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Bestyrelse og personale pr. 31.12.2020 i Asserbo Golf Club:   
 
 
 

Bestyrelsen  
Peter Fredgaard Formand 
Ib Lyng Næstformand 
Hans-Otto Jørgensen Hon. Kasserer 
Vibeke Lund  Hon. Sekretær 
Axel Bistrup  
Kim Nissen    
Ida Bratting Kongsted  
  
Shop og Service  
Annie Christensen Clubmanager 
Rasmus Wennecke Perk Shop- og greenkeeperassistent 
Charlotte Christensen  Bogholder 
  
Greenkeepere  
Steen Mikael Petersen  Chefgreenkeeper 
Jackie Larsen Greenkeeper 
Kjeld Fredriksen Greenkeeperassistent 
Henriette Strøm Hansen  Greenkeeperelev 
  
Trænere  
Carina Vagner Bergqvist Headpro 
Andreas Alexander Bjerrum Proelev 
  
Restauratør  
Tom Madsen og Julie Nygaard Forpagtere 
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Dagsorden 
Generalforsamling den 28. marts 2021 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 2021 i store tal. 
 
  
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:        
       

 Kontingent  Indskud  
  2020 2021 2020 2021 

Aktiv senior:   7.990 8.120 2.000 2.000 

Aktiv senior hverdag:   6.990 7.190 2.000 2.000 

Aktiv yngling/Ungsenior  3.000 3.000 400 400 

Aktiv junior:   1.950 1.950 300 300 

Aktiv junior under 9 
år   

900 900 300 300 

Passiv:   1.300 1.300 2.000  2.000 

AGCFlex/AGC 
2.klub 

3.950 3.950 - - 

Familiemedlemskab – to voksne 
fuldtidsmedlemmer  
(plus 300 kr. i kontingent pr. barn eller 
barnebarn for op til 5 juniormedlemmer) 

-  16.240 - 4.000 
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:     
Emne  2020 2021 
Scooterpladsleje 1200 1200 
El-skab 80 cm i port 850 850 
El-skab 70 cm 800 800 
El-skab 60 cm 700 700 
Skabsleje 60 cm 600 600 
Skabsleje 40 cm 450 450 
Skabsleje, juniorrum 200 200 
Boksleje el  250 250 

 
 
Budget er baseret på følgende forslag til greenfee:  

Emne  2020 2021 
Greenfee hverdage:  
 

375 
 

375 
 

Greenfee weekend og 
helligdage:   

 
475 

 
475 

36 hullers greenfee  
Alle dage/hele dagen:  

+100 +100 

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 fastsættes til 10.  
  
Ad dagsordenens punkt 6:  
Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne jf. bilag 1 og 2.  
 - ændring af vedtægternes bestemmelse om mulighed for afholdelse af digital generalforsamling. 
 - ændring af vedtægternes bestemmelse om obligationsordningen. 
 
Ad dagsordenens punkt 7:  
Forslag fra medlemmerne: 
Der er ingen forslag fra medlemmerne 
 
Ad dagsordens punkt 8:  
Valg af formand 
På valg er Peter Fredgaard.  
Peter Fredgaard er villig til genvalg. 
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Ad dagsordenens punkt 9:  
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
På valg til bestyrelsen er Axel Bistrup og Vibeke Lund. 
Vibeke Lund er villig til genvalg. 
Axel Bistrup er villig til genvalg. 
 
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 1156 
Ultimo 2012 990 145 1135 
Ultimo 2013 945 162 1026 
Ultimo 2014 920 151 1012 
Ultimo 2015 918 145 1068 
Ultimo 2016 940 135 1075 
Ultimo 2017 942 139 1081 
Ultimo 2018 943 128 1071 
Ultimo 2019 875 133 1008 
Ultimo 2020 856 121 977 
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Fordeling af medlemskategorier ultimo året 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aktiv senior 746 754 757 759 756 713 682 
Aktiv hverdag 47 40 38 34 31 37 36 
Aktiv yngling/Ungsenior 21 15 22 31 26 19 31 
Aktiv junior 70 70 76 61 68 49 56 
Kontingentfri 12 15 20 21 20 19 21 
Seniormedlemmer 15 16 19 28 34 30 21 
Livsvarig 5 5 5 5 5 5 5 
Æresmedlem 4 3 3 3 3 3 3 
Passiv 151 145 135 139 128 133 121 
Intro/Flexmedlem 32 120 83 87 89 57 48 

 
 
 
 
 
Greenfeerunder i Asserbo Golf Club 

År Stor bane Lille bane 
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 
2018 4984 678 
2019 4620 479 
2020 6860 807 
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Bestyrelsens beretning 
 
2020 har været et godt år for Asserbo Golf Club - men ikke uden Corona udfordringer!  
Bestyrelsens konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:  
Peter Fredgaard: Formand og baneformand  
Ib Lyng: Næstformand, turneringsudvalgsformand og formand for bygningsudvalget  
Hans-Otto Jørgensen: Kasserer  
Vibeke Lund: Sekretær  
Axel Bistrup: Frivilligudvalgsformand  
Kim Nissen: Aktivitetsudvalgsformand, kommunikation og HR 
Ida Kongstad: Kontakt til klubber i klubben, begynderudvalg og opsøgende arbejde til fonde. 
 
Organisation og bestyrelsens arbejde  
Der har igennem året været et godt samarbejde i bestyrelsen, og der har været afholdt 10 
bestyrelsesmøder og et weekendseminar. Bestyrelsens arbejdet har været præget af Corona 
situationen hvorfor en del af møderne har været afholdt digitalt.  
Den ordinære generalforsamling kunne ikke afholdes planmæssigt og måtte skubbes til oktober 
måned.  
De vedtagne vedtægtsændringer og beslutning om optagelse af lån til nyt vandingsanlæg skulle 
godkendes på en ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt i november delvist digitalt og ved 
fysisk fremmøde. Dette format forløb godt og bestyrelsen vil nu stille forslag om vedtægtsændringer, 
der for fremtiden muliggør afholdelse af digitale generalforsamlinger.  
Efter den store organisationsændring i administration, shop og trænerstab 2019 synes det nu, at 
organisationen, efter et mystisk Corona år, er rigtigt godt på plads for fremtiden: Annie Christensen 
som clubmanager, Carina Vagner som klubpro, Andreas Bjerrum som proelev og Rasmus Wennecke 
Perk som bane- og shopmedhjælper.  Også greenkeeperstaben er besat af gode og dygtige 
medarbejdere med Steen Mikael i spidsen.  
 
Økonomi 
I forbindelse med Coronasituationen udarbejdede bestyrelsen primo 2020 en spareplan for bane- og 
administrationsomkostningerne, da det var tvivlsomt om klubben pga. nedlukninger mm. ville kunne 
opretholde sine budgetterede indtægter. Situationen udviklede sig dog stik modsat og 
rejserestriktioner mm. gjorde, at der aldrig er spillet så mange runder golf på en sæson i AGC. Mange 
gæster og en del nye medlemmer gjorde også, sammen med besparelserne, at klubbens økonomiske 
resultat for 2020, blev en del bedre end oprindeligt budgetteret.  
Medlemstallene i årsrapporten er dog lidt lavere end sidste års tal, men vi starter 2021 bedre på grund 
af færre udmeldelser og en meget stor tilgang her i starten af året, på grund af medlemskaber tegnet i 
slutningen af 2020 og på grund af de nye fleksmedlemskaber hvor især ”AGC 2. klub” er en succes, 
men også det nye ungseniormedlemskab har trukket nye medlemmer til.  
2021 ser derfor også ud til at blive et fornuftigt økonomisk år for klubben.  
Vedtagelsen på generalforsamlingen om at revidere medlemskategorierne til mere fleksible ordninger 
med en struktur, der tilpasses udviklingen i samfundet generelt, hvor det bliver mere og mere 
almindeligt at betale efter forbrug gør også, at der i 2021 vil blive sat fokus på en øget markedsføring 
målrettet nye medlemmer.  
I løbet af 2020 har bestyrelsen også diskuteret muligheden for at udfase klubbens obligationsordning. 
Ordningen er administrativ meget tidskrævende og mange gange en hæmsko for optagelse af nye 
medlemmer. Bestyrelsen stiller derfor også forslag om dette på den kommende generalforsamling.  
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Fondsansøgninger  
AGC har gennem de seneste år løbende søgt funding ud fra primært to strategiske overvejelser: 
 
Til udbedring af vores bygninger og omgivelser, her var vi så heldige at modtage DKK 125.000 fra 
Nykredit Fonden til etablering og afdræning af den nye gårdsplads. 
 
Til rekruttering og tiltrækning af nye medlemmer, samt nyt træningsudstyr og skiltning på Par3 
banen – her har vi modtaget fra Halsnæs Visionspulje og DGI-puljer faktisk samlet DKK 74.500 – 
Det viste sig at blive så stor en succes at trænerteamet, nær var løbet over ende i sensommeren og vi 
håber at se en række nye prøvemedlemmer i 2021 sæsonen. 
  
Endelig fik vi også del i den store Coronapulje, hvor det lykkedes os at indhente en kompensation på 
DKK 35.000. 
Pt. arbejder vi i bestyrelsen på at få funding til fortsat udvikling af natur og miljødelen bl.a. til gavn 
for og i tæt samarbejde med de lokale skoler, her har vi allerede modtaget tilsagn om DKK 48.000 til 
etablering af en Skovhave bl.a. til brug for bl.a. Toms dejlige køkken. 
 
Samlet set har AGC modtaget DKK 282.500 i funding i 2019/20 – en stor tak til bl.a. DGI/DGU, 
Halsnæs Kommune, Friluftsrådet og Nykredit Fonden samt de medlemmer, der har været 
behjælpelige med at finde mulighederne samt efterfølgende udføre arbejdet. Tak for det. 
 
Banen 
Banen kom sig næsten efter tørken i 2019. Vejret i 2020 var både godt og skidt for banen; til en start 
så det fint ud, men så kom der en lang tørkeperiode, hvor meget af det eftersåede græs, der blev sået 
pga. tørken 2019, gik ud. Størstedelen af banen blev derfor eftersået igen. Samtidigt måtte vi sande at 
det gamle vandingsanlæg gav mange driftsforstyrrelser og dermed ikke helt optimale forhold for 
banens kvalitet.  
Det nye vandingsanlæg er i skrivende stund ved at blive installeret og vi ser frem til at kunne få god 
nytte af dette mange år frem i tiden, specielt da det nye anlæg bliver med en opgradering af 
mulighederne for forgreen-vanding og udsatte fairway områder.  
 
Klubhus og klubliv  
Klublivet blev naturligvis også præget af Coronasituationen. Først med en total nedlukning af 
klubben i marts måned og dernæst begrænsninger i antal spillere og besøgende i klubhus og 
restaurant. Det har ikke været nemt at navigere i for Tom og Julie og vores personale generelt. Men 
det lykkedes mere eller mindre pga. den store smidighed alle udviste i den mærkelige Coronaverden 
som udspillede sig i 2020.  
1000 tak for det til både forpagter, ansatte, gæster og medlemmer.  
 
Sportsligt 
De sportslige præstationer fra klubbens elitespillere var igen i 2020 meget tilfredsstillende.  
AGC’s damer kvalificerede sig til oprykningspillet til Elitedivisionen og minsandten om damerne 
ikke også vandt dette, og dermed skal spille i Elitedivisionen i 2021.  AGC var pænt repræsenteret i 
både nationale og de internationale turneringer, fire AGC-spillere blev udtaget til landsholdstrupperne 
for 2021, vi har fire professionelle spillere på bl.a. Ecco-turen og vores herrehold bevarede pladsen i 
første division. AGC!   
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Kongegolf 
2020 var tredje år med Kongegolf. Kongegolf er et samarbejde mellem Asserbo, Fredensborg, 
Gilleleje og Hornbæk Golfklubber. Formålet er at styrke klubberne både internt og eksternt blandt 
andet ved at tilbyde medlemmerne af de fire klubber en række fordele, som gør det attraktivt at være 
medlem i klubberne. Endvidere vil samarbejdet gennem analyser og koordinering bidrage til at styrke 
klubbernes drift og økonomi. Endelig øger samarbejdet interessen for gæster til at besøge klubberne 
gennem fælles tilbud og markedsføring. Næsten 1000 spillere i de fire golfklubber tilmeldte sig igen i 
2020 spilleordningen, og det må betragtes som en succes. Ordningen fortsætter naturligvis i 2021, 
hvor også det administrations- og driftsmæssige samarbejde udvides med yderligere samarbejde. 
 
Fremtiden  
Ultimo 2020 afviklede vi et vellykket bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen og ledelsen fik afstukket 
retningen for driften de kommende år. I fremtiden kommer bestyrelsen og ledelsen til at arbejde ud 
fra den på bestyrelsesseminaret vedtagne mission og vision for klubben: 
 
AGC-Mission: 
Vi tilbyder golfoplevelser og socialt samvær i hyggelige og autentiske omgivelser.  
(Vores mission er lavet for at skabe en generel forståelse af, hvorfor klubben eksisterer, og hvad vi vil 
tilbyde medlemmer og gæster) 
 
AGC-Vision: 
Vi vil være den hyggeligste golfklub i Danmark - med sporten i højsædet 
(Vores vision beskriver et fremtidigt billede af AGC.  Det er den fælles retning, som hele 
organisationen skal arbejde efter at opnå.  
Hvis organisationen ikke har en vision, ved medarbejderne ikke, hvor ledelsen ønsker, at 
organisationen skal bevæge sig hen og hvilket mål der skal realiseres. Visionen er bredt formuleret og 
beskriver klubbens overordnede mål. Den giver et billede af, hvordan klubben ønsker at fremstå og 
blive opfattet. Sammen med missionen udgør visionen et vigtigt grundlag for strategiske valg og 
fravalg.) 
 
AGC-Værdier: 
Sammenhold  
Ansvarlighed 
Rummelighed 
Gæstfri 
Respekt 
Autentisk 
Ordentlig 
(Vores værdier fungerer som en rettesnor for organisationens medarbejdere: Hvordan skal adfærden 
være i AGC? Hvad ønsker vi, at medarbejdernes hjerter skal være drevet af, hvis de skal banke med 
AGC puls? Måder, handlinger og den tilstand, som vi efterstræber, ligger i værdierne. Værdierne 
består af en blanding af præferencer og de traditioner, der er i AGC) 
 
Strategiforudsætninger:  
Vi arbejder med følgende hovedforudsætninger i klubbens strategiarbejde: 
Medlemmer og gæster skal, mest muligt, mødes med gæstfri personlig kontakt i klubben og 
restauranten.  
Medlemmer og gæster skal, mest muligt, opleve en velholdt og spændende bane 
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Klubben driver en junior- og eliteafdeling, der har til mål at være blandt de sportsligt bedste i 
Danmark. 
Vi er åbne for samarbejder der støtter op om udvikling af klubben og golf generelt. 
Klubben skal løbende måle, om vi er på rette vej mod visionen hos medlemmer, gæster og personale. 
Vi arbejder altid inden for gældende lovgivning og klimamæssigt ansvarligt.  
Klubbens økonomi må aldrig udsættes for risici, og skal prioriteres i alle handleplaner. 
 
Som en del af bestyrelsesseminaret blev der udarbejdet handleplaner for alle ovenstående områder.  
Planerne kan ses på vores hjemmeside under punktet Bestyrelsen og referater fra bestyrelsesseminar.  
 
Når man spørger medlemmer og gæster, hvorfor de vælger Asserbo, er det mest kendetegnene svar: 
Fordi der er så hyggeligt! Det udsagn bliver også bekræftet af resultaterne i ”Golfspilleren i 
Centrum”, hvor klubben ligger pænt til på spørgsmålene om ”hygge” og socialt samvær. Vi har 
derfor - netop med udgangspunkt i klubbens vision - besluttet, at fokusere endnu mere på vores 
velkendte ”AGC-hyggefaktor” og vil fortsat markedsføre klubben som: 
 
Asserbo Golf Club – nok den hyggeligste 
 
Tak! 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der gør en positiv forskel for Asserbo Golf Club; 
medlemmer, sponsorer, frivillige, forpagtere, medarbejdere og venner af klubben. Tak for jeres støtte! 
- uden denne ville vi ikke være der, hvor vi er i dag, og klubbens tilbud til medlemmer og gæster ville 
ikke være af samme høje kvalitet, som vi har kunnet tilbyde i 2020. Vi håber på jeres fortsatte støtte i 
2021.  
 
 

Udvalgsberetninger 
 

Sponsorudvalget 

Sponsorudvalget består af Hans-Otto Jørgensen og clubmanager Annie Christensen. 
 
I 2020 spændte restriktioner og forholdsregler ben for en del af klubbens arrangementer, herunder de 
planlagte sponsorarrangementer, men det lykkedes at afvikle en virkelig fin sponsordag i slutningen 
af sæsonen, hvor SPARkøbmandens vin-, portvin- og romsmagning ved hytten på 7. teested var et 
særdeles populært indslag. 
 
Vi har oplevet en stigende interesse for de sponsorbetalte medlemskaber og stiftet et par nye, gode 
bekendtskaber med nye medlemmer og sponsorer på den måde. 
 
Vi arbejder fortsat med aktivering af sponsorater til gavn for klubben, medlemmer og for vores 
sponsorer. 
 
Vores samarbejdskatalog er under løbende udvikling i takt med at sponsorer og sponsorudvalg finder 
på nye idéer. 
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Introduktionsudvalget 
Introudvalget bestod i 2020 af Stig Sand (formand), Annette Gajhede, Anne-Lise Andreasen og Peer 
Klareskov. I de første udvalgsmøder deltog desuden Charlotte Malling, som efter mange års tro 
tjeneste valgte at overgive formandsposten til Stig.  
 
Ambassadørgruppen har varetaget to opgaver: i) Mandagsgolf og ii) ”Åbent Hus”. 
 
Ad i) Mandagsgolf 
Overskrifterne for 2020 indsatsen var: 
Max fokus på spil, effektiv tilmelding, betaling mv, samt minimal ventetid ved ankomst. 
Værne om de frivillige ambassadørers tid (skærme trivielt arbejde og overflødigt fremmøde).  
Disse mål ledte til, at kontanter blev afskaffet og at tilmelding samt betaling fremover kører over 
GolfBox. Også ambassadørerne melder sig nu til i Golfbox (i forholdet 1:3 spillere), så alle på 
forhånd kan se, at der er balance i forholdet, og at kun det nødvendige antal ambassadører møder op. 
 
Mandagsgolfen afvikles fra kl. 17:30 - turneringsassistenten udfærdiger startlisten, herefter samles 
alle til meddelelser fra formanden, (kort) regelundervisning ved Ernst Lund, samt (efter spil) 
præmieuddeling og fællesspisning. Spillet foregår, som sædvanlig, på Lille Bane (Par 3) for 
begynderne og på Stor Bane (Hul 1-9, sort tee) for de lidt øvede. Flere af de spillere, som erhvervede 
kørekortet året før, deltog på Stor Bane. Dermed var det typiske deltagerantal 15-25 spillere. Alle 
spillede slagspil/Stableford, dog fik spillerne midt/sidst på sæsonen også prøvet kræfter med andre 
spilformer (Scramble og Greensome). 
 
Det er vigtigt, at ”synkronisere” spilletiden på Lille og på Stor Bane, så præmieuddeling og spisning 
kan foregå i fællesskab for hele mandagsgruppen. Det kneb – trods fokus på Ready Golf – at få Stor 
Bane-spillerne igennem på 2 1/4 timer. Et af de umiddelbare tiltag var at øge spillet på Lille Bane med 
2 øve-huller samt en putte-konkurrence. Udfordringen vil blive løst i 2021. 
 
Spillerne er tydeligvis ikke interesseret i at forlænge aftenen med foredrag, undervisning eller 
yderligere sociale aktiviteter. Derfor blev udbuddet reduceret til to meget populære aktiviteter: i) 
besøg og rundvisning v/ Steen Mikael på Greenkeepergården, og match mod Ree golfklub. Flemming 
Nielsen organiserede sidstnævnte (vi tabte desværre knebent). Flemming har udfærdiget en ”manual” 
for fremtidig afvikling af hygge-turneringen. 
 
Mht informationsformidling så er den primære kilde fortsat hjemmesiden, men også Facebook 
gruppen ”Nye golfspillere i AGC” blev anvendt bl.a. til situationsfoto af spillet, dagens vindere og 
den sociale samling i gården efter spil.  
 
Alle spillerne besvarede et detaljeret spørgeskema om Mandagsgolfen, hvilket har givet værdifuldt 
input til justeringer af konceptet for 2021. Vi vil bl.a. sikre bedre sammenhæng mellem 
regelundervisningen ved Ernst Lund og undervisningen i ”felten” ved ambassadørerne, samt tilstræbe 
at harmonisere vores råd og vejledning til de nye spillere gennem en ”Guide for Ambassadører”. 
Ligeledes vil der blive justeret på præmier, spilletid, organisation mv. 
 
Ad ii) ”Åbent Hus” 
Samtidig med afviklingen af Mandagsgolfen var ambassadørerne standby for Åbent Hus deltagere, 
som uden forudgående tilmelding tilbydes en 2-timers intro (i lighed med det tidligere koncept). 
Umiddelbart synes kombinationen god – den virkede bare ikke. Dels var der åbenbart ikke appeal nok 
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i konceptet i forhold til målgruppen, dels måtte ambassadører stå standby uden årsag. Konceptet blev 
derfor omlagt, så der fra 2021 udbydes hold med fast køreplan hver måned 
 
Vi har haft tilgang af ambassadører (og er nu pænt dækket med mere end 20), og det skal bemærkes 
at Mandagsgolfens spillere (i nævnte spørgeskema) gav høje karakterer både til de nye tiltag og til 
ambassadørerne. Der skal lyde en stor tak til både den hyggelige og ihærdige gruppe af nye spillere i 
sæson 2020, og ikke mindst til de frivillige ambassadører som flittigt er mødt op mandag efter 
mandag. 
    

Aktivitetsudvalget 

Den store overskrift for aktiviteterne i 2020 har desværre været: Aflyst pga. Corona! 
Udvalget bestod i 2020 af Kim Nissen, Lone Jarl, Jette Nielsen og clubmanager Annie Christensen. 
Udvalget havde planlagt mange aktiviteter, blandt andet foredrag, sommerfest og ”Masters” på lille 
bane, men kun en enkelt aktivitet - simulatorgolf i Grøndalscentret -blev gennemført. 
 

Bygningsudvalget  

Bødkergården 
Klubbens venner har igen i år beredvilligt hjulpet med diverse småreparationer. Tækkemanden har 
udbedret skotrenderne ved bagrummet og klubstuen. Døren til køkkenet er blevet fastgjort og fuget, 
et hul i gulvet i herreomklædningen blevet lappet og et knækket spær ved personaleparkeringen er 
udskiftet. 
Det er besluttet at udskifte vinduerne i restaurant og klubstue til nye lavenergi type. Leveres i uge 11,  
2021. 
Bedet ved udvalgslokalet ud mod hul 1 er fjernet og flisebelægning etableret for at lede vandet væk 
fra soklen, det stadig slog revner. 
Med et stort sponsorat fra Nykredit og velvillig assistance fra Kurt og Bo, blev det muligt at lave en 
helt ny og smuk flisebelægning i gården. 
Forberedelserne til etablering af T-Box og udvidelse af buggyskur, med diverse ansøgninger og 
nabohøring er udført og byggestart bliver primo marts. 
 
Vejleholm 
Gavlvæg med skader fra murbier er blevet renset, fuget og pudset op. 
El-installation er fornyet og forstærket vedrørende kompressor og køkken. 
Udsugningen fra værkstedet er lovliggjort og monteret. 
Alle hullerne i ladens tag er lappet. 
 
Byggeudvalg: 
Jens Fjeldborg, Bent Rasmussen, Annie Christensen, Steen Mikael Petersen og Ib Lyng. 
 
Handicapudvalget 
Handicapudvalget har i 2020 bestået af Frank Larsen og Kurt Jensen. 
 
Der kigges ugentlig på handicapreguleringen i Golfboks. Vi undrer os ofte over at det er så svært, at 
huske at få godkendt de reguleringer som tastes ind i Golfboks. Det ses ofte, at samme person har 
mere end en regulering til godkendelse, her er der plads til forbedring, især med henvisning til det 
nye WHS, hvor det stærkt anbefales fra DGU at en score godkendes samme dag. 
 
 



 

15 
 

Der er pt. udsendt to vejledninger for det nye WHS handicapsystem. På DGUs hjemmeside kan der 
findes yderlig information omkring WHS. 
Handicapreguleringen vil stadig vil foregå i Golfbox. Spilleren skal som tidligere taste resultatet ind 
Golfbox og få det godkendt.  
 
Der er også i 2020 kommet en del reguleringer ind fra udlandet, som jo skal håndteres af os. I AGC 
ligger en vejledning til spillere der skal spille i udlandet. Med den i hånden kunne mange mails 
undgås, da der ofte skal en mindst en mail mere frem og tilbage for at få alle oplysninger på plads.  
 
Frank har i 2020 gennemgået DGUs kursus vedr. WHS. 
 

Baneudvalget   

I starten af 2020 bestod baneudvalget af Peter Fredgaard (formand), Kurt Kristensen, Henrik 
Linnemann-Schmidt, Rasmus Wennecke Perk, Jackie Larsen, chefgreenkeeper Steen Mikael og 
clubmanager Annie Christensen. 
 
Corona ramte Danmark næsten samtidig med sæsonstarten I Asserbo Golf Club. De fleste 
medarbejdere på greenkeepergården blev sendt hjem en måneds tid, mens klubben afventede 
udviklingen og kom de tilbage igen i takt med at der blev åbnet for spil på banen først for medlemmer 
og senere også for gæster. En del af de arbejder, der sædvanligvis foretages op til sæsonstart blev 
derfor udsat og de mest nødvendige – som efterfyldning med bunkersand – blev lavet i løbet af 
sæsonen. 
Rent vejrmæssigt blev det en ret tør sæson, der endnu engang gik hårdt ud over de mest slidte og tørre 
steder på fairways og sidst på sommeren oplevede vi en voldsom stigning i antallet af brud på vores 
aldrende vandingsanlæg. Der blev brugt mange timer på fejlfinding og reparation og der gik enkelte 
nervøse eftermiddage med at finde på løsninger for at kunne gennemføre vanding på greens i varme 
solskins-weekend trods brud og tryktab på vandingsanlægget. 
Alle disse udfordringer gjorde det klart hvilke ønsker vi har til vores vandingsanlæg og det 
igangværende arbejde med etablering af ny hovedledning, der også indeholder forgreensvanding og 
mulighed for vanding på fairways opfylder disse ønsker og behov. 
 
Baneudvalget lavede i sæsonen et forsøg med en forskydning af 2. fairway mod venstre, for at 
mindske risikoen for at blive ramt af lange drives fra rangen. Det blev besluttet at fastholde den 
nuværende placering og det eksisterende forbud mod lange drives (over 230 meter). 
 
Kurt Kristensen udvidede flisestien mellem puttinggreen og rangemåtterne, for at give bedre plads til 
mere sikker færdsel på området og året igennem har Henrik Linnemann-Schmidt været travlt 
beskæftiget med at hjælpe med klipningen af rough på særlige områder. 
I august besluttede bestyrelsen at nedlægge baneudvalget og fremover findes ansvaret for banen 
direkte under driften og varetages derfor af chefgreenkeeper og clubmanager. 
 
Turneringsudvalget 
Årets klubmestre: 
 Herrerække:  Jeppe Kristian 
Damerække:  Daniella Rønn Gyoni 
Junior H:  Philip Tranberg Nørgaard 
Junior D:  Emma Meilstrup Nielsen 
Midage H:  Søren Moldow 
Midage D:  Anne Broen Christiansen 
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Senior H:  Bo Reinholm Jensen 
Senior D:  Pernille Fredgaard 
Veteran H:  Frank Uldahl 
Veteran D:  Rita Simonsen 
Superveteran H: Lars Drejer 
Superveteran D: Merete Wille 
 
Gasterpokalen: 1. Frederik Rykind-Blarke 
   2. Casper Gotlieb 
   3. Daniella Rønn Gyoni 
 
Turneringssæsonen har været præget af restriktionerne med Covid 19. De første turneringer i året 
blev aflyst. Og vi kom først i gang med Ægteparturneringen i maj måned. Alle turneringer herefter 
blev spillet med løbende start, og uden præmieoverrækkelse efter spillet. Den samlede 
præmieoverrækkelse fandt sted i forbindelse med klubmesterskaberne i september. På trods af 
besværet var der stor tilslutning til turneringerne, og tingene fungerede.  
Stor tak til alle spillere for tålmodigheden.  
Asserbopokalen blev rykket til ultimo oktober, men havde forbavsende stor tilslutning, og blev 
afviklet over 36 huller. Pokalen blev vundet af Natascha Høst Husted med en score på -10, hvilket er 
ny banerekord for damer. 
 
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 bestod i 2020 af Peter Jacobsen, Henrik 
Fogtmann, Vibeke Lund, Inge Roijer, John Nielsen, Peter Jelstrup og Ib Lyng. 
 
Onsdagsturnering 
På trods af Corona-restriktioner og en noget forsinket opstart den 10. juni blev 2020 alligevel en god 
sæson med 12 sjove og hyggelige matcher. 
Der har været mange tætte resultater undervejs, og ofte har vi måttet regne på scoren helt ned til de 
sidste huller for at finde en vinder. 
Det har været en spændende og lærerig proces at overtage turneringen efter Benny og Bente Inge, 
men vi har fået hjælp fra mange kanter – og har kunnet glæde os over stor tålmodighed og opbakning, 
når vi fra tid til anden er løbet ind i tekniske vanskeligheder og andre småproblemer. 
Vi valgte fra starten af den nye sæson at prioritere matcher med et højt socialt sigte - og med de 
mange positive tilbagemeldinger, kan vi med glæde konstatere, at dette har været en populær plan, 
som vi derfor vil fortsætte, når vi tager fat på en ny sæson i 2021. 
Undervejs har det været spændende at følge vores Order of Merit, hvor vinderne af en match har fået 
5 points, nr. 2 har fået 4 points, nr. 3 har fået 3 points og nr. 4 har fået 2 points. Herudover har alle, 
der herudover har deltaget selvfølgelig fået 1 point pr. match for at være med. Tak til Peter T. 
Petersen for hjælp med at sætte beregningerne op. 
Vinderen af Onsdagsturneringens Order of Merit 2020 blev først fundet efter den allersidste match. 
Thomas HC Tingleff vandt pokal og titel med 27 points, skarpt forfulgt af Inga Bogø Jensen med 26 
points.  
Sæsonen blev afsluttet den 26. august med en lækker grillbuffet fra Tom og Julie efterfulgt af et 
festfyrværkeri af præmier til alle de deltagende og overrækkelsen af pokal og titel som årets flittigste 
onsdagsspiller til Peter Jelstrup. Vi kunne også glæde os over at gense Benny og Bente Inge til 
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afslutningen og fik dermed mulighed for igen at kunne sige tak for deres mange år som ledere af 
turneringen. 
Der skal også lyde en stor tak til de i alt 101 AGC medlemmer, som var med til at gøre de 12 matcher 
til den festlige og hyggelige oplevelse, der er hele essensen af turneringen. 
Vi glæder os til at se jer igen, når vi starter op på en ny sæson den 5. maj 2021. 
William Grahn 
Leon Skinbjerg 
Annette Gjerløv 
 
Club 36+  2020 sæson.  
Club 36+ varetages af Steen Myrhøj. 
Club 36+ følger normalt onsdagsmatchens kalender, så vi startede den 1. Maj og sluttede den 21. 
August, men i 2020 blev opstart 2 ugers forsinket.  
Så vi har kun spillet bag9 15 gange i 2020, 14 gange stableford fra rød tee og 1 Scramble med 
efterfølgende præmieuddeling og middag ved sæsonafslutningen sidst i august.  
I alt har vi haft 12 frivillige mentorer på skift til at afvikle Club 36+.  Vi har haft 28 medlemmer der 
har deltaget i Club 36+ - fra 7 til 18 spillere per gang – med op til 6 4 bolde på de gode dage.  
Grundet den store deltagelse samt de relativt mange nybegyndere med højt handikap, så har vi haft en 
del fokus på spilletempo i 2020.  
 
Regionsgolf 
Semifinale for hold D, super flot resultat. 
Kvartfinale for hold Senior B, meget flot resultat. 
Med 10 hold tilmeldt og omkring 90 spillere, er disse to resultater de bedste. Vi prøvede og prøvede, 
men de andre var næsten hver gang, bare lidt bedre. 
Omkring 90 spillere, fordi der altid kommer spillere, der ønsker og spille RGD, efter at tilmelding er 
slut, samt når en Holdkaptajn i sæsonen pludselig mangler en spiller pga. afbud. 
Selv med et forkortet spilleprogram kan det være svært at få holdet på plads. 
 
Som alt andet var Regionsgolf ramt af COVID. Med halveret matchprogram, var det meget svært at 
spille sig videre fra puljespillet. 
I stedet for 6 kampe, fik vi højst 3 kampe, hvilket betød at der skulle hentes point i næsten alle 
kampe, hvilket ikke lykkedes for andre hold, end hold D og Senior B. Godt gået. 
Som AGC koordinator for Regionsgolf, vil jeg meget gerne sige et MEGET stort TAK til alle 
holdkaptajner. 
Tom Donner, Bjarne Pedersen, Michael Ørnø, Anne Bramsen, Peter C Rasmussen, Martin Schrøder, 
Hans Henrik Kondrup, Henry Friis, Jens Hertel. Godt og flot arbejde. 
Jeg var selvholdkaptajn for Senior A, i alt 10 hold. 
Efter hver match spises der sammen med modstanderholdet og som regel giver værtsklubben en øl- 
RGD booker mange tider i Golfboks til afvikling af vores matcher.  
AGC var desuden vært for en kvartfinale og en semifinale i denne sæson. 
Derfor er et godt samarbejde med Klubchefen en betingelse og det er der, tak Annie. 
Mvh. Frank Larsen, AGC RGD koordinator 
FORZA AGC 
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Ordens- og regeludvalget 

Udvalgets medlemmer er uændret Ernst Lund, Mikki Hedegaard og Gerd Stafanger.  
  
På grund af coronarestriktioner har der været stille på golfbanen og dermed også I udvalget.  
Der har i løbet af sæsonen været indgivet 2 klager, hvoraf den ene blev behandlet og blev afsluttet me
d en advarsel.  
Den anden omhandlede ifølge klageren en person, 
der viste sig ikke at have været på golfbanen på den angivne dag, og sagen blev derfor droppet.   
  

Juniorudvalg 
Som med alt andet i 2020 blev året ikke som forventet. På grund af forårets lock down kom vi sent i 
gang og fik ikke afholdt vores årlige opstartsmøde, hvilket indebar, at især de nye juniorer og deres 
familier ikke fik den nødvendige orientering i forhold til træning, turneringstilbud og hvad der var 
muligt under corona-restriktionerne. Det var synd. Træningsmæssigt måtte Carina og Andreas indføre 
påkrævet tilmelding på FaceBook for, at vi kunne overholde forsamlingsforbuddene. Det viste sig 
imidlertid at have den fordel, at trænerteamet så vidste, hvad de havde at gøre med antalsmæssigt og 
derfor kunne tilrettelægge indholdet af træningen mere konstruktivt. Derfor bliver aktiv tilmelding til 
træning og andre aktiviteter et værktøj, vi også vil benytte os af i fremtiden.  
 
Turneringsmæssigt satsede vi i år på at få så mange af vores juniorer med langbane-tilladelse ud at 
spille i D-Tour, som er DGU’s regionale gennemgående ranglisteturnering for bredde-golfere, hvor 
man spiller om muligheden for at kvalificere sig til det landsdækkende 3-dages ”Supercup” i 
efterårsferien. Det gjorde Leonora og Sebastian Molin, men desværre blev også det arrangement, der 
skulle have været afholdt af Distrikt 3 i Sydjylland med Covid-19’s ulykkelige opblomstring hér i 
efteråret også aflyst. Som plastret på såret blev der afholdt et lille Ryder Cup for Distrikt 4’s (som 
AGC hører under) deltagere en enkelt dag i Hørsholm, mens der i AGC ligeledes blev afholdt Ryder 
Cup, arrangeret af juniorerne (Christopher og Christian) selv. Flot klaret! Samtidig var der 
forældrebaseret (tak, Gitte!) efterårshygge-golf for dem uden langbanekort på Par 3-banen.   
 
I sommerferien lykkedes det os at lave en mindre samling over 3 dage, der mindede bare en lille 
smule om vores sædvanlige sommer-camp. Vi skulle egentlig have været til Sverige i år, men det 
vidste vi jo ret hurtigt ikke ville blive til noget…På trods af omstændighederne blev det 3 helt 
fantastiske dage for en skøn gruppe af piger og drenge, der ser ud til at have en rigtig fin golf-fremtid 
som rigtig gode venner foran sig. Nanna blev den suveræne vinder af årets stableford-mesterskab.  
 
Det var med stor beklagelse, at vi i første omgang så os nødsaget til at aflyse vores årlige junior 
ranglisteturnering, Wilson Staff Asserbo Junior Cup. Heldigvis trådte Søren Friedrichsen til og på få 
dage og med stor og hurtig hjælp fra Lars fra Wilson lykkedes det os at gennemføre den alligevel. 
Tak til Søren og for assistance til Janne, Nikolaj, Arly og Peter som startere og dommer.  
 
2020 var også året, hvor DGU introducerede den nye turneringsstruktur for ungdom med bl.a 
Junglegolf og Super6 for de yngste og nyeste golfere. AGC havde et pænt antal med til 3-4 af disse 
arrangementer, og det er hensigten, at konceptet skal fortsætte i 2021. Det er også under den nye 
struktur, at der er introduceret ”Makker Cup”, som vi skal kigge nærmere på næste år, og endelig er 
der lavet Danmarksturneringen for ungdom, hvor Asserbos dygtige hold i Elitedivisionen gik hele 
vejen og vandt DM! STORT tillykke…Holdet (Sofus, Casper, Frederik, Magnus, Phillip og Lucas) 
med deres holdkaptajn, Søren F, blev hyldet ved juniorafslutningen, hvor vi havde besøg af 
Pandekagebilen (Tak Valle og Bo �!). Til dette arrangement blev ”Årets Junior” også hyldet. 
Valget faldt uden diskussion på Christopher, som på alle måder er en meget værdig kandidat; han er 
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en fantastisk kammerat, hjælpsom og tjenstvillig, hvis de voksne har brug for hjælp, og så er han 
ihærdig med sin golf, har vist store fremskridt i år og er lydhør og klar på at modtage undervisning. 
STORT tillykke… 
 
Af individuelle, elitære præstationer henvises i øvrigt til eliteudvalgets årsberetning for så vidt angår 
elite juniorer og ynglinge, men på dette sted skal nævnes, at AGC-JA’s lille, men ”store” super 
ihærdige Christian vandt en flot førsteplads i U-14-rækken i Greve Masters.   
 
Udvalgsmæssigt er vi lidt i et vadested. Der er heldigvis flere forældre, der har meldt sig som 
interesserede i at give en hånd med – vi kan stadig bruge flere! - og vi staser på, at vi i 2021 kan 
præsentere et helt nyt udvalg med et friskt syn på at gå i gang med de opgaver, der skal til for, at det 
at være junior i AGC-JA bare er det vildeste og sejeste! 
Tak for hjælpen i år til: trænerne Carina og Andreas, det gamle udvalg + Bo og de nye der er kommet 
til: Anne, Rasmus, Betina, Gitte og Kasper. 
 
FORZA AGC-JA! 
Pernille Fredgaard. 
 

Sportsudvalget 
Under sportsudvalget tilhører følgende : 
Eliteholdene herunder også ynglinge hold 
Seniorholdet 
Juniorafdeling – AGC-JA (Dog ikke nævnt i denne rapport) 
 
Sportsudvalget består af Julie Tvede, Christian Tvede, Søren Friedrichsen, Niels Jørgensen og Bo 
Reinholm. 
 
Trupperne:  
I Danmarksturneringen stillede vi i år med 7 hold: 1 damehold, 3 herrehold, et seniorhold og 2 hold i 
den nydannede ynglinge/junior række.  
 
Der var i år flere faktorer der havde indflydelse på sammensætningen af herrernes trupper. Vores 
bedste spiller, Sebastian Friedrichsen havde skiftet hjemmeklub og DGU’s tilføjelse af 
ynglinge/junior divisionen, havde en stor betydning for sammensætningen af vores herrehold. Der var 
få ændringer i dameholdet med Carina Vagner’s retur til barndomsklubben og Karen Fredgaard som i 
øjeblikket er på et college ophold i USA, og derfor ikke til rådighed til alle kampdage. 
 
Resultater:  
 

Hold Division 2020 Resultat Division 2021 

1. ynglinge hold Elite division Danmarksmestre Elite division 

1.holdet damer 1.division 1. plads, vundet 
oprykningsspil 

Santander Division 

3. holdet herre 5. division 3 plads 5. division 

2. holdet herre 3. division 3. plads 3. division 
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1. holdet herre 1. division 2. plads 1. division 

Seniorholdet Kvalifikationsrækken 2. plads Kvalifikationsrækken 

 
Sæsonen: 
Helt overordnet var sæsonen 2020 ligeså mærket af Covid-19 som alle andre begivenheder. Det 
startede med træningslejren blev aflyst, banerne lukkede og den første spilleweekend blev ligeledes 
aflyst. Heldigvis var det muligt at gennemføre en alternativ version af formatet. Formatet blev 3 
spilledage på neutral grund.  
 
Seniorholdet var igen i år i kvalifikationsrækken. Her blev resultatet af matcherne til en vundet, en 
delt og en tabt. I sidste ende sluttede Asserbo kun et point efter puljevinderne på en anden plads.  
 
Herrernes 3. hold lagde ud med en delt match mod Gilleleje, men efter en tabt match mod Hørsholm 
var det nødvendigt med point i sidste kamp mod Fredensborg. Det blev heldigvis til en delt match og 
dermed sikrede 3. holdets sig et år til i 5. division.  
 
Damernes 1. hold var i år i pulje med gamle Kokkedal, Furesø og København. Heldigvis var Karen 
til rådighed i den første spilleweekend, hvor vi skulle spille to kampe, og med alle andre spillere på 
holdet til rådighed havde vi for en gang skyld ikke svært ved at stille hold. Derfor fik vi også alle 
spillere i gang med to sejre over Kokkedal og København var oprykningspillet så godt som sikret. I 
sidste runde blev Furesø besejret og planlægningen for oprykningsspillet kunne begynde.  
På grund af DGU’s ønske om at udligne øst og vest hold i 1. division var der i år 3 hold i 
oprykningsspillet og matchformen hed 36 hullers slagspil. De to modstandere var Køge og 
Hjortespring og kampen skulle spilles på Kalundborg Golf Klub. Efter en dramatisk dag endte 
Asserbo med en sejr med 4 slag ned til Hjortespring. Asserbo blev i øvrigt ført an af Carina Vagner 
der nu står registreret med den første registrerede banerekord for damer i Kalundborg Golf Klub. 
 
Resultaterne på herrernes 2. hold var i år tydeligt mærket af at vores 1.ynglinge hold var prioriteret 
over 2. holdet. I første match blev det til et stort nederlag, men en vigtig sejr over Ree i anden match 
endte med at være nok til at blive i 3. division, hvilket var tryghedsmålet for sæsonen.  
 
Herrernes 1. hold bestod i år af Søren Moldow, Jeppe Kristian, Oliver Wendt, Andreas Stendevad, 
Victor Sidal, August Sidal og Sofus Friedrichsen. Første match mod Fredensborg, blev afholdt på 
Hillerøds bane. Fredensborg stillede med et forholdsvis ungt or uerfarent hold, og matchen endte med 
en fin sejr til AGC. Anden match mod Hillerød blev afholdt på Fredensborgs bane. Hillerød stillede 
med et stærkt hold, og det endte desværre med et stort nederlag til AGC, ikke mindst 
takket været storspil fra Hillerøds Joachim B Hansen. Tredje match mod Furesø blev også spillet på 
Fredensborgs bane. Udfaldet af alle matcher kunne vise sig at være afgørende for om AGC skulle 
blive i første division, eller rykke ned. AGC kom dårligt fra start, og var efter morgens runde bagud 
med 4/2. Drengene hev storspillet frem i singlerne, og kørte sejren i hus. Da Hillerød vandt over 
Fredensborg, stod the klar at AGC ville forblive i første division til næste sæson. 
Alt i alt et godkendt resultat. 
  
Som tidligere nævnt etablerede DGU i år en ny juniorrække under Danmarksturneringen. 
Målsætningen med denne række er at samle unge spillere på et juniorhold indtil de niveaumæssigt er 
klar til at spille Santander herre og dame eller 1. division herre og dame. Med andre ord en 
juniorspiller bør spille på juniorhold frem for 2. herrehold i 3. division. Dermed undgår man også de 
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her konstellationer, hvor en spiller på 40 år, skal spille hulspilmatch mod en på 14 år. Det er ikke 
sjovt for nogen af parterne. 
 
I Asserbo valgte vi at følge DGUs anbefalinger, og samle 2. ynglinge hold. Vores ynglinge 1. hold 
bestod af spillere som Casper Gottlieb, Sofus Friedrichsen og Lucas Skindersø, som i 2019 gjorde det 
fint på 2. herrehold. De debuterede på ynglinge holdet sammen med Magnus Jønson og Frederik 
Rykind-Blarke. I sportsudvalget vidste vi godt, at vi på papiret havde et stærkt juniorhold, men 
glæden var alligevel stor, da juniorholdet allerede efter de to første runder var kvalificeret til 
finalespillet på Lubker Golf Resort. 
 
Til finalespillet ventede Kolding i semifinalen. Kolding var på papiret det stærkeste hold, men på en 
fantastisk holdindsats lykkedes det Asserbo at vinde semifinalen 5-2. Herefter ventede ærkerivalerne 
fra Furesøen. Asserbo tabte til Furesø i den indledende puljekamp, så vi havde revanche til gode. 
Halvvejs i matchen lignede det en klar sejr til Asserbo. Frederik Rykind var i topform, og kunne 
allerede efter 12 huller strække armene i vejret. Casper Gottlieb lignede en klar vinder, men måtte 
nøjes med at dele efter et flot comeback af hans modstander, som gik 2 under på de sidste 9 huller. 
Herefter var det op til vores foursome bestående af Sofus og Lucas, der som minimum skulle dele 
deres match for at sikre den samlede sejr. Her var det tydeligt, at drengene blev nervøse jo tættere de 
kom på hul 18. Matchen blev så tæt, at Sofus først fik chancen for at vinde den samlede match med et 
put på 5 meter, som han desværre missede. Furesø havde derefter et stort set identisk put på samme 
linje for at de kunne vinde den samlede match. Furesø missede også deres put, hvorefter Asserbo 
kunne fejre sejren. 
 
Fantastisk for Asserbo som klub at vinde det første DM for juniorer, og samtidigt et stort cadeau til 
den måde vi i Asserbo bliver ved med at udvikle dygtige golfspillere. Det kræver masser af træning at 
blive en dygtig golfspiller, og lysten til at træne bliver bare forstærket af et godt klubmiljø, hvor der 
er stor fokus på kammeratskab og det at have det sjovt. 
 

Individuelle resultater:  
Vi kan igen være stolte af at Asserbo har en stor pulje af landsholdsspillere på forskellige niveauer. 
Karen Fredgaard og Victor Sidal var repræsenteret på henholdsvis Herre og Dame landsholdet og 
Sofus Friedrichsen og Casper Gottlieb var inkluderet i DGUs udviklingstrup. Covid-19 havde 
naturligvis også en indvirkning på de individuelle resultater da sæsonen kom sent i gang, formaterne 
på turneringer blev ændret og andre turneringer blev helt aflyst. På trods af alle udfordringer kan vi 
alligevel konstatere at vores elitespillere har repræsenteret Asserbo Golf Club flot.  
 
Karen Fredgaard, som er en del af det kvindelige hold på University of Houston, måtte se college-
golfsæsonen aflyst i det tidlige forår pga. den verdensomspændende pandemi og lockdown. Næste 
”nedtur” for Karen var da invitationsturneringen på Augusta National, der er lavet for at promovere 
kvindegolf og som skulle have fundet sted i april, også blev udsat. Karen var på baggrund af sin 
placering på verdensranglisten, WAGR, kvalificeret til turneringen, hvor top100 kvindelige amatører 
på WAGR bliver inviteret til en prestigefyldt turnering i forbindelse med Masters. Heldigvis blev 
turneringen kun udskudt til 2021 og ikke aflyst. Nu krydses der fingre for, at den gennemføres. Først 
i juni måned kunne der spilles DM i hulspil, hvor Karen vandt en flot sølvmedalje. Karen havde igen 
qua sin placering på WAGR kvalificeret sig til US Open for kvindelige amatører, der fandt sted i 
august måned, så Karen tog tilbage til USA i juli måned. Det var en kæmpe oplevelse at være med til 
US Open, men Karen mistede desværre cuttet med et enkelt slag. Tilbage i Houston skulle det vise 
sig, at college-golfsæsonen fortsat ikke kom op at køre, men Karen valgte at blive i Houston, hvor 
træningsfaciliteterne, og vejret er noget bedre at træne i end i DK. Det individuelle EM og en række 
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internationale turneringer var også blevet aflyst. Som et lille plaster på såret fik Karen en flot 
udmærkelse i september måned på DGU’s repræsentantskabsmøde (der også var udsat!), hvor hun 
modtog DGU’s og Santanders Talentudviklingspris på kr. 25.000. Stort tillykke fra alle i 
sportsudvalget. Endelig har Karen ligeledes i oktober måned deltaget i en individuel turnering i 
Florida, hvor hun blev nr. 2. 
 
Victor Sidal debuterede i år på herrernes landshold. Med en amputeret sæson var det begrænset, hvad 
der har været af muligheder for at repræsentere Danmark. Alligevel slog Victor døren ind med en flot 
præstation til The Amateur Championship (eller som vi også kalder det, British Open). Her lagde 
Victor ud med at kvalificere sig til hulspilsmatcherne efter at være sluttet på en 30. plads efter de to 
slagspil runder. Herefter imponerede han med 3 sejr i træk og stod til sidst i en kvartfinale mod Joe 
Harvey. Matchen bølgede frem og tilbage indtil midten af bag-ni og da Joe på 15 hul lavede en birdie, 
måtte Victor desværre se sig slået. En plads blandt de 8. bedste til en af verdens mest prestigefyldte 
turneringer er dog en kæmpe præstation og der skal lyde et stort tillykke fra sportsudvalget. Victor 
kunne ud over det se tilbage på en sæson med en godkendt 6. plads til DM i slagspil og en 3. plads til 
DJGA’s Spring Open. 
 
Foruden vores brutto landsholdsspillere kan vi nævne August Sidal som vandt en flot sejr i 
Portuguese Intercollegiate Open. Sofus Friedrichsen, som igen i år var udtaget til DGU’s 
udviklingsstrup vandt ranglisteturneringen Hillerød Junior Cup U16. Derudover var der 4 Asserbo 
spillere i top 11til Asserbo Pokalen, hvor Søren Moldow sluttede på en delt førsteplads i herrerækken, 
men desværre måtte tage til takke med anden pladsen efter en scorekort afgørelse.  
  



 

23 
 

Regnskabsberetning 
Årets regnskab må betegnes som atypisk.  
Som følge af den store usikkerhed der fulgte i kølvandet af 1. fase af Coronapandemien så det ud til, 
at klubbens økonomi ville komme under stort pres, hvorfor det var nødvendigt at foretage større 
reduktioner i indtjening og omkostninger i det budget, der var tænkt til godkendelse ved den 
generalforsamling, der normalt afholdes i marts måned. Det oprindelige budget 2020, der var udsendt 
i beretningen for 2019, blev senere vedtaget, da det var muligt at gennemføre en generalforsamling 
sidst på året 2020. 
 
Vi kom heldigvis i gang med at kunne drive vores forretning, men fastholdt den stramme 
omkostningsstyring, der var nødvendig ved starten på sæsonen, hvor vi var tvunget til total 
nedlukning og da vi heller ikke vidste om en ny nedlukning kunne ske!  
Indtjeningen har været rigtig god i sæsonen, drevet af gode greenfeeindtægter, herunder 
kongegolfindtægterne og buggyudlejningen, der har oversteget årets budget. Kontingenterne har ikke 
helt levet op til de budgetterede tal og skyldes formodentlig vores manglende muligheder for at 
hverve medlemmer i starten af sæsonen, som vi tidligere har haft god succes med.  
Turneringsudvalg og juniorudvalg har sammen med vores loyale sponsorer også bidraget positivt til 
indtjeningen. 
Diverse indtægter dækker lønkompensation fra staten, Corona hjælp fra DIF og DGI samt kommunalt 
tilskud. 
Vi havde håbet på en større indtjening fra Shoppen end den realiserede, hvilket er mindre 
tilfredsstillende. Vi kan dog glæde os over, at dækningsgraden på de solgte varer er steget fra 31 til 
35. 
 
Omkostningerne, herunder lønningerne, har som nævnt været holdt i en stram snor. Den beregnede 
lønprocent udgør 38 i forhold til 46 i 2019, der dog var noget atypisk, som følge af 
personaleudskiftningerne med hvad deraf følger. Omkostninger på Bødkergården stikker lidt af i 
forhold til de budgetterede. De øgede omkostninger skyldes ekstraordinære reparationer i køkkenet 
og en større udgift til rengøring herunder håndsprit, desinfektionsmidler og andre corona-relaterede 
tiltag og foretaget med rettidig omhu 
 
Afskrivningerne svarer i store træk til afdragene på vores prioritetsgæld, dog er der ekstraordinært 
afskrevet tkr. 70 på det nuværende vandingsanlægs styrestrøm, idet kablerne dertil skrottes i 
forbindelse med etablering af den nye vandledning i 2021. 
Årets driftsresultat på tkr. 829 efter afskrivninger og henlæggelser til Jubilæumsfonden og 
Bødkerfonden må betegnes som meget tilfredsstillende. Resultatet tillægges egenkapitalen. 
Året har ikke medført ekstraordinære ændringer i aktiver og passiver. 
 
Soliditetsgraden udgør 48.  I 2019 udgjorde den 43. 
Likviditeten har været meget tilfredsstillende. 
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Bemærkninger til budget. 
Vi tror på, at golfsporten og dermed også AGC er begunstiget af, at vi dyrker vores sport i det frie 
rum, der giver muligheder for, at interesserede søger os - også i coronatider - og at vi derfor får en 
god nettotilgang af medlemmer og dermed øgede kontingenter. 
 
Greenfeeindtægterne, herunder indtægterne fra Kongegolfaftalen, tror vi også på, at de bliver bedre 
end i 2019. Vi tør ikke være så optimistiske, at vi tror på samme indtægt som i 2020, selvom vi har et 
begrundet håb. Buggyudlejningen er kommet for at blive! Og med 4 ekstra og nye buggies i folden 
tror vi på et godt afkast af den investering. 
Shoppen får tilført nyt godt sortiment, specielt på damesiden og da vi forsat har godt gang i salget af 
logotøj, tror vi på en forbedret indtjening der. 
 
På omkostningssiden budgetteres med en stigning i lønningerne, specielt på banen, da det aktiv er 
fordret opgraderet og meget gerne skulle stå total lækker hver dag i golfsæsonen. Det ønske har en 
pris og det er mere mandskab, der er lig med flere lønkroner. Ny vandledning, sprinklere og vandtog 
gør det ikke alene.  
 
Jubilæumsarrangementet, der skal løbe af stablen omkring klubbens fødselsdag, vil også medføre 
ekstraordinære omkostninger udover fra henlæggelsen 2020. 
 
Vi får en stigende rentebyrde i 2021 som følge af forrentningen af den låneoptagelse vi gør, til 
finansiering af den nye vandledning og dertil hørende. 
 
Den nye vandledning vil også medføre større afskrivninger, men stadig i størrelsesorden af afdragene 
på vores realkreditlån og det nye banklån, som indtjeningen skal dække. 
 
Bestyrelsen ønsker at igangsætte nyt indspilområde bag hul 18, til en samlet anlægssum til kr. 
400.000, dette forudsætter at bestyrelsen kan se, at budgetterne holdes, når vi når september 2021. 
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Oplysninger om foreningen 
Asserbo Golf Club  
Bødkersgaardsvej 9 
3300 Frederiksværk 
CVR-nr.: 34 61 23 15 
Hjemstedskommune: Halsnæs Kommune 
 
Telefon: 47 72 14 90 
Internet: www.agc.dk 
E-mail: agc@agc.dk 
 
Bestyrelse 
Peter Fredgaard. Formand 
Ib Lyng, næstformand 
Hans-Otto Jørgensen, Hon. kasserer 
Vibeke Lund, Hon. sekretær 
Ida Bratting Kongsted 
Axel Bistrup 
Kim Nissen 
 
Clubmanager 
Annie Christensen 
 
Revision 
JBL REVISION, Registreret revisionsanpartsselskab 
 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 28. marts 2021 
 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club. 
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2020 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 02.03 2021 
 
Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
Peter Fredgaard Ib Lyng Hans-Otto Jørgensen Vibeke Lund  
Formand Næstformand Hon. Kasserer Hon. sekretær 
 
 
 
Ida Bratting Kongsted Axel Bistrup Kim Nissen 
    
  



 

28 
 

Revisionspåtegning 
 
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang 

Til medlemmerne i Asserbo Golf Club 
 

Konklusion  
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Asserbo Golf Club for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
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 2020 samt af resultatet af klubbens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.  
 

Grundlag for konklusion  
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. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 

Fremhævelse af forhold i regnskabet  
Årsregnskabet indeholder som sædvanlig praksis det af bestyrelsen forslåede resultatbudget for 2020 
og 2021. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen har ikke 
været underlagt udvidet gennemgang. 
 
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 
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Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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. 
 

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 væsentlig 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 02.03 2021 
 
 

JBL Revision  
Registreret Revisionsanpartsselskab 
CVR nr.: 36 49 18 17 
 
 
 
Jakob Løkke   
Registreret revisor 
Medlem af FSR – Danske revisorer 
mne12354 
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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. 
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.  
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
 
Varebeholdninger 
Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
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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). 
 
Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. 
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende 
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget 
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til  
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2020 

   2019  2020  
Budget 

2020  
Budget 

2021 
 Note  kr.  kr.  t.kr.  t.kr. 
Kontingenter, skabsleje 
m.v. 1  6.362.416  6.224.692  6.371  6.561 
Indskud   10.000  23.900  6  6 
Shop 2  1.135.322  979.026  1.129  1.170 
Greenfee´s m.v. 3  1.230.978  1.717.801  1.380  1.646 
Sponsorudvalg  4  584.155  553.522  668  417 
Turneringsudvalg  5  233.901  151.130  210  211 
Juniorudvalg  13  113.024  106.290  128  123 
Træning 14  2.900  3.920  3  4 
Diverse indtægter  6  57.490  158.554  69  43 
Indtægter i alt    9.730.186  9.918.835  9.964  10.181 

            
Greenfee's m.v. - 
omkostninger 3  110.950  89.387  107  82 
Sekretariat, lønninger m.v.   1.340.584  1.182.333  1.208  1.216 
Adm. omkostninger 8  397.878  368.808  426  457 
IT udvalg 9  199.392  152.334  157  123 
PR udvalg - omkostninger 10  78.646  101.268  139  128 
Sekretariat/adm. i alt    2.127.450  1.894.130  2.037  2.006 

            
Shop - omkostninger 2  1.065.795  652.493  786  785 
Sponsor - omkostninger 4   431.502   415.878   492   198 
Turneringer - omkostninger 5   191.712   103.556   188   179 
Bødkergården 11  647.780  858.362  724  700 
Lønninger - bane   2.171.275  2.024.462  2.135  2.455 
Personaleomk. - bane   60.417  41.370  55  60 
Banedriftsomkostninger   485.272  552.407  515  733 
Leje- og leasingomk. - bane   473.945  512.355  487  526 
Vedligeholdelse - bane   271.881  315.744  339  395 
Vejleholm - bane   97.668  103.941  114  95 
Administration - bane   60.551  60.282  83  72 
Eliteudvalget 12   216.997   167.543   250   243 
Juniorudvalg 13  138.456  56.073  172  140 
Træning 14  670.204  563.371  634  607 
Introudvalg   40.544  34.241  48  33 
Aktivitetsudvalg   17.659  50.244  31  38 
Baneservice   194  166  0  0 
Omkostninger i alt    9.169.302  8.406.618  9.090  9.265 

           
Resultat før afskrivninger    560.884  1.512.217  874  916 
Afskrivninger 15  454.853  487.909  380  414 
Resultat før renter    106.031  1.024.308  494  502 
           
Renteindtægter   0  1  0  0 
Renteudgifter 16  253.447  195.157  193  233 
Årets resultat   -147.416  829.152  301  269 



 

33 
 

Balance pr. 31.12.2020      

      

Aktiver      

   2019  2020 
 Note  kr.  kr. 
Goodwill 17  32.000  0 
Ejendomme m.v. 18  11.619.691  11.385.199 
Baneanlæg  19  3.778.172  3.778.172 
Vandingsanlæg  20  268.908  140.482 
Parkeringsanlæg  21  48.738  41.318 
Maskiner m.v. 22  185.097  202.023 
Udstyr, møbler m.v. 23  193.517  147.230 
Anlægsaktiver i alt   16.126.123  15.694.424 
      
Varelager   500962  521976 
Tilgodehavender m.v.   282620  274603 
Likvide beholdninger  24  47.108  368.478 
Omsætningsaktiver i alt   830.690  1.165.057 
      
Aktiver i alt   16.956.813  16.859.481 
      
Passiver      

Fri egenkapital  25  1.929.598  2.758.750 
Medlemsobligationer 26  5.350.000  5.350.000 
Egenkapital   7.279.598  8.108.750 
      
Realkreditlån   7.038.571  6.601.555 
Anden gæld   94.726  255.749 
Langfristet gæld   7.133.297  6.857.304 
      
Kortfristet del af realkreditlån   445.325  446.314 
Bankgæld   1.211.879  0 
Hensat fonde 27  104.460  292.825 
Skyldige omkostninger  28  595.405  744.987 
Skyldig A-skat og afgifter    0  301.982 
Skyldige feriepenge   186.849  107.319 
Kortfristet gæld   2.543.918  1.893.427 
      
Passiver i alt   16.956.813  16.859.481 
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Pengestrømsopgørelse for 2020    

 2019  2020 
 kr.  kr. 
    
Årets resultat -147.416  829.152 
Ændring i feriepengehensættelse -148.408  -79.530 
Afskrivninger 454.853  487.909 
Ændring af varelagere -184.242  -21.014 
Ændring af tilgodehavender -121.582  8.017 
Ændring af anden gæld, langfristet 94.726  161.023 
Ændring af skyldig A-skat og afgifter 0  301.982 
Ændring fonde -6.228  188.365 
Ændring i skyldige omkostninger 37.196  149.582 
Pengestrømme vedrørende drift -21.101  2.025.486 
    
Baneanlæg -44.361  0 
Vandingsanlæg -37.097  0 
Maskiner -53.400  -56.210 
Pengestrømme vedrørende investeringer -134.858  -56.210 
    
Afdrag på realkreditlån -391.102  -436.027 
Pengestrømme vedrørende finansiering -391.102  -436.027 
    
Ændring af likvider -547.061  1.533.249 
Likvider primo -617.710  -1.164.771 
Likvider ultimo -1.164.771  368.478 
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Noter      

 2019  2020  Budget 2020 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
1. Kontingenter, skabsleje m.v.      

Kontingent, junior 94.440  91.817  85 
Kontingent, yngling 49.525  67.723  63 
Kontingent, yngre senior 0  10.125  0 
Kontingent, senior 5.405.024  5.253.315  5.201 
Kontingent, senior hverdag 246.600  239.240  238 
Kontingent, Par-3 bane 10.495  10.750  10 
Kontingent, passiv 172.412  167.700  174 
Kontingent, intro medlemmer 130.950  141.148  348 
Salg startpakker 5.980  0  0 
Skabsleje 236.100  235.700  238 
Rykkergebyr m.v. 20.550  22.574  20 
Rabatordninger og bonus -9.660  -15.400  -6 

 6.362.416  6.224.692  6.371 
      
2. Shop      
Varesalg 1.135.322  979.026  1.129 
      
Vareforbrug 778.458  635.795  761 
Fordelt løn shopkeeper, medhjælpere 249.104  0  0 
Øvrige omkostninger  38.233  16.698  25 

 1.065.795  652.493  786 
      
I alt 69.527  326.533  343 
      
3. Greenfees m.v.      

Greenfees 876.365  1.258.506  1.006 
kongegolf 185.550  220.700  193 
Gæstearrangementer 18.442  14.650  0 
Udlejning buggy mv 127.649  197.825  157 
Diverse 22.972  26.120  24 

 1.230.978  1.717.801  1.380 
      
Trykning af greenfeekort m.v. 12.221  12.920  20 
Kongegolf 33.854  25.493  38 
Gæstearrangementer 18.642  22.425  0 
Reparation af buggy og udstyr 38.673  20.703  42 
Administration af greenfees 7.560  7.846  7 

 110.950  89.387  107 
      
I alt  1.120.028  1.628.414  1.273 
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Noter      
 2019  2020  Budget 2020 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
4. Sponsorudvalg       

Sponsorindtægter 584.155  553.522  668 

 584.155  553.522  668 
Sponsordag, AGC-ugen m.m. 431.502  415.878  492 
      

I alt  152.653  137.644  176 
      
      
5. Turneringsudvalg      

Turneringsfee + diverse 211.490  76.660  117 
Sponsorindtægter 0  59.500  71 
Onsdagsturnering 22.411  14.970  22 

 233.901  151.130  210 
      
Præmier og øvrige omkostninger 166.296  93.475  163 
Onsdagsturnering 25.416  10.081  25 

 191.712  103.556  188 
      
I alt  42.189  47.574  22 
      
6. Diverse indtægter       

Kommunalt tilskud         48.537           38.139   49 
DIF & DGI corona hjælp 0          34.920   0 
Lønkompensation - Covid 19 0          75.204   0 
Fortjeneste ved salg af maskiner          1.316            6.056   0 
Andet           7.637            4.235   20 
I alt  57.490  158.554  69 
      
7. Personaleomkostninger       
Fordelt løn sekretariat 1.340.584  1.182.333  1.208 
Fordelt løn bane 2.171.275  2.024.462  2.135 
Fordelt løn shop 249.104  0  0 
Fordelt løn træner 670.204  563.371  634 
I alt  4.431.167  3.770.166  3.977 
      
Beregnet lønpct. 46  38  40 
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Noter      

 2019  2020  Budget 2020 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
8. Administration       

DGU kontingent 133.415  129.059  134 
Telefon  27.297  26.635  28 
Porto  760  775  0 
Papir og tryksager  1.906  0  2 
Kontorartikler og fotokopiering 16.348  21.560  27 
Abonnementer, tidsskrifter m.v. 22.314  22.842  22 
Småanskaffelser  12.327  4.597  19 
Div. kontorudstyr og vedligehold 1.061  0  1 
Kurser m.v. 250  0  4 
Rejser og kørsel  3.265  715  6 
Bestyrelsesomkostninger  22.387  19.730  26 
Generalforsamlinger 7.124  4.136  7 
Hole in one præmier 5.335  5.694  6 
Regnskabsmæssig assistance 3.000  0  0 
Revisor 44.238  43.605  47 
Gaver  687  100  1 
Dataløn omkostninger  11.628  10.884  12 
Golfregler m.v. 1.754  0  4 
Tak til frivillige 19.143  25.685  22 
Diverse administrationsomkostninger 43.639  42.880  58 
Tab på tilgodehavender, regulering hensættelse 20.000  9.911  0 
I alt  397.878  368.808  426 
      
9. IT udvalg       

Adsl-forbindelse 9.248  7.088  9 
Golfbox 46.887  52.530  47 
Diverse IT Udvalg  143.257  92.716  101 
I alt  199.392  152.334  157 
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Noter      

 2019  2020  Budget 2020 
 kr.  kr.  t.kr. 
      
10. PR-udvalg       

Forsendelse og øvrige omkostninger  78.646  101.268  139 
I alt  78.646  101.268  139 
      
11. Bødkergården      

Ejendomsskatter  3.897  3.718  4 
Varme, vand, el  124.790  130.499  144 
Forsikringer  119.795  126.067  139 
Reparationer og vedligehold 74.339  225.080  157 
Rengøring og opsyn  9.737  31.568  26 
Dansikring  13.471  17.732  9 
DR-licens erhverv  6.455  6.501  6 
Leje og leasing 68.202  63.047  64 
Rengøringsartikler, renovation m.v. 227.094  254.150  175 
I alt  647.780  858.362  724 
      
12. Eliteudvalget       

DK-turnering 34.565  31.194  39 
Eliteturneringer 76.288  103.453  108 
Regionsmatcher 23.455  11.230  24 
Træning, udstyr m.v. 82.689  21.666  79 
I alt  216.997  167.543  250 
      
      
13. Juniorudvalg       

Egenbetaling og andre indtægter  113.024  106.290  128 
      
Træning og øvrige omkostninger  85.836  12.209  80 
Turneringer  52.620  43.864  92 

 138.456  56.073  172 
      
I alt  -25.432  50.217  -44 
      
14. Træning      

Salg undervisning pro  2.900  3.920  3 
      
Løn, træner og elev 670.204  563.371  634 

 670.204  563.371  634 
      
I alt  -667.304  -559.451  -631 
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Noter      

 2019  2020  Budget 2020 
 kr.  kr.  t.kr. 
      

15. Afskrivninger       

Goodwill 32.000  32.000  32 

Ejendomme 234.492  234.492  234 
Vandingsanlæg  60.286  128.426  22 
Parkeringsanlæg 30.158  7.420  7 
Maskiner m.v. 47.951  39.284  39 
Udstyr, møbler m.v. 49.966  46.287  46 
I alt  454.853  487.909  380 
      
16. Renteudgifter m.v.      

Renter på pengekonti samt omkostninger  16.720  27.873  14 
Renter og bidrag  236.727  167.284  179 

 253.447  195.157  193 
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 2019  2020 
 kr.  kr. 
    

17. Goodwill    

Anskaffelsessum primo  160.000  160.000 
Årets tilgang 0  0 
Kostpris 31.12.2020 160.000  160.000 
    
Afskrivninger primo  96.000  128.000 
Årets afskrivninger  32.000  32.000 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 128.000  160.000 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 32.000  0 
    
18. Ejendomme    

Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by    

Anskaffelsessum primo 3.023.372  3.023.372 
Kostpris 31.12.2020 3.023.372  3.023.372 
    
Kostpris 31.12.2020, Bødkergaardsvej 9 3.023.372  3.023.372 
    
Købesum matr.nr. 10a Bødkergaardsvej 9    

Anskaffelsessum primo 13.776.485  13.776.485 
Årets tilgang  0  0 
Kostpris 31.12.2020 13.776.485  13.776.485 
    
Kostpris i alt 31.12.2020 16.799.857  16.799.857 
    
Afskrivninger primo  4.945.674  5.180.166 
Årets afskrivninger  234.492  234.492 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 5.180.166  5.414.658 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 11.619.691  11.385.199 
    
Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2019)   25.000.000 
Tinglyst gæld til Nordea Kredit   7.635.000 
Pantebrev nom 1.450.000 til sikkerhed for bankgæld  1.450.000 
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Noter    

 2019  2020 
 kr.  kr. 
19. Baneanlæg     

Anskaffelsessum primo  3.798.534  3.842.895 
Årets tilgang  44.361  0 
Kostpris 31.12.2020 3.842.895  3.842.895 
    
Afskrivninger primo  64.723  64.723 
Årets afskrivninger  0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 64.723  64.723 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 3.778.172  3.778.172 
    
20. Vandingsanlæg    

Anskaffelsessum primo  1.446.688  1.483.785 
Årets tilgang 37.097  0 
Kostpris 31.12.2020 1.483.785  1.483.785 
    
Afskrivninger primo  1.154.591  1.214.877 
Årets afskrivninger  60.286  128.426 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 1.214.877  1.343.303 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 268.908  140.482 
    
21. Parkeringsanlæg    

Anskaffelsessum primo  603.162  603.162 
Årets tilgang 0  0 
Kostpris 31.12.2020 603.162  603.162 
    
Afskrivninger primo  524.266  554.424 
Årets afskrivninger 30.158  7.420 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 554.424  561.844 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 48.738  41.318 
    
22. Maskiner m.v.    

Anskaffelsessum primo  4.255.627  4.283.634 
Årets tilgang  73.886  56.210 
Årets afgang  -45.879  -280.332 
Kostpris 31.12.2020 4.283.634  4.059.512 
    
Afskrivninger primo  4.075.979  4.098.537 
Årets afskrivninger  47.951  39.284 
Årets afskrivninger afgang  -25.393  -280.332 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 4.098.537  3.857.489 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 185.097  202.023 
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Noter 
 2019  2020 
 kr.  kr. 
23. Udstyr, møbler m.v.    

Anskaffelsessum primo  618.690  618.690 
Årets tilgang  0  0 
Årets afgang 0  -188.776 
Kostpris 31.12.2020 618.690  429.914 
    
Afskrivninger primo  375.207  425.173 
Årets afskrivninger  49.966  46.287 
Årets afskrivninger afgang 0  -188.776 
Af- og nedskrivninger 31.12.2020 425.173  282.684 
    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 193.517  147.230 
    
24. Likvide beholdninger     

Kassebeholdninger  2.359  2.533 
Indestående Sparekassen Sjælland 44.749  365.945 

 47.108  368.478 
    
25. Egenkapital    

Overført resultat primo 2.077.014  1.929.598 
Årets resultat  -147.416  829.152 
Medlemsobligationer 5.350.000  5.350.000 
Interimsbeviser og obligationsgæld 0  0 

 7.279.598  8.108.750 
    
26. 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 modtagne vederlag (kurs 100)   
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Noter    
 2019  2020 
 kr.  kr. 
27. Hensat fonde    
Bødkerfonden 76.700  198.200 
Jubilæumsfond 7.750  57.750 
Juniorfond 20.010  36.875 
i alt  104.460  292.825 
    
28. Skyldige omkostninger    

Forudbetalt kontingent 87.778  70.475 
Forudbetalt kontingent - kongegolf 2021 30.750  5.600 
Forudfaktureret sponsorat 73.990  74.690 
Skyldig moms 79.171  80.135 
Andre skyldige omkostninger 323.716  514.087 
i alt  595.405  744.987 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


