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Maiken Bo Madsen  Sekretær 
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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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DagsordenDagsordenDagsordenDagsorden    
Generalforsamling den 27. marts 2022 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 2022 i store tal. 
 
  
Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud:        
       

 Kontingent  Indskud  
  2021 2022 2021 2022 

Aktiv senior:   8.120 8.300 2.000 2.000 

Aktiv senior hverdag:   7.190 7.300 2.000 2.000 

Aktiv yngling/Ungsenior  3.000 3.100 400 400 

Aktiv junior:   1.950 2.000 300 300 

Aktiv junior under 9 
år   

900 1.000 300 300 

Passiv:   1.300 1.500 2.000 2.000 

AGCFlex/AGC 
2.klub 

3.950 3.950 - - 
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Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje:     
Emne  2021 2022 
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  2021 2022 
Greenfee hverdage:  
 

375 
 

400 
 

Greenfee weekend og 
helligdage:   

 
475 

 
500 

36 hullers greenfee  
Alle dage/hele dagen:  

+100 +100 

Greenfee Par 3 bane  
Alle dage/hele dagen:  

130 130 

  
 
 
Ad dagsordenens punkt 5:  
Forslag fra bestyrelsen 
Generalforsamlingens tilladelse til grundsalg – se bilag 1 
 
Ad dagsordenens punkt 6:  
Forslag fra medlemmerne: 
Bo Søndergaard om oprettelsen af et baneudvalg – se bilag 2 
Jørgen Andersson om etableringen af hvid tee – se bilag 3 
 
 
Ad dagsordens punkt 8:  
Valg af formand 
Peter Fredgaard er på valg i 2024 
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Ad dagsordenens punkt 9:  
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
På valg til bestyrelsen er Kim Nissen og Ida Bratting Kongsted 
Ida Bratting Kongsted er villig til genvalg – se bilag 4 
Kim Nissen er villig til genvalg – se bilag 5 
 
Bestyrelsen skal supplere sig med et medlem for 1 år og foreslår Carsten Klog – se bilag 6 
 
Selvopstillet kandidat til bestyrelsen: Bo Søndergård – se bilag 7 
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Valg af revisor og revisorsuppleant  
Bestyrelsen foreslår valg af:  
Registreret revisor Jakob Løkke fra Agenda Revision. 
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 
Ultimo 2021 973 101 1074 
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Fordeling af medlemskategorier ultimo året 

Kategori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aktiv senior 754 757 759 756 713 682 739 
Aktiv hverdag 40 38 34 31 37 36 29 
Aktiv yngling/Ungsenior 15 22 31 26 19 31 65 
Aktiv junior 70 76 61 68 49 56 52 
Kontingentfri 15 20 21 20 19 21 17 
Seniormedlemmer 16 19 28 34 30 21 15 
Livsvarig 5 5 5 5 5 5 5 
Æresmedlem 3 3 3 3 3 3 5 
Passiv 145 135 139 128 133 121 101 
Intro/Flexmedlem 120 83 87 89 57 48 46 

 
 
 
 
 
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 
2021 6628 659 
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Bestyrelsens beretningBestyrelsens beretningBestyrelsens beretningBestyrelsens beretning    
 
2021 blev skudt ind med raketter, fest og glade mennesker i de fleste hjem og sådan forsatte året 2021 
også i Asserbo Golf Club. Klubben, som blev stiftet i 1946, er Danmarks 9. ældste og kunne i 2021 
fejre sit 75års jubilæum.   
2021 har for AGC været et godt og festligt år, som er værd at huske. 
 
En gave til medlemmerne… 
Starten på året var præget af klubbens gave til medlemmerne, nemlig en udskiftning og udvidelse af 
hovedvandledningen. Nogen vil måske mene at indpakningen ikke var den pæneste, med 
graverender, som var synlige i store dele af sæsonen, men især under sommerens varme viste gaven 
sit værd, og gav os en flot grøn bane i efteråret, hvor anlægget stod smukt med tydelige klippespor. 
Det stiller store og berettigede forventninger til en velplejet bane i 2022, og hvor det nye 
vandingsanlæg kommer til sin ret i den fulde sæson. 
Før sæsonstart blev der oprettet tre teesteder, og også til sæsonstarten i 2022 vil flere teesteder være 
blevet rettet op. 
 
Et festligt jubilæum… 
Tidligt i sæsonen var der fokus på jubilæet, med jubilæumsbannere, jubilæumsflag på alle 
flagstænger på greens, jubilæumsbolde, jubilæumskalender og på hjemmeside og sociale medier 
præsenterede Historisk Udvalg, sjove og spændende historier og billeder fra klublivet gennem de 
mange år. 
Tegninger af den gamle bane blev støvet af, og greenkeeperne fældede og ryddede noget krat og 
buske, og gendannede i en kort periode den gamle bane, som blev spillet i dagene op til og på 
klubbens fødselsdag den 7. juli.  En sjov og hurtig gimmick, som tiltrak mange i jubilæumsugen, men 
så var det også prøvet, og medlemmerne var hurtigt tilbage og nød vores normale og flotte bane vi 
har i dag.  
Store fester spændte Covid-19 ben for, men så holdt klubben til gengæld en vældig hyggelig og 
festlig udendørs reception på selve fødselsdagen, hvor borgmester Steffen Jensen, DGU’s formand 
Lars Broch Christensen og klubbens formand Peter Fredgaard var blandt talerne  
Receptionen blev holdt i gården i flot solskin, fyldt med glade gæster og musik, mens duften fra Tom 
og Julies grill spredte sig og gav en naturlig tørst og sult. 
Blandt de mange gæster var foruden førnævnte talere også mange tidligere formænd og 
bestyrelsesmedlemmer, byrådsmedlemmer, æresmedlemmer, repræsentanter fra samarbejdsklubber, 
sponsorer, naboer, nuværende og tidligere medarbejdere og både unge og modne medlemmer. 
Klubben fik mange fine gaver, bl.a. et flot kommunalt tilskud til et nyt indspilsområde (som dog blev 
bevilget uafhængigt af jubilæet), DGU gav tilskud til møbler i klubstuen og en gruppe af 
æresmedlemmer forærede et nyt, flot egetræ der senere på året blev plantet på toppen af bakken på 
arealet mellem 1. green og 18. tee og som dagligt kan ses fra klubhuset. 
På fødselsdagen blev jubilæumsbogen præsenteret, fyldt med billeder, historier og anekdoter. Bogen 
er 2. bind i fortællingen om klubbens historie. Bind 1 blev udgivet i forbindelse med klubbens 50 års 
jubilæum. 
Fødselsdagen blev afsluttet med et højt hurra og længe leve for klubben, og det kendte A G C – vi er 
sikre på klubben længe leve vil. 
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To generalforsamlinger i 2021 
Den ordinære generalforsamling i marts blev udskudt af både demokratiske og sundhedsmæssige 
hensyn pga. Covid-19. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i maj 2021, med kun 35 
fremmødte og 9 fuldmagter. 
På generalforsamlingen blev formand Peter Fredgaard genvalgt for en ny 3-årig periode, og klubbens 
mangeårige medlem Kurt Kristensen blev udpeget som æresmedlem, med begrundelse i hans 
formidable frivillige arbejde med brosten og kampesten, og hans tidligere indsats i baneudvalget. 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Peter Fredgaard – formand  
Kim Nissen – næstformand, formand for Aktivitetsudvalget samt ansvar for kommunikation og HR 
Hans Otto Jørgensen, kasserer, kontakt til sponsor- og sportsudvalg 
Vibeke Lund, sekretær, turneringsudvalget 
Ib Lyng, bestyrelsesmedlem, formand for turneringsudvalget og for bygningsudvalget 
Ida Kongsted, bestyrelsesmedlem, kontakt til introduktionsudvalg og fondsarbejde. 
Axel Bistrup, bestyrelsesmedlem, formand for frivillig-udvalget, kontakt til KiK. 
 
Obligationsordningen under udfasning 
På generalforsamlingen vedtog medlemmerne også en udfasning af medlemsobligationerne ud fra en 
model, hvor eksisterende obligationer blev nedskrevet til kurs 10 og der ikke udstedes nye 
obligationer 
Da ikke 2/3 af medlemmerne var fremmødt, skulle forslaget behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
På den ekstraordinære generalforsamling den 30. maj blev det endeligt vedtaget, at nye medlemmer 
ikke skal erhverve en obligation ved indmeldelse. 
Mange medlemmer benyttede jubilæumsreceptionen til at donere deres medlemsobligation til 
klubben. I alt 217 medlemmer donerede i 2021 deres obligation til klubben. 
Medlemmernes beslutning om obligationsordningen har været kraftigt medvirkende til de frivillige 
donationer. Donationerne og generalforsamlingens beslutning har betydet en effektivisering af 
klubbens administrative arbejde og styrket klubbens likviditet. 
 
Et farvel til et stort menneske… 
Det var med stor sorg at bestyrelsen i 2021 modtog beskeden om, at klubbens mangeårige 
bestyrelsesmedlem, tidligere næstformand, formand for turneringsudvalget, formand for 
bygningsudvalget og formand for seniorklubben Ib Lyng var gået bort efter længere tids sygdom. 
Selv under sin alvorlige sygdom var Ib stadig et aktiv i bestyrelsen og viste at han brændte for sin 
elskede golfklub.  
Bestyrelsen holdt et minuts stilhed på det første bestyrelsesmøde efter Ib’s bortgang, lige som 
generalforsamlingen indledes med stilhed for at mindes Ib og andre fine medlemmer som vi har 
mistet i 2021. 
 
Udvidet buggyskur og flere buggier… 
Foruden det nye vandingsanlæg, åbnede sæsonstart også med en flot og harmonisk udvidelse af 
klubbens buggyskur. Flere nye buggies blev leveret, og klubben råder nu over 12 buggyer og har 
plads til flere når behovet opstår. 
Det høje antal buggies giver flere medlemmer muligheden for at forsætte med golfsporten, selvom 
kroppen bliver udfordret med alderen. 
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Danmarks bedste forpagtere … 
Forpagterne af klubbens restaurant gennem flere år, Tom og Julie, lod i efteråret 2021 en mindre 
bombe sprænge, da de meddelte bestyrelsen at de ophører med forpagtningen i efteråret 2022.  
Tom og Julie har udviklet restauranten og miljøet omkring den til et sted, hvor alle medlemmer og 
gæster elsker at komme og sætter pris på den gode mad, de fair priser og den hyggelige service.  
Det overraskede ikke mange, da klubbens medlemmer og de mange gæster via Golfspilleren i 
Centrum kårede den til Danmarks bedste golfrestaurant i 2020. 
Typisk Tom og Julie stil at komme i ekstra god tid og meddele deres beslutning, så bestyrelsen har 
god tid til at finde de nye forpagtere. 
 
Sociale medier – den gode tone 
AGC har både en meget aktiv hjemmeside, er på facebook og instagram. Især på facebook er der 
naturligt nok meget debat og livlige kommentarer og det værdsætter bestyrelsen. Vi ønsker en klub 
hvor der er stor transparens om beslutninger og aktiviteter. 
Desværre oplever vi også, at tonen på facebook ikke altid er lige fin medlemmerne imellem.  
Bestyrelsen har en forventning til, at debatten dels holder sig for god til sladder og ubegrundede 
gætterier, men også at tonen i debatten er respektfuld. 
Vores slogan ”nok den hyggeligste golfklub” gælder også på facebook. 
 
Medlemsfremgang 
Efter en lille tilbagegang i antallet af medlemmer i 2020 oplevede vi i 2021 en pæn fremgang på 
næsten 100 medlemmer. 
Bestyrelsen tror at en balanceret fremgang er sundt.   
Det er nemlig vigtigt at vores klubstruktur, banen, begynderudvalget, trænere og medlemmer er 
gearet til fremgangen og til at tage godt imod de nye medlemmer. 
Når vi tæller alle med, unge og gamle, nye og rutinerede, mænd og kvinder, aktive og passive, så 
rammer vi tallet 1.074 medlemmer ved udgangen af 2021. 
Vi vil så gerne have de nye bliver lidt længere – frit oversat fra en dansk tv-reklame. 
Tilbagemeldingerne fra de nye medlemmer kan vi se i Golfspilleren i Centrum, og det er god læsning, 
når vi kan konstatere, at nye medlemmer føler sig velkomne i AGC.  
Så ved vi, at vi gør meget rigtigt i vores klub – især stor tak til introduktionsudvalget, ambassadører 
og trænere. 
 
Kongegolf – royal opbakning fra medlemmerne … 
Vores kongelige samarbejde med Fredensborg, Gilleleje og Hornbæk har vokset sig stort og sundt og 
er kommet for at blive. 
Opbakningen til ordningen fra medlemmerne i de fire klubber er særdeles god, og ordningen er en 
ubetinget succes. Antal af spillede runder er stigende, og den samlede fordeling på banerne belaster 
ikke den enkelte klub og bane. Vi får flere gæster, men til gengæld er mange af vores egne 
medlemmer tit på besøg hos Kongegolfvennerne. 
Ikke kun på banen er ordningen en birdie-løsning. Samarbejdet mellem klubbernes formænd, 
managere og chefgreenkeepere er også udbytterigt. Vi deler og høster dyrebare erfaringer, og  alle 
fire klubber nyder stor fordel af samarbejdet. 
I 2021 var der 359 medlemmer i AGC, der havde tilkøbt Kongegolf og de spillede 2.186 runder på 
fremmede kongegolfbaner, mens vi havde 1.642 gæsterunder spillet af medlemmer fra 
kongegolfklubberne.  
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Økonomien og fonde 
Stort set alt arbejde i klubben tager udgangspunkt i hensynet til banen og hensynet til økonomien. 
Nyt buggyskur, nyt indspilsområde, vandingsanlæg, ekstra ressourcer til banen, effektivisering af 
organisationen sker ud fra grundige vurderinger af både effekt, kvalitet, service, målopfyldelse og 
økonomi. 
Til trods for de klare prioriteringer af tydelige forbedringer på banen og træningsområder, så har vi en 
rigtig sund økonomi og likviditet. I 2021 kom vi igen ud af året med et fornuftigt overskud efter 
afdrag på gæld og hensættelser til Bødkerfonden. Bødkerfonden sikrer midler til løbende 
vedligeholdelse af klubbens bygninger og materiel. 
Medvirkende til den sunde økonomi har dels været flere medlemmer i klubben og dels det 
koncentrerede fokus hos ledelse og bestyrelse på økonomien i vores beslutninger, men også at 
bestyrelsen (læs Ida Kongsted) har stillet skarpt på at undersøge muligheden for at hente tilskud til 
aktiviteter og forbedringer hos myndigheder og fonde. I år har vi fået tilskud til vores nye 
indspilsområde (i alt kr. 300.000 fra Halsnæs kommune og DGI), jubilæumsbogen (kr. 30.000 fra 
Konsul Jorcks fond), ravlygter (kr. 5.000 fra DGU) og frivilligdagen (kr. 46.500 Fra DGI). 
 
Bestyrelsen arbejder målrettet med fakta 
Både hvad angår den daglige drift, banen, service, aktiviteter og de mange daglige gøremål i klubben, 
så baseres langt de fleste beslutninger hos ledelsen og i bestyrelsen på fakta, tal, beregninger og 
analyser.  
Vi læner os meget op ad Golfspilleren i Centrum, hvor både I medlemmer og vores mange gæster 
kommer med jeres bedømmelser, vi sammenligner tal fra golfbox, og holder nøgletal op mod 
hinanden, benchmarker år for år, og kigger på andre klubbers tal. 
Det er en langt mere sikker og tryg måde, end kun at forholde sig til ”synsninger”, facebookopslag og 
stemmerne fra ”gårdens parlament”. 
Når vi skriver langt de fleste beslutninger, så skyldes det også, at AGC ikke kun er en forretning, men 
også en forening, og at vi er opmærksomme på den fine balance, der hedder at lytte løbende til vores 
medlemmer og mærke stemningen blandt flertallet. 
En måde at gøre dette på, er at give mulighed for indflydelse via AGC Debat på facebook og på det 
årlige medlemsmøde mellem generalforsamlingerne (når Covid-19 tillod det). 
 
Særlig dag for de frivillige… 
Som nævnt tidligere fik klubben bevilget midler til at sætte yderligere fokus på arbejdet med at skaffe 
frivillige.  
Klubben afholdt en frivilligdag, hvor bestyrelsesmedlem Axel Bistrup fik sagt et stort og fortjent tak 
til de mange fremmødte, som fik en god morgenmad, spillede frivilligturneringen, og sluttede dagen 
med en herlig frokost og et overdådigt præmiebord.  
Dagen skulle have været afsluttet med et foredrag om frivilligt arbejde – men foredragsholderen fik 
corona. 
Bestyrelsen vil gerne takke alle frivillige for deres store indsats for klubben. Foreningsdanmark og 
herunder AGC fungerer jo kun ved hjælp fra frivillige. Det gælder både bestyrelse, alle de mange i 
udvalg, holdkaptajner, boldsamlere, forecaddies, turneringsledere, blomsterpigen, dem der maler og 
lægger brosten – ja dig. 
AGC kan altid bruge frivillige – uanset om det bare er en dag eller mange er du velkommen til at 
melde dig hos bestyrelsesmedlem Axel Bistrup, som koordinerer de frivillige. 
 
Stor klub – lille virksomhed… 
AGC er med sine 1.074 medlemmer en af de største idrætsklubber i Halsnæs Kommune, og også den 
idrætsklub som har flest ansatte. 
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Det særlige ved AGC er jo at vi selv ejer de 780.000 kvm. jord som udgør klubben, vi ejer selv 
klubhus, kontoret, omklædning, mødelokale, materielgård, parkeringsplads, restaurant, bagrum og 
buggies, og det kræver at vi dagligt har dygtige medarbejdere til at drive klubben.  
Bestyrelsen ser med stolthed på den indsats som både manager, pro og proelev, shopassistenter, 
sekretær, chefgreenkeeper og greenkeepere flittigt og samvittighedsfuldt yder hver dag.  
Året rundt har både bestyrelse og manager fokus på, at virksomheden og de ansatte arbejder effektivt 
og med kvalitet, og med mest muligt value for money.  
Det har betydet flere organisatoriske tilpasninger de seneste år og i 2021 betød det bl.a. at 
bogholderifunktionen blev outsourcet til ekstern aktør, i et samarbejde med en anden kongegolfklub 
og på sigt med flere kongegolfklubber. 
Stor tak til de ansatte i klubben, som hele året navigerer rundt blandt over 1.000 hjælpsomme og 
kloge medlemmer, der også er eksperter i græs og golfbanedrift :) 
Det kan ikke siges ofte nok, men også en stor tak for fortrinligt samarbejde med restaurantens 
forpagtere Tom og Julie, som er med til at sikre, at vi kan kalde os nok den hyggeligste golfklub. 
 
Det sportslige… 
Asserbo Golf Club kan noget særligt når det kommer til at udvikle talenter. Vi har ikke flest af de 
unge, vi har ikke Danmarks bedste træningsfaciliteter, og alligevel har vi de seneste mange år haft 
mange spillere forbi landsholdene og vi klarer os rigtigt flot i divisionsrækkerne – 2021 var ingen 
undtagelse. 
Damerne var i 2021 rykket op i Elitedivisionen og benhård modstand var imødeset og det blev en 
rigtig svær sæson, ikke mindst fordi klubbens bedste damespiller Karen Fredgaard har tilbragt 
sæsonen i USA. 1. holdet måtte ved sæsonens afslutning konstatere at de havde fået masser af 
erfaring, men ingen point, hvilket betød nedrykning til 1. division for vores dygtige damer. 
 
Karen har med landsholdet repræsenteret Danmark, imponeret både på universitetsholdet i Houston 
og med 3. pladsen ved Augusta National Women’s National. 
I 2022 har Karen opnået en fuld kategori på Symetra-touren efter en lang og udmarvende 
kvalifikationsrunde, og var kun få slag fra at kvalificere sig til LPGA-touren.  
Kort efter kalenderen viste 2022 turnede Karen pro og en ny hverdag venter hende i USA. Held og 
lykke i USA skal lyde fra AGC. 
Klubbens 1. hold i herrerækken havde en flot sæson i 1. division, hvor holdet lå i toppen, og var tæt 
på at skulle spille om oprykning. Holdet sluttede på 2. pladsen i 1. division Øst, hvor holdet også i 
2022 skal kæmpe om sejrene.  
Fire af klubbens herrer spillede i 2021 på Ecco-touren. 
I 2021 har følgende spillere været udtaget i landsholdssammenhæng: 
Karen Fredgaard - Damer 
Victor Sidal – Herrer 
Sofus Friedrichen – Drenge 
Christian Arly Photin u/13 – Udviklingstruppen 
Unge Christian Arly Photin har haft en imponerende flot sæson, og blandt højdepunkterne var da han 
vandt årgangsmesterskabet for U13 drenge, og blev vinder af det nordiske mesterskab med 
landsholdet. 
Endelig er det værd at nævne at klubben brugte jubilæet til at genoptage den klassiske pro/am-
turnering, som blev afviklet kort efter klubbens fødselsdag i juli. Mange medlemmer havde dystet om 
at kvalificere sig til turneringen. På årets vådeste dag slog 124 deltagere, heraf 24 pro- og elitespillere 
ud og det regnfulde vejr til trods, blev det en fin turnering.  
Turneringen forsætter i 2022 under navnet EDC Poul Erik Bech Elite Pro/Am.  
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Nok om eliten, for det er også værd at nævne at klubben igen i år har stillet med mange hold til 
regionsgolf – ikke mindre end 11 hold har på hverdage dystet om sejren i kamp med andre 
nordsjællandske klubber. Breddegolfen er også en stor del af klubbens sportslige set-up.  
 
Forventninger til 2022… 
Bestyrelsen vurderer og forventer at også 2022 kan blive et rigtigt godt år.  
På efterårets seminar blev målene for fremtiden fastlagt, og de blev præsenteret på medlemsmødet i 
januar 2022. Målene for 2022 fokuser sig omkring:  
- Banen 
- Klubliv og atmosfære 
- Restaurant 
- Klubhus 
- Træningsfaciliteter 
- Proshop 
- Træning 
- Ledelse og Kommunikation 
Der er store forventninger til at banen med det nye vandingsanlæg, kommer til at stå skarpere end 
længe og der vil bl.a. være fokus på greens og teesteder.  
Klubben har nedsat et nyt baneråd, med en bred sammensætning af medlemmer, der repræsenterer 
både elite, bredde, begyndere, der skal komme med gode råd og ønsker til ledelse og bestyrelse. 
Mindst lige så store forventninger er der til klubbens nye indspilsområde nord for 18. green. Der 
arbejdes allerede flittigt på etableringen, og det er forventningen, at indspilsområdet kan tages i brug i 
september 2022 – og fra 2023 vil der være glæde af området i hele sæsonen. 
Når efteråret 2022 indløber med koldt vejr og regn håber klubben også at kunne tilbyde indendørs 
træning og spil i en ny Teebox, som har været forberedt og længe ventet, men hvor leveringen blev 
udsat pga. corona. 
Endelig er der nok rigtig mange som venter med mindst lige så stor spænding som bestyrelsen på 
hvem som bliver forpagtere af restauranten og om der kommer ændringer i koncept og menu.  
I 2022 vil vi stadig sige Asserbo Golf Club – nok den hyggeligste. 
 

Udvalgsberetninger 
 
Sponsorudvalget 
Sponsorarbejdet har i 2021 ligget som ansvarsområde under driften. 
I år har 30 sponsorater indeholdt et eller flere aktive medlemskaber. 
Vi har i 2021 afholdt to sponsorarrangementer – et mindre, men særdeles hyggeligt 
eftermiddagsarrangement med en 9 hullers turnering samt en mere traditionel sponsordag med spil på 
18 huller. 
Igen i 2021 har vi arbejdet med forskellige aktiveringer af sponsoraterne – der har således været 
sponsorer på ”tættest flaget” til klubturneringer, bolcher til banekontrollen, invitationer til foredrag, 
rabat på varer og særlige konkurrencer for medlemmer året igennem.  
 
Asserbo Golf Club siger igen i år tak til vores mange sponsorer, der med engagement, økonomi og 
gode idéer er med til at gøre klubbens mange aktiviteter mulige og ekstra hyggelige. 
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Introduktionsudvalget 
Introudvalget bestod i 2021 af Stig Sand (formand), Ernst Lund, Bendt Rungstrøm, Erna Ernfeldt, 
Annette Gajhede, Anne-Lise Andreasen og vores klubchef. Mandagsgolf er udvalgets hovedaktivitet 
og -ansvar. 
 
Rekruttering af nye medlemmer og Mandagsgolf hænger stærkt sammen, idet førstnævnte går på at 
finde kandidater, mens sidstnævnte gerne skulle sikre, at de forbliver i AGC. 
I 2021 blev rekrutteringen omlagt, så det tidligere ”Åbent Hus” koncept blev afløst af faste hold-
starter hver den første i måneden. For blot 500 kr får man (i 30 dage) chancen for at fornemme om 
golfen fænger. Konceptet har den fordel, at man fra start er del af en (ligesindet) begyndergruppe, og 
at man indgår i et fastlagt skema med pro træning, regelundervisning og Mandagsgolf. Umiddelbart 
synes det nye koncept på mange punkter at virke langt bedre end det gamle. 
 
Hvad angår Mandagsgolf har vi justeret på organisation, spilletid og præmier. Set fra spiller-siden, så 
har vi bestræbt os på, at tilmelding er nem, betaling foregår on-line og at ventetid ved ankomst er 
minimal. Det er gjort ved brug af GolfBox, samt ved at turneringsassistenterne hurtigt sætter 
startlister og tilknytter ambassadører. Ambassadørerne tilmelder sig også i Golfbox (i forholdet 1:3 
spillere), så ingen kører forgæves. 
Den faste køreplan består af: Meddelelser fra formanden, (kort) regelundervisning ved Ernst Lund, 
spil på Lille Bane (Par 3) hhv Stor Bane (hul 1-9), præmieuddeling og fællesspisning. Der spilles 
slagspil/Stableford; dog fik spillerne midt/sidst på sæsonen også prøvet andre spilformer (Scramble 
og Greensome). Der blev i 2021 sat pæle op (hvide, røde, blå) på Lille Bane, så regler kan undervises 
ad hoc i felten.  
 
Af hensyn til holdånd og social tilknytning til AGC, er det vigtigt at ”synkronisere” spilletiden på 
Lille og på Stor Bane, så præmieuddeling og spisning kan foregå i fællesskab for hele 
mandagsgruppen. Vi har bokset en del med udfordringen; men løst den ved, at der på Lille Bane 
spilles to ”opvarmningshuller” og derefter 6 gældende; mens Stor Bane spilles på tid (banen forlades 
kl. 20:10) uanset antal spillede huller. Bag sidstnævnte ligger også ønsket om at sætte fokus på Ready 
Golf. 
 
Ambassadørerne er som bekendt ikke uddannede trænere (nogen har DGU’s hjælpetrænerkursus), 
men det er helt afgørende, at de nye spillere ikke oplever forskel på de slagtekniske råd, der gives af 
vore ambassadører hhv pro’er. Vi har derfor udgivet en lille ”Guide for Ambassadører” i samråd med 
vore pro’er.  
 
Det er svært at fastholde spillerne efter spil, præmier og spisning. Derfor har vi kun tilbudt to (meget 
populære) aktiviteter; nemlig i) besøg og rundvisning på Greenkeepergården (v/ Steen Mikael) midt 
på sæsonen, og match mod Ree golfklub (organiseret af Flemming Nielsen), som afvikles allersidst 
på sæsonen.  
 
Vi kommunikerer fortsat med de nye spillere på hjemmesiden; samt i Facebook gruppen ”Nye 
golfspillere i AGC”.  
 
Vi har i 2021 både haft tilgang af nye medlemmer og af ambassadører. Det har været en fornøjelse at 
servicere de nye entusiastiske, glade (så snart skæverterne er glemt) og taknemmelige begynderhold. 
Under de ugentlige spil og ikke mindst ved vores fælles sæsonafslutningsmiddag er det dejligt at høre 
den taknemmelighed og ros, der bliver tildelt de mange ambassadører, som bruger megen fritid på at 
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hjælpe de nye spillere godt på vej. Hermed også en tak fra Intro-formanden for et super godt 
samarbejde!! 
 
I den kommende sæson ser vi på, om der skal skrues yderligere på konceptet til gavn for de nye 
spillere, ambassadørerne og for klubben. Høj prioritet vil fortsat blive givet til at forstå og agere efter 
principperne i Ready Golf, ligesom vi vil agitere for ikke at haste gennem Kørekortet for blot at 
opleve, at man bliver stopklods for flowet på stor bane. Derfor åbner vi også Mandagsgolf (første del 
af sæsonen) for de spillere, som fik kørekort det foregående år. Endvidere er forbindelsen mellem 
Mandagsgolf og Club 36+ meget vigtig. Se mere om Club 36+ nedenfor. 
 
 

Aktivitetsudvalget 
Aktivitetsudvalget står for at igangsætte de ikke sportslige aktiviteter, som ikke er sponsorrelaterede 
og som ikke afvikles i regi af KiK eller andre initiativtagere. 
De seneste par år har aktiviteter hele tiden mødt begrænsninger i form af Covid-19.  
 
I 2021 var Aktivitetsudvalget sammen med Historisk Udvalg sammen om planlægningen af 
jubilæumsaktiviteter og især afviklingen af jubilæumsreceptionen den 7. juli 2021. Receptionen blev 
på en solrig eftermiddag og aften afviklet med snack, kolde drikkevarer, taler, musik, og masser af 
glade mennesker. Aktivitetsudvalget stod for udtrækning af præmier blandt dem som havde 
indleveret deres medlemsobligation, og arrangerede konkurrencer på rangen og puttinggreenen. Det 
blev lige den glade og minderige dag vi alle havde håbet på. 
 

Jubilæumsfest med 2-300 medlemmer samlet i et lokale kunne vi dog ikke afholde pga. 
coronarestriktionerne. 
 
Aktivitetsudvalget stod bag den praktiske afvikling af det seneste medlemsmøde, hvor der med fin 
afstand mellem stolene, fremmødet var pænt, og debatten livlig og konstruktiv. 
 
Aktivitetsudvalget udbød sent i efteråret et foredrag med golfspiller, forfatter og redaktør Morten 
Buchhøj under titlen ”Intro til golf”, som henvender sig til alle golfinteresserede, men især 
begynderne. Coronaen afholdt mange fra fremmøde og udvalget har derfor besluttet at udskyde 
foredraget til foråret, og dermed give endnu flere nye medlemmer muligheden for at deltage. 
 
Udvalget bestod i 2021 af Kim Nissen, Lone Jarl, Jette Nielsen, Rita Lyng og ad hoc clubmanager 
Annie Christensen. Udvalget har plads til flere medlemmer som vil give en hånd med planlægning og 
afvikling af aktiviteterne. Du er også velkommen til at komme med forslag til nye aktiviteter. 
 
 
Bygningsudvalget 
Bygningsudvalget har i 2021 bestået af: Formand Ib Lyng, Annie Christensen, Bent V. Rasmussen, 
Steen Mikael Petersen, Henry Friis og Jens Chr. Fjeldborg. 
I slutningen af sæsonen afgik Ib Lyng desværre ved døden og Jens Chr. Fjeldborg blev ny formand 
for udvalget. 
 
Der har igen i år været stor aktivitet omkring vores gamle bygninger – og nye. 
Klubbens Venner har været meget aktive, og der har været mange større og mindre opgaver, som de 
har udført. Herunder bl.a. maling af sokler, mindre reparationer mm. 
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Endvidere er der påbegyndt maling af udslagsskur, scooterskure samt diverse småbygninger 
deromkring. 
 
Gavlen på Vejleholm ud mod Hul 6, er malet efter at alle huller efter murbier er pudset op. Der er 
også her udført en masse maling og murværksreparationer rundt omkring. Og igen er huller i taget på 
maskinhallen udbedret. 
 
Vinduerne i restauranten er blevet udskiftet til stor glæde for gæster i restauranten, da det nu ikke 
mere trækker ind på bordene ved vinduerne. Det kommer sikkert også til at afspejle sig i klubbens 
varmeforbrug. 
 
Vi har igen haft tækkemand Karsten på besøg, og han har ordnet rygninger på Udvalgsbygningen og 
over shoppen. Samtidig var der en del kragetær, der manglede og nogle var rådne. Disse blev også 
suppleret op. Endvidere har han revet mos ned fra en del af tagfladen – mestendels ind mod gården 
pga. jubilæet – men han har også udbedret en skotrende. Ved årets udgang er han i fuld gang med at 
udskifte taget over bagbygning mod driving range, ny rygning med lyng og opsætte nye kragetær. 
Han forventes at være færdig med dette i starten af januar. 
 
Den 26. januar 2021 fik vi tilladelse til at opføre et ekstra buggy-skur og på bagsiden af dette, at 
opstille et flytbart skur til en golfsimulator. Omkring 1. marts 2021 påbegyndtes opførelsen af 
bygningen med hjælp fra både frivillige og klubbens sponsorer. Byggeriet var færdigt omkring juli 
2021, og straks efter kom der fire nye buggy’s. 
 
Handicapudvalget 
Handicapudvalget har i 2021 bestået af Frank Larsen og Kurt Jensen. 
2021 var første år med WHC (Handicapsystemet). 11108 scores er registeret.  
I 2020 8381 scores registreret.  
Alene i oktober og november 2020 blev mere end 1100 scores registreret. 
Næsten 3000 flere registreringer i 2021 er godt for den enkelte spiller, der hermed får et mere 
retvisende handicap. 
Hvis alle spillere i AGC skal have registreret de 20 runder som DGU anbefaler, skal der registreres 
mange flere runder, omkring 16.000 i alt. 
 
Handicap udvalget oplever stadig at scores ikke godkendes inden for en uge. Det ses også at det er de 
samme medlemmer der glemmer at godkende scores - endda med op til 3 manglende godkendelser. 
Det kan nok gøres bedre. 
Kurt følger op på manglende godkendelser flere gange ugentligt. 
Der har været nogle scores fra udlandet, også for elitespillere. Flere og flere har fundet ud af at det er 
muligt selv at registrere sine udlandsscore. Elitespillere kan gøre det samme, dem vil vi i 
handicapudvalget så kunne godkende.  
Der er sendt 3 Nyhedsbreve ud.  2 lige i starten af sæsonen og et sidst på sæsonen.  
DGU har oprettet en facebookside for handicapudvalgsmedlemmer. Her kommer der mange gode 
spørgsmål op, som DGU svarer på.  
DGU har via deres hjemmeside oprettet en del materiale der med fordel kan læses af alle golfspillere. 
 
Med sportslig hilsen, Kurt og Frank. 
FORZA AGC 
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Baneudvalget   
Banen har i 2021 ligget som ansvarsområde under driften. 
 
I 2021 fik vi etableret ny hovedvandledning. Det betød en del gravearbejde på banen, da der blev ført 
godt 5 kilometer vandledning rundt på banen samt etableret udtag til fairwayvanding, 
forgreensvanding og opgraderet sprinklere.  
Arbejdet trak ud lidt længere end forventet på grund af forsinkelser hos leverandøren, men i løbet af 
sæsonen fik vi græs på de fleste af de opgravede områder og da det blev tørt i juli og starten af 
august, havde vi god gavn af vores mulighed for at vande fairways og forgreens, så vi kunne holde liv 
i græsset på selv de tørreste områder af banen. 
Endnu engang vil klubben gerne takke Carsten Klog for hjælpen med udarbejdelse af 
udbudsmateriale og indhentelse af tilbud i forbindelse med det store projekt. 
 
Hen over sommeren genskabte vi den gamle 9-hullersbane, der blev taget i brug et par dage i 
forbindelse med klubbens 75års jubilæum. Trods lidt problemer med trafikprop og et mildest talt 
ringe flow på banen omkring det, der engang var hul 6, var det hyggeligt at opleve og gense det 
gamle hulforløb. 
 
I 2021 startede opretningen af teesteder med 1. og 11. dametee samt 7. teested. Vi har afprøvet 
forskellige metoder til opretning, men har nu fundet en god løsning, der vil blive benyttet fremover. 
Planen er at oprette et antal teesteder hvert år. 
 
I september tog vi fat på træfældning og rydning af indspilsområdet forud for etableringen af nye 
træningsfaciliteter på området. Der er nu sat gang i arbejdet med etablering af en 18 hullers 
puttinggreen og en mindre green og en stor greenbunker til chip, indspil og bunkertræning. 
 
På Vejleholm tog klubbens venner fat i en stor opfriskning af mur- og træværk, der har givet den 
gamle gård et gevaldigt løft – det er blevet så fint og greenkeeperne siger tusind tak til det 
arbejdsomme malerteam. 
 
Bemandingen på Vejleholm har i 2021 omfattet fem fastansatte, Steen Mikael, Jackie Larsen, Kjeld 
Frederiksen og Henriette Strøm Hansen (elev) samt Rasmus Wennecke Perk, som deler sin tid 
mellem shoppen og banen. 
Der har løbende været besøg af praktikanter fra folkeskoler, hvor vi i år har haft stor glæde af et par 
af klubbens juniorer, samt sæsonansatte ”sommerfugle”. 
 
 
Turneringsudvalget 
Årets klubmestre: 
Herrerække  Jackie Larsen 
Damerække  ingen deltagere 
Junior H  Casper Gottlieb 
Junior D  Leonora Hobolt Sidal 
Midage H  Kristian Ravn Laumann 
Midage D  Christina Storm Jønson 
Senior H  Jackie Larsen 
Senior D  ingen deltagere 
Veteran H  Frank Uldahl 
Veteran D  Lis Tvede 
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Superveteran H John Nielsen 
Superveteran D Birgit Munk 
Gasterpokalen 1. Andreas Alexander Bjerrum 
  2. Jackie Larsen 
  3. Bo Reinholm Jensen 
Turneringssæsonen blev afviklet stort set som den plejer, til trods for de mange restriktionerne på 
grund af Covid 19. Alle turneringer blev dog igen i år spillet med løbende start, hvilket naturligvis 
gav en anden oplevelse, og en anden tilslutning til præmieoverrækkelserne. Men alt i alt fungerede 
det fint, og igen i år skal der lyde en stor tak alle spillere for tålmodigheden gennem hele sæsonen. 
Tilslutningen til turneringerne var generelt flot, til trods for de mange ændringer, og specielt var der 
stor tilslutning til at prøve, at spille den gamle oprindelige bane i forbindelse med klubbens 75-års 
jubilæum. 
 
Onsdagsturnering 
Onsdagsturneringen blev i 2021 afviklet med 16 matcher hver onsdag fra 5. maj til 25. august – kun 
afbrudt af AGCs 75-års fødselsdag den 7. juli. 
Igen i 2021 holdt vi fast i socialt orienterede hyggematcher som Scramble, Greensome, Foursome, 
Twosome og Fourballs. Og med mange tætte resultater også i år måtte turneringsleder Leon 
Skinbjerg ofte regne helt ned i de sidste 6-3-1 huller for at finde matchvinderne. 
Vinder af årets Order of Merit blev Bjarne Warming med 37 point – efterfulgt af Karsten Bo 
Sørensen med 29 point og Peter Jelstrup med 27 point. 
Titlen som årets flittigste onsdagsspiller blev vundet af Peter Jelstrup, som sammen med Bjarne 
Warming nåede at deltage i samtlige 16 matcher. 
I alt deltog 79 spillere i årets matcher. 
Dette er noget under de flere end 100 deltagere, vi tidligere har set, og vi vil på opfordring fra flere 
deltagende igen tage stableford-matcher på programmet i 2022, idet mange ønsker at bruge deres 
resultater fra Onsdagsmatcherne til at indlevere scores – og dermed opretholde deres EGA handicap. 
Mange har dog også fremhævet det vigtige i, at vi kan afvikle de 9 huller på max 2 ½ time så vi 
forventer også i den kommende sæson at holde fast i et deltagerantal på max 48 spillere. 
Vi glæder os til at se jer igen, når vi starter op på en ny sæson onsdag den 4. maj 2022. 
William Grahn 
Leon Skinbjerg 
Annette Gjerløv 
 
Club 36+ 2021 sæson.  
Club 36+ varetages af Steen Myrhøj. 
Club 36+ følger normalt onsdagsmatchens kalender, så vi startede den 5. maj og sluttede den 25. 
august. Vi har spillet bag-9 17 gange i 2021, 16 gange stableford fra rød tee og 1 scramble med 
efterfølgende præmieuddeling og middag ved sæsonafslutningen sidst i august.  
Vi har fået 2 nye mentorer: Bent Pedersen samt Pia Andreasen.  
I alt har vi haft 12 frivillige mentorer på skift til at afvikle Club 36+. Vi har haft 26 medlemmer der 
har deltaget i Club 36+ – op til 15 spillere per gang – med op til seks 4-bolde på de gode dage. 
Grundet den store deltagelse samt de relativt mange nybegyndere med højt handikap, så har vi også 
haft en del fokus på spilletempo i 2021. 
 
Regionsgolf 
AGC havde 11 hold med i RGD sæson 2021. 
Alle 11 hold spillede gruppespil, ikke mere. Men oplevelsen fik de. 
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RGD forsøgte at sætte 2 bolde sammen til 4 bolde for at skabe flow på banen. Det mislykkedes totalt, 
ifølge de indberetninger, der kom fra de spillere, der prøvede dette, så det var et forsøg, som også 
sluttede med sæson 2021. 
AGCs holdkaptajner har i sæson 2021 igen kæmpet for at sætte hold. Det er lidt trist, at medlemmer 
tilmelder sig, og så melder fra når de kontaktes. 
Det er desværre ikke alle tilmeldte, der kan komme på holdet hver gang. Hvert hold består af 2 dame- 
og 4 herrespillere. 
Til alle holdkaptajnerne, TAK FOR INDSATSEN. 
Som koordinator i AGC kræves der et godt samarbejde med klubben, især clubmanageren, og det er 
der; tak Annie. 
Tak til AGC fordi vi som værtsklub stadig giver en drik efter vores hjemmematcher. Vi synes det er 
så godt, at vi i AGC holder fast i den tradition. 
AGC var vært for to kvartfinaler i RGD-regi. Tak til shoppen for hjælpen. 
Mvh. Frank Larsen, AGC Regionsgolfkoordinator 
FORZA AGC 
 
Turneringsudvalget takker greenkeeperstaben for de gode baneforhold gennem hele sæsonen, samt 
sekretariatet og Shop og Service for et godt og velfungerende samarbejde. Samarbejdet med Tom og 
Julie i restauranten har ligeledes fungeret meget tilfredsstillende. 
Turneringsudvalget takker også alle de frivillige, som gennem hele sæsonen har hjulpet med til at 
afvikle turneringerne på bedste vis.  
I år var det med stor sorg, at vi mistede turneringsudvalgets formand, Ib Lyng. Ib lavede et kæmpe 
arbejde med at planlægge og koordinere udvalgets arbejde, og stod selv for at afvikle mange af 
klubbens turneringer. Klubmesterskaberne i slutningen af august, blev den sidste turnering med Ib 
som turneringsleder.  
Udvalget består nu af Peter Jacobsen, Henrik Fogtmann, Vibeke Lund, John Nielsen, Rita Lyng og 
Peter Jelstrup. 
 
Ordens- og regeludvalget 
Medlemmer: Ernst Lund, Mikki Hedegaard og Gerd Stafanger. 
Sæsonen har været fredelig, og der har ikke været indgivet behandlingskrævende klager. 
  

Juniorudvalg 
Første del af sæsonen var præget af de fortsatte restriktioner i forbindelse med COVID-19. Blandt 
andet var det for andet år i træk ikke muligt at afholde opstartsmøde i april måned, som plejer at være 
dér, hvor juniorerne, trænerne, de frivillige og familierne har mulighed for at se hinanden igen, 
modtage information om og forholde sig til sæsonen, således at alle er klar over, hvornår der er 
træning og hvilke turneringer, den enkelte kan deltage i. Vi har i stedet måttet bruge facebook som 
den primære informationskanal, og det er ikke den mest optimale løsning. Forhåbentlig er den 
ulykkelige samfundsmæssige situation helt overstået til sæsonstart 2022.  
 
Træningen kom dog i gang, da forsamlingsforbuddet var ophævet, og vi har i år set en god, fast skare 
på begge hold om tirsdagen til den tekniske træning og sagt velkommen til især mange nye unge 
juniorer om fredagen. Der har været fokus på spil om fredagen – også for de nye, således at vi hurtigt 
og effektivt kunne få så mange igennem til spil på stor bane som muligt. STOR tak skal lyde til 
trænerteamet: Carina og Andreas med rigtig god hjælp fra Bo og Laurits og de frivillige i udvalget. 
Det var heldigvis også muligt at afholde camp i år, og den foregik i starten af sommerferien hjemme i 
AGC med den traditionelle teltopsætning bag ved 18. hul, leg, golfspil, sjov, mad hos Tom og Julie, 
”drillerier”, tur til stranden og både herligt sommervejr, men også heldagssommerregn, der nær 
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forhindrede golfspil den sidste dag, hvor der blev afholdt driving competition og spillet 
Stablefordmesterskab 2021. Vinder af dette blev Tobias W. Vagner. STOR tak skal lyde til 
koordinatorerne: Nana, Betina og Pernille. 
 
I 2020 blev Jungletræf søsat af DGU, og AGC-JA’s små juniorer og større begyndere har også i 
sæson 2021 været hyppige deltagere på diverse træf rundt om i Distrikt 4. Det er en sjov og lærerig, 
”blød” start på konkurrence-golf, hvor spillerne får kendskab til spillet og ikke mindst får nye 
kammerater fra andre klubber. Vi har tilmed den glæde, at efter at Pernille har sluttet sit frivillige 
arbejde i Distriktet, har Kasper taget over og er nu medlem af ledelsen af Distrikt 4 under DGU med 
netop Jungletræf som sit område. Tak for det.   
 
På det individuelle plan har der været spillet mange gode runder i både vores egen INTERSPORT 
Ranglisten, D-Tour og for elitejuniorerne i diverse ranglisteturneringer.  
 
Order of merit INTERSPORT: 
B-rækken: 3. Alexander 13.500 AGC-dollars  
 2. Mathilde 19.500  
 1. Tobias 25.500   
A-rækken: 3. Christopher 22.500   
 2. Malthe 30.5 00  
 1. Mads 46.000  
E-rækken: 3. Casper 24.000  
 2. Magnus 32.000  
 1. Laurits 34.000 
STOR tak til Stefan og Claus for at styre løjerne og tilsagnet om at gentage det i 2022! 
 
D-Tour: 
Vi havde 14 deltagere i de forskellige rækker i Distriktets D-Tour, og 4 spillere kvalificerede sig til 
henholdsvis Maxi Cup og Super Cup, der spilledes i efterårsferien: 
Tobias nr. 1 i U16A med 83 pts. for 6 runder   
Leonora nr. 1 i U16M med 85.5 for 6 runder   
Sebastian G. nr. 6 i U25M med 57. for 4 runder    
Laurits S nr. 7. i U25M med 56. for 6 runder    
Både D4’s hold i Maxi Cup, der foregik i Greve og Super Cup, der foregik i D3 i Syd-Jylland vandt 
med vores 4 spillere på holdene. SEJT! 
 
Ranglisteturneringer: 
AGC har en stolt tradition for at sende vores elitejuniorer til ranglisteturneringer i hele landet og det 
var heldigvis muligt i år. Følgende resultater skal fremhæves hér: 
DJGA Spring Open: nr. 2. August Sidal 
Puma Cobra: U14: nr. 3. Christian 
Wilson Staff AGC junior cup: U25: nr. 5. Laurits, nr. 3. Sofus, U16: nr. 3. Christian 
Næstved Open: nr. 2. Frederik Rykind, nr. 1. Lucas Skindersø 
Og især et resultat var meget imponerende: Årgangsmesterskaberne (for hele DK): U13 Christian 
Arly Photin. Christian kom som følge af dette resultat med i det nordiske årgangsmesterskab, hvor de 
danske årgangsmestre møder de tilsvarende svenske og norske, og hér var Christian med til at sikre 
Danmark sejren. STORT tillykke! 
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På det holdmæssige plan har det igen i år været målsætningen, at alle juniorer med banedeltagelse 
skulle have mulighed for at være med på et hold. Imidlertid kræver denne ambition, at der er 
tilstrækkeligt med frivillige voksne holdkaptajner samtidig med, at de aftalte spilledatoer prioriteres 
af spillerne og deres familier. Og det har knebet lidt… men det lykkedes at gennemføre sæsonen med 
to hold i Juniorholdturneringen, hvor det lykkedes pigeholdet med de tre Meilstrup-søstre, Emma, 
Sille og Nanna samt Leonora, at vinde deres pulje i foråret og opnå en fin 3. plads i landsturneringen i 
efteråret. STORT tillykke til pigerne! Vi havde også et hold med i kvalifikationsrækken i 
Danmarksturneringen for Ungdom, som prøvede kræfter med at spille hulspil uden hcp. i de samme 
weekender som der spilles divisionsturnering for eliten. STOR tak til alle holdkaptajner: Betina, 
Peter, Wicki og Marcello! 
 
Til juniorafslutningen fik vi igen i år besøg af Pandekagebilen (tak til Bo og Kasper!) og det var også 
ved denne lejlighed, at der blev uddelt præmie til ”Årets Junior”. Valget faldt i år på Leonora Hobolt 
Sidal, som har udvist stor hjælpsomhed og imødekommenhed overfor især de mindre juniorer og 
begyndere, hun er flittig, ivrig og forandringsvillig i sin tilgang til golfspillet, og hun har også vist 
stor fremgang og entusiasme og var ikke bleg for at stille op med kort varsel på divisionsholdet, da 
drengene havde brug for hende. STORT tillykke! Helt ekstraordinært i år blev der også uddelt en 
præmie til ”Årets Flider”, idet én junior har gjort sig bemærket i ekstrem grad med sin ihærdighed, 
flittighed, gå-på-mod og med tydeligt aftryk på resultaterne: Christian Arly Photin. Christian har 
netop, da denne beretning skrives den 8.11., modtaget det tydelige bevis på sin indsats, idet han er 
udtaget til udviklingstruppen under drengelandsholdet. STORT tillykke til Christian! 
 
STOR tak skal også lyde til alle AGC-JA’s sponsorer, uden hvilke det ikke ville være muligt at 
gennemføre vores aktiviteter og høje ambitionsniveau:  Cervius Medical - Dan Kongsted, JKJ 
Brolægning A/S, Intersport, Neotherm A/S, Tømrerentreprisen A/S. Og så skal der lyde en særlig 
TAK til Steen B. Jørgensen, der tog initiativ til, at AGC blev tilmeldt og vandt konkurrencen om at 
sikre billetter til Made in Himmerland 2022! Tak for det og til alle, der har givet bidrag! 
 
OG SÅ endelig kæmpeSTOR tak til juniorudvalget, der i år har bestået af:  Nana, Marcello, Betina og 
Kasper, Andreas, Carina og hjælpere: Gitte, Bo, Laurits, Anne, Rasmus og Rikke og Kurt for 
juletræssalg. Undertegnede takker nu af som tovholder for AGC-JA atter en gang og overlader nu 
roret til Kasper og Betina i samarbejde med det professionelle team. 
 
TAK FOR I ÅR – FORZA AGC-JA! 
November 2021, Pernille Fredgaard  
 

Sportsudvalget 
Under Sportsudvalget hører Eliteholdene, som repræsenterer AGC i Danmarksturneringen, samt de 
spillere som repræsenterer AGC i individuelle turneringer, både på amatør- og professionel basis. 
Sportsudvalget i 2021 bestod af Julie Tvede, Christian Tvede, Søren Friedrichsen, Bo Reinholm og 
Niels Jørgensen. 
 
Dame 1. Hold: 
Efter 2020 sæsonens oprykning stod dameholdet over for en stor udfordring i år. I Elitedivisionen 
skulle vi møde Helsingør, som var sidste års Danmarksmestre samt Hillerød og Smørum. 
På holdet havde vi i år de samme spillere som sidste år: Daniella Gyoni, Heidi Sylvest, Karen 
Fredgaard, Amanda Moltke-Leth, Carina Vagner, Louise Tvede og Julie Tvede. Karen var dog kun til 
stede i en enkelt weekend grundet sin Collegegolf i USA. 
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Vi vidste på forhånd at det ville blive en stor mundfuld, at skulle dyste mod det meste af landets 
dame- og pigelandshold. Målsætningen var at prøve at vinde så mange point som muligt, og med 
point menes matcher! Da sæsonen var slut var det blevet til 6 nederlag som på papiret så større ud 
end de var. Især første weekend var vi svimlende tæt på at være lige efter foursomes som desværre 
blev tabt på 17 og 18. Sæsonen blev dog sluttet godt af da Carina og Louise sejrede over vores 
næsten ærkerivaler, Leth-Nissen søstrene, på deres nyfundne hjemmebane i Smørum. 
 
Herre 1. Hold. 
Førsteholdet var i år i pulje med Næstved, Royal og Korsør golfklubber. Dette var nye klubber vi 
skulle møde, og vi vidste at især Næstved nok ville blive en stor udfordring. Det var derfor vigtigt at 
komme godt fra start, især på hjemmebane. Vi startede med en stor sejr hjemme på 18/0 mod Royal, 
og så var første målsætning i hus. Ude mod Næstved bølgede matchen frem og tilbage, men det blev 
stolpe ud for AGC til sidst, med et knebent nederlag. Korsør slog vi efterfølgende, og mødet mod 
Royal i København endte med at blive altafgørende. På sidste hul i næstsidste match kunne vi sikre 
os sejren ved at dele matchen, men et dårligt leje resulterede i en bold i vandet, og dermed en delt 
match. Næstved slog vi hjemme, og da vi drog til Korsør var kravet at vi skulle vinde, og Næstved 
skulle tabe ude til Royal. Ingen af delene lykkedes, og resultatet blev at 1.holdet forbliver i 1.division. 
 
Herre 2. Hold. 
Holdet klarede sig godt i 2021 med en delt førsteplads, dog tabte vi førstepladsen til sidst i indbyrdes 
kamp. Første kamp mod Værebro vandt vi 9-3, hvor en storspillede Sebastian Gorski vandt over en 
Ecco tour spiller i sin kamp. 2. runde i Hillerød tabte vi desværre pga. dumme fejl i begge foursomes, 
og vi endte med et resultat på 7/5. 3. runde mod Frederikssund vandt vi 7/5, men i 4. runde røg vi ind 
i et stort nederlag på 0/12, som var noget af et chok. De sidste 2 kampe skulle vi derfor helst vinde, 
for at undgå en sidste plads. Spillerne var i topform, og med 2 sejre over Frederikssund og Hillerød, 
blev det til en flot delt førsteplads.  
 
Junior/ungdomshold 
I 2021 var Asserbo forsvarende mester i Danmarksturneringen for juniorer. Truppen var i store træk 
uændret i forhold til sidste år, bortset fra Sofus Friedrichsen som blev indlemmet i 1. holdstruppen. 
Det blev en tæt pulje, hvor 3 hold havde muligheden for at kvalificere sig til finalespillet inden sidste 
runde, nemlig Smørum, Kokkedal og Asserbo.  
Generelt var der en del på spil for Asserbos elitehold inden sidste turneringsrunde. 1. herrehold kunne 
rykke op, 2. herrehold kunne både rykke op og ned og Juniorhold 1 kunne kvalificere sig til 
finalespil.  
Den sportslige prioritering betød, at Juniorhold 1 måtte afgive Frederik Rykind til 2. herrehold, og 
dermed en mindre svækkelse af holdet. Den afgørende match mod Kokkedal var helt tæt, og det blev 
den sidste single som afgjorde, at Kokkedal og Smørum kvalificerede sig til finalespillet på 
bekostning af Asserbo. Alt i alt en rigtig fin sæson hvor et par nye spillere fik chancen på Juniorhold 
1, som følge af at nogle af vores største talenter fik chancen på 1. og 2. herrehold. 
Af flotte individuelle resultater i 2021 skal vi nævne Karen Fredgård, Jeppe Kristian Andersen, 
Victor Sidal Svensen samt August Sidal Svensen: 
Karens resultater i 2021 har været imponerende. Blandt resultaterne var en sejr i college-turneringen 
UCF Challenge og en fantastisk 3. plads ved Augusta National Women’s Amateur Championship. I 
collegesæsonen havde Karen 9 top 10-placeringer i 10 turneringer og blev udtaget til First Team All 
American. Det er den fineste anerkendelse man kan opnå i amerikansk College-golf. Karen spillede 
sig op som nummer 20 på amatørernes verdensrangliste 2021 og var også en del af kvindelandsholdet 
til EM i Irland. I oktober, november og december spillede Karen sig gennem tre nåleøjer og helt til 
final stage af tourskolen til LPGA Tour. Her kvalificerede hun sig til LPGA Symetra Touren (nu 
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Epson Tour) og valgte primo 2022 at blive professionel. Kæmpestort tillykke med de utrolige flotte 
resultater.  
Det bliver spændende at følge Karen i 2022.   
Efter nogle hårde og seje år på Ecco Tour/Nordic League samt et trænerskifte i 2020, lykkedes det 
endelig for Jeppe Kristian at få adgang til næste niveau på den professionelle stige. Efter 23 
turneringer i 2021, som resulterede i 3 tredjepladser og 2 andenpladser, inklusive et tabt omspil og en 
meget flot andenplads i den stærkt belagte turnering Race to Himmerland, fik Jeppe spillet sig til en 
10. plads på ranglisten, som giver kategori 20 og adgang til minimum 5 og op til 15 starter på 
Challenge Touren i 2022. 
Victor har i længere tid været tilknyttet herrelandsholdet, hvilket i sig selv er en flot præstation, men 
også en sejr i Nordic League Qualifier (Q-School), samt en flot fjerde plads i Dutch Amateur Open 
skal nævnes. Stort tillykke til Victor, som i sommeren 2022, starter livet som fuldtidsprofessionel. 
August har udviklet sig til en fuldblodsgolfspiller på højeste niveau. Storspillende på 1.holdet samt 
mange gode resultater i individuelle turneringer. August startede på collage i Texas august, og slog 
sig hurtig fast som en spiller man skal holde øje med, ved at vinde Andrews College/AM invite i flot 
stil. 

Alt i alt en meget godkendt sæson. Vi ser frem til 2022, hvor vi forhåbentlig igen kan fokusere på det 
sociale, og meget vigtige sammenhold blandt eliten. Tak til alle der støttede os i 2021, og vi ser frem 
til at se endnu flere af jer i 2022 til diverse arrangementer. 
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RegnskabsberetningRegnskabsberetningRegnskabsberetningRegnskabsberetning    
Regnskabet har i 2021 også båret præg af den endnu ikke helt afsluttede Corona pandemi, dog på en 
positiv måde.  
Klubben har fået en del nye medlemmer, formodentlig fordi vi driver en sport i naturen og den friske 
luft og fordi vi er ” Nok Den Hyggeligste golfklub”. Den for os store tilgang har bevirket, at 
kontingentindtægten er steget væsentligt, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Vi har haft et stigende antal greenfee gæster, herunder kongegolfere fra vores 3 samarbejdsklubber, 
der bevirker en stærk stigning i greenfeeindtægterne, herunder indtjening på buggie-udlejning. 
Turneringsudvalg og juniorudvalg har sammen med vores loyale sponsorer bidraget positivt til 
indtjeningen. 
Shoppen har haft svære betingelser, da det har været en udfordring at skaffe varer. Shoppen har dog 
bidraget til indtjeningen. 
Vores dygtige og ihærdige ansøger hos fonde, kommune og idrætssammenslutninger, Ida, har 
fremskaffet god kapital til projekter, herunder projekt træningsområde, igangsætningsprojekt etc. 
Beløbet fra igangsætningsprojektet er anvendt til frivillige på Frivilligedagen, hvorfor den post i 
omkostningerne er større end på almindelige år. 
Som følge af generalforsamlingens beslutning om nedskrivning af obligationskursen til kurs 10 og 
opfordringen til obligationsejerne om at donere obligationen som gave til klubben i anledning af 
dennes 75-års jubilæum har vi haft en indtægt under diverse posten i driften. De velvillige donationer 
udmønter sig ikke i kolde kontanter til kassebeholdningen.  
Under balancen fremgår ændringen i obligationsgælden. Kursnedskrivningen til kurs 10 har medført 
en stærkt reduceret gældsforpligtelse for klubben, hvilket har stor betydning for vores soliditet. En 
soliditet som medlemmerne kan være godt tilfredse med og som vore finansielle samarbejdspartnere 
også vil nikke anerkendende til. 
  
På omkostningssiden har den nye vandledning på banen trukket kapital, der blev afhjulpet af 
finansiering fra vores bankforbindelse og projektet er holdt under det aftalte budget.  
Ønsket om at vores væsentligste aktiv, banen, skal stå skarp så godt som hver dag i sæsonen, har 
medført yderligere lønomkostninger og vi er i året kommet på niveau med vores 
kongegolfkollegaklubber. 
Vores lønprocent er dog faldet fra 38 til 37. 
Vi afvikler nu så stærkt på vores prioritetsgæld og bankfinansiering, at de overstiger afskrivningerne, 
hvilket er positivt. 
Årets driftsresultat på godt tkr. 849 er meget tilfredsstillende. 
 
Vores frie egenkapital er efter nedskrivning af obligationsgælden meget tilfredsstillende. 
Soliditetsgraden udgør 49 i forhold til i 2020, hvor den udgjorde 48. 
Likviditeten har været meget tilfredsstillende. 
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Bemærkninger til budget.Bemærkninger til budget.Bemærkninger til budget.Bemærkninger til budget.    
Bestyrelsen tror fortsat på, at golfsporten og dermed AGC er begunstiget af, at vi kan dyrke vores 
sport i den frie natur. Det er forudsætningen for, at vi fortsat kan tiltrække nye golfspillere, således at 
vi kan opnå en nettotilgang af medlemmer, dog ikke så stor som i 2021.  
Udviklingen i greenfeeindtægterne, herunder indtægterne fra Kongegolfaftalen, tror vi på vil fortsætte 
i kommende regnskabsår. Vi forventer, at banen, med de foretagne investeringer i 2021 og 
tilretninger i driften i 2022 vil være særdeles indbydende hver dag. Vore buggier er toptrimmede og 
bidrager til en positiv drift, stort set, hver dag i sæsonen. 
Shoppen ser vi desværre som værende udfordret af corona-senfølgerne for manglende tilførsel af 
varer, der har hersket i hele 2021. Ingen eller få varer skaber ikke meget omsætning. Vi håber dog, at 
varetilførslen forbedres hen over året. 
 
På omkostningssiden fastholdes lønniveauet fra 2021 på banen, hvor ønsket var høj banestandard 
hver dag og det kræver mere mandskab end vi tidligere har benyttet. Dette ønske fastholdes naturligt i 
2022. 
I lyset af ønsket om en høj banestandard kræves der også toptrimmede maskiner, hvorfor der 
investeres i et par nye maskiner. Det ses af leasingposten. 
I budgetforudsætningen er der indregnet en stigning i priser for energi med 15%. 
Opførelsen af træningsområdet finansieres af egne midler over driften og 2 store tilskud fra 
henholdsvis Halsnæs Kommune og DGI og fremgår som sådan ikke af budgettet. Lønningerne til 
greenkeeperne, der deltager sporadisk i arbejdet, er indeholdt i banens drift. 
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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 
Kim Nissen, næstformand 
Hans-Otto Jørgensen, Hon. kasserer 
Vibeke Lund, Hon. sekretær 
Ida Bratting Kongsted 
Axel Bistrup 
 
Clubmanager 
Annie Christensen 
 
Revision 
AGENDA REVISION, Godkendt revisionsanpartsselskab 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den 27. marts 2022 
 
Dirigent 
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Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club.Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club.Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club.Ledelsespåtegning fra Asserbo Golf Club.    
Vi har behandlet og godkendt årsberetningen 2021 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 07.03 2022 
 
Bestyrelsen i Asserbo Golf Club består af: 
 
 
 
Peter Fredgaard Kim Nissen Hans-Otto Jørgensen Vibeke Lund  
Formand Næstformand Hon. Kasserer Hon. sekretær 
 
 
 
Ida Bratting Kongsted Axel Bistrup  
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RevisionspåtegningRevisionspåtegningRevisionspåtegningRevisionspåtegning    
 
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 2021, 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 2021 samt af resultatet af klubbens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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  
Praksisændring 
Vi henleder opmærksomheden på afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Det fremgår heraf, at 
klubben har ændret regnskabspraksis for indregning af medlemsobligationer. Vores konklusion er 
ikke modificeret vedrørende dette forhold. 
 
Budget 
Årsregnskabet indeholder som sædvanlig praksis det af bestyrelsen forslåede resultatbudget for 2021 
og 2022. 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 07.03 2022 
 
 

AGENDA Revision  
Godkendt Revisionsanpartsselskab 
CVR nr.: 32 16 05 65 
 
 
Jakob Løkke   
Registreret revisor 
Medlem af FSR – Danske revisorer 
mne12354 
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Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse 
A. Regnskabsopstillingen er tilpasset klubbens aktivitet. 
 
Ændring af anvendt regnskabspraksis 

Klubben har tidligere indregnet medlemsobligationer som en  del af egenkapitalen. Som følge af 
generalforsamlingsbeslutning vil medlemsobligationerne udgå og klubben er pligtig til at tilbagekøbe 
obligationen ved udmeldelse af klubben. På det grundlag er medlemsobligationerne omklassificeret 
fra egenkapital til gæld. 
 
Ændringen har medført, at gælden 31. december 2020 er steget med DKK 5.350.000 og 
egenkapitalen er faldet med DKK 5.350.000. Sammenligningstallene er tilpasset ændringen. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år. 
 

Årsrapporten for 2021 er aflagt i DKK 
 

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. 15.000 pr. enhed indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.  
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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. 
 

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. 



 
 

 

Resultatopgørelse for 2021Resultatopgørelse for 2021Resultatopgørelse for 2021Resultatopgørelse for 2021             

   2020  2021  
Budget 

2021  
Budget 

2022 
 Note  kr.  kr.  t.kr.  t.kr. 

Kontingenter, skabsleje m.v. 1  6.224.692  6.829.090  6.561  6.908 
Indskud   23.900  35.700  6  22 
Shop 2  979.026  1.020.198  1.170  1.138 
Greenfee´s m.v. 3  1.717.801  1.884.258  1.646  2.002 
Sponsorudvalg  4  553.522  375.650  417  387 
Turneringsudvalg  5  151.130  197.540  211  197 
Juniorudvalg  13  106.290  104.385  123  95 
Træning 14  3.920  4.620  4  5 
Diverse indtægter  6  158.554  206.326  43  39 
Indtægter i alt    9.918.835  10.657.767  10.181  10.793 

            
Greenfee's m.v. - omkostninger 3  89.387  141.629  82  111 
Sekretariat, lønninger m.v.   1.182.333  1.248.611  1.216  1.184 
Administrationsomkostninger 8  368.808  519.918  382  548 
IT udvalg 9  152.334  117.319  123  138 
PR udvalg - omkostninger 10  101.268  59.604  128  102 
Sekretariat/administration i alt    1.894.130  2.087.081  1.931  2.083 

            
Shop - omkostninger 2  652.493  725.688  785  851 
Sponsorudvalg - omkostninger 4   415.878   185.178   198   146 
Turneringsudvalg - omkostninger 5   103.556   146.778   179   173 
Bødkergården 11  858.362  852.115  775  1082 
Lønninger - bane   2.024.462  2.379.359  2.455  2.590 
Personaleomkostninger - bane   41.370  86.519  60  53 
Banedriftsomkostninger   552.407  625.720  733  719 
Leje- og leasingomkostninger - bane   512.355  548.801  526  698 
Vedligeholdelse - bane   315.744  373.185  395  373 
Vejleholm - bane   103.941  112.961  95  25 
Administration - bane   60.282  45.511  72  79 
Eliteudvalget 12   167.543   191.686   243   237 
Juniorudvalg 13  56.073  102.309  140  97 
Træning 14  563.371  637.402  607  625 
Introudvalg   34.241  12.058  33  40 
Aktivitetsudvalg   50.244  90.623  38  10 
Baneservice   166  808  0  3 
Omkostninger i alt    8.406.618  9.203.782  9.265  9.884 

          
Resultat før afskrivninger    1.512.217  1.453.985  916  909 
Afskrivninger 15  487.909  388.314  414  380 
Resultat før renter    1.024.308  1.065.671  502  529 

          
Finansielle indtægter 16  1  5.750  0  0 
Finansielle udgifter 17  195.157  221.657  233  236 
Årets resultat   829.152  849.764  269  293 
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BBBBalance pr. 31.12.2021alance pr. 31.12.2021alance pr. 31.12.2021alance pr. 31.12.2021         
      
Aktiver      
   2020  2021 

 Note  kr.  kr. 
Goodwill 18  0  0 
Ejendomme m.v. 19  11.385.199  11.302.651 
Baneanlæg  20  3.778.172  4.006.676 
Vandingsanlæg  21  140.482  1.546.302 
Parkeringsanlæg  22  41.318  36.842 
Maskiner m.v. 23  202.023  157.839 
Udstyr, møbler m.v. 24  147.230  105.770 
Anlægsaktiver i alt   15.694.424  17.156.080 

      

Varelager   

      
521.976   

      
360.344  

Tilgodehavender m.v.   

      
274.603   

      
202.359  

Likvide beholdninger  25  368.478  280.572 
Omsætningsaktiver i alt   1.165.057  843.275 

      
Aktiver i alt   16.859.481  17.999.355 

      
Passiver      
Fri egenkapital  26  2.758.750  8.423.514 
Egenkapital   2.758.750  8.423.514 

      
Realkreditlån   6.601.555  6.022.793 
Sparekassen sjælland/Fyn   0  670.778 
Medlemsobligationer 27  5.350.000  354.150 
Anden gæld   255.749  259.585 
Langfristet gæld   12.207.304  7.307.306 

      
Kortfristet del af langfristet gæld   446.314  662.909 
Bankgæld   0  518.939 
Medlemsobligationer 27  0  39.350 
Hensat fonde 28  292.825  273.795 
Skyldige omkostninger  29  744.987  678.113 
Skyldig A-skat og afgifter    301.982  0 
Skyldige feriepenge   107.319  95.429 
Kortfristet gæld   1.893.427  2.268.535 

      
Passiver i alt   16.859.481  17.999.355 

 
 
 
 



 

36 
 

Pengestrømsopgørelse for 2021Pengestrømsopgørelse for 2021Pengestrømsopgørelse for 2021Pengestrømsopgørelse for 2021       
 2020  2021 

 kr.  kr. 
    

Årets resultat 829.152  849.764 
Ændring i feriepengehensættelse -79.530  -11.890 
Afskrivninger 487.909  388.314 
Ændring af varelagere -21.014  161.632 
Ændring af tilgodehavender 8.017  72.244 
Ændring medlemsobligationer 0  -141.500 
Ændring af anden gæld, langfristet 161.023  3.836 
Ændring af skyldig A-skat og afgifter 301.982  -301.982 
Ændring fonde 188.365  -19.030 
Ændring i skyldige omkostninger 149.582  -66.874 
Pengestrømme vedrørende drift 2.025.486  934.514 

    
Goodwill 0  0 
Ejendomme 0  -153.879 
Parkeringsanlæg 0  0 
Baneanlæg 0  -228.504 
Vandingsanlæg 0  -1.467.587 
Maskiner -56.210  0 
Udstyr, møbler m.v. 0  0 
Pengestrømme vedrørende investeringer -56.210  -1.849.970 

    
Afdrag på langfristet gæld -436.027  308.611 
Pengestrømme vedrørende finansiering -436.027  308.611 

    
Ændring af likvider 1.533.249  -606.845 

Likvider primo 
-

1.164.771  368.478 
Likvider ultimo 368.478  -238.367 
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NoterNoterNoterNoter             

 2020  2021  
Budget 

2021     
 kr.  kr.  t.kr.     
          
1. Kontingenter, skabsleje m.v.          
Kontingent, junior 91.817  82.125  111     
Kontingent, yngling 67.723  0  70     
Kontingent, yngre senior 10.125  171.645  20     
Kontingent, senior 5.253.315  5.806.987  5.687     
Kontingent, senior hverdag 239.240  212.005  223     
Kontingent, Par-3 bane 10.750  29.000  16     
Kontingent, passiv 167.700  137.963  150     
Kontingent, intro medlemmer 141.148  126.100  45     
Salg startpakker 0  0  0     
Skabsleje 235.700  246.400  235     
Rykkergebyr m.v. 22.574  23.865  23     
Rabatordninger og bonus -15.400  -7.000  -19     

 6.224.692  6.829.090  6.561     
          
2. Shop          
Varesalg 979.026  1.020.198  1.170     

          
Vareforbrug 635.795  703.908  765     
Fordelt løn shopkeeper, medhjælpere 0  0  0     
Øvrige omkostninger  16.698  21.780  20     

 652.493  725.688  785     

          
I alt 326.533  294.510  385     
          
3. Greenfees m.v.          
Greenfees 1.258.506  1.360.133  1.115     
kongegolf 220.700  276.250  236     
Gæstearrangementer 14.650  15.719  0     
Udlejning buggy mv 197.825  205.701  238     
Diverse 26.120  26.455  57     

 1.717.801  1.884.258  1.646     
          
Trykning af greenfeekort m.v. 12.920  14.468  17     
Kongegolf 25.493  61.150  20     
Gæstearrangementer 22.425  22.125  0     
Reparation af buggy og udstyr 20.703  31.076  38     
Administration af greenfees 7.846  12.810  7     

 89.387  141.629  82     

          
I alt  1.628.414  1.742.629  1.564     
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Noter      

 2020  2021  
Budget 

2021 
 kr.  kr.  t.kr. 
      

4. Sponsorudvalg       
Sponsorindtægter 553.522  375.650  417 
Annonceindtægter 0  0  0 

 553.522  375.650  417 
Sponsordag, AGC-ugen m.m. 415.878  185.178  198 

      
I alt  137.644  190.472  219 

      
5. Turneringsudvalg      
Turneringsfee + diverse 76.660  123.080  117 
Sponsorindtægter 59500  67500  71 
Onsdagsturnering 14.970  6.960  23 

 151.130  197.540  211 
      

Præmier og øvrige omkostninger 93.475  128.154  161 
Tirsdagsturnering 0  0  0 
Onsdagsturnering 10.081  18.624  18 

 103.556  146.778  179 
      

I alt  47.574  50.762  32 
      

6. Diverse indtægter       

Kommunalt tilskud 
        
38.139   

        
46.918   40 

DIF & DGI corona hjælp 
        
34.920   46.500  0 

Lønkompensation - Covid 19 
        
75.204   0  0 

Donation medlemsobligationer 0  
      
108.500   0 

Fortjeneste ved salg af maskiner          6.056   0  0 
Andet           4.235            4.408   3 
I alt  158.554  206.326  43 

      
7. Personaleomkostninger       
Fordelt løn sekretariat 1.182.333  1.248.611  1.216 
Fordelt løn bane 2.024.462  2.379.359  2.455 
Fordelt løn shop 0  0  0 
Fordelt løn træner 563.371  637.402  607 

      
I alt  3.770.166  4.265.372  4.278 

      
Beregnet lønpct. 38  40  42 
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Noter      

 2020  2021  
Budget 

2021 
 kr.  kr.  t.kr. 
      

8. Administration       
DGU kontingent 129.059  144.551  130 
Telefon  26.635  27.322  27 
Annoncer  0  0  0 
Porto  775  311  1 
Papir og tryksager  0  0  0 
Kontorartikler og fotokopiering 21.560  16.676  14 
Abonnementer, tidsskrifter m.v. 22.842  20.071  19 
Småanskaffelser  4.597  4.926  8 
Div. kontorudstyr og vedligehold 0  0  0 
Kurser m.v. 0  9.044  6 
Rejser og kørsel  715  647  2 
Bestyrelsesomkostninger  19.730  14.815  28 
Generalforsamlinger 4.136  100  5 
Hole in one præmier 5.694  5.076  8 
Regnskabsmæssig assistance 0  67.436  0 
Revisor 43.605  43.605  44 
Gaver  100  0  0 
Dataløn omkostninger  10.884  13.500  11 
Golfregler m.v. 0  810  0 
Tak til frivillige 25.685  65.427  28 
Diverse administrationsomkostninger 42.880  39.767  51 
Tab på tilgodehavender, regulering 
hensættelse 9.911  45.834  0 
I alt  368.808  519.918  382 

      
9. IT udvalg       
Adsl-forbindelse 7.088  7.312  7 
Webhotel 0  0  0 
Golfbox 52.530  52.595  51 
Konsulenthonorar 0  0  0 
Diverse IT Udvalg  92.716  57.412  65 
I alt  152.334  117.319  123 
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Noter      

 2020  2021  
Budget 

2021 
 kr.  kr.  t.kr. 
      

10. PR-udvalg       
Hjemmeside 0  0  0 
Forsendelse og øvrige omkostninger  101.268  104.604  128 
I alt  101.268  104.604  128 

      
11. Bødkergården      
Ejendomsskatter  3.718  7.788  4 
Varme, vand, el  130.499  159.442  160 
Forsikringer  126.067  124.435  127 
Reparationer og vedligehold 225.080  163.806  111 
Rengøring og opsyn  31.568  35.217  46 
Dansikring  17.732  10.886  9 
DR-licens erhverv  6.501  6.414  7 
Leje og leasing 63.047  91.747  75 
Rengøringsartikler, renovation m.v. 254.150  252.380  236 
I alt  858.362  852.115  775 

      
12. Eliteudvalget       
DK-turnering 31.194  44.190  55 
Eliteturneringer 103.453  107.486  114 
Regionsmatcher 11.230  23.950  31 
Træning, udstyr m.v. 21.666  16.060  43 
I alt  167.543  191.686  243 

      
      
13. Juniorudvalg       
Egenbetaling og andre indtægter  106.290  104.385  123 

      
Træning og øvrige omkostninger  12.209  67.456  79 
Turneringer  43.864  34.853  61 

 56.073  102.309  140 
      

I alt  50.217  2.076  -17 
      

14. Træning      
Salg undervisning pro  3.920  4.620  4 

      
Løn, træner og elev 563.371  637.402  607 
Træningslektioner, bonus  0  0  0 

 563.371  637.402  607 
      

I alt  -559.451  -632.782  -603 
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Noter      

 2020  2021  
Budget 

2021 
 kr.  kr.  t.kr. 
      

15. Afskrivninger       
Goodwill 32.000  0  0 

Ejendomme 234.492  236.427  236 
Vandingsanlæg  128.426  61.767  96 
Parkeringsanlæg 7.420  4.476  4 
Maskiner m.v. 39.284  44.184  37 
Udstyr, møbler m.v. 46.287  41.460  41 
Tab ved salg af materielle 
anlægsaktiver 0  0   
I alt  487.909  388.314  414 

      
 
16.Finansielle indtægter      
Renter på pengekonti samt 
omkostninger  1  0  0 
Kursgevinst medlemsobligationer 0  5.750  0 

 1  5.750  0 
 
17.Finansielle udgifter      
Renter på pengekonti samt 
omkostninger  27.873  64.604  27 
Renter og bidrag  167.284  157.053  206 

 195.157  221.657  233 
      

 
18. Goodwill      
Anskaffelsessum primo  160.000  160.000   
Årets tilgang 0  0   
Kostpris 31.12.2021 160.000  160.000   

      
Afskrivninger primo  128.000  160.000   
Årets afskrivninger  32.000  0   
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 160.000  160.000   

      
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 0  0   
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Noter    
 2020  2021 

 kr.  kr. 
    

19. Ejendomme    
Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by    
Anskaffelsessum primo 3.023.372  3.023.372 
Kostpris 31.12.2021 3.023.372  3.023.372 

    
Kostpris 31.12.2021, 
Bødkergaardsvej 9 3.023.372  3.023.372 

    
Købesum matr.nr. 10a 
Bødkersgaardsvej 9    
Anskaffelsessum primo 13.776.485  13.776.485 
Årets tilgang  0  153.879 
Kostpris 31.12.2021 13.776.485  13.930.364 

    
Kostpris i alt 31.12.2021 16.799.857  16.953.736 

    
Afskrivninger primo  5.180.166  5.414.658 
Årets afskrivninger  234.492  236.427 
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 5.414.658  5.651.085 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 11.385.199  11.302.651 

    
 
Ejendomsværdi jf. seneste vurdering 
(2020)   25.000.000 
Tinglyst gæld til Nordea Kredit   7.635.000 
Pantebrev nom 3.300.000 til sikkerhed for 
bankgæld  3.300.000 

 
 
20. Baneanlæg     
Anskaffelsessum primo  3.842.895  3.842.895 
Årets tilgang  0  228.504 
Kostpris 31.12.2021 3.842.895  4.071.399 

    
Afskrivninger primo  64.723  64.723 
Årets afskrivninger  0  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 64.723  64.723 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 3.778.172  4.006.676 
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Noter    
 2020  2021 

 kr.  kr. 
    

    
21. Vandingsanlæg    
Anskaffelsessum primo  1.483.785  1.483.785 
Årets tilgang 0  1.467.587 
Kostpris 31.12.2021 1.483.785  2.951.372 

    
Afskrivninger primo  1.214.877  1.343.303 
Årets afskrivninger  128.426  61.767 
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 1.343.303  1.405.070 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 140.482  1.546.302 

    
22. Parkeringsanlæg    
Anskaffelsessum primo  603.162  603.162 
Årets tilgang 0  0 
Kostpris 31.12.2021 603.162  603.162 

    
Afskrivninger primo  554.424  561.844 
Årets afskrivninger 7.420  4.476 
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 561.844  566.320 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 41.318  36.842 

    
    
23. Maskiner m.v.    
Anskaffelsessum primo  4.283.634  4.059.512 
Årets tilgang  56.210  0 
Årets afgang  -280.332  0 
Kostpris 31.12.2021 4.059.512  4.059.512 

    
Afskrivninger primo  4.098.537  3.857.489 
Årets afskrivninger  39.284  44.184 
Årets afskrivninger afgang  -280.332  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 3.857.489  3.901.673 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 202.023  157.839 
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24. Udstyr, møbler m.v.    
Anskaffelsessum primo  618.690  429.914 
Årets tilgang  0  0 
Årets afgang -188.776  0 
Kostpris 31.12.2021 429.914  429.914 

    
Afskrivninger primo  425.173  282.684 
Årets afskrivninger  46.287  41.460 
Årets afskrivninger afgang -188.776  0 
Af- og nedskrivninger 31.12.2021 282.684  324.144 

    
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 147.230  105.770 

    
25. Likvide beholdninger     
Kassebeholdninger  2.533  12.837 
Indestående Sparekassen Sjælland 365.945  267.735 

 368.478  280.572 
    

26. Egenkapital    
Overført resultat primo 1.929.598  2.758.750 
Årets resultat  829.152  849.764 
Kursregulering medlemsobligationer 0  4.815.000 

 2.758.750  8.423.514 
    

27. Medlemsobligationer    
Primo 5.350.000  5.350.000 
Afgang 0  -141.500 
Kursregulering 0  -4.815.000 
Medlemsobligationer ultimo 5.350.000  393.500 

    

Langfristet gæld 
   
5.350.000   

      
354.150  

Kortfristet gæld 0  
        
39.350  

I alt 
   
5.350.000   

      
393.500  

 
 
Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i 
klubben jf. vedtægternes 
§ 8. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, men klubben er dog pligtig til at 
tilbagekøbe eller indløse obligationen ved udmeldelse af klubben.  
Kursen er fastsat til 10.         
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28. Hensat fonde    
Bødkerfonden 198.200  236.920 
Jubilæumsfond 57.750  0 
Juniorfond 36.875  36.875 
i alt  292.825  273.795 

    
29. Skyldige omkostninger    
Forudbetalt kontingent 70.475  10.280 
Forudbetalt kontingent - kongegolf 
2022 5.600  3.000 
Forudfaktureret sponsorat 74.690  0 
Skyldig moms 80.135  3.361 
Andre skyldige omkostninger 514.087  661.472 
i alt  744.987  678.113 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


