2017 

 
Videreudvikling af Ambassadør-konceptet 

� Udviklingsmøder med Ambassadør/mentorer-korpset min x 2 årligt (start og midt sæson) 
� Tilbyde DGU uddannelse til enkelte mentorer 

 
Fastholdelse af (nye) medlemmer: (I samarbejde med Rekrutteringsudvalg): 

� Invitation til 1. Mandags Golf 2017 
� Afholdelse af arrangementer (for alle medlemmer). Også om vinteren.  
� "Bytte-bane" arrangement. Fx med Ree-golfklub. For medlemmer med hcp > 36 (blev desværre ikke 

til noget i 2016) 
� Brug klubhuset til undervisning, arrangementer også om vinteren. Fx. "Hvordan arbejder jeg mentalt 

med min golf". "Fælles regel og etikette undervisning for ALLE" 
 
Langsigtede handleplan/mål: 

� Begynderudvalget vil etablere og vedligeholde et miljø, der fastholder over 80 % af medlemmer med 
under 2 års medlemskab 

� Få 90% af alle medlemmer med mindre end 2 års medlemskab til at deltage i klubturneringer udover 
Mandags Golf 

� Ved samarbejde med klubbens Pro, få reduceret det gennemsnitlige spille hcp med 25 %  for alle med 
mindre end 2 års medlemskab 

 
Åbent Hus: 
 

 Igen i 2016 har vi afholdt Åbent Hus HVER søndag. Og ikke kun 1 gang om året på Golfens 
Dag, som andre klubber gør! Der har igen i år været godt fremmøde hver søndag. De potentielt 
nye medlemmer er blevet mødt af glade AGC'er og har fået et godt indblik i golfens verden.                                                                                   
Oliver Wendt, Kristian Ravn og Lucas Grahn har stået for undervisningen.                                              
Som noget nyt i år. afsluttede vi hvert Åbent Hus med en lille banevandring. Dette for at vise 
AGC's smukke bane. Mange af de fremmødte blev netop her overbevist om medlemskab i 
AGC. 

 
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 vi er glade. 
 
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 2016. Og allerede nu er der mange spændende 
ting på tegnebrættet. 
 
Hold øje med hjemmesiden www.agc.dk og facebook og se hvad der sker i de to udvalg. 
   
Jeg, Charlotte Malling Olsen, har nu igennem (3-4) år været Formand for Begynderudvalget. Mange nye tiltag 
er sket i den tid og jeg er stolt over, at have været med til dette. Stolt over, at have været en del af den stab der 
hedder "AGC ambassadører". 
 
Af flere årsager har jeg måttet se mig nødsaget til at trække mig som formand for udvalget. 
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Men jeg håber og tror, at Ambassadør holdet og ånden fortsætter som før, blot med en ny formand for 
begynderudvalget. 
 
Mange golfhilsner  
Charlotte Malling og Co 
 
 
 
 
   
Rekrutteringsudvalg:  
 
Rekrutteringsudvalget har i 2016 bestået af William Grahn, Charlotte Malling Olsen og Annie 
Christensen. 
 
I 2016 har rekrutteringsudvalget, med hjælp fra vores medlemmer via Member get Member   
kampagnen, inviteret ca. 60 interesserede til Åbent Hus arrangementerne og via samme kampagne 
inviterede 20 af vores medlemmer en gæst med til en turnering på stor bane for helt nye, potentielle 
golfspillere. 
 
Denne Spil-med turnering blev en stor succes og der blev vækket en lille, ambitiøs golfspiller i 
mange af gæsterne den dag, så det er et arrangement vi planlægger at gentage i slutningen af maj 
2017. 
 
Prøvemedlemskaberne og startpakkerne har også i 2016 givet mange nye medlemmer en god start i 
klubben og ca. 80% af vores nye, voksne medlemmer er startet i klubben som prøvemedlemmer. 
I alt har vi i år oplevet en tilgang på 50 nye, aktive voksne medlemmer. 
 
I 2017 har vi valgt at bygge videre på konceptet i et introduktionsmedlemskab, der inkluderer et 
intensivt undervisningsforløb med fokus på dels at komme godt i gang med grønt kort og samtidig 
blive godt integreret i klubbens sociale liv. 
 
Rekrutteringsudvalget har benyttet forskellige medier til annoncering i 2016, når vi har reklameret for 
klubben, vores medlemskaber og vores Åbent Hus-arrangementer, og her har vi gjort os nogle 
værdifulde erfaringer med både Facebookannoncering, biografspots og mere traditionelle annoncer 
og artikler i aviser og magasiner.  
 
Disse erfaringer vil vi i 2017 dele med PR-udvalget, når disse to udvalg slås sammen med 
fastholdelsesudvalget, til et nyt udvalg, der vil varetage de tre områder i klubben. 
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Regnskabsberetning for 2016 
 
Generelt 
Der er med enkelte små undtagelser anvendt samme praksis ved aflæggelsen af regnskab 2016 som i 
2015.  Bemærk derfor, at 1) øremærkede sponsorater nu bogføres centralt under sponsorudvalget 
inden de overflyttes til det modtagende udvalg og at 2) ansvaret og dermed også budget og regnskab 
for regionsturneringer er flyttet fra Turneringsudvalget til Sportsudvalget. Det bemærkes endvidere, 
at hovedtallenes udvikling fra 2015 til 2016 omfatter klubbens overtagelse af shoppen og derfor ikke 
er direkte sammenlignelige, idet regnskabet som konsekvens påvirkes af shoppens overskud, 
afskrivninger på Godd-will og varelager.  
 
Regnskabsopgørelsen 
Regnskabsresultatet for 2016 er i hovedtal og sammenlignet med tidligere år som anført 
nedenstående: 
 
Beløb i tusinde kroner  2016   2016  2015 2014 
   Real  Budget Real Real 
Indtægter   8.262 8.298 8.099 8.300 
Omkostninger  7.241 7.180 6.734 7.274  
Resultat før afskrivninger  1.021 1.118 1.365 1.026  
Afskrivninger     532    524    539    614   
Finansielle poster netto     627    473    389    408 
Nettoresultat    -126  +121 +436     +3 
     
Når både indtægter og omkostninger er relativt højere end 2015, skyldes det primært en øget 
bruttoindtægt på sponsorater og også en deraf følgende øget udgift til de aftalte modydelser. Netto 
indebærer den positive tilgang af sponsorer dog også et glædeligt merprovenu til klubbens aktiviteter, 
primært juniorafdelingen. Samtidig har klubben for første gang shoppen med i sit regnskab, hvilket 
både bidrager med øgede indtægter og med øgede afskrivninger (varelager og goodwill). Den 
samlede afskrivning på 531 tkr sammenlignet med 539 tkr i 2015 dækker derfor over faldende 
afskrivninger på maskiner og bygninger på ca. 47 tkr og nye afskrivninger vedrørende shoppen på ca. 
38 tkr. 
 
Den markante stigning i finansielle udgifter skyldes det nedenfor nævnte kurstab. 
Bestyrelsens prioritering af leasing fremfor køb, så længe rentemarkedet er meget gunstigt, indebærer 
at leasingudgifterne er 74 tkr højere end i 2015, men opvejes selvfølgelig af markant færre 
afskrivninger af nyindkøb. Af de nævnte tal fremgår det indirekte, at foreningen via 
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låneomlægningen allerede i 2016 har reduceret sine renteudgifter på prioritetslån med 65 tkr 
(delårsvirkning).  
 
Fremadrettet vil denne mindskning være ca. 80 tkr./år. I lånets løbetid på 20 år vil der derfor være tale 
om en besparelse på ca. 1.300 tkr (ikke 1.600, da besparelsen er udregnet med udgangspunkt i det 
gamle låns restløbetid på 16 år) 
 
Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 106 tkr. Bestyrelsen har imidlertid besluttet, at 
kurstabet på 232 tkr vedrørende låneomlægningen i forbindelse med ombygning af shop og 
sekretariat (Shop og Service, SoS) skal afskrives fuldt ud i 2016 og årets resultat bliver derfor et 
underskud på 126 tkr. Da underskuddet skyldes denne engangsomkostning og da låneomlægningen 
betyder, at vore fremtidige årlige finansielle omkostninger reduceres med ca. 80 tkr, betyder det, at 
klubben i det økonomiske perspektiv har en sund og god drift. Man kan sige, at kurstabet er en 
investering i en fremtidig mindre udgift. 
 
Indtægter 
Indtægterne blev især mindre end budgetteret for kontingenter og for shoppen.  
  
Medlemsindtægter: 
Selvom tilgangen af nye medlemmer har været særdeles tilfredsstillende, opvejes denne, for så vidt 
angår kontingentindtægter, dels af en, bedømt ud fra medlemsskarens aldersprofil, naturlig høj afgang 
og dels, at vi nu er nået til de store årgange af +80-medlemmer, som ifølge klubbens vedtægter, er 
kontingentfrie. Denne udfordring vil i de kommende år være stigende. 
 
Shoppen: 
Vedrørende shoppen, så skal det erindres, at den var lukket under ombygningsperioden frem til april. 
Den primære årsag til, at resultatet er langt under det budgetterede er dog, at kundernes 
indkøbsmønster har ændret sig markant, specielt med et betydende mindre salg af beklædning. Der 
vil i de kommende sæsoner blive taget højde for dette i shoppens lagerpolitik. 
 
Sponsorindtægter 
Optimismen i erhvervslivet er på vej tilbage og vi har derfor både i 2016 og fremadrettet opnået 
tilfredsstillende sponsoraftaler. Bestyrelsen forventer, at det vil være muligt at fastholde og måske 
endda øge samarbejdet med både nuværende og kommende sponsorer. Hertil kommer, at Nordea-
sponsoratet, som Nordea ellers ønskede afviklet foreløbig fortsætter også i budgetåret 2017. Når 
indtægterne i 2016 er markant højere end i de foregående år, skyldes det dog delvist også, at 
bogføringen som noget nyt gennemføres således, at de øremærkede sponsorater, som tidligere blev 
bogført direkte som indtægt under det modtagende udvalg (f.eks. juniorudvalget), nu optages som 
indtægt direkte under Sponsorudvalget, hvorefter det igen udgiftsføres og overflyttes til det 
modtagende udvalg som en indtægt. Herved opnår bestyrelsen en bedre oversigt over den samlede 
sponsoraktivitet. 
 
Greenfee: 
Indtægterne er realiseret en anelse over det budgetterede niveau. 
 
Omkostninger 
Samtlige udvalg og øvrige omkostningsområder har overholdt forbrugsloftet i de tildelte 
omkostningsbudgetter. Ligesom i de foregående år har de mange frivilliges indsats været en 
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væsentlig medvirkende årsag til, at klubben har kunnet undgå omkostninger til eksterne leverandører 
og har kunnet holde sine omkostninger i ro.  
 
Regionsturneringer: 
Aktiviteten er overgået fra Turneringsudvalget til Sportsudvalget og budgetteres og regnskabsføres nu 
i overensstemmelse hermed. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige over årene. 
 
Afskrivninger 
Årets afskrivninger har andraget 539 tkr. mod budgetteret 531 tkr. Tallene dækker dog over en 
mindre afskrivning på bygninger og maskiner på 45 tkr og en nytilkommen afskrivning vedrørende 
shoppens varelager på -37 tkr. En af årsagerne til de faldende afskrivninger på maskiner er, at vi i 
stigende grad anvender leasing, når ældre maskiner, der er ejede af klubben, erstattes med 
nyanskaffelser via leasingkontrakter. Bestyrelsen har anvendt leasing og vil fortsat gøre dette, så 
længe renteniveauet gør leasing finansiering attraktiv. Det skal dog understreges, at det ikke er et 
fastlåst princip, men at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde tager nøje stilling til den samlede økonomi 
ved anskaffelser. 
 
 
 
Finansielle indtægter og udgifter 
De finansielle udgifter uden leasingudgifter blev netto højere end budgetteret. Årsagen er den nævnte 
straksafskrivning af kurstabet ved låneomlægningen, som dog ikke får virkning med det fulde beløb 
på 232 tkr., fordi de noget lavere renter og afdrag på det nye lån allerede fik virkning fra april måned. 
 
 
Balancen 
Den frie egenkapital udgjorde ved starten af 2016 i alt 2.164 tkr 
Ultimo 2016 var den frie egenkapital 2.038 tkr 
 

Konto   Primo 2016  Ultimo 2016  
     (tkr)  (tkr) 
Aktiver  
Anlægsaktiver    16.121 16.262   
Omsætningsaktiver    1.518      590    

    
Aktiver i alt    17.639 16.853  
 
Passiver  
Fri egenkapital     2.164 2.038 
Medlemsobligationer   5.350 5.350    
Egenkapital i alt   7.514 7.388     
Langfristet gæld   7.570 8.151     
Kortfristet gæld     2.555 1.314    
Passiver i alt    17.639 16.853   

  
 
Ændringen i egenkapitalen på -126 tkr kan specificeres således:  
 
Overføring af årets resultat:  -126 tkr.  
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Investeringer 
På generalforsamlingen 2015 fik bestyrelsen mandat til, såfremt økonomien tillod dette, at investere i 
nye vinduer i Bødkergården og i en omlægning af hul 16. Udover at indtægterne ikke nåede op på det 
budgetterede niveau og at der viste sig at være arkæologiske problemstillinger knyttet til et eventuelt 
gravearbejde på og omkring hul 16, besluttede bestyrelsen ikke at foretage udskyde disse 
investeringer. 
 
 
Likviditet 
Likviditeten primo 2016 var minus 152 tkr. og ultimo minus 121 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger til budget 2017 
 
Resultat 
Budgetforslaget for 2017 viser et forventet overskud på 73 tkr,   
 
Indtægter 
Kontingenter udgør 6.483 tkr, greenfeeindtægter 1.091 tkr, sponsorater 165 tkr. og indtægter fra 
shoppen på 86 tkr. 
 
Indtægtsbudgettet baseres på nogle væsentlige forudsætninger: 

1. at kontingenterne sættes op med 200 kr/år for fuldtids voksne og gradueret i forhold hertil for 
øvrige kontingentgrupper. 

2. at det i 2017 fortsat vil være muligt at opnå sponsoraftaler på niveau med 2016 

3. at AGC kan fastholde medlemsantallet på minimum nuværende niveau 

4. at klub-shoppen giver et større overskud end i 2016. 

 
Omkostninger 
Omkostningerne holdes på samme niveau som i 2016, idet øgningen af leasingudgifterne til nye 
maskiner opvejes af besparelser på brændstof, reservedele og værkstedstimer. 
 
Udvalg  
Ændringerne i baneudvalgets budget skyldes ændringer i green-keeperstaben med ansættelse af en 
yderligere fuldtidsgreenkeeper og indregnede omkostningsreduktioner i driften som følge af leasing 
af nye maskiner til banevedligeholdelsen. 
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Øvrige udvalg er tildelt omkostningsbudgetter i samme størrelsesorden som i 2016, idet bestyrelsen 
dog forventer at anvende lidt ekstra ressourcer til PR og rekruttering.  
 
Sekretariat 
Klubbens udgifter til sekretariat, administration og service stiger i 2017 med 53 tkr til 1.601 tkr. 
Stigningen skyldes forventede pris- og lønudvikling. 
Lønudgifterne i sekretariatet holdes derfor, bortset fra den generelle lønudvikling, på samme niveau 
som 2016. Imidlertid vil der i løbet af året 2017 fortsat ske en omfordeling af lønsum mellem 
klubchef, sekretær og bogholder i takt med at klubchefen går ned i tid og de øvrige medarbejdere 
overtager et antal opgaver og som følge deraf går op i tid.  
Klubben har indgået en aftale med medarbejderne i både sekretariat, shop og greenkeeperstab om 
2017-løn, som sikrer, at de budgetterede lønomkostninger er realistiske.  
 
Afskrivninger 2017 
De samlede afskrivninger i 2017 forventes at andrage 526 tkr mod 531 tkr. i 2016. 
 
Finansielle indtægter og udgifter 2017 
Summen af finansielle indtægter og udgifter forventes at medføre en samlet udgift på 349 tkr. 
Reduktionen skyldes primært omlægningen af lån til en lavere rente. (i forbindelse med etablering af 
Shop og Service) 
 
 
 
Investeringer 
Investeringsrammen for 2017 ønskes sat til 300.000 kr. Bestyrelsen vil dog bede om 
generalforsamlings godkendelse af, at der ikke påbegyndes større investeringer inden vi har sikkerhed 
for, at indtægterne og dermed likviditeten tillader dette. Bestyrelsen ønsker inden for denne ramme at 
arbejde med nedenstående projekter 
Renovering af vinduer Bødkergården 100 tkr 
Bedre flow på banen   100 tkr 
Udsugning køkken   10 tkr 
Nye teestedsklodser  50 tkr 

 
Likviditet 2017 
Likviditeten primo 2017 er minus 121 tkr og forventes ultimo 2017 at være på minus 311 tkr, idet 
likviditeten over de seneste to år er forbedret så tilpas meget, at bestyrelsen bedømmer, at der igen vil 
blive plads til investeringer. Bestyrelsen beder dog, ligesom i 2016, om generalforsamlingens accept 
af, at investeringer revurderes løbende i forhold til udviklingen på indtægtssiden. 
 
Likviditeten vil i 2017 især blive påvirket af: 
 

1. årets overskud, som forventes at blive plus 49 tkr. 

2. investeringer op til max minus 260.000 kr. 

 

Kasserer 

Bent Christensen 
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Asserbo Golf Club  
CVR-nr. 34 61 23 15 
 
Årsrapport 2016 
Sektion B 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

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 
Bent Christensen, kasserer, næstformand fra 1.1.2017 
Michael Tvede 
Signe Justesen 
Peter Fredgaard 
Stig Borg 
Charlotte Malling 
 
Klubchef 
Arne K. Larsen 
 
Revision 
JBL REVISION, Registreret revisionsanpartsselskab 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 26. marts 2017 
 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2016 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, den 18.02 2017 
 
 
Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
William Grahn Bent Christensen  Michael Tvede  
formand hon. kasserer  
 næstformand fra 1.1.2017 
 
 
 
 
  Hon. sekr. 
Signe Justesen Peter Fredgaard Stig Borg Charlotte Malling 
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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 2016. 
Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsanalyse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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. 

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 2016 samt af resultatet af klubbens 
aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Fremhævelse af forhold i regnskabet 
Årsregnskabet indeholder som sædvanlig praksis det af bestyrelsen forslåede resultatbudget for 2016 
og 2017. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen har ikke 
været underlagt udvidet gennemgang. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

  

 
 
Helsingør, den 18.02 2017 
 
 

JBL Revsion  
Registreret Revisionsanpartsselskab 
CVR nr.: 36 49 18 17 
 
 
 
Jakob Løkke   
Registreret revisor 
Medlem af FSR – Danske revisorer 
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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: 
    Restværdi % 
Goodwill 5 år  0 
Ejendomme 50 år  0 
Vandingsanlæg 20 år  0 
Parkeringsanlæg 20 år  0 
Maskiner mv.                                                                        8 år 0 
Udstyr, møbler mv. 6-8 år  0 
 
Baneanlæg afskrives i lighed med tidligere år ikke. 
 
Varebeholdninger 
Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
 

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 2016          

   2015  2016  Budget 2016  Budget 2017 

 Note  kr.  kr.  t.kr.  t.kr. 
Kontingenter, skabsleje m.v. 1  6.103.502  6.146.061  6.318  6.378 
Indskud   133.800  108.400  36  20 
Greenfee´s m.v. 2  1.113.501  1.158.968  1.136  1.236 
Sponsorudvalg  3  375.075  453.900  306  437 
Turneringsudvalg  4  148.035  195.110  191  201 
Juniorudvalg  11  95.340  117.070  84  91 
Trænerudvalg 12  2.100  5.060  5  4 
Diverse indtægter  5  127.211  47.337  63  61 
Shop     0   30.532   159   86 
Indtægter i alt    8.098.564  8.262.438  8.298  8.514 
          
Greenfee's m.v. - omkostninger 2  146.753  137.357  120  144 
Sekretariat, lønninger m.v.   1.114.967  1.132.545  1.172  1.129 
Administrationsomkostninger 6  421.393  417.105  428  472 
IT udvalg 7  137.530  159.886  152  143 
PR udvalg - omkostninger 8  52.588  63.654  63  69 
HCP, udvalg   1895  200  2  0 
Sekretariat/administration i alt    1.875.126  1.910.747  1.937  1.957 
          
Sponsorudvalg - omkostninger 3   146.665   262.307   114   272 
Turneringsudvalg - omkostninger 4   225.406   176.418   191   181 
Husudvalg 9  566.303  519.926  433  466 
Lønninger - baneudvalg   1.652.733  1.920.654  1.884  1.975 
Personaleomkostninger - baneudvalg  48.505  42.397  44  51 
Banedriftsomkostninger   574.054  590.238  642  797 
Vedligeholdelse - baneudvalg   395.694  370.955  386  273 
Vejleholm - baneudvalg   115.918  88.914  126  146 
Administration - baneudvalg   65.431  55.123  65  52 
Eliteudvalget 10   153.944   146.193   192   191 
Juniorudvalg 11  127.794  155.237  148  158 
Trænerudvalg 12  728.439  901.547  888  960 
Rekrutteringsudvalg   56.664  64.108  88  77 
Festudvalg   0  12.874  20  0 
Begynderudvalg   1.153  23.670  22  26 
Omkostninger i alt    6.733.829  7.241.308  7.180  7.582 
          
Resultat før afskrivninger    1.364.735  1.021.130  1.118  932 
Afskrivninger 13  539.316  531.631  524  526 
Resultat før renter    825.419  489.499  594  406 
          
Renteindtægter   0  6.022  0  0 
Renteudgifter 14  389.241  621.486  473  357 
Årets resultat   436.178  -125.965  121  49 
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Balance pr. 31.12.2016        
        
   2015  2016   
Aktiver Note  kr.  kr.   
Goodwill 15  0  128.000   
Ejendomme m.v. 16  11.391.116  11.516.312   
Baneanlæg  17  3.658.714  3.690.206   
Vandingsanlæg  18  435.144  406.646   
Parkeringsanlæg  19  169.370  139.212   
Maskiner m.v. 20  362.597  275.008   
Udstyr, møbler m.v. 21  104.391  106.633   
Anlægsaktiver i alt   16.121.332  16.262.017   
        
Fremstillede færdigvarer og 
handelsvarer   0  275.097   
Tilgodehavender m.v.   209.983  220.554   
Likvide beholdninger  22  1.307.973  95.064   
Omsætningsaktiver i alt   1.517.956  590.715   
        
Aktiver i alt   17.639.288  16.852.732   
        
Passiver        
Fri egenkapital  23  2.164.313  2.038.348   
Medlemsobligationer 24  5.350.000  5.350.000   
Egenkapital   7.514.313  7.388.348   
        
Realkreditlån   7.569.932  8.150.584   
Langfristet gæld   7.569.932  8.150.584   
        
Kortfristet del af realkreditlån   424.141  344.190   
Bankgæld   1.460.416  256.991   
Skyldige omkostninger    381.956  429.626   
Skyldige feriepenge   288.530  282.993   
Kortfristet gæld   2.555.043  1.313.800   
        
Passiver i alt   17.639.288  16.852.732   
        

 
  

Leje- og leasingforpligtelser       25     
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Pengestrømsopgørelse for 2016     

 2015  2016   

 kr.  kr.   

      

Årets resultat 436.178  -125.965   

Ændring i feriepengehensættelse -9.391  -5.537   

Afskrivninger 539.316  531.631   

Ændring af varelagere 0  -275.097   

Ændring af tilgodehavender -11.316  -10.571   

Ændring i skyldige omkostninger 89.615  47.670   

Pengestrømme vedrørende drift 1.044.402  162.131   

      

Goodwill 0  -160.000   

Ejendomme -76.834  -343.867   

Baneanlæg 0  -31492   

Maskiner -71.275  -51.682   

Udstyr, møbler m.v. -42.652  -44.114   

Pengestrømme vedrørende 
investeringer -190.761  -631.155   

      

Afdrag på realkreditlån -409.909  500.701   

Pengestrømme vedrørende 
finansiering -409.909  500.701   

      

Ændring af likvider 443.732  31.677   

Likvider primo -596.175  -152.443   

Likvider ultimo -152.443  -120.766   
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Noter      

 2015  2016  
Budget 

2016 
 kr.  kr.  t.kr. 

      
1. Kontingenter, skabsleje m.v.     

Kontingent, junior 122.505  112.806  119 
Kontingent, yngling 43.150  61.875  52 
Kontingent, senior 5.239.443  5.355.904  5.402 
Kontingent, senior hverdag 249.900  235.200  228 
Kontingent, Par-3 bane 4.000  0  6 
Kontingent, passiv 190.306  171.739  181 
Kontingent, prøvemedlemmer 142.600  98.900  144 
Salg startpakker 17.300  6.500  16 
Skabsleje 184.350  183.975  178 
Rykkergebyr m.v. 23.448  32.962  9 
Rabatordninger og bonus -113500  -113800  -17 

 6.103.502  6.146.061  6.318 

      
2. Greenfees m.v.      

Greenfees 922.719  950.683  918 
Gæstearrangementer 111.836  112.214  130 
Udlejning buggy mv 71.700  87.451  78 
Diverse 7246  8620  10 

 1.113.501  1.158.968  1.136 

      
Trykning af greenfeekort m.v. 42.390  19.466  26 
Gæstearrangementer 58.992  66.779  56 
Reparation af buggy og udstyr 35.445  49.456  20 
Administration af greenfees 9.926  1.656  18 

 146.753  137.357  120 

      
I alt  966.748  1.021.611  1.016 

      
3. Sponsorudvalg       

Sponsorindtægter 375.075  453.900  306 

 375.075  453.900  306 
Sponsordag, AGC-ugen m.m. 146.665  262.307  114 

      

I alt  228.410  191.593  192 
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Noter      

 2015  2016  
Budget 

2016 
 kr.  kr.  t.kr. 

      
4. Turneringsudvalg      

Turneringsfee + diverse 113.005  176.450  172 
Tirsdagsturnering 15690  0  0 
Onsdagsturnering 19.340  18.660  19 

 148.035  195.110  191 

      
Præmier og øvrige 
omkostninger 198.917  168.622  176 
Tirsdagsturnering 16.643  0  1 
Onsdagsturnering 9.846  7.796  14 

 225.406  176.418  191 

      
I alt  -77.371  18.692  0 

      
5. Diverse indtægter       

Kommunalt tilskud 60.291  41.557  60 
Forpagtningsafgift restaurant 44.000  0  0 
Husleje Shoppen 20.000  0  0 
Andet  2.920  5.780  3 
I alt  127.211  47.337  63 
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Noter      

 2015  2016  
Budget 

2016 
 kr.  kr.  t.kr. 

      
6. Administration       

DGU kontingent 127.822  132.844  128 
Telefon  37.926  34.432  39 
Annoncer  235  2.377  9 
Porto  12.359  8.850  15 
Papir og tryksager  4.527  2.060  7 
Kontorartikler og fotokopiering 9.101  24.251  11 
Abonnementer, tidsskrifter m.v. 12.538  16.412  13 
Småanskaffelser  23.845  10.127  12 
Div. kontorudstyr og vedligehold 0  1.170  0 
Kurser m.v. 2.056  800  0 
Rejser og kørsel  8.076  1.539  0 
Bestyrelsesomkostninger  14.904  22.017  13 
Generalforsamlinger 11.484  15.520  11 
Hole in one præmier 4.540  2.731  4 
Revisor 56.060  51.454  54 
Gaver  10.954  9.739  14 
Dataløn omkostninger  10.472  11.472  9 
Golfregler m.v. 1.012  1.582  0 
Tak til frivillige 17.608  20.680  25 
Diverse administrationsomkostninger 45.976  45.569  64 
Tab på tilgodehavender, regulering 
hensættelse 9.898  1.479  0 
I alt  421.393  417.105  428 

      
7. IT udvalg       

Adsl-forbindelse 0  10.453  0 
Webhotel 22.442  21.343  22 
Golfbox 42.372  50.416  44 
Konsulenthonorar 0  17.278  0 
Diverse IT Udvalg  72.716  60.396  86 
I alt  137.530  159.886  152 
 

      
8. PR-udvalg       
Hjemmeside 14.751  0  0 
Forsendelse og øvrige omkostninger  37.837  63.654  63 
I alt  52.588  63.654  63 
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Noter      

 2015  2016  
Budget 

2016 
 kr.  kr.  t.kr. 

      
9. Hus- og 
restaurationsudvalg      

Ejendomsskatter  2.430  2.413  2 
Varme, vand, el  251.159  177.383  187 
Forsikringer  78.822  93.224  82 
Reparationer og vedligehold 90.543  45.692  50 
Rengøring og opsyn  13.189  9.091  32 
Dansikring  10.959  4.183  10 
DR-licens erhverv  0  6.769  4 
SPOE II projektet 0  39.158  0 
Rengøringsartikler, renovation 
m.v. 119.201  142.013  66 
I alt  566.303  519.926  433 

      
10. Eliteudvalget       

DK-turnering 34.853  36.179  45 
Eliteturneringer 77.022  40.824  73 
Regionsmatcher 17.872  16.701  21 
Træning, udstyr m.v. 24.197  52.489  53 
I alt  153.944  146.193  192 
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Noter      

 2015  2016  
Budget 

2016 
 kr.  kr.  t.kr. 

      
11. Juniorudvalg       

Egenbetaling og andre indtægter  95.340  117.070  84 

      
Træning og øvrige omkostninger  64.499  92.083  76 
Turneringer  63.295  63.154  72 

 127.794  155.237  148 

      
I alt  -32.454  -38.167  -64 

      
12. Trænerudvalg       

Salg undervisning pro  2.100  5.060  5 

      
Løn, træner og elev 647.387  901.547  888 
Træningslektioner, bonus  81.052  0  0 

 728.439  901.547  888 

      
I alt  -726.339  -896.487  -883 

      
 
13. Afskrivninger       

Goodwill 0  32.000  32 

Ejendomme 211.795  218.671  220 
Vandingsanlæg  68.801  69.659  69 
Parkeringsanlæg 30.158  30.158  30 
Maskiner m.v. 193.990  139.271  138 
Udstyr, møbler m.v. 34.572  41.872  35 
I alt  539.316  531.631  524 

      
14. Renteudgifter m.v.      
Renter på pengekonti samt 
omkostninger  23.888  58.205  60 
Renter og bidrag  365.353  331.732  323 
Kurstab ved låneomlægning 0  231549  90 

 389.241  621.486  473 
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Noter    

 2015  2016 
 kr.  kr. 

    
15. Goodwill    

Anskaffelsessum primo  0  0 
Årets tilgang 0  160.000 
Kostpris 31.12.2016 0  160.000 

    
Afskrivninger primo  0  0 
Årets afskrivninger  0  32.000 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 0  32.000 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 0  128.000 

    
16. Ejendomme    

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by   

Anskaffelsessum primo 3.023.372  3.023.372 
Kostpris 31.12.2016 3.023.372  3.023.372 

    
Kostpris 31.12.2016, Bødkergaardsvej 9 3.023.372  3.023.372 

    
Købesum matr.nr. 10a Bødkersgaardsvej 9   

Anskaffelsessum primo 12.564.750  12.641.584 
Årets tilgang  76.834  343.867 
Kostpris 31.12.2016 12.641.584  12.985.451 

    
Kostpris i alt 31.12.2016 15.664.956  16.008.823 

    
Afskrivninger primo  4.062.045  4.273.840 
Årets afskrivninger  211.795  218.671 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 4.273.840  4.492.511 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 11.391.116  11.516.312 

    
Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2014)  25.000.000 
Tinglyst gæld til Nordea Kredit   8.748.000 
Pantebrev nom 1.450.000 til sikkerhed for bankgæld 1.450.000 
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Noter    

 2015  2016 
 kr.  kr. 

    
17. Baneanlæg     

Anskaffelsessum primo  3.723.437  3.723.437 
Årets tilgang  0  31.492 
Kostpris 31.12.2016 3.723.437  3.754.929 

    
Afskrivninger primo  64.723  64.723 
Årets afskrivninger  0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 64.723  64.723 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 3.658.714  3.690.206 

    
18. Vandingsanlæg    

Anskaffelsessum primo  1.376.022  1.376.022 
Årets tilgang 0  41.161 
Kostpris 31.12.2016 1.376.022  1.417.183 

    
Afskrivninger primo  872.077  940.878 
Årets afskrivninger  68.801  69.659 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 940.878  1.010.537 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 435.144  406.646 

    
19. Parkeringsanlæg    

Anskaffelsessum primo  603.162  603.162 
Årets tilgang 0  0 
Kostpris 31.12.2016 603.162  603.162 

    
Afskrivninger primo  403.634  433.792 
Årets afskrivninger 30.158  30.158 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 433.792  463.950 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 169.370  139.212 
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Noter    

 2015  2016 
 kr.  kr. 

    
20. Maskiner m.v.    

Anskaffelsessum primo  4.056.205  4.127.480 
Årets tilgang  71.275  51.682 
Årets afgang  0  0 
Kostpris 31.12.2016 4.127.480  4.179.162 

    
Afskrivninger primo  3.570.893  3.764.883 
Årets afskrivninger  193.990  139.271 
Årets afskrivninger afgang  0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 3.764.883  3.904.154 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 362.597  275.008 

    
21. Udstyr, møbler m.v.    

Anskaffelsessum primo  314.230  356.882 
Årets tilgang  42.652  44.114 
Årets afgang 0  0 
Kostpris 31.12.2016 356.882  400.996 

    
Afskrivninger primo  217.919  252.491 
Årets afskrivninger  34.572  41.872 
Årets afskrivninger afgang 0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2016 252.491  294.363 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 104.391  106.633 

    
22. Likvide beholdninger     

Kassebeholdninger  777  8972 
Indestående Nordea 1.307.063  85.497 
Indestående Danske Bank 133  595 

 1.307.973  95.064 

    
23. Egenkapital    

Overført resultat primo 1.728.135  2.164.313 
Årets resultat  436.178  -125.965 
Medlemsobligationer 5.350.000  5.350.000 
Interimsbeviser og obligationsgæld 0  0 

 7.514.313  7.388.348 
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Noter    

 2015  2016 
 kr.  kr. 

    
24. Medlemsobligationer    

Primo 5.350.000  5.350.000 
Hensat ultimo 5.350.000  5.350.000 

    
 

Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i klubben jf. 
vedtægternes 
§ 8. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, og klubben er ikke pligtig til at tilbagekøbe 
eller  
indløse obligationen. Som følge heraf anses medlemsobligationerne for egenkapital, der indregnes  
svarende til det oprindeligt modtage vederlag (kurs 100)       

 
25. Leje- og leasingforpligtelser 
Der er indgået leasingaftaler med leasing af drifts på t.kr. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  


