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Frederikssund Golfklub 
Generalforsamling 2015 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00 i Restaurant Egelunden  

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 
 
   Valg af dirigent  
   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diver-

se udvalg 
   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel 
   Forslag fra Bestyrelsen 
   Forslag fra medlemmer 
   Valg af Næstformand 

Bestyrelsen indstiller John Gothjelpsen 
   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen indstiller som kasserer Peter Kirketerp 
Bestyrelsen indstiller som bestyrelsesmedlem Leif Schunck  
Bestyrelsen indstiller som bestyrelsesmedlem Ole Stids-Jønsby 

   Valg af suppleanter for 1 år 
Bestyrelsen indstiller Jeanne Neumann 
Bestyrelsen indstiller  

   Valg af revision 
Bestyrelsen indstiller Dansk Revision 

   Eventuelt 

I henhold til vedtægternes §13 er det reviderede regnskab og budget publiceret 
Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt re-
visionsprotekollat er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat.  
 



Der er i året afholdt 11 bestyrelses-
møder, 11 økonomiudvalgsmøder 
samt en masse møder i vore 13 øvrige 
udvalg, hvor seneste ”skud på 
stammen” er Simulatorudvalget, som 
har knoklet derudad. Endvidere er der 
holdt en masse telefonmøder, men 
mailen er blevet vores flittigste kom-
munikationsværktøj. Derudover er der 
holdt medlemsmøder i regi af vores 
kommunikationsudvalg ved udvalgs-
formand, Leif Schunck. 

Vi afholdt vores ordinære general-
forsamling d. 13. marts, hvor vi tog 
afsked med vores hårdtarbejdende 
bestyrelsesformand gennem 7 år, Leif 
Tullberg. Heldigvis er Leif fortsat i 
klubben som menigt medlem, hvor 
han fortsat kommer med konstruktivt 
input fra tid til anden. 

Ind i bestyrelsen kom Peter Kirketerp 
(kasserer og udvalg), Peter Basse 
(diverse udvalg) samt Jeanne 
Neumann (suppleant, udvalg og 
damedagsformand).

Ugen efter sidste generalforsamling 
afholdt vi et møde for udvalgsfor-
mænd og bestyrelse, hvor vi også 
havde inviteret chefgreenkeeper, 
restauratør og pro for at informere på 
tværs i klubben samt skabe en 
ensartet forståelse af, hvem vi er, og 
hvem der kan og gør hvad. Det skal 
bruges overfor os selv, så vi ved, hvor 
vi kan henvende os, hvis vi har 
spørgsmål, men også for at kunne 
fortælle nogenlunde det samme til alle 
vore nye medlemmer, som også i år er 
på mere end 100 nye klubkolleger. 
Dette møde gentager vi i 2015 tirsdag 
d. 10. marts.

at opretholde indtægterne, så derfor 
er en medlemstilgang nødvendig hvert 
år. Vi kan desværre ikke omlægge det-
te lån på trods af de for tiden meget 
attraktive renter, fordi lånet har nogle 
meget uhensigtsmæssige indfrielses-
vilkår. Spar Nord, som har overtaget 
lånet fra FIH, forlanger en kurs over 
125 for at lade det indfri.

SGO-ordningen har også i år haft man-
ge deltagere, idet hele 204 FGK´ere har 
gjort brug af denne meget billige 
mulighed for at spille andre baner.

I år har vi forlænget kontrakten med 
Dansk Golf Akademi i yderligere 3 år. 
Det betyder, at vi ikke skal ud og 
engagere nye mennesker til træning, 
shop mm. Det er vi rigtig glade for. 

Som det ser ud lige nu, bliver Carina ny 
headpro, og Martin tilknyttes ved spe-
cielle lejligheder til bl.a. eliten, fordi 
han er blevet træner for drengelands-
holdet, Clemme er i shoppen med 
mulighed for lidt træningslektioner og 
så har vi fået en ny pro-elev, Nicolai 
Cetti Engstrøm, som forhåbentlig også 
kommer til at spille på vores elitehold.

Desværre rykkede eliteholdet ud af 
Elitedivisionen, unægtelig en bitter 
pille at sluge som forsvarende mestre, 
men vi vidste, det ville blive et svært 
år, da flere af vore nøglespillere fra 
2013 ikke var med på holdet i år. Nogle 
nye spillede sig ind, men desværre 
kom formen lidt sent, og vi må en tur 
ned (og vende?). Alligevel kunne 
holdet have reddet sig i sidste kamp, 
som desværre blev til et nederlag.  2. 
holdet rykkede dog op. Super flot. 

Vi har i år fået 127 nye medlemmer, 
men har desværre samtidig mistet 99, 
så nettotilgangen er 28, og vi er pt. 
1.041 medlemmer, og mener at vi er 
kommunens største idrætsforening.

Vi skal således skaffe minimum  100 
nye medlemmer hvert år, så vores 
økonomi kan hænge nogenlunde 
sammen, og det er vi lykkedes med 
gennem hårdt arbejde de sidste par år. 

Sidste år var udstillingsvinduet i Sille-
broen den største enkelte faktor til at 
få nye medlemmer, og vores butik i 
Sillebroen var specielt god til at fange 
nye juniorer, og derfor har vi for første 
gang i en del år et tilfredsstillende 
antal juniorer.

Vi ved fra vores erfamøder med de 
andre nordsjællandske klubber, at de 
har den samme udfordring med man-
ge afgående medlemmer, så det er en 
evig kamp for at tiltrække og ikke 
mindst fastholde medlemmer. 

Fra DGU har vi i 2014, for et yderst 
beskedent beløb (pga. udviklingsstøtte 
fra DIF), fået systemet ”Golfspilleren i 
Centrum”, som de fleste medlemmer 
efterhånden har stiftet bekendtskab 
med via elektroniske spørgeskemaer, 
som skal give os information, så vi kan 
blive bedre til at drive vores klub.

Vores helt store udfordring er som 
bekendt, at vi har et lån i vores ejen-
dom på ca. kr. 5,5 mio. som vi skal 
afvikle over de næste 5 år, hvorefter 
ca. kr. 1.800.000 forfalder. Dette er på 
mange områder styrende for vores 
adfærd. Vi er bl.a. meget afhængige af 

Beretning om FGKs virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene.
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I 2015 har vi også tilmeldt et 3. hold 
for spillere lige under eliten samt de 
unge, når de begynder at ”banke på”.

Alle har umiddelbart givet håndslag på 
at stille op i 2015, så nu må vi se, om vi 
kan komme tilbage. Patrick spillede sig 
i storform i den sidste turneringskamp, 
hvor han spillede sin hulspilskamp 
super flot, for han tog sin egen indivi-
duelle succes med lige over på den 
anden side af sundet og vandt selveste 
det åbne svenske mesterskab i hulspil 
ugen efter og fik dermed sin første 
turneringssejr som pro. 

Det blev en fantastisk jubilæumsdag 
den 18. juni, hvor vi kunne fejre nogle 
visionære medlemmers kamp og 
opstart af FGK. Det har sandelig været 
40 meget spændende år, men til tider 
også lidt for seje. 

Vi var tilsmilet af sol fra morgen til 
aften, hvilket også var meget vigtigt, 
da dagens arrangement overvejende 
foregik udendørs og lad det være et 
tegn fra oven på, at vi er og har noget 
ganske særligt og altid vil have det.

Ca. 150 medlemmer deltog, heraf 92 
spisende, og det var meget vigtigt for 
os at forsøge at gøre dagen bruger-
betalt, så økonomien i FGK ikke belas-
tes af noget, som man på en måde 
godt kunne undlade. Omvendt vurde-
rede vi, at historien er en del af vores 
identitet, klubånd og fællesskab, så det 
er med til at rykke os lidt tættere 
sammen, skabe bedre ambassadører 
og derved få flere medlemmer samt 
forklare disse, hvad der er så godt ved 
at være FGK´er.

Et udvalg bestående af Kirsten Flarup, 
Birgit Helt og Vera Kirketerp havde 

træer til udplant-ning i oktober jf. 
information nedenfor. Mange tak til 
Jim og DGU! 

Oliver, Patrick, Oxenbøll, Mark, Carina, 
Clemme, Leif Nyholm og Jim 
Staffensen spillede opvisning på 
hullerne 16, 17 og 18. Super flot golf. 
Mange tak til jer!  

Og det var så året, hvor vi fik vores 
egen bro på 17./18. hul, som vores alle 
sammens ildsjæl, Henrik Helt stod for, 
samt et springvand foræret af Inger 
Lüders og Gunner Stehr. Mange tak til 
jer! 

Inden middagen blev vi på fantastisk 
festlig vis underholdt af Anette 
Oxenbøll, som udover at være mor til 
vores elitespiller, Nicolai, også er bak-
kesangerinde, og jeg skal hilse og sige, 
at der blev sat gang i terrassen.

Sikken en atmosfære. Også en stor tak 
til Anette, som gennemførte arrange-
mentet gratis og sygdomsramt, hvilket 
ikke var til at se! 

Derefter var der middag i klubhuset 
med taler, røverhistorier mm. samt 
efterfølgende hygge i klubhus og på 
terrasse, og den sidste forlod vist 
etablissementet ved 24 tiden. Sikken 
dag 

Kronen på værket over vores jubilæum 
er udgivelsen af vores jubilæumsbog, 
som frigives her på generalforsam-
lingsdagen. Den er skrevet af Allan 
Dalgaard, og arbejdet har vist sig at 
være enormt. Jeg er ret sikker på, at 
Allan ikke havde sagt ja, hvis han 
havde kendt til opgavens omfang. 

Der skal fra klub og bestyrelse lyde en 

pyntet flot op i klubhuset og fundet 
gamle billeder frem, som viste en del 
af historien. Flot arbejde og mange tak 
til jer! 

Jørren Kjær bød på et glas vin for hans 
regning. Du kan støtte ham via handel 
på . Mange tak til 
Jørren! 

Stefan G. Rasmussen spillede gratis 
hele dagen og natten samt fortalte lidt 
om historien. Du kan støtte ham via  

. 
Mange tak til Stefan! 

Borgmesteren 
kiggede lige forbi
 og sagde et par
 ord. Mange tak
 til John!

 Leif Nyholm var 
sprudlende. Han
 startede sin 
trænerkarriere i 
netop FGK og 
kom forbi og 
fortalte en masse 
anekdoter fra sin 
tid i FGK, på TV og 
rundt omkring i verden. Mange tak til 
Leif! 

Formanden fra 
DGU, 
Jim Staffensen, 
deltog hele dagen, 
holdt en flot tale 
om aftenen og 
spillede golf med 
eliten samt 
forærede FGK 8 

www.vinpakken.dk

www.verdensmindstebigband.dk
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ubeskrivelig stor tak til Allan for dette 
meget omfattende arbejde, og det 
engagement Allan er gået ind i opga-
ven med. Jeg har i forløbet haft for-
nøjelsen at lære Allan at kende, og 
man skal lede langt efter så stort et 
menneske. Glæd jer til bogen; den er 
en del af vores identitet. Tak, Allan!

Også en stor tak til Allans hustru, Ella, 
som udover at måtte undvære ham, 
også har været lidt med på sidelinjen.

Hele vejen igennem historien er der en 
ting, der går igen, igen og igen. Det 
frivillige arbejde. Man gør sig ganske 
enkelt ikke begreb om alt det frivillige 
arbejde, der gennem tiden er udført 
for FGK. I perioder har personer stort 
set ikke haft tid til andet end frivilligt 
arbejde, ligesom der er ydet en impo-
nerende økonomiske støtte af med-
lemmer gennem tiden, og det skal vi 
være dybt taknemmelige for. 
Personligt er jeg flere gange blevet 
noget rørt over de indsatser. 
FGK har flere gange bevæget sig på et 
knivsæg i forhold til at overleve.

Jubilæet gav også anledning til, at en 
del medlemmer forærede klubben 
nogle træer, som blev plantet rundt 
omkring på banen i oktober. På hjem-
mesiden kan man se, hvem der foræ-
rede træer, og hvor de er plantet.

Vi havde også en plan om at etablere 
et par pladser til autocampere, men 
projektet er af ressourcemæssige 
årsager skudt lidt, selvom vi har fået 
tilladelsen. Måske kommer det i 2015?

I efteråret 2013 indrettede vi et Indoor 
Center hos Jeanette og Ole Stids-
Jønsby, men vi fik ikke helt gang i det, 
så takket være de samme 2 engage-

alle weekender fra kl. 10-22 ” i 
vinterhalvåret + det løse”, så vi har 
rigtig meget brug for frivillige til at tage 
en tjans en gang imellem. Når du 
passer butikken, kan du spille gratis, og 
ellers kan du spille for beskedne 
penge, mens ikke-FGK´ere skal betale 
noget mere, men også ikke-golfspillere 
kan spille. Simulatorerne er oprettet i 
golfbox, hvor de bestilles præcis som 
vore andre baner. Se meget mere på 
vores hjemmeside og facebookside!

I 2014 fortsatte vi samarbejdet med 
kommunen og de udviklingshan-
dicappede, benævnt ”Albatros”. I maj 
afholdt vi Speciel Olympics i vores klub 
for dem, og vores team omkring disse 
har været fænomenalt engagerede og 
har fortsat denne sociale indsats ind i 
2015. En stor tak til jer i denne gruppe.

Takket være en formidabel og uund-
værlig stor indsats hos hverveudvalg, 
begynderudvalg, sekretariat m.fl. er 
det lykkedes os igen i år at få mange 
nye medlemmer. 

Det er ekstremt vigtigt, at vi giver alle 
disse nye mennesker en rigtig god 
oplevelse, så de får lyst til at fortsætte 
med golfen. De skal hjælpes, de skal 
opleve venlighed, imødekommenhed 
og hjælpsomhed, og de skal frem for 
alt i videst muligt omfang inviteres ind 
i de sociale cirkler, herunder dame- og 
herredagsklubberne, for det er det 

rede ildsjæle fik vi ultimo 2013 en 
aftale i stand med Sillebroen, hvor vi 
fik stillet et forretningslokale til rådig-
hed, hvortil vi reelt flyttede Indoor 
Centret, således at vi fik 4 udslagsnet, 
en puttinggreen mm. Det var på 
mange måder en stor succes, idet vi 
havde et meget synligt udstillings-
vindue centralt i Frederikssund.

Desværre var det lidt hårdt arbejde at 
bemande forretningen, idet det ofte 
var ”Tordenskjolds soldater”. 

I efteråret 2014 blev vores Indoor 
Center så piftet gevaldigt op, idet vi 
som et led i Sillebroens ønske om at 
gøre det mere attraktivt at komme i 
”vores” butik fik ideen om at anskaffe 
simulatorer. Vi anskaffede os 2 brugte 
til en yderst fornuftig pris, og det har 
siden premieredagen d. 5. december 
været en stor succes takket være en 
håndfuld hårdtarbejdende medlem-
mer, der fik sat materiel og butik op 
samt en masse hårdtarbejdende 
frivillige, som efterfølgende har bakket 
op gennem bemanding af centeret 
samt det at spille i simulatorerne. 

Fra at være et rigtig godt udstillingsvin-
due og et middel til at tiltrække nye 
medlemmer er det nu også blevet en 
ambition at skabe et overskud, og vi er 
kommet rigtig flot fra start. Tusinde tak 
til alle jer, der har bakket op! Og der er 
rigtig meget gang i den for tiden, idet 
der ud over ”almindelige” medlemmer 
og gæster nu også spilles herredag, 
starter begynderhold op!!, trænes til 
sæsonen så man møder skarp op ved 
sæsonstart og meget mere.

Vi har således fået vores eget FGK 
Sillebroen Indoor Center, som har 
åbent alle hverdage fra kl. 17-22 og 
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Juniorarbejdet er der også sat store 
kræfter ind på at få på benene igen, og 
vi har ca. 50 juniorer, hvilket er en 
fordobling i forhold til 2013. Torsdag 
og fredag d. 3. og 4. juli blev der holdt 
Camp; desværre kun med 8 juniorer, 
men udvalgsformand Jenny Errild og 
udvalgsmedlem Malou Stids-Jønsby 
havde et par herlige dage med de unge 
deltagere. Tak til jer! Vi skal gerne have 
endnu flere unge engageret. 
Hvad med din familie?

Facebook er vi også på og det er det 
mest effektive og hurtigste medie at 
kommunikere på mellem medlemmer 
samt mellem klub og medlemmer, så vi 
ville ønske, at flere ville melde sig til 
vores gruppe på Facebook. 

Vores ”Forum” via vores hjemmeside 
læses af alt for få medlemmer, mens 
mange flere læser Facebook, selvom 
kun 155 er tilmeldt. Vi sender en del 
Nyhedsbreve ud via mail, men det er 
kun kommunikation fra klub til med-
lemmer, mens Facebook giver mange 
andre muligheder.

Vi har forsøgt at skrue lidt op for hyg-
gemulighederne i klubhuset ved at 
indrette med en sofagruppe, som blev 
skaffet via O´Neill familien. Tak for det! 

Samtidig er vi begyndt at abonnere på 
Viasat Golf, idet de har sat prisen 

markant ned, og vi kan afmelde abon-
nementet i vinterperioden. Så nu skal 

2014 kunnet skaffe ca. kr. 440.000. Vi 
håber på mere hjælp og velvillighed 
med dette arbejde i 2015 og fremad.
Vi har produceret et sponsorhæfte, 
der kan medvirke til inspiration og salg 
af sponsorater. Det kan downloades 
fra hjemmesiden/klubben/sponsor. 

Vores buggies har været en succes, så 
det er gjort til en permanent ordning, 
og i det omfang det er rentabelt vil vi 
anskaffe flere, men der har kun ganske 
få gange i løbet af året været 100 % 
belægning, hvor velvillige medlemmer 
bl.a. har stillet deres vogn til rådighed, 
men vi følger behovet nøje.
 
Banen har i år stået rigtig flot, og 
greens har været en fornøjelse, når de 
ellers ikke lige har fået den nødvendige 
”overhaling” for at kunne fortsætte 
processen mod endnu bedre greens. 

Hvis man husker vores meget langsom-
me greens for nogle få år siden og 
sammenligner med nu, så kan man se 
en meget stor forskel, men vi er ikke 
færdige endnu.
Det har været klaret flot af green-
keeperne samtidig med stor omkost-
ningsfokus. Virkelig flot!

Vores bane har sidst på året lidt vold-
somt under det meget våde vejr, og 
det er utrolig beklageligt, at vi har 
måttet lukke banen ned gennem 
længere tid. Det har været en meget 
svær beslutning, hvor vi har været 
rigtig mange indblandet for at tage så 
nuanceret en beslutning som mulig, 
men der har været bred enighed, hvis 
vi skulle kunne have en chance for at 
starte sæsonen op igen med en bane i 
rimelig stand.

sociale, der binder folk til klubben. Vi 
har eksempelvis medlemmer, der 
alene er medlem i FGK pga. disse 
”klubber i klubben”. 

Generelt vil vi gerne opfordre til, at 
medlemmerne deltager i turnerin-
gerne i klubben. Man kan se program-
met både på golfbox og på hjemme-
siden. Turneringsudvalget guider én 
rigtig flot igennem, og der er rækker i 
turneringerne for alle niveauer, uden 
at man behøver at tænke på sit even-
tuelle høje handicap. Det er ganske 
enkelt en formidabel måde at lære 
klubkammerater at kende på og få en 
god oplevelse sammen med disse. 

Mange havde eksempelvis fundet vej 
til Bodum Cup i år, hvor vi var over 100 
spillere med dobbeltstarter på 7 
huller!! Jeg troede aldrig det gik. 
Flowet på banen var helt naturligt. Det 
var imponerende.

En stor tak til alle de frivillige fsa. 
afholdelse af turneringer, dame- og 
herredag, Dorthe og Ebbe fsa. 
parturnering samt rødvinsklubben 
mm.

Golfens dag blev et tilløbsstykke og en 
god afvikling sikrede en succesfuld 
dag.

Vi har i år forsøgt at eksponere Nord-
banen endnu mere som en Pay and 
Play bane. Desværre med en begræn-
set succes, idet vi ikke rigtigt har fået 
budskabet helt ud over rampen, men 
det må vi hjælpes med i fremtiden. 
Tænk på alle de sjove firmaarrange-
menter, der kan holdes der.

Det har i år været svært helt at holde 
niveauet på sponsorsiden, og vi har i 
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vi ikke længere lægge ører til gamle 
udslidte krimiserier ;-) men kan se 
hvordan golf (også) kan spilles.

Vi er mildest talt rigtig kede af, at 
Jeanette Stids-Jønsby har besluttet sig 
for at stoppe både som bestyrelses-
medlem og formand for sportsud-
valget. 

Tusinde, tusinde tak til dig, Jeanette, 
for alt det du har gjort og har været. Vi 
vil savne dig meget, men håber selv-
følgelig fortsat at se en masse til dig i 
klubben, og hvem ved, måske kommer 
du tilbage med fornyet energi og lyst. 
Det drømmer vi om.

2014 blev også året, hvor vi fandt det 
nødvendigt at skabe en forståelse for, 
hvorfor vi har et sekretariat. Derfor 
gengives dele af denne information 
med dette afsnit. 

Der knokles virkelig i sekretariatet , og 
det er året rundt, for det er i dag en 
meget kompliceret affære at drive en 
golfklub, fordi vi er underlagt mange 
regler, og der er kontakt til alverdens 
myndigheder fra kommune i den ene 
ende til DGU i den anden. 

Jørgen, vores direktør, deltager aktivt i 
8 ud af klubbens 14 udvalg. Det 14. 
udvalg er ikke kommet på hjemmesi-
den endnu, men det er simulatorud-
valget, og uden Jørgen havde vi slet 
ikke kunnet løfte denne opgave, idet 
han udover sin kæmpe arbejdsindsats 
har bidraget med sine IT-færdigheder 
pga. ca. 30 år i denne branche. 

Jørgen har en diplomlederuddannelse i 
golfmanagement, og disse kompeten-
cer har klubben stor glæde af. De 8 
udvalg, som Jørgen er med i er bane-, 

og meget, meget mere.
Der er et hav af ting, og det er ikke et 
37 timers job at være direktør i FGK.

Igen i 2014 har Eni Fenger været fri-
villig i sekretariatet. Tusinde tak for 
den kæmpe store, engagerede og altid 
positive indsats, som vi også vil glæde 
os over i fremtiden.
Nu har Kalle (Karl-Aage Jensen) også 
meldt sig som frivillig i sekretariatet og 
har allerede ydet en enorm indsats bå-
de her, i Sillebroen osv. 
I økonomisk trængte tider er det guld 
værd med den slags hjælp i sekretari-
atet, hvor der jævnfør ovenfor er rigtig 
mange opgaver. 
På alle FGK´eres vegne vil vi gerne 
rette en kæmpe tak for jeres store 
arbejde.

Endnu et kæmpe tak skal lyde til alle 
jer frivillige for indsatsen i 2014. Det er 
ikke muligt at fremhæve nogen frem 
for andre, for alle arbejder på hver sit 
område for den samme sag – vores 
sag.
Man bliver ganske enkelt ”glad i låget”, 
når man går rundt i klubben/på banen 
og ser al den frivillighed. 
Til sidst en stor tak til medarbejderne, 
vores restauratør Frank, til FGKs 
dygtige trænerteam, samt FGKs 
dygtige elitespillere, udvalgs-formænd, 
medlemmerne og alle de mange 
frivillige for stor indsats i 2014 
samt stor tak til sponsorerne som gør 
det muligt at fastholde et højt niveau i 
Frederikssund golfklub. 
Også en stor tak til bestyrelseskolle-
gerne for de mange konstruktive 
kampe og den store indsats i året.

                Michael Tøgersen

handicap, hverve, kommunikations-, 
klubhus, sponsor, økonomi og simula-
torudvalget, og det er ikke som passiv 
bisidder. Det er tungt arbejde, hvor 
Jørgen som regel skal forberede sig 
grundigt inden møderne og medbringe 
materiale mm. ligesom han ofte er den 
samlende person, der efterfølgende 
igangsætter og følger op på de aftalte 
ting.
Alene hele økonomidelen er en meget 
stor og tung affære, idet vi har en 
omsætning på over kr. 6 mio. og 
desværre har vi også en tilsvarende 
udgiftsside, som skal håndteres, vi har 
også en balance på kr. 19 mio. hvilket 
svarer til en ikke helt ubetydelig virk-
somhed. 
Hver måned er der økonomiudvalgs-
møder, hvor regnskabet skal være 
opdateret, så vi kan forholde os til 
”rigets tilstand” og agere i forhold til 
dette, og medio året laver vi en bud-
getrevision, så vi kan se om vi styrer i 
den rigtige retning. 
Årsafslutningen er et meget stort pro-
jekt, ligesom det kommende budget. 
Uden et budget ville vi famle os frem i 
blinde, så det er også en meget vigtig 
ting.

Vi har rigtig mange interessenter og i 
klubben, hvor Jørgen er en vigtig 
krumtap, herunder greenkeeperne, 
kontakt til hele pro-delen med træ-
nere, shop, restaurant, Stiftet (vores 
udlejer), sponsorer, myndigheder, 
DGU, Golfbox, IT, hjemmeside, Com-
panydays, koordinering af frivillige, 
Klubblad/Nyhedsbrev, forberedelse og 
afholdelse af generalforsamling, ud-
valgsmøder, referater, greenfeegæster, 
SGO-håndtering samt alt det daglige 
som eks. medlemshåndtering i form af 
både personlig betjening i sekreta-
riatet, men også pr. telefon, mail mm. 

ÅRSBERETNING FRA FORMANDEN



Tak for en varm og god sæson.

Sommeren 2014 blev  en af de varme-
re af slagsen, en sommer med plads til 
rigtig meget golf i varmt og solrigt vejr.

Gennem de snart 5 år jeg har været i 
golfklubben, har jeg måttet lægge øre 
til rigtig mange beklagelser over vores 
greens, men i 2014 ændrede dette sig 
markant, og både medlemmer og ikke 
mindst vores gæster roste vores bane,

Det glæder mig at den plan der af Ba-
neudvalget med chefgreenkeeperen i 
spidsen, blev fastlagt for 5 år siden, 
har vist sig at være den rigtige vej 
fremad.

Efteråret og vinteren har også vist sig 
fra den varme side, hvilket desværre 
også har ført til, at vores dejlige bane 
for første gang i min tid i klubben, har 
måtte lukkes for spil fra medio decem-
ber, ikke på grund af sne og frost, men 
på grund af varme og ekstreme vand-
mængder over en meget lang periode.

Alene i perioden fra medio december 
til medio januar fik vi hele 114 
millimeter regn.

Mange har sikkert spurgt sig selv om 
dette nu også var den rigtige beslut-
ning, og jeg skal ikke kunne sige om 
det er en rigtig eller forkert beslut-
ning, men jeg ved at beslutningen blev 
taget på baggrund af mange undersø-
gelser, og rigtig mange timers bekym-
ringer hos vores dygtige chefgreen-
keeper.

Nu ser vi fremad og glæder os til en 
forhåbentlig lige så solrig sæson i 
2015, og gerne med en del mindre 
regn når vi når efteråret.

2015 byder også på forandringer i 
sekretariatet, vi har måtte tage afsked 
med Ulla, da vores økonomi desværre 
nødvendiggjorde besparelser på admi-
nistrationen, men samtidig har vi væ-
ret så heldige at få tilsagn om frivillig 
hjælp fra Kalle (Karl Aage Jensen) med 
nogle af de opgaver der skal gøres, og 
derfor kan i ind imellem være heldige 
at møde Kalle i sekretariatet.

Tag godt imod ham.

På gensyn - vi glæder os til at se jer i 
klubben.

På vegne af alle i sekretariatet

Jørgen Bundgaard

Hole-in-one
2014

10. Juni 2014

Hul 18
Henrik Jørgensen

20. Juli 2014

Hul 8

5. september 2014

Hul 18

Michael Svensson

Anders Bruun

 

      SEKRETARIATET



BANENS TILSTAND

FRIVILLIGE HJÆLPERE

Banens tilstand ser ud til at være rime-
ligt god for årstiden. Det har været 
særdeles godt for græsset at få en 
velfortjent pause. 

Vi har store forventninger til denne 
sæson, som på nuværende tidspunkt 
ser meget lovende ud. Desværre er 
vores fairways ikke i så god stand som 
vi havde håbet på, hvilket primært 
skyldes det hårde slid i efteråret. 
Vi håber på at kunne rette op på dette 
i løbet af foråret, hvis vejret er med os.

Vi har i sidste sæson haft stor succes 
med frivillige til banearbejde. Dette vil 
vi forsøge at gentage, samt udvide i 
denne sæson. 

Udover det nuværende bunkerarbejde, 
vil vi i år skulle bruge frivillige til at rive 
bunkers 1-2 gange ugentligt 
(Med maskine). 

Vi kan også bruge frivillige til at klippe 
beplantninger samt out of bounds 
linier ca. hver 14 dag. 

Selvom at bunkerarbejdet blev startet 
op i sidste sæson kan der stadig bruges 
flere folk til dette arbejde. 

Vi har indkøbt en del nye træer, og når 
vi får plantet dem, vil der også blive 
behov for frivillige til at vande disse, i 
tørre perioder. 

Der er ved samme lejlighed også mu-
lighed for at lære greenkeeperne at 
kende på en anden måde, man vil 
hurtigt finde ud af at vi ikke er så 
farlige endda, det er der allerede flere 
der har erfaret.

Plan for greenområder, hul 8 og 9
Uge 16 (13-17 april)

Uge 41 (5-9 oktober)

Plan for vertidræning
Uge 45-46-47 (2-20 november)

Bane renovering
Uge 42-43-45-46-47 
(12-31 oktober samt 1-20 november) 

 
Arealerne proppes, propknuses, samt 
eftersås der hvor der kan konstateres 
slidtage.

 
Arealerne proppes, propknuses, samt 
eftersås der hvor der kan konstateres 
slidtage.

 
Greens, forgreens, teesteder, fairways, 
samt mange andre steder.

Renovering af hul 6 og 8

Jeg vil gerne have lov til at knytte en 
kommentar til sæsonplanen for 2015.

De nævnte uger kan kun være vejle-
dende, da vejret, sygdom, og mange 
andre fakto-rer kan spille ind. 
Banearbejdet i vinter/forår sæsonen 
forventes udført i nævnte rækkefølge.
Vore greens skal behandles i henhold 
til vedligeholdelsesplanen.
Udover arbejdet der er nævnt for 
ugerne 13-29-38, vil der løbende blive 
udført andre opgaver.
Der vil løbende over sæsonen blive 
klippet, gødsket, hurtigprikket samt 
topdresset.
Disse arbejdsopgaver vil ikke komme 
til at genere spillet nævneværdigt.
Teestederne vil foruden det nævnte 
arbejde i uge 15, blive klippet og 
gødsket.
Hvis det viser sig at der bliver tid i 
løbet af sæsonen, vil teestederne blive 
hurtigprikket.
Fairways, semirough, og greenområder 
klippes, miljørives, og gødskes efter 
behov.

Vi har endnu ikke fundet ud af hvordan 
frivilligt arbejde kan udføres uden for 
normal arbejdstid, som er 06.00 - 
14.00, så hvis du har lyst til at være 
med skal det helst være inden for 
dette tidsrum. 

Færdiggørelse af ny reparations-
green.
Nedgravning af strømførende kabel 
til springvand, samt reetablering af 
det berørte område.
Ny maskinplads ved greenkeeper-
bygning, samt plante hæk omkring 
denne.
Ny oplagsplads ved Skovnæsvej, 
samt ophør og reetablering af den 
eksisterende plads mellem hul 10 
og 11. Dette arbejde vil nok des-
værre komme til at strække sig ind i 
den kommende sommersæson. 
Stier rettes til og efterfyldes med 
stenmel.
Nyindkøbte træer plantes ud på 
banen, samt området omkring 
klubhuset.

Alle greens proppes, topdresses, samt 
eftersås.

 
Alle greens vertidrænes, topdresses, 
samt eftersås.

 
Alle greens proppes, topdresses, samt 
eftersås.

bliver proppet i samme 
omgang som greens, ellers vil de blive 
behandlet som vore teesteder.

 
Alle teesteder proppes, topdresses, 
samt eftersås.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Plan for greens 

Uge 29 (13-17 juli)

Uge 38 (14-18 september)

Forgreens 

Plan for teesteder
Uge 15 (7-10 april)

Uge 13 (23-27 marts)

BANEARBEJDE VINTER/FORÅR

 GREENKEEPEREN 2015



 
Endnu en sæson er gået.

Året 2014 bød allerede fra starten på 
store udfordringer, da vi skulle tage fat 
på at oprense søen på hul 18.

Heldigvis blev det frostvejr, så det var 
muligt at arbejde omkring søen uden 
at lave omfattende skader på græsset.

Med hjælp fra Henrik Helt fik vi 
produceret nogle flydepontoner, 
således at vi kunne bevæge vores 
gravemaskine ud på søen, og derved 
øge rækkevidden, så vi kunne rense 
hele søen ren. 

Dette arbejde er ikke helt ufarligt og 
kræver stor ekspertise, samt erfaring. 
Noget som vi heldigvis råder over.

Da vi ikke skulle ud og hyre entrepre-
nører udefra, sparede vi mange penge.

Selve oprensningsprojektet må sige at 
være blevet en succes. Søen fremtræ-
der i dag, som værende ren og vel-
holdt, men stadig med respekt for 
naturen.

Vi havde i samme forbindelse fået 
tilladelse til at forbinde de to søer på 
hul 17 og 18, hvilket blev udført i 
samme ombæring. Henrik Helt 
byggede derefter en flot bro over 
grøften, der forbinder de to søer.

Fysisk frivilligt arbejde vil nok komme 
til at fylde mere i fremtiden end vi har 
været vidner til tidligere.

Selve klubdriften har jo altid været 
varetaget af frivillige i diverse udvalg, 
hvor banedriften primært har været 
varetaget af lønnede medarbejdere. 

I takt med at klubbernes økonomi 
bliver mere og mere presset, grundet 
større konkurrence, vil fysisk frivilligt 
arbejde i fremtiden komme til at spille 
en større rolle. Der er flere nye bane-
opgaver under udvikling, som kan 
udføres af frivillig arbejdskraft. 

De ansatte på banen glæder sig for 
øvrigt også over at kontakten til klub-
bens medlemmer er blevet tættere i 
en positiv ånd.

I forbindelse med klubbens 40 års 
jubilæum, kunne de medlemmer der 
havde lyst, give en rødbøg til banen. 
Disse træer er nu blevet fordelt 
strategisk rundt omkring på banen. 

Da det er træer der bliver meget store 
med tiden, er de blevet placeret såle-
des at de ikke kommer i spil, men kan 
nydes på afstand.

Igen i år blev der arbejdet på at udtyn-
de vores højrough. Vi har for første 
gang selv stået for at klippe, rive, pres-
se, samt fjerne afklippet. Det funge-
rede på rimelig vis, men det viste sig 
desværre bare at der ikke var nogen 
der ville aftage høet. 

Det betyder at vi nu står over for yder-
ligere arbejde med at bortskaffe høet. 
Vi arbejder på at finde en aftager til 
næste år.

Med hensyn til banen, og greens i 
særdeleshed, fik vi i 2014 en forholds-
vis tidlig start på sæsonen.

Vi blev hen over vinteren forskånet for 
de helt store svampeangreb. Der var 
kun små pletter på greens hist og her. 
Fairways var moderat angrebet, som 
det også var tilfældet året før. Dette 
bekræfter at der skal afsættes tid til at 
arbejde med disse, for at vi kan bevare 
den ellers rimeligt gode standard.

Alt i alt har vi formået at løfte niveauet 
på banen hen over sæsonen. Det er nu 
tydeligt, at det har virket, at arbejde 
med greens, i en sådan grad, at det nu 
handler om at få finjusteret teknikken 
bag for at komme helt i mål. 
Ligeledes forbedrer vi år efter år ind-
trykket af vore teesteder. Dette kom-
mer ikke af sig selv. Der skal arbejdes 
på sagen, ligesom det kræver viljestyr-
ke og beslutsomhed. 

Der har længe været en del kritik af 
standarden på vore bunkers. Denne 
kritik synes at være forstummet, efter 
at et hold af frivillige medlemmer har 
overtaget pasningen af disse. 

De frivillige regulerer sand, luger 
ukrudt, samt meget mere. Et meget 
stort stykke arbejde, som vi håber at 
resten af klubbens medlemmer vil 
sætte pris på.

ÅRSBERETNING BANEUDVALG



 
I året der gik, fik vi også mulighed for 
at optimere vores værksted. Vi var 
heldige at købe en kran, en metaldre-
jebænk, samt en søjleboremaskine, fra 
en lokal virksomhed der skulle ophøre.

Vi fik maskinerne så billigt at metaldre-
jebænken allerede er tjent hjem. Det 
krævede desværre at værkstedet skul-
le udvides, men her kom Henrik Helt 
atter en gang til undsætning. 

Han byggede tilbygningen, stort set af 
genbrugsmaterialer, således at projek-
tet var næsten omkostningsneutralt. 

Vi udvidede også vores maskinhaller 
med en ny bygning i 2014. Igen var det 
Henrik Helt der tryllede, så det blev 
økonomisk muligt at udføre projektet. 

Vores maskinhaller var efterhånden så 
tæt pakket at mange maskiner måtte 
holde udendørs hele året rundt. 

Den nye green har belig-genhed 
mellem green 1 og teested 16.
Idéen med en reparationsgreen, er at 
man kan tage græs fra denne, hvis der 
sker en skade på en af de andre 30 
greens vi råder over.

Til sidst skal der lyde en stor tak til Karl 
og hans folk, der har udrettet et meget

Endvidere en stor tak til Peter Basse 
for at skabe kontakt mellem de ansatte 
og banens medlemmer, således at det 
frivillige arbejde kom godt i gang. 

Med venlig hilsen.
Baneudvalget.

John Gothjelpsen

stort stykke arbejde med forbedringer 
over alt på banen, som blev bragt til en 
kvalitet, vi næsten ikke turde håbe på 
allerede så hurtigt i vores renoverings-
planer. 

Problemet er ikke blevet løst fuldstæn-
digt, men bygningen har givet luft til at 
de maskiner som ikke kan tåle at blive 
opbevaret udendørs, er kommet under 
tag.

Sæsonen trak i den grad ud i år. Det 
betød desværre at der er blevet slidt 
ekstraordinært meget på banen her i 
efteråret. 

Grundet de store mængder nedbør, 
samt de ekstremt mange ormeskud, 
forsvandt græsset langsomt på fair-
ways, og vi har derfor været nødsaget 
til at lukke 18 huls banen i en periode. 

I årets sidste måned fik vi også bygget 
en længe ønsket reparationsgreen. I 
gennem mange år havde vi en 
reparationsgreen liggende til højre for 
green 4. Den blev opgivet fordi den var 
i så dårlig stand, at vi ikke kunne bruge 
græsset til de formål det egentligt var 
tiltænkt. 



 
Golfsæsonen 2014 er vel overstået og i 
årets løb er 79 nye medlemmer 
kommet igennem den teoretiske og 
praktiske uddannelse som golfspiller 
og er godkendt til bagmærke.

Lige fra sæsonstarten i april og frem til 
bagmærketurneringen i oktober har 
der været stor aktivitet i begynder-
udvalget og lige som sidste sæson har 
trænerne været meget aktive og 
afholdt en masse træningslektioner 
med langt spil, chipping, bunkerslag og 
putting.

Sidste års tilbud om gratis begynder-
medlemsskab under oplæringen blev 
ændret således at der skulle betales 
500 kr. for deltagelse. 

Dette beløb blev så modregnet når 
man efter uddannelse meldte sig ind 
som medlem af Frederikssund 
Golfklub.

Dette for at undgå at vi gratis uddan-
nede golfspillere som efterfølgende 
meldte sig ind i andre klubber.

Hvis man ville melde sig ind i en anden 
klub kunne man fra klubben erhverve 
uddannelsesbeviset for kr. 1.000,-.

Ligesom de øvrige år har der været et 
omfattende program for sæsonen med 
onsdagsklub, træning i fire moduler 
hos vore trænere, etikettemøder, 
mandagsturneringer m.v.

Der blev holdt informationsmøder ad 
flere gange med op til 20 - 25 delta-
gere, hvor klubben bød på kaffe og 
tærte.

På informationsmødet blev der fortalt 
om hele begynderprogrammet og 

i vores golfklub mødte mange op for at 
prøve kræfter med sporten.

Som noget nyt blev gæsterne 
modtaget af et klubmedlem på P-plad-
sen, introduktion i klubhuset, instruk-
tion på driving range med vore træne-
re, puttekonkurrence og banevandring.
Arrangementet var pænt besøgt men 
gav desværre ikke mange nye medlem-
mer.

I sæsonen har vi haft aftale med Jørren 
Kjær fra ”Vinpakken.dk” om favorabelt 
køb af vinpræmier til vores Mandags-
turneringer og Preben S. Pedersen, 
Gulvservice, har sponseret boldpræ-
mier til alle mandagsturneringer.

Fortsættes på næste side

udleveret nye foldere om forløbet 
samt andet relevant informations-
materiale.

Begynderne blev efter aflevering af 
tilmeldingsliste registreret med alle 
relevante persondata og fik udleveret 
medlemsnummer så vi kunne styre 
forløbet

Hos trænerne blev der udarbejdet 
træningsmoduler i langt spil, indspil, 
bunkerslag og putting. Disse moduler 
bliver undervist gruppevis og alle 
nybegyndere blev registreret i vores 
system

Forløbet er herefter start med 
træningsmoduler og deltagelse i 
onsdagsklubben, hvor der på 
øvebanen, den gamle par - 3 bane, 
blev spillet op til ni huller 
under vejledning af 
faddere.

Efter to til tre uger kunne 
man deltage i Etikette-
møde I og efter 
godkendelse af et 
begynderudvalgsmedlem 
kunne man så deltage i 
den første mandagstur-
nering.

I perioden med man-
dagsturneringer og så 
hyppigt spil på Nord-
banen som muligt, 
deltog man så i 
etikettemøde I I, 
hvorefter man kunne 
godkendes til bagmærke.

Søndag d. 14. april 
afholdtes golfens dag 
over hele landet og også 

ÅRSBERETNING BEGYNDERUDVALG



 
Stor tak til vore sponsorer, uden deres 
støtte ville begynderudvalgets 
økonomi se helt anderledes ud.

De nye spillere og medlemmer bydes 
velkommen i klubben og vi ønsker dem 
mange gode timer både ude på banen 
og i klubhuset.

Bagmærketurneringen søndag den 19. 
oktober, blev afviklet med 52 delta-
gere og blev igen en stor succes, med 
flotte præmier til de 10 bedst place-
rede par og vinderne af længste drive, 
nærmest flaget og puttekonkurrence.

Pokalen ”Årets fadder”, der i år tilfaldt 
vores boldsponsor Preben S. Pedersen,
uddeles ved Bagmærketurneringens 
præmieoverrækkelse, men på grund af 
ferie måtte dette vente til en senere 
lejlighed.
Stort tillykke med titlen ”Årets Fadder” 
til Preben S. Pedersen

Medlemmerne af Begynderudvalget 
har igen i denne sæson gjort et stort 
stykke arbejde med at uddanne vore 
nye medlemmer og har suppleret 
hinanden godt.

Udvalgets medlemmer har været: 
Conny Hjelm, Torben Schütt, Preben 
Rasmussen, Henrik Mortensen, Ulla 
Hjort,  Jeanne Neumann, Anette 
Brywa, Robert Frederiksen og Fritz 
Jørgensen.

Som formand for Begynderudvalget vil 
jeg gerne her bringe en stor tak til 
ovennævnte medlemmer for et 
kæmpe arbejde i udvalget til glæde for 
klubbens nye medlemmer.

Henrik Helt 
Begynderudvalgsformand



Starten på året var endnu en gang kold 
og blæsende med en del frost som 
gjorde det svært at komme i jorden.

Alligevel startede vi udendørs med 
etablering af belægning og punkt-
fundamenter til opførelse af nyt 
maskinhus til de store fairwayklippere.

Vores maskinpark repræsenterer jo ik-
ke just sidste skrig indenfor dette 
område og derfor er det ekstra nød-
vendigt at sørge for god vedligeholdel-
se og rustpleje.

Bygningen består af en stolpekonstruk-
tion med pladebeklædning og tre store 
skydeporte.

Taget er stålprofilplader som er anti-
dug behandlet på indersiden og oplagt 
i fuld længde.

Disse tagplader fik vi uden beregning i 
forbindelse med reparationen af taget 
på den store sorte koldhal, da orkanen 
rev overdækningen af vores driving 
range.

Vi sparede rigtig mange penge i 
forbindelse hermed.

Forrige år blev pausehuset mellem hul 
9 og 10 færdigt rent bygningsmæssigt, 
men der manglede belægning rundt 
om så vores bord/bænke kunne få et 
godt sted at stå og vi her kan nyde 
naturen. Belægningen er nu gjort 
færdig.

Pulten i hall'en hvor der kvitteres for 
reservationer på banen og udskrives 
scorekort er ændret så det er nem-
mere at komme til printeren og termi-
nalen er udskiftet og er nu nemmere 
at betjene.

Hen over sommeren er de udvendige 
overflader på klubhuset malet så det 
ser lidt mere sundt og frisk ud.

I forbindelse med at søen på hul 18 
blev renset op, benyttede vi lejlighe-
den til at grave en rende mellem de to 
søer og fik bygget en bro med hvidt 
gelænder over vandløbet.

Dette fik Inge Lüders og Gunner Stehr 
Jensen til at sponsere et springvand, 
som udsættes i søen på hul 17 i sæso-
nen.

Strømforsyningen til springvandet blev 
taget i gruben til vores rensningsanlæg 
og ført via kabel til stik ved søen.

Alt dette gav hele området et gevaldigt 
løft så det nu står flot og velholdt.

Ved klubbens 40 års jubilæum blev 
broen og springvandet indviet officielt 
med taler og snoreklipning.

Til terrassen har Carlsberg leveret to 
nye store parasoller til erstatning for 
de slidte gamle.

I restauranten er der mulighed for at 
se golf fra de store turneringer da der 
er tegnet et abonnement hos Viasat 
golf og det er endda tilladt at sætte sig 
godt til rette i den store sofagruppe 
foran fjernsynet.

Omkring klubhuset, øvrige bygninger 
og parkeringspladsen er der kommet 
bedre belysning med LED-lamper, men 
det er desværre ikke muligt at nå de 
yderste pladser.

Henrik Helt
Bygningsudvalget

 ÅRSBERETNING BYGNINGSUDVALG



Vi har primært i år været tilstede som 
regelkyndige ved forskellige 
turneringer i årets løb. Heriblandt 
klubmesterskaberne i slagspil, som vi 
desværre måtte annullere 3. runde af 
på grund af oversvømmet bane. 

Der har ikke været nogle ønsker i år fra 
klubber i klubben, elitehold eller 
regionsgolferne om en regelaften, men 
skulle det være ønsket i 2015, så vil 
det naturligvis være en mulighed.

Der har også været spørgsmål fra 
medlemmerne som vi har hjulpet med, 
blandt andet i forbindelse med 

parturneringen. 

Udvalget har i sommers fået nyt 
medlem. Det er Jesper Parkhøi som er 
trådt ind i udvalget. 

Jesper har vist stor glæde for 
golfreglerne, og skal til februar deltage 
i kursus i golfregler for vidergående, 
med eksamen til efteråret. 

Anders Kjeldsen
Formand for regeludvalget

 

 

Årsrevision af handicap

Ny greenfeebog

2014 har endnu engang budt på årsre-
vision af handicappet og i den forbin-
delse kunne vi konstatere, at en del 
spillere havde indrapporterede score-
kort liggende i systemet, som ikke var 
godkendt af markøren, og derfor ikke 
med i årsrevisionen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at din markør får godkendt din score, 
ellers medtages den ikke i dine scores.

2014 blev også året hvor vores gamle 
greenfeebog blev erstattet af en elek-
tronisk en af slagsen, og ikke helt uden 

problemer, dels fordi systemet var nyt 
og fordi vi skulle lære det nye system 
at kende.

Fra 2015 er det ikke længere muligt for 
spillere med handicap under 4,5 selv at 
indberette scores, det skal som tid-
ligere ske ved indlevering af scorekort i 
Handicapudvalgets scorekort postkas-
se i mellemgangen.

Tak for et godt samarbejde i 2014 og 
på gensyn i 2015.

Handicapudvalget
Eni Fenger

Regulering af HCP under 4,5

ÅRSBERETNING HANDICAPUDVALG

ÅRSBERETNING REGELUDVALG



Der har været lidt udskiftning i udval-
get i 2014, trods det har udvalget star-
tet nogle nye projekter op, og været 
aktive i en del af klubbens øvrige 
aktiviteter blandt andet,

Vi kontaktede nogle forkellige 
virksomheder og tilbød, at deres 
medarbejdere kunne komme og få 
en kort introduktion samt lidt 
instruktion, og derefter prøve at 
spille nogle huller på nordbanen, 
dette har givet nogle nye 
medlemmer, det vil vi fortsætte 
med i 2015.

Som stadigvæk er en god aktivitet,
der kommer fortsat nye
medlemmer ad den vej.

Udvalget er sammen med begyn-
derudvalget med til koordinere og 
gennemføre golfens dag.

Firmagolf

Golfens Dag

Spil med en ikke golfer

Udvalget vil fortsat samarbejde 
med begyndudvalget, omkring 
tilbud og aktiviteter til vore nye 
medlemmer.

Vi vil i 2015 arrangere og 
gennemføre aktiveteter for at 
tiltrække nye med-lemmer, og 
gennemføre aktiviteter for vore 
nyere medlemmer, det er vigtigt at 
nye medlemmer hurtigt bliver en 
del af klubbens i forvejen gode 
sociale liv, og føler sig hjemme i 
FGK.

Det er en vigtig opgave for udvalget, 
at vi hele tiden har noget at tilbyde 
nye medlemmer, vi vil gerne have 
nye medlemmer med i klubbens 
øvrige aktiviteter, klubben kan jo 
altid bruge et par friske 
hoveder/hænder.

Hverveudvalget
Peter Basse

2015

 ÅRSBERETNING HVERVEUDVALG



Ved starten af sæsonen var antallet af 
junior faldet til kun 33 og desværre 
langt fra tidligere tiders interesse for 
golfsporten fra juniorer, en tendens der 
ses bredt over hele Danmark.

Klubbens nye udstillingsvindue i Sille-
broen Shoppingcenter, hvor vi sidst i 
2013 fik et lokale med 4 udslagsplad-
ser og en puttinggreen, blev positivt 
modtaget af de mange unge, der kig-
gede forbi og fik en introduktion til 
golfsporten.

Et nyt tiltag, hvor vi tilbød juniorer, at 
de i hele 2014 kunne deltage i junioru-
dvalgets aktiviteter uden betaling, 
gjorde at vi fik 32 nye juniorer i 2014.

Ikke alle fortsatte medlemskabet i 
2015, men vi havde fået muligheden 
for at introducere dem til golfsporten, 
og hvem ved, måske vender de tilbage 
når de er blevet ældre, dette betød at 
vi ved udgangen af 2014 stadig havde 
fået en nettotilgang på 19 nye juniorer, 
så vi er i alt 51 i 2015.

Hen over vinteren er der blevet 
arbejdet med nye junior aktiviteter og 
en omstrukturering af juniorarbejdet, så 
vi fremover får et mere socialt aspekt 
ind i junior golfsporten.

Som mange andre udvalg mangler 
også vi ekstra hænder i juniorudvalget, 
så hvis du brænder for at gøre en 
forskel og har lyst og ikke mindst tid til 
at arbejde med unge golfspillere, så 
send en mail til  så 
tager vi kontakt til dig.

Tak for 2014 og på gensyn i 2015

Juniorudvalget
Jenny Errild
. 

junior@fgkgolf.dk,

 ÅRSBERETNING JUNIORUDVALG



Blandt udvalgets mange opgaver er 
der to, som udvalget har arbejdet 
meget på i det forløbne år. 

Det er generel information i et urbant 
sprog, samt udvikling af kommunika-
tionen i klubben mellem bestyrelse og 
medlemmer.

Opgaverne er blandt andet løst gen-
nem medvirken til formulering af 
nyhedsbrevene fra sekretariatet, 
anvendelse af vores informationstavle i 
hallen samt gennem diverse artikler i 
medlemsbladene.

Her udover har udvalget lagt en del 
kræfter i at arrangere og gennemføre 
medlemsmøder, som i sagens natur er 
den optimale måde at kommunikere 
på i en organisation.

Der har været gennemført tre med-
lemsmøder i 2014.

Mødet den 7. maj havde udover den 
sædvanlige mulighed for at kunne 
drøfte alle emner, som medlemmerne 
måtte tage op, særlig fokus på status 
på banen og de planlagte udviklings-
områder i forbindelse med banerne. 

Områder, som blev berørt, var eksem-
pelvis kørselsgennemgange for bane-
service, glæde over, at banen åbnede 
så tidligt på året, forbedringerne af 
sandsituationen i bunkers, det nye 
vandhul på hul 18, skraldespande ved 
hullerne, kørsel på banen igennem 
vinterperioden. 

Herudover en række bemærkninger 
om forholdene udenfor de egentlige 
golfanlæg, hvor man drøftede mulig-
hederne for forskønnelser.

Programmørerne arbejder på sagen, 
og muligvis er den etableret når dette 
læses.

Debatforum, har fået en nemmere 
adgang hvilket, vi håber, vil medføre, 
at flere af medlemmerne vil give 
komme frem med deres meninger, 
forslag og kommentarer til forholdene 
i klubben.

Keld Andreasen har besluttet at stoppe 
i udvalget og er afløst af Espen 
Engsted. 

Kelds primære opgaver har været 
omkring hjemmesiden, og Espen har 
interessen og baggrunden for, at 
varetage disse opgaver fremover.

Tak til Keld for det store arbejde 
igennem flere år, og tak for den 
positive måde han altid har kastet sig 
over opgaverne på.

Leif Schunck

Medlemmerne bød ind med tilbud om 
at kunne hjælpe med frivillig arbejds-
kraft, hvilket generelt igennem året 
viste sig at som nogle gode aktiver 
efter en koordinering i gennem-
førelsen primært af Peter Basse.

Karl gav en meget detaljeret gennem-
gang af greenkeepernes uddannelse 
og arbejdsområder, samt banens 
opbygning, størrelse, græsbehandling 
m.v. som medvirkede til en generel 
forståelse for samspillet mellem det at 
kunne spille på banen og det at ved-
ligeholde den.

Medlemsmødet den 24. september 
havde primært tre områder til debat, 
hvilket var restauranten, hvor Frank 
gav en briefing, proshoppen og trænin-
gen hvor Martin redegjorde for forhol-
dene om de fremtidige muligheder, 
samt sekretariatet, hvor der var en 
kort gennemgang af de mange opgaver 
der løses, og som ofte overhovedet 
ikke bemærkes af medlemmerne, da 
det jo bare virker.  

Tredje medlemsmøde var introduk-
tionen af klubbens to simulatorer i 
Sillebroen. Det blev gennemført i loka-
let ved simulatorerne og om-handlede 
baggrund for anskaffelsen, økonomien, 
spilmulighederne samt mulighederne 
for at etablere begynderuddannelse  
ved hjælp af simulatorerne i vinter-
perioden. Samtidig viste det sig, at en 
meget stor del af klubbens medlem-
mer stillede deres hjælp til rådighed 
for pasning og styring af spillet 
fremover. 

Hjemmesiden er også en del af kom-
munikationsudvalgets områder, og der 
er udarbejdet forslag til fornyelse med 
bedre overblik og nemmere betjening. 

 ÅRSBERETNING KOMMUNIKATIONSUDV.



I første kvartal 2014 etableredes et 
samarbejde med Sillebroen, hvor vi fik 
stillet et lokale til rådighed og fik en fin 
indendørs golfaktivitet stablet på 
benene. 

Det gav meget opmærksomhed og 
masser af liv i et tomt butikslokale. På 
plussiden talte også ca. 30 nye 
medlemmer, så alle var enige om at 
det havde været en succes. 

Sillebroen har igennem nogle år været 
hovedsponsor for Herreeliten, og 
takket være gode relationer og 
erfaringerne fra 2014, lykkedes det os 
at stimulere interessen for at udvide 
samarbejdet yderligere. 

Nu kan vi med sandhed sige at det er 
gået fra at være en aktivitet til at være 
et golfmekka! Det er blevet ret fint 
dernede, så snyd endelig ikke dig selv 
for et besøg dernede. Aftalen løber i 
minimum to år.

Hvis vi skulle gøre det endnu mere 
tiltalende (især for golfere) var vi enige 
om at vi skulle have to golfsimulatorer, 
så man rimelig realistisk kan spille 
baner som St. Andrews, Pebble Beach 
og Valdera-ma. 

Vi var i tæt dialog med SIMgolf (som 
kendes fra bl.a. Grøndalscenteret) om 
at købe en maskine af dem, men i 11. 
time fik vi nys om at der stod to 
maskiner i Sverige, som vi kunne købe 
til en yderst fornuftig pris. Det har 
forbedret vores business case 
markant, så vi nu tror på at vi kan lave 
en skilling på aktiviteten. 

Det kan dog stadig kun hænge 
sammen fordi over 35 frivillige stiller 
op og bakker op som hjælpere. Uden 

Bording for et godt samarbejde. 

Særlig tak til Jørgen, Henrik, Esben og 
Michael Tøgersen som leverede en 
kæmpeindsats i forbindelse med 
transport og montering af boksene der 
havde en samlet vægt på 5 tons….

– du kan altid tage fat i en af os hvis du 
har spørgsmål. Vi ses i Sillebroen. 

Mange Indoor hilsner

Ole Stids-Jønsby
Mobil: 23872388
---------------------------------------------------
Vores brochurer kan hentes på 
klubbens hjemmeside under 
brochurer.

jer ville det formentlig give underskud, 
så her skal lyde en KÆMPE tak for 
indsatsen. 

Vi opfordrer ALLE FGK'ere til at prøve 
at spille en runde inden 1. April – det 
ville være så skønt hvis flest muligt fik 
prøvet det, for på den måde er det 
meget nemmere at være ambassadør 
– og det har vi brug for. 

Den allerstørste fidus ved at vi er 
synlige i Sillebroen er dog utvivlsomt 
den markedsføringsværdi der er. 

På gode dage har de 24.000 gæster 
igennem centeret, en anelse flere end 
der kommer forbi på Skovnæsvej. Det 
giver os en unik mulighed for at skaffe 
nye medlemmer. 

Blot for at sætte betydningen lidt i 
relief så betaler et nyt medlem simu-
latoren en hel måned. 

Vi har i udvalget sat et ambitiøst mål 
om at vi inden 1. april har fået 32 
voksne prøvemedlemmer og 25 nye 
juniorer. 

Hvis vi når det er vi meget glade. Du 
kan hjælpe ved at tage dine venner, 
bekendte, børnebørn osv med derned. 

Vi satser også på at vi kan uddanne de 
32 voksne på 4 hold, så de allerede er 
klar til stor bane (og dermed kontin-
gent betaling 1/5). 

Det vil også have stor betydning for 
klubbens økonomi. 

Der skal lyde en stor tak til udvalget: 
Jørgen Bundgaard, Henrik Helt, Leif 
Schunck, Esben Engsted, Peter 
Kirketerp, Peter Basse og Lasse 

ÅRSBERETNING SIMULATORUDVALG



Allerede ved indgangen til 2014 var vi 
klar over, at der skulle lægges mange 
kræfter i, for at hente nye aftaler hjem 
til Sponsorudvalget og budgettet var 
sat ud fra en betragtning om, at vi ikke 
skulle være for optimistiske, fordi det 
ville påvirke det i forvejen stramme 
budget, hvis vi ikke nåede i mål.

Udvalgets budget var en indtægt på kr. 
417.950,00 og relaterede udgifter på 
kr. 104.000,00 hvoraf en del er omkos-
tninger til scorekort og reklameskilte 
m.v. som jo netop er der vi markeds-
fører vores sponsorer.

Dette skulle så give et netto bidrag til 
klubben på kr. 313.950,00.

Ved årets slutning har indtægterne 
været kr. 441.634,00 og udgifterne kr. 
98.769,00 og dermed et resultat på kr. 
342.865,00 eller kr. 28.915,00 bedre 
end budgettet.

Stor tak til vores trofaste sponsorer 
for deres støtte til klubben.

Sponsorer / Annoncører i  2014

Alm. Brand
Andersen & Thoregaard

Apon Service
BB Fugeentreprise

Bjergmark
Bodum A/S
Bravo Tours

Bredahl
Bøttcher & Gaardsøe

Carlsberg Danmark A/S
CMC Service

Dansk Revision
Dietmar G. Thomsen

DSV Miljø A/S

Frederikssund Turistbureau
Frederikssund Vinhandel

GS Store
Handelsbanken
Hoffmann A/S

Jamas A/S
Lokalavisen

Louis Nielsen
Jyske Bank

Jægerspris Gulvslibning ApS
Kjærgården Auto A/S

Malerfirmaet Gert Jensen
MV Holding ApS

Møbelhuset Bo Bedst
Navamedic Danmark

Nordea
P.J.C. Systemudvikling

Pensionsgruppen
Peugeot Frederikssund

PFA Pension
Profil Reklamegaver ApS
René Rasmussen VVS

Restaurant Kalvø

Sillebroen Shoppingcenter
Tandlægerne i Skibby

TGC Handel
Vinpakken.dk
VVS Søberg

VW Frederikssund
X3Mgolf

Fotograf Morten Friis
Frederikssund Advokaterne I/S

Rev. Inge Rasmussen

Vi har brug for din hjælp!

I sponsorudvalget arbejder vi ud fra 
den filosofi, at der skal være værdi for 
begge parter når vi tegner en aftale, så 
derfor er det vigtigt at vi hele tiden 
opdaterer, de pakker vi tilbyder vores 
sponsorer, og derfor har vi brug for nye 
medlemmer af sponsorudvalget, til dia-
log og idéer. 

Vi er meget afhængige af sponsorer for 
at få klubbens økonomi til at hænge 
sammen.

Der ligger et stort, kontinuerligt arbejde 
forude, hvor vi konstant skal bearbejde 
mulighederne for at finde og 
vedligeholde sponsorer.

Vi mener bestemt, at vi har et godt 
produkt at sælge, som kommunens 
største idrætsforening, med mere end 
1.000 medlemmer, 40 år på bagen, 
tidligere danmarksmestre, en 
velbesøgt restaurant, masser af 
greenfeespillere, en Pay & Play bane, 
Indoor Simulator Golf Center, hele 
atmosfæren og naturen samt en 
masse mere. 

Vi håber, alle I gode medlemmer vil 
være ambassadører og huske at 
forsøge at sælge os ind i erhvervslivet.

Vores sponsorkatalog findes på 
hjemmesiden under fanen 
«Klubben/sponsor», hvor du kan hente 
inspiration til, hvad vi kan sælge af 
sponsorter, og kun fantasien sætter 
grænser.

Normalt holder vi 3-4 møder i sponsor-
udvalget,  
af året.

Hvis du har lyst til at give os en hånd 
med, så giv besked til Jørgen i sekreta-
riatet.

primært i den første halvdel

 ÅRSBERETNING SPONSORUDVALG



ÅRSBERETNING SPORTSUDVALG



Turneringsudvalget har som opgave at 
tilrettelægge og gennemføre samtlige  
Frederikssund Golfklubs klubturneringer.
Somme tider ved hjælp af medlemmer 
uden for udvalget.

De øvrige udvalg i klubben som arrangerer 
turneringer, samt Damedagen og Herre-
dagen sender deres ønsker om turneringer 
til turneringsudvalget, som derefter sam-
mensætter ønskerne til en turnerings-
kalender for hele sæsonen. 

Turneringskalenderen bliver ophængt i 
klubhuset og den kan hele sæsonen ses på 
klubbens hjemmeside, hvor den bliver 
revideret efter behov.

Vi har i 2014 haft 11 dage med klubturne-
ringer og 4 dage med klubmesterskaberne.

Vi vil her benytte lejligheden til at takke 
vore sponsorer for de flotte præmier ved 
vore turneringer. Der skal også lyde en tak 
til de medlemmer, der i løbet af året har 
hjulpet turneringsudvalget.

                                                                                         
Formand for turneringsudvalget

Nedenstående, en oversigt over 
turneringer i 2014.

Ib Skovgaard Sørensen

Der blev kåret klubmestre i Dame og Herre 
række, i Midage dame og herre række,  i 
Senior dame og herre række, i Veteran 
dame og herre række samt i Junior dame 
og herre række.

Referater fra turneringerne har været 
bragt i tidligere numre af Klubbladet og 
resultaterne kan ses i Golfbox.

Peter Kirketerp er udtrådt af turneringsud-
valget, idet han også er kasserer i FGK.  
Peter vil stadig hjælpe med vores turnerin-
ger – afhængig af hans tid.
En stor tak for hans store arbejde i 
udvalget.

Udvalget har suppleret sig med et nyt 
medlem, Henning Vinther. 

 
 

Turneringsnavn Dato Antal deltagere
HOME åbningsturnering 12. april 68 spillere
HOME åbningsturnering 13. april 58 spillere
Proshoppens forårsturnering 16. maj 50 spillere
HIDSIG GOLFER 17. - 18. maj 16 spillere
Pinseturnering 8. juni 30 par
Kjærgården Auto klubturnering 27. juni 53 spillere
CARLSBERGs flagturnering 6. juli 76 spillere
BODUM sommerturnering 23. august 100 spillere
Dansk Revision invitationsturner 14. september 60 spillere
NORDEA andeturnering 4. oktober 68 spillere

Klubmesterskaber slagspil 30.-31. august 66 spillere
Klubmesterskaber hulspil 27.-28. september 27 spillere

ÅRSBERETNING TURNERINGSUDV.



Medlemsgrupper og kontingent

Begrundelse

Bestyrelsen indstiller en ny medlems-
gruppe - Studiemedlemskab.

Fastholdelse og tiltrækning af 
medlemmer under uddannelse, og 
derfor også et krav om SU og doku-
mentation herfor.

Kontingenter 2015
Uændrede

Senior 1.815,- pr. kvt.
Ungsenior 1.180,- pr. kvt.
B9-Flex 1.945,- pr. år

Ændrede
Hverdag-Flex 1.500,- pr. kvt.
A9-Flex    995,- pr. år
Junior (    300,- pr. kvt.

Nye
Studerende    625,- pr. kvt.

(1.365,-)
(945,-)

565,-)

FRA 
BESTYRELSEN

Valg til bestyrelsen

Valg som suppleant

Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller John Gothjelpsen
Bestyrelsen indstiller Peter Kirketerp
Bestyrelsen indstiller Leif Schunck
Bestyrelsen indstiller Ole Stids-Jønsby

Bestyrelsen indstiller Jeanne Neumann
Bestyrelsen indstiller 

Bestyrelsen indstiller Dansk Revision

Forslag til kurs på andel
Bestyrelsen foreslår at kursen 
bibeholdes på kurs 50.

 

 

 

 

Der er i år ikke kommet forslag til generalforsamlingen fra klubbens 
medlemmer

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING

FRA 
MEDLEMMERNE

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING



ÅRSREGNSKAB 2014
Resultatopgørelse Budget 2014 Realiseret 2014 Realiseret 2013

t.kr. kr. t.kr.

Kontingenter og indskud 4.911 4.834.899 4.894
Greenfee indtægter 655 573.863 677
Sponsorindtægter 418 441.634 489
Øvebolde og bagskabe m.v. 471 475.140 499
Offentlige tilskud

Administration -1.372 -1.376.054 -1.387
Bygningers drift -946 -903.924 -938
Banens drift -2.406 -2.272.075 -2.377
Udvalg -461 -345.670 -412
Sponsorudgifter -104 -98.769 -64
Træner

Finansielle indtægter 0 4.862 18
Finansielle udgifter

Afskrivninger:
Maskiner og inventar -199 -216.360 -207
Bygninger -337 -340.728 -340
Baneanlæg -247 -228.282 -222
Tunnel og veje -90 -89.808 -90
Tab på debitorer, konstateret 0 -1.640 -48
Tab på debitorer, hensat

140 170.856 146

-200 -200.000 -200

-421 -423.117 -466

0 -10.000 -7

Indtægter i alt

Udgifter i alt

Resultat før renter og afskrivninger 1.106 1.299.900 1.327

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger i alt 

Driftsresultat

6.595 6.496.392 6.705

-5.489 -5.196.492 -5.378

685 881.645 879

-873 -886.818 -914

-188 -5.172 -35

 
 ÅRSREGNSKAB 2014 - DRIFT



 
 

AKTIVER
31.12.14 31.12.13

Kr. Kr.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger

Materielle anlægsaktiviteter i alt   
     
Finansielle aktiver i alt 

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Baneanlæg:
Saldo 1. januar 2014 5.249.675
Tilgang 43.813
Afskrivning

Tunnel & Veje:
Saldo 1. januar 2014 1.866.015
Tilgang 0
Afskrivning

Bygninger:
Saldo 1. januar 2014 9.788.494
Tilgang 26.917
Afskrivning

Maskiner og inventar
Saldo 1. januar 2014 643.781
Tilgang 120.963
Afgang -16.905
Afskrivning

Tilgodehavende kontingenter 1.490.267 1.539
Forudfaktureret kontingent, forpagtning og sponsorindtægter -1.514.875 -1.669
Hensat til imødegåelse af tab -17.000 -7
Forudbetalte omkostninger vedrørende 2015 30.269 126
Andre tilgodehavender 0 12
Tilgodehavende moms

-228.282
5.065.206 5.250

-89.808
1.776.207 1.866

-340.728
9.474.683 9.788

-216.360
531.478 644

41.538 24

16.847.574 17.548

31.280 29

30.199 25

1.004.974 906
1.035.173 932

17.914.027 18.509

ÅRSREGNSKAB 2014 - BALANCE



 
 

PASSIVER
31.12.14 31.12.13

Kr. Kr.
Egenkapital

Egenkapital i alt

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gæld i alt

Passiver i alt

Overført resultat pr. 1. januar 2.852.186 2.887
Regulering af andele 4.695.000 0
Årets resultat

7.542.014 2.852

Golfandele nom. 9.390.000, kursværdi

Gæld
Spar Nord Bank, erhvervslån 5.193.896 5.764
Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1 år.

Kreditinstitutter 615.000 570
Diverse kreditorer 302.340 332
Feriepengeforpligtelser 97.564 109
Skyldige lønafhængige omkostninger

-5.172 -35

4.695.000 9.390

-615.000 -570

83.213 62

12.237.014 12.242

4.578.896 5.194

1.098.117 1.073

5.677.013 6.267

17.914.027 18.509

ÅRSREGNSKAB 2014 - BALANCE



 
 

2014
Kr.

Årets resultat -5

Afskrivninger, anlægsaktiver 875

Kursregulering, værdipapirer

868

Ændringer i tilgodehavender -5

Ændring i kortfristet gældsforpligtelser

Nettotilgang af materielle anlægsaktiviteter m.v. -175

Ændring i langfristet gæld

-2

26

-615

Reguleringer

Pengestrømme fra driftsaktivitet 889

Ændring i likvider 99

Likvider primo 906

Likvider ultimo -1005

0

PENGESTRØMSANALYSE 2014



2014 begyndte, lige som de fleste af de foregående års regnskaber, med et budget underskud på kr. 188.000, og ganske 
som de foregående år, har vi over hele året haft fokus på at begrænse klubbens omkostninger og på at øge indkomsterne.
Dette har vi gjort i samarbejde med vores mange udvalg, og resultatet har været, at vi kan fremlægge et regnskab der er kr. 
183.000,- bedre end budgettet.

På grund af en ihærdig indsats fra mange frivillige, har vi i 2014 fået mange nye medlemmer, helt nøjagtig 129, men vi har 
også mistet 99 i samme periode. En afgang af ca. 10% af medlemsskaren har i mange år været et billede mange klubber har 
kunnet nikke genkendende til, enkelte klubber endog højere afgang. 

På trods af en netto tilgang til klubben på i alt 28 medlemmer, må vi konstatere at næste års budget for indtjening ligger et 
godt stykke under niveauet for 2014. Dette skyldes af en del medlemmer skifter til billigere medlemskaber, enten på grund af 
alder og helbred eller på grund af økonomiske årsager.

Hvis vi kigger på pengestrømsanalysen, kan vi konstatere, at vores likviditetsbeholdning i år er steget med kr. 99.000,-.
Da vi i 2019 skal betale sidste afdrag på klubhuset, på knapt kr. 2.000.000,- er det vigtigt at forøge likviditeten.
På næste side finder du noter til regnskabets poster, hvor de markant adskiller sig fra de budgettet og vi har forsøgt at give 
information om årsagerne.

 

 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB



 
 

Budget 2015 Realiseret 2014
. kr. t.kr.

Kontingenter og indskud -4.705.010 4.835
Greenfee indtægter -571.000 574
Sponsorindtægter -427.350 442
Øvebolde og bagskabe m.v .-449.755 475
Offentlige tilskud -75.000

Administration 1.293.321 -1.376
Bygningers drift 832.562 -904
Banens drift 2.446.053 -2.272
Udvalg 438.294 -346
Sponsorudgifter 71.000 -99
Træner

Finansielle indtægter 0 4
Finansielle udgifter

Afskrivninger:
Maskiner og inventar 198.360 -216
Bygninger 341.700 -341
Baneanlæg 230.472 -228
Tunnel og veje 89.808 -90
Tab på debitorer, konstateret 0 -2
Tab på debitorer, hensat

171

182.500 -200

375.412 -423

0 -10

Indtægter i alt -6.226.100

Udgifter i alt

Resultat før renter og afskrivninger -962.370 1.300

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger i alt 

Driftsresultat

6.496

5.263.730 -5.196

-586.958 882

860.340 -887

273.382 -5

BUDGET 2015



INDTÆGTER

UDGIFTER

Bygningernes drift

Banens drift

Udvalgene

Resultatet for indtægter er kr. 98.608,00 dårligere end budgettet.

Både kontingenter og greenfee indtægter har været lavere end budgetteret, og den primære årsag skal findes i senere 
aktivering af begynderne som fuldgyldige medlemmer af klubben og dermed senere kontingentindtægter, ikke fordi de ikke 
kunne færdiggøre deres begynderforløb inden for de 3 måneder, men fordi der over året var en større spredning af 
begyndere over de første 3 måneder af sæsonen end forventet, hvorved begynderforløbet sluttede senere på sæsonen. 

Sommeren var en af de varmeste i rigtig mange år, og umiddelbart skulle man så forvente, at dette ville betyde flere greenfee 
gæster, men det betød desværre lige det stik modsatte, det var for varmt og folk trak mod strandene i stedet. Der ses en 
tydelig tendens i golfklubberne, hvor de klubber der ligger ved de store sommerhusområder har haft forøgede greenfee 
indtægter og de klubber der ligger væk fra disse, har haft færre greenfee indtægter.

Heldigvis har klubbens sponsorudvalg så haft succes i deres arbejde og kan præstere et resultat der er knapt 6% bedre end 
budget. I et tæt samarbejde med Frederikssund Kommune omkring vores unge under 24 og klub Albatros, har vi fået et 
højere tilskud end budgetteret, hvilket også har påvirket økonomien positivt.

Et af de steder hvor der er en større difference mellem de budgetterede udgifter og de realiserede er bygningernes drift, hvor 
der er sparet godt kr. 40.000,-.  Her træder el, varme og alarm ind som de poster hvor de største differencer er, el udgiften, 
fordi de energispareforanstaltninger vi tidligere i drift nu begynder at kunne ses, varmeudgifterne fordi vi har været heldige 
med både en mild vinter i begyndelsen af året, og en varm vinter sidst på året. Med hensyn til alarm omkostningerne, så har 
vi skiftet det gamle telefonbaserede alarmsystem ud med et bredbånds/mobil system, hvilket betyder besparelser til TDC.

En samlet besparelse på kr. 134.000,- på driften af vores bane er også medvirkende til det forbedrede resultat, og dette er 
sket ved stor hjælp fra vores dygtige greenkeepere. Nu er det desværre ikke sådan at vi så kan forvente at kunne drive 
banen for samme beløb i 2015, for blandt andet vejrlig kan betyde at der pludselig skal anvendes yderligere midler til den 
påkrævede pleje af banen.

De andre udvalg har til sammen ydet et forbedret resultat på kr. 115.000,-. Specielt sportsudvalget har sparet på omkostnin-
gerne, men også de andre udvalg har passet på pengene og været med til at skabe et bedre resultat.

Vi har i 2014 fået et nyt udvalg - simulatorudvalget, der tager sig af driften af vores nye markedsføringsplatform i Sillebroen 
Shoppingcenter, og med investeringen i 2 stk. brugte golfsimulatorer, har vi ikke bare fået et godt udstillingsvindue, vi har 
også fået et sted vores medlemmer kan spille golf, når vejrlig ikke tillader spil udendørs.
Investeringen i de 2 simulatorer, der som nye koster knapt kr. 400.000,- pr. stk. fik vi for en samlet pris af kr. 190.000,-, hvoraf 
de kr. 35.000,- indgår i regnskabet for 2014.

Vi har leaset udstyret over 3 år, så de ikke påvirker klubbens likviditet. Vi budgetterer med at golfsimulatorerne i Sillebroen 
økonomiske går i 0,-, men vi forventer faktisk et lille overskud på dem, som kan være med til at støtte klubbens regnskab.

Hvis vi kigger på driftsresultatet før afskrivninger, så havde vi i 2013 et resultat på kr. 879.000,-  og i 2014 har vi så et resultat 
på kr. 882.000,-, på trods af kr. 209.000,- færre i indtægter.

Når vi ser på klubbens likviditet, så er det vigtigt at vores overskud før afskrivninger er høje nok til at vi kan betale afdragene 
på klubhuset, et afdrag der i 2014 i alt var på kr. 561.820,-, og et beløb der er stigende frem til 31.12.2019.

 

 

 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB



KONTINGENTER

BAGSKABE og GARAGER Opkrævning pr.      Pr. år

UDLEJNING AF BUGGY pr. runde

GREENFEE Hverdage  Weekend/Helleigdage                

SGO-ordning Pr. år

Opkrævning pr. Pr. kvartal      Pr. år
Seniormedlemskab Kvartal    1.815,00 7.260,00
Hverdagsmedlemskab Kvartal    1.500,00 6.000,00
Ungsenior medlemskab Kvartal    1.180,00 4.720,00
Juniormedlemskab Kvartal       300,00 1.200,00
Studentermedlemskab Kvartal       625,00 2.500,00
B9         År 1.945,00

A9         År    995,00

Senior-, undgsenior- og studentermedlemskaber    380,00
Junior medlemskaber    220,00

Overskab 1.4    440,00
Underskab 1.4    510,00
Underskab med EL 1.4 1.150,00
Juniorskab 1.4    270,00
Garageplads til scooter med EL 1.4 1.150,00
Garageplads til buggy, Benzin 1.4    950,00
Garageplads til buggy, EL 1.4 1.600,00

Gebyr for nøgle til Juniorskab Ved udlevering    100,00
Gebyr for nøgle til andre skabe og garager 200,00
Gebyret refunderes ikke men nøglen skal returneres ved opsigelse af skab.

- Medlemmer    200,00
- Ikke medlemmer    250,00
- 10 turs kort 1.500,00
- Årskort 1.2—30.11 2.500,00

B9+ (med adgang til øveområder)         År 2.640,00

A9+ (med adgang til øveområder)         År 1.690,00

Obligatoriske øvebolde opkræves sammen med april kvartals kontingent

Ved udlevering    

- Greenfee gæster    325,00    400,00
- Gæst hos medlem    225,00    300,00

Kan tilkøbes af Senior-, ungsenior-, studenter- og juniormedlemmer    800,00

 

 

 

 PRISER 2015



DATO

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Lørdag den 11.
Lørdag den 25.

Fredag den 1.
Lørdag den 2.
Søndag den 3.
Søndag den 10.
Mandag den 11.
Søndag den 24.
Lørdag den 30.

Fredag den 5.
Fredag den 12.
Søndag den 21.
Tirsdag den 23.

Lørdag den 4.
Lørdag den 11.

Lørdag den 8.
Søndag den 9.
Søndag den 16.
Fredag den 28
Søndag den 30

Lørdag den 12.
Søndag den 20.
Lørdag den 26.
Søndag den 27.

Lørdag den 3.
Lørdag den 10.
Søndag den 18.

Søndag den 29.

TURNERINGSFORM

Stableford

A/B Slagspil, C/D Stableford
Hulspil
Hulspil
Slagspil
Stableford
Greensome

Hulspil
Stableford
Stableford

Slagspil
Slagspil

Slagspil
Slagspil

Stableford
A Slagspil, B/C/D Stableford

Stableford
Slagspil
Hulspil
Hulspil

Stableford
Stableford
Greensome

Stableford—4 stk. jern/køller/putter

TURNERING

Åbningsturnering v/Lars Wilkens—HOME
Danmarksturneringen 1. div., 2. div. & 3. div.

Forårsturnering
Hidsig Golfer 1/8 og 1/4 finaler
Hidsig Golfer semifinale og finale
DJGA Junior Cup
Seniorgolf 2015
Pinseturnering
Danmarksturneringen 1. div., 2. div. & 3. div.

Udfordringsturnering—Dame-/Herredag
Hverdagsturnering
Sillebro Cup
Sankt Hans Turnering

Carlsberg Flagturnering
ISI Masters

Klubmesterskab i Slagspil
Klubmesterskab i Slagspil
Danmarksturneringen 1. div., 2. div. & 3. div.
Sponsorturnering
Bodum Sommerturnering

Invitationsturnering
JDT Kredsturnering
Klubmesterskab i Hulspil
Klubmesterskab i Hulspil

Andeturnering
Parturnering - afslutning
Bagmærketurnering

Juleturnering

 

 TURNERINGSKALENDER 2015



NASSAU

NÆRMEST HULLET

SCRAMBLE (TEXAS SCRAMBLE)

SNORE TURNERING

SKINS GAME

SUNNINGDALE

THREE-BALL

Turnering mellem 2,3 eller 4 spillere om 3 
point. Vinderen af de første 9 huller får 1 
point, vinderen af de sidste 9 huller får 1 
point, og vinderen af hele turneringen får 1 
point.

Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, 
der ender nærmest hullet på et bestemt 
eller flere par 3 huller, præmieres. Bolden 
skal normalt være på green.

Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. 
Holdene bør sammensættes således, at 
handicap er unødvendig. På hvert hul 
driver alle ud, hvorefter man vælger det 
bedste drive. Herfra slår alle så deres 
andet slag. Af disse vælges igen det 
bedste, hvorfra alle slår deres andet slag 
o.s.v.
Som tilføjelse kan man vælge at alle skal 
have mindst 4 drive (3-mands hold 5 gange 
og 2-mands hold 6 gange).

Spilles uden handicap. I stedet får man en 
halv meter snor for hvert slag, som 
spillehandicappet giver. Under turneringen 
må spilleren flytte sin bold - inden for 
banens grænser - uden at tælle et slag, 
hvis et tilsvarende stykke snor afklippes.
Når snoren er brugt, har spilleren anvendt 
sit handicap. Man kan «snore« sin bold i 
hul.
 

Hulspil om pengepulje. Hver spiller 
indskyder et identisk beløb i en pulje på 
hvert hul. Vinderen får puljen, men der må 
kun være én vinder af hullet. Vindes hullet 
ikke af én, går puljen videre til næste hul, 
hvor den øges med de nye indskud.

Hulspilsmatch. Spilles uden handicap. En 
spiller skal, når han/hun bliver 2 up, afgive 
slag på de følgende huller, så længe 
han/hun er 2 eller flere up.

Hulspil mellem tre spillere, hvor hver af 
spillerne spiller mod de to andre samtidigt.
Spilleren med det færreste antal slag 
nulstilles, og de to andres slag justeres.

 

 

BERMUDA

BEST-BALL

BISQUE

CROSS COUNTRY

ECLECTIC PARTURNERING

FOUR-BALL

Hulspilsmatch, som giver et islæt af 
slagspil. Vindes et hul med 1. slag, bliver 
spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere 
slag, bliver spilleren 2 up. Fuld 
handicaptildeling. Straffeslag tildeles efter 
slagspilsregler.

Hulspil, hvor en spiller er oppe mod de to 
eller tre andre spilleres bedste bold på 
hvert hul. Fuld handicaptildeling som i 
three-ball. Må ikke forveksles med four-ball.

Hulspilsmatch, hvor handicapslagene ikke 
fordeles efter handicapnøglen, men kan 
tages, når spilleren ønsker det - inden 
green forlades. Han/hun kan tage flere slag 
på samme hul.

Slagspilsturnering, hvor hullerne ikke 
spilles i normalt forløb, men ad den vej 
spillerne finder bedst, idet en bane på 9 
eller 18 huller «udlægges» af 
turneringsledelsen f.eks. således:
1. hul: fra tee 1 til 3 green, 2 hul: fra 4. tee 
til 6 green. o.s.v.

Turneringen spilles over 2-3 runder som 
slagspil eller stableford. Det bedste resultat 
på hvert hul, som spilleren har opnået i 
nogen af runderne, noteres og udgør 
tilsammen spillerens 18 huls eclectic 
resultat. Handicap tildeles med 3/4 af antal 
tildelte slag. Der rundes op og ned eller 
regnes med kvarte slag i slagspil.

Kaldes ofte fejlagtigt for Best-ball. For to 
par. Kan spilles både som slagspil og 
hulspil. Alle 4 spiller deres egen bold. Den 
bedste scorepå hver side tæller som 
holdets score.

FOUR-BALL OM 12 POINT
Også kaldet Amerikaner. Hulspilsmatch, 
hvor de 4 spillere deler 12 point pr. hul.

Bedste score får 8 point, næstbedste 4 
og resten 0.
Er en spiller bedst og to lige næstbedst, 
gives 8,2,2,0.
Er en spiller bedst og de tre andre lige 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

næstbedst, gives 9,1,1,1.
Er to spillere bedst og lige gives 6.6.0.0.
Er tre spillere bedst og lige, gives 
4,4,4,0.
Er alle lige, gives 3,3,3,3.

Denne match er en udvidelse af four-ball, 
idet både siden med den bedste bold 
vinder et point, og det bedste sammenlagte 
(aggregate) score vinder et point.

For to par. Kan spilles både som slagspil og 
som hulspil. Hvert par spiller kun en bold, 
som spillerne skiftes til at slå til. En spiller 
slår ud på de lige huller, mens makkeren 
slår ud på de ulige. Spillehandicappet 
udregnes som gennemsnittet af parrets 
spillehandicap.

Lige som foursome, men her slår begge 
spillere ud på hvert hul, og parret vælger så 
det bedste drive og spiller videre derfra.
Her ud 

Efter en slagspilsrunde udtrækker 
turneringsledelsen et på forhånd fastsat 
antal huller. resultatet er herefter summe 
naf scoren på disse huller. En 
forholdsmæssig del af handicappet 
fratrækkes. Anvendes normalt som en 
ekstra turnering indlagt i den ordinære 
turnering.

Spilles som four-ball med den tilføjelse, at 
også de to dårligste bolde sættes op mod 
hinanden. Der er således mulighed for at 
vinde et hul 2 up, hvis der spilles hulspil.

I stedet for at få tildelt handicapslag har 
spillerne ret til at slå et hvilket som helst 
slag om, indtil han/hun har brugt sine 
tildelte slag. Omslag skal slås, inden 
spilleren går frem til bolden.

Indlagt konkurrence, hvor det længste drive 
på et på forhånd udpeget hul præmieres. 
Bolden skal naturligvis være på fairway.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

FOUR-BALL AND AGGREGATE

FOURSOME

GREENSOME

HIDDEN HOLE

HIGH AND LOW

KICKER

LÆNGSTE DRIVE

SPILLEFORMER



 

 
2014 var året hvor klubben kunne 
fejre de første 40  år som golfklub i 
Danmark, og dagen blev fejret med 
manér.

For at sikre klubbens historie for 
både nuværende og fremtidige 
medlemmer, tog Allan Dalgaard 
imod udfordringen, med at skrive 
klubbens historie, som vi så kan 
udgive i bogform.

Primo 2015 var bogen færdigskrevet 
og klar til trykning, og i den anled-

Bogen kan afhentes i 
klubbens sekretariat.

Tak til vores 
Jubilæums annoncører

JUBILÆUMSBLAD



40 års jubilæum, 1994 - 2014 






