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Bestyrelse og personale pr. 31.12.2017 i Asserbo Golf Club:  
  
Bestyrelsen  
Peter Fredgaard   Konstitueret formand 
Hans-Otto Jørgensen  Hon. Kasserer      
Stig Borg      Hon. Sekretær  
Ib Lyng      
Signe Justesen 
  
Sekretariat  
Kristian Ravn Laumann          Clubmanager 
Annie Christensen    Klubsekretær  
Charlotte Christensen   Bogholder  
Heidi Svolgart                                          Housekeeper  
  
Greenkeeper  
Steen Mikael Petersen    Chefgreenkeeper  
Antoine Challe                                         Greenkeeper    
Jackie Larsen    Greenkeeper  
Kjeld Fredriksen    Greenkeeperassistent  
 
Træner  
Kristian Ravn Laumann    Klub Pro  
Oliver Wendt                        Proelev 
  
Shoppen  
Thomas Gorski    Shopkeeper  
  
Restauratør  
Tom og Julie Madsen           Forpagtere     
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Generalforsamling den 25. marts 2018 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.   
 
Ad dagsordenens punkt 3:  
Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.  
Kassereren gennemgår årsregnskabet.  
 
Ad dagsordenens punkt 4:                                                                                                           
Fremlæggelse af budget til godkendelse.  
Kassereren fremlægger budget 2018 i store tal. 
 
  
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:              

  Kontingent  Indskud  
  2017 2018 2017 2018 

Aktiv senior:   7.600 7.750 2.000 2.000 

Aktiv senior hverdag:   6.600 6.750 2.000 2.000 

Senior med studie rabat 3.800 3.875 2.000 2.000 

Aktiv yngling:   2.800 2.860 400 400 

Aktiv junior:   2.000 2.040 300 300 

Aktiv junior under 9 år   900 900 300 300 

Passiv:   1.300 1.300 2.000 2.000 

Senior Intro medlemskab 2.000 2.000 - - 

Junior Intro medlemskab 1.000 500 - - 
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:     
Emne  2017 2018 
Scooterpladsleje 1150 1200 
El-skab 80 cm i port 750 850 
El-skab 70 cm - 800 
El-skab 60 cm 650  700 
Skabsleje 60 cm 600  600 
Skabsleje 40 cm 450  450 
Skabsleje, juniorrum 150 200 
Boksleje el  250  250 

De nye gældende priser for skabe, opkræves fra 2019. 

 
Budget er baseret på følgende forslag til greenfee:  

Emne  2017  2018 
Greenfee hverdage:  
Greenfee efter kl. 18.00  

350  
250  

350 
350 

Greenfee alle dage i juli  
Greenfee efter kl. 15.00  
Greenfee efter kl. 18.00  

450  
350  
250  

350 
350 
350 

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

  
450  
350  
250  

 
450 
450 
450 

36 hullers greenfee  
Alle dage/hele dagen:  

550 550 

Greenfee Par 3 bane 
Alle dage/hele dagen:  

130  130 

  
Ad dagsordenens punkt 5:  
Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer:  
Bestyrelsen foreslår, at kursen på medlemsobligationer fastholdes på kurs 25.  
  
Ad dagsordenens punkt 6:  
Forslag fra bestyrelsen  
 
Ad dagsordenens punkt 7:  
Forslag fra medlemmerne  
Forslag fra Bent Christensen vedr. opdatering af klubbens rygepolitik. 
  
Ad dagsordens punkt 8:  
Valg af formand  
Bestyrelsen foreslår valg af konstitueret formand Peter Fredgaard. 
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Ad dagsordenens punkt 9:  
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
På valg er:  

- Stig Borg (ønsker ikke genvalg) 
Fratrådt bestyrelsen: 

- William Grahn 
- Bent Christensen 

 
Bestyrelsens forslag til bestyrelsen: 

- Axel Bistrup 
- Vibeke Lund 
- Kim Nissen 

 
 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  
 
 

Medlemsstatus: 
  

Året Aktive medlemmer Passive medlemmer Total  
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 
Ultimo 2017 942 139 1081 
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Fordeling af medlemskategorier ultimo året: 

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aktiv senior 826 811 760 746 754 757 759 
Aktiv hverdag 42 51 50 47 40 38 34 
Aktiv yngling 16 22 25 21 15 22 31 
Aktiv junior 79 71 78 70 70 76 61 
Kontingentfri 10 10 10 12 15 20 21 
Seniormedlemmer 13 13 11 15 16 19 28 
Livsvarig 8 7 7 5 5 5 5 
Æresmedlem 5 5 4 4 3 3 3 
Passiv 142 145 162 151 145 135 139 
Prøve/intromedlem 39 45 20 32 120 83 87 

Greenfeerunder 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 
2013 3635 932 
2014 3699 891 
2015 4015 789 
2016 4139 791 
2017 4397 995 

Bestyrelsens beretning 
Indsættes her 

Udvalgsberetninger 
 

Sponsorudvalget 
Salg af sponsorater er i 2017 blevet håndteret af salgschef Arne Larsen, som hovedsalig har været 
klubbens mand i marken og solgt sponsorater, samt styret processen og haft den løbende dialog 
med samarbejdspartnerne.   
De mange aktiviteter har således medført et bruttosalg på ca. kr. 500.000,- i 2017 
10 sponsorater er solgt som firmasponsorater indeholdende et medlemskab i Asserbo Golf Club. 
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Trenden er ikke faste sponsorater/produkter mere, men individuelle sponsoraftaler med særligt 
indhold. 
Hjemmesiden visualiserer klubbens sponsorer på en god måde der giver overblik. Der er i 2017 
blevet opsat ny sponsortavle med små skilte for klubbens sponsorer, ved puttinggreen. Skiltene vil 
blive opdateret i 2018. 
På alle teesteder er der opsat nye teestedsklodser og pælene er blevet fjernet. Det medfører at 
der for visse huller skal laves nye sponsorskilte i 2018. 
  
Gennem de seneste par år har udvalget fulgt en strategi, som sigter mod at tegne større 
sponsorater til fordel for AGC. Målsætningen har været at nå et niveau for sponsorindtægter på 
omkring 500.000 kr. brutto, hvilket vi har nået i år. 
Der arbejdes på at aktivere de sponsorer vi har og gerne sælge sponsorater indeholdende et 
medlemskab, som på denne måde binder parterne bedre til hinanden og forstærke samarbejdet. 
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 
mulighed for at få virksomhedernes medarbejdere til AGC de dage hvor der er åbent hus og ende 
op som medlemmer. Vi har for i år tegnet et sponsorat der dækker Åbent Hus arrangementerne i 
AGC, med JBL Revision. 

 
I 2017 har klubben 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. Der var til 
dette arrangement fokus på dialog og samarbejde, samt hvordan man kan aktivere sit sponsorat i 
klubben. 
Sponsorater for 2018 vil i starten ligge i salgsafdelingen, men blive overført til SoS midt på året 
2018. 
 

PREF udvalget         
Sammenlægningen af PR-, Rekrutterings- og Fastholdelsesudvalgene i AGC er gået godt og 
samarbejdet har fungeret.  
Udvalget har bestået af Arne Larsen, Kristian Ravn, Annie Christensen og Oliver Wendt. 
PR har i Asserbo Golf Club i 2017 været styret af Arne Larsen og hans ad hoc assistenter.  
Ud fra hvilken opgave det drejer sig om, benytter vi os af forskellige kompetencer.  
Den primære opgave er, at skabe en positiv interesse for Asserbo Golf Club med det formål, at 
tiltrække golfinteresserede personer fra det lokale opland til at besøge klubben og dens 
restaurant.  
Der er udarbejdet PR materiale i form af foldere, flyers, posters, bannere og annoncer, som er 
blevet visualiseret i de dertil valgte medier lokalt, regionalt og landsdækkende.  
Udvalget har således sikret omtale af Asserbo Golf Club gennem artikler i Halsnæs Avis, samt 
Amtsavisen, Golf Avisen, Golf Bladet og artikler på Golf.dk. 
Der er udarbejdet koncepter og materialer for at tiltrække sponsorer og greenfeespillere og 
turister i Halsnæs.  
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På PR og rekrutteringssiden fokuseres i 2018 på online- og sociale medier som golf.dk og Facebook 
samt direkte kontakt til andre golfklubbers klubber-i-klubben. 
  
Rekrutteringsprocessen har i 2017 været styret af Annie Christensen, Oliver Wendt og Kristian 
Ravn i samarbejde med klubbens begynderudvalg. 
Der blev til sæsonen 2017 lanceret et nyt introduktionsmedlemsskab med hvilket vi har hvervet 77 
nye voksne intromedlemmer og 8 juniorer.  
I forbindelse med introduktionsmedlemskabet blev man tilbudt plads på progressive 
introduktionsforløb af en måneds varighed med henblik på etablering af sociale relationer, gode 
golffærdigheder og erhvervelse af grønt kort. 
 
Vi ved at vores bedste ambassadører er klubbens etablerede medlemmer og vi 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. 
Vi ved fra andre klubber og egne erfaringer 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. 
Der blev ved sæsonstart nedsat et aktivitetsudvalg som skulle stå bidrage med nogle sociale 
arrangementer i Asserbo Golf Club, de gennemførte en opera aften i sommeren med stor succes. 
 
I 2018 samles rekrutteringsopgaverne i PR-udvalget og fastholdelsesaktiviteterne varetages af 
introduktionsudvalget. 

 
IT udvalget  

IT udvalget bestod i 2017 af Kristian Ravn og Thomas Gorski. Udvalget arbejder meget tæt 
sammen med klubbens øvrige udvalg.  
DIBS blev i 2016 indført til betalinger for turneringer og arrangementer i Restauranten, det 
fungerer fint og det blev i foråret muligt at betale med flere slags kreditkort.  
I efteråret havde vi lynnedslag i området, som desværre ødelagde dele af vores it, skaderne blev 
delvist dækket af forsikringen. Kopimaskinen, netværk og videoovervågning blev ramt. 
Der er blevet installeret en helt ny kopimaskine i SoS og der fulgte et pænt sponsorat med. 
 
IT udvalget kigger i vinteren 2017/2018 på vores telefoniløsning hos TDC og Firstcom.  
Der investeres i en ny computer til klubsekretær Annie Christensen.  
Der skal indkøbes ny scorekort printer til matchkontoret, det overvejes at indgå en serviceaftale. 
 

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 tidligere fået fjernet det gamle fyr og opsat luft-til-luft varmere og det har været en 
succes. Således fungerer det også i shoppen, med luft-til-luft og radiatorer bag skrivebordene. 
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Husudvalget har udfærdiget langtidssigtede planer for investeringer i forbedringer af klubhuset, 
som løbende prioriteres i tæt dialog med bestyrelsen. Kristian Ravn Laumann har overtaget 
Husudvalget i 2017 som Clubmanager. 
 
Som et led i vedligeholdelsesbestræbelserne, har vi fået samlet en aktiv gruppe medlemmer, 
”Klubbens venner”, der hjælper med diverse opgaver nødvendige for at opretholde gårdens stand. 
Den nye carport for buggies fungerer godt. 
I køkkenet er der gennemført de lovpligtige serviceeftersyn, samt eftersyn på slukningsmateriel. 
Der er investeret i ny motor til emhætten i køkkenet. 
Der er foretaget mindre reparationer på stråtaget og lagt ny mønning på længen med 
omklædning. Der mangler fortsat renovering af ståtaget over bagrummet ud mod rangen.  
Der er opsat en hjertestarter i hytten foråret 2015, som heldigvis ikke har været i brug. HUSK at 
den er der. 
Husudvalget har hele 2017 været i analyse- og planlægningsmode vedrørende det voksende behov 
for bagskabe. Der er nu taget en beslutning om opførsel af ny bagrumsbygning og primo 2018 vil 
klubben kunne opfylde behovet. 

 

Handicap udvalget 
Handicap udvalget består af Niels Jørgen Eskildsen og formand Frank Larsen 

Når man kigger på Årsrevisionen, er det der slår igennem, at 259 medlemmer 
kun er registreret med et Klubhandicap, altså mgl. og få mindst 4 scores registreret. Måske lidt 
tankevækkende at næsten 1/3 kun har Klubhandicap. 

Af opgaver har der været reguleringer, blandt andet nogle af Karen Fredgaards udlandsturneringer 
og Scorekort til godkendelse. Her er det lidt overraskende at mange er mere end 7 dage om at 
godkende makkerens scorekort, så går HCP udvalget ind og godkender. 

Baneudvalget   
Baneudvalget har i 2017 bestået af Flemming Olsen, Kurt Kristensen, Søren Agerlund, Steen Mikael 
og Kristian Ravn Laumann som formand. Vi supplerede os i foråret med tidligere greenkeeper og 
græsbonde, Henrik Lindemann-Schmidt. Sidst på sommeren stoppede Søren Agerlund i udvalget 
og blev i december erstattet af Claus Ellehammer. 
 
Banen 

Greens ved hullerne 10,11, 17 og 18 var i foråret lidt længe om at komme i gang og vi udførte kort 
før sommerferien en større vedligeholdelsesrunde af disse greens. Greens endte op med at være 
gode over sommeren og efteråret og vi gentager behandlingen af disse greens i foråret 2018. 
Fairways har i hele sæsonen været gode og spilbare – de er pletvis blevet sprøjtet mod ukrudt. 
 
Vi følger løbende de tilbagemeldinger vi får fra golfspilleren i centrum og bruger kommentarerne 
til løbende udvikling. 
 
Baneplanen 2020 er blevet fulgt med hensyn til beskæringer og beplantninger. Der blev i vinterens 
løb forud for sæsonen fældet og beskåret på hul 11 og 15, samt alle lundene blev gået efter, så 
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træerne fik bedre plads til at vokse.  
Denne vinter udføres yderligere beskæringer/fældninger omkring greens på hullerne 10, 11, 17, 
samt poplerne omkring hytten på hul 7. 
Der er udarbejdet en del tilføjelser til baneplanen med baggrund i projekt ”flow på banen” som 
blev fremlagt på medlemsmødet i maj. Som en del af tilføjelserne skulle der i løbet af efteråret 
begyndes på nedlæggelsen af ca. 20 bunkere, primært bunkere som ikke er særligt brugte, men 
også bunkere som er flow fremmende. Planen forløber over en årrække. 
 
Vi har gennemført et forsøg med teesteds opretning på hul 12 og 6, resultatet var bedre, men 
opretningen skal udføres nogle gange for optimalt resultat. Det vurderes om vi skal fortsætte 
arbejdet i 2018 
Hul 15 herre tee er kommet sig og græsset gror, det er stadigt ønskeligt at etablere et nyt teested i 
et plan. Men BU har besluttet at prioritere en opretning af hul 11 herre tee før der skal gøres mere 
på hul 15. 
Højroughen er løbende blevet klippet ned og det har haft stor betydning for flowet på banen, 
dette vil fortsat blive udført i 2018 i det omfang arbejdet kan udføres med den gamle roughklipper 
og på frivillig basis af baneudvalgets Henrik Linnemann-Schmidt. 
Der er med stor hjælp fra Kurt Kristensen, blevet etableret fast belægning på stien fra hul 12 til 13, 
samt det sidste stykke bag 17 herre teested. 
 
Maskiner 

Klubbens maskinpark er blevet fornyet med to nye fairway klippere, to nye greens klippere og en 
ny sprøjte. Vi har været meget tilfredse med købet og har fået stort udbytte på banen, mindre 
vedligehold og større drift sikkerhed.  
 

Personale 

Bemandingen på Vejleholm har i 2017 omfattet fastansatte, ”sommerfugle” og praktikanter. Vi 
ansatte med start 1. januar Antoine Challe som førstemand.  
Der har i 2017 været fire fastansatte, tre sommerfugle på ca. 14 timer om ugen hver og løbende to 
praktikanter fra kommunen. 
 
Baneudvalget har i løbet af året afholdt 5 møder. 

 
 
 

Turneringsudvalget 
Årets klubmestre : 
  Herrer:   Sebastian Frederichsen 

Damer:    Karen Fredgaard 
Junior Drenge:  August S. Svendsen 
Junior Piger:   Daniella Rønn Gyoni 
Midage Herrer:  Jackie Larsen 
Midage Damer:   Christina S. Jønson 
Senior Herrer:  Jørn Jensen 
Senior Damer:   Pia Christensen 
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Veteran Herrer: John Nielsen 
Veteran Damer:   Miki Hedegaard 
Duffer:           Leon Skinbjerg 

 

Årets turneringsprogram er blevet afviklet uden større problemer. I åbningsturneringen anvendte 
vi blå tee. Det blev modtaget positivt, og var medvirkende til en bedre turneringsafvikling (mindre 
tidsforbrug). 
Vi har i årets løb konstateret høj deltagelse i parturneringer, scrambler og lignende. 
Greenkeepernes hævn var igen den mest populære turnering med fuldtegning inden for 1 time. 
Der var derimod lav deltagelse i single/individuelle turneringer på trods af, at vi ændrede 
Vinderød, Boxon og Talismann til Stableford turneringer med fuldt handicap. 
 
Asserbo Pokalen blev igen i år en succes. Den afvikles som en 54 hullers elite ranglisteturnering. 
Turneringen er tællende både til AON, Titleist og World Amateur Golf ranglisterne. Et stærkt felt 
stillede op, og banen fremstod perfekt. Vi fik positive tilbagemeldinger fra deltagerne, også om 
den kompetente afvikling af turneringen. Vinder hos herrerne blev Mads H. Langkilde fra The 
Scandinavian med en score på 71 – 71 – 72.  
Hos damerne vandt vores egen Karen Fredgaard med en serie på 68 -69 -76. 
 
Onsdagsturneringerne var igen i år populære. Over ca. 20 onsdage deltager der hvert år mange af 
klubbens medlemmer i disse turneringer – såvel nye som erfarne spillere, og både høj- og 
lavhandicappere – og det hele bliver styret på bedste vis af Benny Andrae og Bente Inge 
Rasmussen. 
Club +36 har igen i år været en stor hjælp for at inkludere nye spillere, og lære dem om spillets 
facetter, og give dem gode sociale relationer til de øvrige spillere. 
 
Med den faldende deltagelse i turneringer, og for at få en bedre forståelse af forholdene omkring 
medlemmernes indstilling til turneringer fik vi gennemført en større spørgeskemaundersøgelse. 
Besvarelserne gav os følgende input. 
De overordnede bemærkninger og konklusioner var:  

• Der var en speciel lav deltagelse (9%) i spørgeskemaundersøgelsen blandt personer under 
35 år. 

• Der er stor tilslutning til at klubben skal afvikle turneringer. Der er dog præference for spil 
med klubber-i-klubben og venner/familie, før turneringer. 

• Logistikken omkring tilmelding, GolfBox og betalinger forløber tilfredsstillende. 
• De som undlader at tilmelde sig til turneringerne, gør dette primært på grund af 

udefrakommende aktiviteter og forpligtelser. 
• Der er præference for single og stableford turneringer; specielt blandt yngre medlemmer 

og medlemmer med lavere hcp, og især blandt mænd og blandt medlemmer som ønsker 
sportslige udfordringer. 
Det er muligt at det er de samme som deltager i turneringerne hen over året, hvilket TU 
ønsker at belyse 

• Bedre information omkring turneringerne er generelt efterspurgt. 

Yderligere betragtninger  



14 
 

• Informationer 
o Medlemmer med kort og mellemlange uddannelser mangler info. 
o Lavhandicap spillere ønsker bedre information. 
o De 35- til 65-årige er oftere utilfreds med mængden af information end de som er 

ældre. 
• Turneringer med max HCP 36 

o Mænd accepterer generelt ikke HCP 36+ i turneringer – men kvinderne gør. 
o Folk som ønsker sportslige udfordringer ønsker ligeledes begrænsninger. 
o Langvarige medlemmer, og ældre, er mere interesseret i en HCP grænse. 

• Præmiernes størrelser 
o Langvarige medlemmer, samt lav HCP spillere, ønsker højere turneringsfee og 

bedre præmier. 
o Mænd ønsker højere præmier. 
o Kvinder ønsker lavere turneringsfee og mindre præmier. 

 
• Fylder turneringer for meget? 

o Medlemmer som primært ønsker at spille privat mener de fylder for meget. 
o Turneringsspillere mener at udstrækningen af turneringerne er passende. 

Vi har i turneringsudvalget besluttet, i lyset af oplysningerne fra den foretagne 
spørgeskemaundersøgelse, at iværksætte et informationsudvalg bestående af Peter Jelstrup, Bent 
Christensen og Annie Christensen. Hovedopgaven er – hvordan får vi flere til at deltage i klubbens 
turneringer.  
 
Turneringsudvalget vil igen i år oprette en intern turneringsleder-uddannelse, som på sigt skal øge 
turneringslederkorpset fra de nuværende 6 til 10 i den kommende sæson, og herefter måske 12 – 
14 fremover. Herudover vil der skulle arbejdes med at orientere om de ny regler der bliver 
gældende fra 2019, både til turneringsledere, assistenter og klubbens spillere generelt. 
 
Turneringsudvalget takker Greenkeeperstaben for helt optimale baneforhold gennem hele 
sæsonen, samt Sekretariatet og Shoppen for et altid velfungerende samarbejde. Samarbejdet med 
Tom og Julie i restauranten har fungeret meget tilfredsstillende. 
Arbejdet i TU har året igennem fungeret godt. Udvalget består af Peter Jacobsen, Henrik 
Fogtmann, Vibeke Lund, Pia Andreasen, Peter Jelstrup og Ib Lyng. 
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. 
 

Ordens- og regeludvalget 
Udvalget bestod i starten af 2017 af William Grahn, Gerd Stafanger som formand og Mikki 
Hedegaard. Midt på sommeren trådte William tilbage og Ernst Lund trådte til. 
Der har heldigvis ikke været de store problemer, hvorfor mødeaktiviteten ikke har været stor.  
I alt er 2 personsager blevet behandlet, og endvidere har udvalget taget stilling til et ønske fra 
bestyrelsen om regler for buggy-kørendes ret til at blive ladt igennem af bolden foran. Det blev 
vurderet, at der ikke skulle være særret for personer i buggy. 
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Ingen nye sager er planlagt behandlet. 
 

Miljøudvalget 
Miljøudvalget sammensættes ud fra de aktuelle opgaver og projekter.  
I 2017 har følgende personer været involveret: Arly Hansen, Antoine Challe, Steen Mikael, Annie 
Christensen, Bent Christensen, Tom Madsen, Gitte Binderup, Claus Ellehammer og Peter 
Fredgaard. 
I Asserbo Golf Club er vi meget opmærksomme på vores rolle og ansvar i miljømæssige 
sammenhænge og vi arbejder målrettet på at være et godt eksempel på, at man som golfklub kan 
gøre en forskel og at miljømæssig ansvarlighed godt kan betale sig på både kort og langt sigt. 
Vi vil gerne vise, at golfbaner kan spille en aktiv rolle i bevarelsen af naturen. 
Vi arbejder med at opsætte mål og indsatser på miljøområdet i et engageret og ambitiøst 
miljøudvalg, hvilket på et strategisk niveau har resulteret i en præcisering af klubbens miljøpolitik, 
der skal sikre mulighederne for langsigtet planlægning og varige miljøløsninger i alle klubbens 
aktiviteter. 
I 2017 har vi blandt andet beskæftiget os med følgende projekter: 
- Fortsat afgræsning af rough med lånte får i en mobil, solcelledrevet fold. Fårenes tilstedeværelse 
og nænsomme beskæring og græsning sikrer en god flora og faunadiversitet til gavn for fugle, 
insekter og andre dyr.  
Samtidig byder roughen på god næring til lammene, hvilket giver en rigtig god tilvækst og da 
folden regelmæssigt flyttes, er der ikke behov for at behandle lammene med 
ormekure/antibiotika. 
- Naturfolder ”Hvad sker der i naturen lige nu”, der på udgives på månedsbasis og beskriver hvad 
der sker i naturen på og omkring banen. Folderen uddeles via greenfeepulten og opsatte kasser 
langs banens offentlige stier. Folderen har sat os i kontakt med mange andre natur og 
miljøinteresserede enkeltpersoner og foreninger også en del, der ligger udenfor golfsporten og vi 
har delt idéen med andre golfklubber, der abonnerer på folderen med deres eget logo på. 
Naturfolderen indbragte os i foråret DGU’s inspirationspris på 10.000 kr. 
 - Vi har fortsat opsætningen af fuglekasser, særligt til stære, der hjælper med at holde skadende 
insekter i skak på banen. Særligt udlejningen af fuglekasserne som ”Andelsboliger på 40cm2 med 
udsigt over golfbanen” har været en stor succes. Disse fuglekasser mærkes med medlemsnummer 
og markeres på et kort, så andelshaverne selv kan følge med i deres ”birdier”s liv i 
andelsboligerne. 
- Dansk Golfunion/G34 har i samarbejde med os testet en funktion i en app, der kan hjælpe med 
kortlægning af golfspilleres færden på banen med henblik på at prioritere og planlægge 
ressourceforbruget så der fokuseres på de områder der er ”i spil” og de områder hvor spillerne 
ikke kommer, kan naturen få plads til at udfolde sig. 
 - via STERF og DGU deltager vi en undersøgelse, der på skandinavisk plan kortlægger golfklubbens 
rolle som aktør på landskabsniveau og golfbaners multifunktionelle udnyttelsespotentiale, både til 
sport og fritidsaktiviteter, men også i for eksempel miljøsammenhæng. Undersøgelsen 
gennemføres af Man&Nature (www.mannature.se). 
I den forbindelse har vi stillet os til disposition og hjælper studiet med blandt andet kontakt til 
vores netværk under udarbejdelsen af en håndbog, der skal kunne bruges af alle skandinaviske 
golfklubber. Projektet startede i efteråret 2017 og forventes afsluttet i 2018.  
 - Sammen med Københavns Universitet deltager vi med forsøgsarealer i et projekt, der har til 
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hensigt at udvikle og optimere pesticidfrie plejemetoder og effektive pesticidfrie 
ukrudtsbekæmpelsesstrategier på plænearealer som golfbaner og fodboldbaner og andre 
rekreative græsarealer.  
Igen i år har vi indsendt en ansøgning om Golfsportens Miljøpris, og vi håber den i år vil belønne os 
med 75.000 kr. for vores indsats og mange nye idéer på miljøområdet. 
 
 
 
 
Juniorudvalg 
2017 sæsonen er kun lige gået ind i sit efterår, men for Junior afdelingen kører aktiviteterne videre 
for alle spillere. AGC-JA har et motto ”Bredden sikrer Toppen”. I 2017 har vi bevist, at vi med det 
brede fokus formår, at udvikle spilleren til en elitær fremtid. Dette er en strategi vi skal fastholde, 
og i 2018 skal vi lidt tilbage til vores rødder og sikre et større fokus på bredden, men med en forsat 
støtte til ”sub-eliten”  
Turneringer 
Vi har for vores mindste gruppe afholdt flere Par3kant arrangementer i 2017 for de små juniorer i 
samarbejde med vores venskabsklubber Frederikssund, REE og Furesø. Der har været et stort 
fremmøde og et par juniorer fra de andre klubber har valgt at skifte til AGC senere i sæsonen, pga. 
de gode oplevelser, de har haft. Vi har gennemført 7 Mini Tour turneringer for vores egne unger, 
og vi har gennemført mini sommer camp med fokus på sociale relationer. 
For vore handicapspillere har vi gennemført 13 afdelinger af vores interne KM Sport rangliste, med 
slutspil og pokaler til den bedste. Vi har som i mange andre turneringer oplevet et faldende 
deltagerantal, og derfor vil vi også se på at gennemføre turneringen i en anden form i 2018. 
Vi har afholdt 3 venskabsmatcher sammen med Furesø og Mølleåen. Turneringen har været spillet 
siden 2005 og har de fleste år overvintret i AGC, men i år står den desværre i Furesø. 
Vi har haft 12 juniorer med i Junior Distrikt Tour, hvor vi fik 2 spillere med til Super Cuppen i år, 
hvilket snart er en tradition. Der har været flotte placeringer samt spillere med den bedste brutto 
score i flere af turneringerne.  
Vi har haft 3 junior hold med i DGU’s juniorholdturnering, hvor 2 af vores hold vandt deres puljer 
overbevisende og gik videre til landsdelsrunderne hvor de på 18 green måtte strække køllen og 
overgive sig.  
Vi har haft en 8 spiller til at deltage i næsten alle DGU ranglisteurneringer. Her har AGC markeret 
sig med flotte resultater, bla. en 2. plads. Spillerne ligger nu flot placeret på ranglisterne og vi kan 
være stolte af deres resultater. Særligt har Sebastian Friedrichsen, vundet DGUs drengerangliste 
2017 og kvalificeret sig til ECCO-Touren 2018 og er blevet udtaget til Juniorlandsholdet. Casper 
Gottlieb er med sin placering som nr. 4 i årgang 2003 nu er kommet i udviklingstruppen under 
landsholdene og Karen Fredgaard har spillet sig til at en plads på damernes A-landshold. Vi har i år 
valgt at allokere nogle ekstra midler til denne gruppe for at støtte deres udvikling, hvilket må siges 
at være givet godt ud, og har sat AGC på landkortet og stærkt repræsenteret på startlisterne.  
I løbet af vinteren 2017/2018 gennemfører vi for alle juniorer en række turneringer. 
Træning 
Vi har haft en del juniorer som har opnået banetilladelse til stor bane i år. Vi har udvidet 
tirsdagsholdet hos Thomas for de ”nye turneringsspillere”, hvor vi har fokuseret på shortgame og 
banetræning. Vi har haft 4 udvalgte juniorer til at hjælpe Oliver på vores fredagshold for at skabe 
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en relation til de mindre. Der har været en pæn tilgang af nye interesserede, og vi har forsøgt at 
tilpasse os idet vi på et tidspunkt i sæsonen ikke følte at vi kunne levere en god nok kvalitet til 
holdene da de blev ”for store” 
Vi har sidst i sæsonen være mere fokuseret på at flytte træningen for de øvede juniorer ud på 
banen for at coache spilleren rundt på den mentalt og teknisk. Det giver en større indsigt i hver 
spiller og vi tror på at de tidligere er i stand til at få en fuld banetilladelse. 
Til sæsonstart har vi lavet et nyt tiltag hvor vi har formeret en ”Sub-Elite” gruppe som har til 
formål at tage de bedste juniorer med ambitionen om at være en del af klubbens 1. hold i 
fremtiden, ud og give dem ekstra træningspas, mere opmærksomhed, samt stille nogle krav den 
anden vej i forhold udvikling osv. Vi håber at kunne udvikle dette tilbud, bliver bedre til at tilbyde 
”alternativ” træning, og bedre til at følge op på spillerne, men vi er overbevist om at dette tilbud 
også har været med til at skabe de gode resultater for spillerne på ranglisterne.  
For en gruppe af de bedre handicap spillere, tilbyder vi indendørs vintertræning i Indoor i 
Kokkedal. Det er en træning som er med til at fastholde udviklingen i vores spillere gennem 
vintersæsonen og ikke mindst er med til at gøre sporten til en helårs sport. Vi ville naturligvis rigtig 
gerne har adgang til indendørs faciliteter i AGC, men er glade for muligheden for at komme til 
Kokkedal. 
Aktiviteter 
Vi har for 1 gang i mange år gennemført en pigedag i Asserbo. Her har vi indbudt pigerne fra de 
andre klubber i Par3kant samarbejdet, og det har været en kæmpe positiv oplevelse for alle. Vi fik 
hjælp af Julie Tvede, Karen Fredgaard og Daniella Gyoni, som var med hele dagen og gav de små 
piger en oplevelse uden lige. Der har være så meget positiv tilbagemelding på dette, at vi vil 
gennemføre 2 stk. i 2018 evt. med tanke på at invitere andre piger udefra.  
Efterårs Juniordag 
Vi fik i efteråret 2016 10.000 af Lasse Jensen. De penge bruger vi en del af i november hvor vi har 
inviteret hele afdelingen til Fun City Sport i Herlev hvor vi skal spille indendørs minigolf. Et 
arrangement som skal være med til at forlænge sæsonen, tilknytningen til klubben, og skabe en 
større social tilknytning på tværs af juniorerne. 
2018 

Turneringer: 
Vi vil gennemføre flere Par3 turneringer for de små i samarbejde med venskabsklubberne.  
Vi vil se på en ændret turnerings setup for vores handicap spillere, hvor vi sikre en bredde 
turnering for juniorerne, men fastholde et elitært fokus for de bedste juniorer. Vi vil se på 
indførelsen af et Junior Hulspils format. 
Vi vil opstille 2-3 junior hold i DGU regi, hvor det ene skal være et Elite Række hold med den 
bedste juniorerne i truppen, samt et hold i Sportsjournalisterne 
Aktiviteter: 
Vi skal traditionen tro til Araslöv i Sverige på Sommer camp med den store handicapspillere. Dette 
er en aktivitet vi i mange år har gennemført hvert 2. år i AGC-JA 
Vi skal afholde 2 pige dage, og 1 junior dag med spil og sjove aktiviteter. 
Vi skal arbejde på at inkludere forældrene, når vi afslutter vores turneringer. Vi har stor succes 
med at spise med børnene, men det er en udfordring, at vi ikke har forældrene med. Dette er 
hovedsageligt pga. manglende økonomi, men vi vil i 2018 forsøge at få forældrene til at tilmelde 
sig spisning for egen regning, når de tilmelder børnene til spil. Vi tror på, at vi kan få nogle 
forældre med ind i ”folden” enten som golfspiller eller som medhjælper til udvalget.  
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Træning 
Ca. hver 2. træning med fokus på banetræning, hvor spilleren coaches i spil, beslutninger og 
opførsel på banen. Giver en hurtigere udvikling og mere glæde i golf spillet. Til dette skal vi finde 
en voksen til at støtte træningen for at skabe en bedre voksen/barn relation  
   

 
 

Sportsudvalget 
Under Sportsudvalget hører: juniorafdelingen AGC-JA, eliteafdelingen og regionsgolf. For så vidt 
angår AGC-JA se andetsteds. 
For eliteafdelingen i AGC var 2017 et spændende år, fyldt med uvurderlige erfaringer og gode 
resultater – både holdmæssigt, men ikke mindst individuelt. 
Danmarksturneringen: 
På holdsiden stillede vi med 6 hold: 
2. holdet damer i kvalifikationsrækken 
1. holdet damer i 1. division 
3. holdet herrer i kvalifikationsrækken 
2. holdet herrer i 4. division 
1. holdet herrer i 2. division 
Seniorholdet i 3. Division 
Resultatmæssigt endte herreholdet i kvalifikationsrækken på 2. pladsen i deres pulje med 4 
vundne og 2 tabte kampe, mens dameholdet i kvalifikationsrækken måtte se sig til takke med en 
plads sidst i deres pulje efter 3 tabte og 1 vunden kamp.  
Seniorholdet, som - især på damesiden - har en meget smal trup, måtte også kæmpe hårdt for at 
opnå bedre placering end sidstepladsen i deres pulje, og det lykkedes desværre ikke. 5 tabte og 
kun 1 vunden kamp kunne det blive til.  
For så vidt angår dame 1. holdet var situationen i 2017 den, at holdet var udtrukket til at spille i 1. 
division vest, fordi der er en skæv-fordeling af relativt bedre hold i Østdanmark. Samtidig var der 
et hold, der havde trukket sig for puljen, så AGC havde kun 4 kampe. Af disse blev de 3 vundet 
overbevisende, mens det i den sidste match, hvor Julie og Karen ikke kunne være med, skulle vise 
sig at få afgørende betydning, at det lykkedes Daniella og Louise at få point i en af formiddagens 
foursomes således, at holdet tabte med samme cifre som man havde vundet over det pågældende 
hold i den første match, hvilket betød, at AGC efter den matematiske metode vandt puljen. Holdet 
var således klar til oprykningsspil til Santander elitedivisionen, flot klaret. Her har holdet tidligere 
spillet i en årrække, men her måtte AGC se sig slået af Mollerup Golfklub. 
Herre 2. holdet rykkede til stor ærgrelse ned i 4. division sidste år, og målsætningen var da også 
oprykning til 3. division, selvom grundstammen på holdet i år bestod af vores nye unge 
juniorelitespillere. Holdet spillede nogle helt snævre matches, der desværre betød, at holdet 
endte på 2. pladsen i puljen og oprykningsmuligheden var forpasset. 
Målsætningen for vores 1. herrehold var i år klar: i lighed med 2016 skulle man spille sig frem til 
oprykningspillet til 1. division, men denne gang skulle det også lykkes faktisk at vinde 
oprykningsspillet. Holdet, der i 2017 bestod af Jeppe, Søren, Sebastian, Victor, Oliver, Bo og 
Stende spillede stabilt hele sæsonen og endte på en sikker 1. plads i deres pulje og 
oprykningsspillet var klart. Hér skulle det vise sig at blive noget af en gyser mod The Scandinavian: 
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alle singler var ud af 18. hul og først på allersidste hul i allersidste single blev kampen afgjort til 
AGCs fordel og holdet er nu endelig - igen - rykket op i 1. division. STORT tillykke!  
Regionsgolf: 
AGC stillede med 9 hold i Regionsgolfen: A, B, C, D, Senior A, B, C, Veteran og Superveteran. Bedst 
placerede blev Senior A-holdet, der opnåede en delt førsteplads i deres pulje, men efter den 
matematiske metode gik Simons videre og så D-holdet, der flot vandt deres pulje for derefter at 
vinde kvart -og semifinalen og gå hele vejen til finalen, som holdet desværre tabte til Hillerød. 
Individuelt: 
AGCs elitespillere, har markeret sig pænt igennem hele sæsonen og det er blevet til flere top-5 
placeringer i diverse ind-og udenlandske turneringer, herunder Søren Moldows bronzemedalje i 
DM Mid-age og klaret cut i EM for Mid-age, flere førstepladser til Sebastian Friedrichsen, vinder af 
DGUs drengerangliste 2017 og ikke mindst hans kvalifikation til ECCO-Touren 2018 og for Karen 
Fredgaards vedkommende vinder af Asserbo Pokalen, tredjepladsen i Italian Ladies Open, bronze i 
junior DM i hulspil samt deltagelse i junior EM for hold i Finland og junior VM for hold i Canada. Pr. 
oktober er Sebastian udtaget til drengelandsholdet og Karen damelandsholdet, ligeledes er Casper 
Gottlieb med en fin placering på ranglisten for sin årgang netop udtaget til DGUs drenge 
udviklingstrup.  
  
Handlingsplan Sportsudvalget 2018 
Sportsudvalget har ansvaret for juniorafdelingen, AGC-JA, eliteafdelingen og Regionsgolf. 
For så vidt angår AGC-JA se andetsteds. 
Divisionshold: 
De samme 6 hold som i 2017 er tilmeldt i 2018: Både 1. herre -og dameholdet spiller i 1. division, 
2. herreholdet spiller i 4. division, og derudover har vi to kvalifikationsrækkehold samt 
seniorholdet i 3. division.  
Målsætning: AGC skal stille med klubbens til enhver tid bedste hold for fortsat at kunne skabe 
resultater til klubben. Vi anser vores herre spillerpotentiale så stærkt, at det er realistisk at opstille 
en målsætning om forbliven i 1. division for første herreholdets vedkommende og for 2. holdets 
vedkommende er målet ikke nødvendigvis at skulle oprykke i 2018, målet er at inkluderer de nye 
unge spillere i truppen og at udvikle dem til kommende elite spillere, ved at forberede dem 
individuelt inden kamp samt integrere dem socialt i truppen.   
Selvom dametruppen igen er meget smal og holdet skal igen spille i den stærkere 1. division øst-
pulje i 2018 er det målsætningen at forblive i 1. division.     
Regionsgolf: 
For Regionsgolfens vedkommende forventes det, at AGC i 2018 stiller med ca. 10 hold således, at 
flere af vores gode breddespillere kommer til at prøve kræfter med den inspirerende og 
anderledes hulspilsform. 
  
 
 
Individuelt: 
Individuelt er det Sportsudvalgets vision, at ”pengene følger resultaterne” og det er således en 
glæde for os at kunne yde støtte til vores to netop udnævnte landsholdsspillere, Sebastian og 
Karen, der i 2017 utvetydigt satte deres præg på dansk elitegolf samt Casper Gottlieb, der er 
udtaget til DGU’s drenge udviklingstrup. 
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Derudover flyttes et antal juniorer budgetmæssigt fra junior til elitebudgettet, hvor der er afsat et 
fælles spillebudget for 2018, som tildeles og fordeles blandt spillerne individuelt på baggrund af 
den enkelte spillers spilleplan, godkendt af Sportsudvalget. 
Endelig er det Sportsudvalgets ønske fortsat at yde økonomisk støtte til professionelle Jeppe 
Andersen, der har kæmpet hårdt i 2017 har udvist fin loyalitet overfor AGC, har deltaget i alle 
divisionskampe og i øvrigt altid gerne stiller op til sponsor -eller junior arrangementer. Jeppe 
modtager dog kun støtte i det omfang, han spiller på holdet i divisionskampe. 
  
Begynderudvalget  
Begynderudvalget har i 2017 bestået af: Thomas HC Tingleff (Formand), Annette Gajhede, Anne-
Lise Andreasen, Peer Klarskov, Erna Ernfeldt, Hasse Ernfeldt, Jens Chr. Fjeldborg, Steen Myrhøj, 
Anne Bramsen og Ernst Lund.  
Desuden er vi i tæt samarbejde med vores Pro. Derved har vi tilstræbt 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 verden.  
Nøgleord:  

• Tryghed  

• Synlighed  
• Glæde ved golfspillet  

• Fastholdelse  
• Aktiv  
• Gæstfri  
• Charmerende       

Og naturligvis altid være bevidst om AGC's kerneværdier 
Beretning for 2017:  
Mandags Golf: Der spilles kun fra 38. tee. På denne måde blev det en let overgang fra par-3 banen 
til for-9. Og tidsmæssigt 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 2017 ikke været ”Underholdning" efter hver match, men vi har derimod tilstræbt, at al 
"underholdning" har været relevant for alle.  
Vi har haft fantastisk hjælp af mange ambassadører. Ca. 7 til 10 møder op HVER mandag. Stor tak 
til jer. Vi har i år afholdt 3 møder med vores ambassadører. Start, midtvejs og slut. Alle har været 
meget motiveret og været en stor hjælp for mig det første år som formand.  
Som nyt i 2017 har der været fast undervisning hver anden tirsdag af Ernst, der har undervist i 
golfens regler. Stor tak til Ernst. Det har ca. været halvdelen af nybegynderne der har deltaget i 
undervisningen og der tilstræber vi at nå dem alle til næste år. Vi har allerede aftalt at til næste år 
bliver der undervisning på banen. 
 
Øget fokus på samarbejdet med Pro og sekretariat: 
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• Fælles undervisning. Gratis undervisning er forsat 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.  

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.  

Nyt i 2017:  

• Vi har spillet med nybegynderne fra Ree golfklub 2 gange i år hvor der kæmpet om en 
vandrepokal. Det har alle været glad for og vi er enige om at forsætte samarbejdet til 
næste år.  

Facebook:  

• I 2017 har vi oprettet en Facebook gruppe til nybegynderne samt ambassadørerne der er 
lukket for dem. Her kan nybegynderne føle sig trygge i at stille spørgsmål samt at lave 
aftaler. Derudover bruger de golfvenner i AGC for at finde nye spillemakkere.  
 

I 2018 samles begynderaktiviteterne i et nyt introduktionsudvalg, der med Charlotte Malling i front 
vil sikre at nye medlemmer – etablerede spillere såvel som nye golfspillere – integreres godt i 
klublivet. 

 
 
 

Regnskabsberetning 
 

Bemærkninger til budget 
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Årsberetning 2017  
 

Sektion B  
 Asserbo Golf Club  

CVR 34612315 
  

  
 

Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2017 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  
 
 
Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
  Stig Borg  
formand Hon. kasserer Hon. sekretær 
  
 
 
 
 
   
Signe Justesen Peter Fredgaard   
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Revisionspåtegning 
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.  
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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 
 

Resultatopgørelse 
 

Balance 
 

Pengestrømsopgørelse 
 

Noter til regnskabet 


