Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Solrød Golfklub.
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
i SOLRØD AKTIVITETSCENTER, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år - beretning vedlagt.

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

5.

Forslag fra medlemmerne:
Der er kommet er forslag fra medlem nr. 1413 Mogens H. Kristensen – forslag vedlagt

6.

Forslag fra bestyrelsen:
Ingen forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal efter tur vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for den
fulde periode på 3 år, på valg er Pia Hansen og Susanne Jonsson. Begge er villige til genvalg.
Johnny Petersen er som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen, da Kenneth Nielsen er trådt ud.
Johnny er villig til genvalg, og bestyrelsen anbefaler dette, for den kommende 1-årig periode.
Lars Østergaard ønsker at træde ud af bestyrelsen med udgangen af marts måned. Bestyrelsen
vil i den forbindelse pege på Jan Vodstrup Nielsen som gerne vil stille op til bestyrelsen.
Følgende personer er på valg til bestyrelsen: Pia Hansen, Susanne Jonsson, Johnny Petersen.
Jan Vodstrup Nielsen, som træder ind i stedet for Lars Østergaard for den kommende 2-årig
periode.

8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Begge er for en etårig periode. Bestyrelsen indstiller af
Svend Erik Wilken stiller op som 1. suppleant og Vagn Søndergaard som 2. suppleant.

9.

Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg

10. Eventuelt
Bestyrelsen, d. 20. februar 2020
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Forslag
Fra Mogens Haugaard Kristensen
For mig personligt er det en voldsom ulempe når vi spiller turnering, at deltagere får lov til at køre i
golfvogne eller andet køretøj på banen nogen kører ud og ind mellem de gående spillere. Dette med
at køre vil vi nok se mere til i fremtiden. Jeg stiller derfor nedennævnte forslag til en ny lokalregel ved
klubbens turneringer på Solrød Golfbane.
Forslag
Golfspillere der under turneringer kører i golfvogne eller andet køretøj, skal altid holde sig mindst 20
meter bagved den bagerste gående golfspiller i turneringen.

Ovennævnte forslag bakkes ikke op af bestyrelse, da vi mener det er almen etikette på banen.
Forslaget er heller ikke bakket op af vores regeldommer, hvis konklusion er, at det ikke er en god ide
at indføre særlige lokalregler omkring opførsel, hvis man i praksis ikke har mulighed for at håndhæve
dem.
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Formandens beretning
Så er sæson 2019/20 ved at være slut. Vi kan se tilbage på en fin sæson, hvor vi har haft en
medlemstilgang, som vi i første omgang kan takke Flemming for. Ved afholdelsen af ”Golfens Dag”
tilbød Fleming nye medlemmer, et medlemskab for 3.000 for et kontingent 2019/20. Vi fik denne dag
30 nye medlemmer fordelt med 24 seniorer og 6 juniorer.
Endvidere var det igen en succes med afholdelse af Snus til golfen v/ ”Ældre Sagen” som også gav
flere nye medlemmer – stor tak til teamet omkring ”Ældresagen”.
Vores medlemstal for sæsonen gik fra 196 til 228, altså en medlemsfremgang på 32 medlemmer.
Vi har i årets løb afholdt mange turneringer, hvor der har været et vældigt flot fremmøde. Medlemmerne bakker altid op omkring de turneringer, vi afholder i klubben. Der er altid en god og hyggelig
stemning ved vores turneringer, hvor det sociale er i fokus.
Vi har som noget nyt forsøgt at afholde en åben turnering. Dette var dog ikke den store succes, for
der kom ikke så mange gæster udefra. Måske har bestyrelsen været for dårlig til at promovere
turneringen, hvem ved? Vi har endnu ikke fra bestyrelsen side taget beslutning om det er noget, vi
ønsker at gentage.
DGU har i år foretaget en ny raiting af vores bane, som trådte i kraft efter afholdelsen af vores
klubmesterskaber. Det har bevirket, at der er sket ændringer på hullernes sværhedsgrad
(handicapnøgle) og banens konverteringstabellerne.
Arbejdet i vores klub i klubberne går fint, vi har dog i år måtte konstatere, at Seniorklubben har
overhalet Herreklubben medlemsmæssigt. Hvilket kan hænge sammen med en meget høj gennemsnitsalder i vores klub, men måske også et ihærdigt arbejde for tovholderne i Seniorklubben.
En af de ting man altid kan være sikker på i Solrød Golfklub, det er, at når der skal bruges hjælp til
afholdelse af vores arrangementer eller arbejde i vores udvalg, så er der altid rigtig mange frivillige
hjælpere, som er parat til at gøre en kæmpe indsats, her kan nævnes
kaninmatcherne om torsdagen, afholdelse af regelkursus, arbejde med Ældre Sagen, vedligeholdelse
af vores hjemmeside, arbejde for klub i klubberne, afholdelse af regionsgolf, hjælp ved afholdelse
af vore turneringer, arbejdsweekend, administrativt arbejde i fritiden, udlandstur til Bulgaien,
deltagelse i arbejdet i klubhuset, i køkkenet.
Ja, jeg kunne blive ved - Der er utrolig mange hjælpsomme medlemmer, der får det hele til at køre i
Solrød Golfklub. MANGE TAK til jer der stiller trofast op.
Jeg vil vælge at se positivt på den kommende sæson. Vi vil fra bestyrelsens side fortsat arbejde på, at
vi kan trække nye medlemmer til vores klub. Det allervigtigste i vort arbejde skal være at vores
medlemmer har det godt og synes, at Solrød Golfklub er en hyggelig klub at være medlem af.
Du skal som medlem ikke være tilbageholdende overfor bestyrelsen med ønsker og tiltag, som vi skal
arbejde for. Kom endelig til os, når du har noget på hjertet. Så skal vi gøre hvad vi kan.
Til sidst vil jeg sige tusind tak til mine bestyrelseskollegaer. Tak for det kæmpe store frivilligt arbejde
og timer i lægger i bestyrelsesarbejdet. Og en tak til Kenneth for hans arbejde i bestyrelsen. Én af
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Kenneths opgaver har været dialogen med baneejeren omkring banen. Det har været en opgave han
har klaret fint, selvom opgaven ikke har været lige let at løse.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske jer alle en god golfsæson 2020/2021. Jeg ser
med glæde frem til den nye sæson. Og håber på jeres fortsatte opbakning i sæsonen der kommer og
tak året der er gået.

Samarbejdsudvalget
Der har været afholdt flere samarbejdsudvalgsmøder i årets løb, og der har været en god dialog med
baneejeren. I begyndelsen af sæsonen deltog Lars, Kenneth og Pia i samarbejdsudvalgsmøderne med
Flemming Hyveled og Judit. I løbet af sæsonen ændrede deltagelsen fra bestyrelsens side til kun at
være Kenneth og Pia, der deltog i møderne.
Som I nok allerede har læst i de referater, som ligger på hjemmesiden, så arbejder vi med en fælles
forståelse omkring banen og dens beskaffenhed. Vi imødekommer og viderebringer medlemmernes
frustrationer og ønsker omkring banens beskaffenhed til møderne. Det er desværre ikke altid, at vi
kan blive enige med baneejeren. Vi har som medlemmer ofte større krav og ønsker til banen, end det
som baneejeren vil levere.
Ved et af de sidste samarbejdsmøde, har vi ytret ønske omkring kontingentfastsættelse, så vi kunne
melde det ud inden årets udgang. Flemming Hyveled har ønsket at sætte kontingentet som nævnt i
vores dagsorden.
Der er bred enighed om, at vi skal arbejde for at få flere nye medlemmer til klubben. Både Flemming
og bestyrelsens vil fremadrettet arbejde for flere medlemmer til klubben. Vi håber, at vi fremadrettet
kan arbejde sammen omkring nye tiltag i året, der kommer. Samarbejdsudvalget vil forsætte den
gode dialog med baneejeren. Og håber på et godt samarbejde i den kommende sæson.

Juniorudvalg
Junior træning i 2019 har budt på en fast kerne af 8 -10 unge spillere, stort set lige mange drenge og
piger. Vi har haft fast junior træning hver onsdag fra kl. 17-18 fra april til oktober. Spillerne er
velkomne til at tage en ven med. Træningen er gratis. Jeg vil også gøre opmærksom på, at vi har et par
talenter, som jeg har valgt at sende videre til herreklubben, hvor de kan udvikle sig hurtigere.
Vi har også haft en stor DGU junior turnering med over 60 deltagere, som kørte lige
efter bogen. Stor tak til alle de frivillige medhjælpere.
Det kan godt være, at de store klubber har mange juniorer, men jeg synes, at vi har en kæmpe fordel i
ikke at være for mange. Det bliver mere personligt, og på den måde nemmere at skabe glæde og
motivation i at lykkes med en dejlig golfoplevelse.
Endvidere har vi afholdt Sjov Sommer. Det er en aktivitet i samarbejde med Solrød kommune, og det
holdes i juli måned for bosiddende skolebørn i kommunen.
Vejret var perfekt. Der mødte 23 håbefulde og entusiastiske børn frem. Tak de fire frivillige hjælpere
og for goodiebags fra DGU til alle børnene.
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Her er et uddrag af aktiviteterne på denne dag:
Fem timers børnevenlig golfundervisning, maskinfremvisning af greenkeeper Mads, banetur i golfvogn
af banerejer. Hyggelig frokost med pizza udbringning. Tak til børnene, som altid er positive og
smilende. Jeg er sikker på, at klubben får meget positiv omtale af dagen.

Dameklubben ”Solstrålerne”
I sæsonen 2019/2019 har der været 31 medlemmer af dameklubben ”Solstrålerne”
I den forgangne sæson har vi som altid afholdt en lille 9-hullersturnering den første tirsdag i hver
måned som afsluttes med fællesspisning og hygge. Käte skal have stor tak for maden til disse aftner.
Årets weekendtur gik igen til Falster, hvor 20 af dameklubbens medlemmer overnattede på det
hyggelige Liselund Hotel. Vi spillede Golfklubben Storstrømmens og Falster Golfklubs baner. Det var
som altid en hyggelig tur og det er allerede nu besluttet at 20/21 sæsonens tur finder sted i
weekenden 29. og 30. august 2020.
Dameklubben anbefaler som altid alle nye kvindelige medlemmer med et registreret spillehandicap at
melde sig ind i dameklubben. Det er en god mulighed for at få et godt netværk, hvor man finder andre
kvinder at spille med.

Pink Cup:
Dameklubben Solstrålerne står hvert år som arrangør af Pink Cup, som er en turnering, hvor der
samles ind til bekæmpelse af brystkræft. Pink Cup blev i sæsonen afholdt lørdag d. 22. juni, hvor 59
deltagere indsamlede kr. 35.278,- svarende til kr. 1.260,- pr. spillende dame. Dette resultat rakte til,
at vinderen af A-rækken Susanne Jonsson og B-rækken Charlotte Rose skulle deltage i den
landsdækkende finale i Aabenraa. Finalen blev spillet i silende regn og på trods af dette sluttede
holdet lige udenfor præmierækken – men i den individuelle række fik Susanne en flot 3. plads.
På landsplan blev 2,8 millioner kroner samlet ind til brystkræftsagen i Pink Cup 2019. Der skal derfor
lyde en stor tak til alle som har ydet et bidrag enten i form af en sponsor gave eller på anden måde
har støttet Pink Cup og brystkræftsagen.
Herreklubben Solrødderne
I de forgangne år har Herreklubben været den største klub i klubben, der har spillet søndag i den
mørke tid og mandag eftermiddag i den lyse tid.
Der har været et meget mindre fremmøde end sædvanligt, hvilket skyldes at flere
og flere ikke kan nå at komme om eftermiddagen og andre spiller individuelt, uden om
Herreklubben. - Med andre ord, er opbakningen omkring Herreklubbens faste spilletidspunkter været
dalende og kun ved de afholdte ”Fællessamlinger” med efterfølgende spisning, har der været et
større fremmøde.
Der har været en fin opbakning omkring de ture, vi har arrangeret til andre klubber.
Vi har besøgt Maribo Sø og Falster Golfklub, ligesom der har været en tur til Korsør.
Ligeledes havde herrerne en tur til Wittsjö og Perstorp i Sverige med mange deltagere.
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Dette har fået bestyrelsen til at overveje andre spilletidspunkter eller tiltag, til at samle
medlemmerne. Eller måske at nedlægge Herreklubben og i stedet bare have en fast spilledag og så
kalde det f.eks. Mandagsklubben eller Torsdagsklubben - afhængig af hvilken dag der vælges.
Her vil Solcuppen stadig kunne fortsætte, og andre fælles arrangementer også.
Den årlige Sommerturnering med efterfølgende ”klubfest” forløb rigtig godt og blev igen en stor
succes – med knap 70 deltagere. Herreklubben ønsker dog en hjælpende hånd med dette
arrangement fremover. Da det er et stort arbejde.
Her inden sæsonen rigtigt går i gang, vil bestyrelsesmedlemmerne i herreklubben overveje fremtiden
og hvilke muligheder, vi har… Så fremover bliver Herreklubben Solrødderne måske ikke den største
klub i klubben. Men den overlever og fortsætter, måske bare for nedsat kraft.
Vi må tage hensyn til medlemsflugt og faldende interesse og finde en passende form
der kan fastholde dem, der stadig ønsker at deltage og ligesådan ”samle” nye medlemmer
op og tilbyde et fælleskab omkring herregolf. Dette er en af Herreklubbens allerstørste succeser og et
stærkt argument for at fortsætte på den ene eller anden måde.

Seniorklubben Oldboys/-Girls”
Efter en livslang indsats fra OLE & OLE, føres seniorklubben nu videre af Johnny og Kate godt hjulpet
af Vagn og Lisbeth og ingen mindre end Jan Garmund.
Det har været et forrygende år. Solen har skinnet stort set hver onsdag, og fremmødet har været
enormt. Vi er i dag 54 medlemmer og fremmødet om onsdagene ligger i snit, over 40, selv i de kolde
vintermåneder har der været omkring 20 deltagere.
Der bliver hygget og snakket, men også spillet seriøs golf for der er som regel STORE præmier på spil.
Den sidste onsdag i måneden afsluttes der med smørrebrød, og en bestilling på 120 stykker er ikke
unormalt.
To gange, én i starten og én i slutningen af sommersæsonen, har vi besøgt Sandager Golf i Dianalund,
som desværre nu er lukket (håber ikke det er vores skyld) med stor succes. Der blev spillet god golf,
vejret var perfekt, begge gange. Der var naturligvis store præmier og anden gang havde baneejeren
sågar sat en uges ophold i hans ferielejlighed i Alicante på spil, for nærmest hullet på hul 1, nævner
ikke her, hvem der vandt, men det var ikke mig vel, Jan. Efter spillet havde vi fået en stor grill stillet til
rådighed og dejlig mad blev konsumeret med velbehag. To rigtig dejlige dage, og til yderst rimelige
priser. Der bliver stadig spillet om onsdagen, og vi glæder os til sæsonen går rigtig i gang d.1. april.

Begynderudvalget
”Snus til Golfen”
Igen i år var der arrangeret ”snus til golfen” i samarbejde med Ældre Sagen, der var 15 tilmeldte.
11 deltagere meldte sig derefter ind i klubben. Det er dejligt at møde deltagerne på banen. De nyder
det rigtig.
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Tak for hjælpen til Poul Kronvold, Vagn Søndergaard, Jan Garmund og Simon Holmes, som var
medvirkende til at gøre det til endnu en succes. Også en stor tak til Flemming og Mads som gjorde det
muligt at gennemføre. Vi prøver igen i kommende sæson, og der er i skrivende stund allerede 9
tilmeldte.
Genoptræningscentret i Solrød.
Vi har i år, i samarbejde med Solrød kommunes genoptræningscenter, gennemført 4 seancer af 2
timers varighed. Det er for klienter som af den ene eller anden årsag gennemgår et genoptræningsforløb. Det er mest ment, som en teaser for at se, hvad der findes af motionsformer, som er
overkommelige, ren fysisk. Det har indtil videre ikke givet medlemmer direkte, men måske er kimen
lagt til et senere medlemskab. Vi har under alle omstændigheder fået stor ros af både klienter og
personale. Også det forsætter vi med.
Begynderaftener
Der har været afholdt begynderaftener gennem hel sæsonen, hver torsdag aften kl. 17.30-20.
Der er gratis træning med Simon fra kl. 17.30 – 18.
Vi har i den forgange sæson har stor hjælp at benytte et fint elektronisk tilmeldingssystem,
(geckoevent.dk) til at registrere antallet af deltagere til klubbens begynderaftener.
Tilmeldingen foregår på vores hjemmesiden under begynderinformation. Det har været langt
nemmere at se, hvor mange hjælpere, der skulle møde op for gennemføre begynderaftenen.
En stor tak til Svend Erik Wilken, Villy K. Hansen og Jørn Thenning Andersen for deres store indsats
med at få afviklet disse aftener. Den sidste torsdag i måneden har der været fællesspisning efter
spillet. Der har i snit været 4 – 8 spillere pr. gang

Regel- og handicapudvalget
Så fik vi overstået den første sæson, hvor vi skulle spille efter mange ændrede og helt nye
golfregler. I Solrød var vi godt forberedt, da de fleste af vores medlemmer nåede at
deltage på de kurser, vi afholdt forud for sæsonstart.
Vi har også afholdt opfølgningskurser i maj og juni, og igen med godt fremmøde. Det er mit indtryk, at
der generelt er taget godt imod de forskellige regelændringer, selv om der selvfølgelig har været en
hel del man lige har skullet vænne sig til.
På handicapområdet var det tanken, at vi i Danmark pr. 1. januar i år skulle være overgået til det nye
World Handicap System (WHS). Men af forskellige årsager har DGU besluttet at udskyde overgangen
til 1. januar 2021. Man kan læse meget mere om baggrunden for denne beslutning på Dansk Golf
Unions hjemmeside, ligesom der er god information at hente om selve det nye system.
Kort fortalt vil det fremover blive sådan, at handicap løbende udregnes som et gennemsnit af de 8
bedste ud af de seneste 20 scores. For at handicappet kan blive så retvisende som muligt, er det
meget vigtigt, at der er mange – og ikke alt for gamle - scores til rådighed for udregningen. Så man
skal altså allerede fra nu af registrere så mange scores som overhovedet muligt - gode såvel som
dårlige - også fra private runder - og også fra 9 hullers runder.
Når tiden nærmer sig vil der komme mere informationsmateriale fra DGU, ligesom vi
naturligvis vil afholde interne kurser i klubben.

Solrød Golfklub Formandens beretning 2019

7

Regionsgolf
Klubben har igen deltaget i den landsdækkende turnering. Holdkaptajnerne har også i den forgangne været
på overarbejde med at få skaffet kvindelige spillere til alle kampene.
Det blev som sædvanligt til mange gode oplevelser på såvel hjemmebane som udebane.
IT Udvalget
Svend Erik Wilken har gennem hele sæsonen været tovholder på klubbens hjemmeside. 1000 tak for
det.
Turneringsudvalg
I sæsonen 2019/20 afviklede klubben inklusive klubmesterskaberne 10 turneringer alle med et flot
deltagere antal.
Som noget nyt lavede vi en turnering med navnet Solrød Open – som navnet indikere kunne
medlemmer fra andre klubber deltage. Men på trods af et stort arbejde fra turneringsudvalgets side
var der ikke mange gæster udefra til denne turnering. Kenneth skal have stor tak for at frembringe de
meget flotte sponsoreret præmier fra TLP Golf, Golfshoppen.com. Herudover sponserede CCtravel et
rejsegavekort.

Året klubmestre blev: Damer: Anne Eggum, Herre: Per Chr. Nielsen, Senior: Raymond Ruru, Junior:
Xander Rønn Christensen. Alle blev fejret ved en sammenkomst om eftermiddagen på finaledagen
med et glas bobler. Tillykke til alle mestrene.
Bestyrelsen har bestemt, at der til de kommende klubmesterskaber i 2020 vil blive indkøbt nye
pokaler, så klubmestrene igen kan få indgraveret deres navn i den respektive pokal.
Turneringsudvalget vil gerne sige en stor tak til de mange trofaste medlemmer, som stiller op hver
gang, vi har en turnering og bidrager med højt humør til den gode stemning, vi altid har i Solrød
golfklub. Der skal lyde en særlig tak til de medlemmer, som har stået for det store arbejde med at
arrangere turneringerne og at lave maden til vores fællesspisning efter turneringerne.

Baneudvalget 2019
Der blev igen afholdt en succesfuld arbejdsdag på Golfens dag d. 28. april, hvor Kenneth i samarbejde
med Flemming havde overblik over, hvilke mindre reparationer, malerarbejder m.m. der blev udført
denne dag.
Kenneth, som har været tovholder for baneudvalget, har kæmpet en kamp i løbet af året for at rykke
for de forhold som ikke levede op til vores forventninger.
Pr. 1. oktober blev banens rating ændret – nogle medlemmer mistede et slag og andre fik flere. Der
er i samme forbindelse udarbejdet en ny baneguide. Flemming har lovet, at der kommer nye skilte
ved alle udslagsstederne.
Sponsorudvalget
Kenneth skal have stor tak for sin indsats med at finde diverse sponsorater til Solrød Open.
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Tak til TLP-golf for igen at have sponserede en del af turneringspræmier i form af gavekort i den
forgange sæson. Hvilket vi også har fået oplyst at de vil for den nye sæson.
Udover TLP Golf er Poul Holm Sport altid parat med sponsorgaver vil diverse aktiviteter.

Kontingenter 2020/2021
(Indskud for nyindmeldte medlemmer er suspenderet jf. aftale med baneejer og bestyrelse)
Der skal sættes nyt kontingent for næste sæson. Og når vi holder os til aftalen af 31.10.2006, så skal
den fastsættes efter forbrugerprisindekset i det foregående kalenderårs januar. Her tager vi
udgangspunkt i tallet fra 01.01.2006, som nu er ændret fra (basisår) 2000=100 til 2015=100, hvorfor
udgangspunkt pr. 01.01.2006 er 84,2. Forbrugerprisindekset pr. 01.01.2020 er 103,0
Kontingentet som følger:
Ved aftalens indgåelse årskontingent, reguleret jf. forbrugerprisindeks,.
Aktive Junior

1.125 reguleret jf. ovennævnte 1.376,18 afrund 1.375

Aktive ungsenior

2.250 reguleret jf. ovennævnte 2.752,37 afrund 2.750

Aktive hverdag

3.500 reguleret jf. ovennævnte 4.281,47 afrund 4.300

Fuldtid

4,500 reguleret jf. ovennævnte 5.504,75 afrund 5.500

Passivt medlemskab, uforandret

590

Regnskab og budget
Bestyrelsen kan fremlægge et regnskab for 2019 udvisende et underskud på Tkr. 8 mod et oprindeligt
budgetteret balance-regnskab.
Budget for 2019 blev fremlagt på Generalforsamlingen i marts 2019 og udviste et balance-budget.
Budgettet var beregnet ud fra et forventet medlemstal på 205 medlemmer i sæsonen.
Vi har i sæsonen 2019/20 haft en relativ stor medlemstilgang og en meget beskeden afgang af
medlemmer. I skrivende stund er vi således 229 medlemmer, hvor vi på samme tid sidste år var 207
medlemmer; vi har således en nettotilgang på 22 medlemmer, hvilket i stor udstrækning skyldes
baneejerens tilbud om tegning af fultidsmedlemskab på Golfens Dag til en meget attraktiv pris.
I forhold til tidligere år har vi i år i forbindelse med vore interne turneringer og arrangementer til forskel
fra sidste år indkøbt bespisningen udefra. Dette har naturligvis betydet at vores interne
turneringsregnskab ikke som sidste år bidrager med så stort et positivt resultat til klubbens drift. For
sæsonen 2019/2020 udviser vores interne turneringsregnskab et overskud på T. kr. 11 mod T. kr. 34 i
sidste sæson. Årsagen til denne ændring skyldes at der i bestyrelsen er enighed om at vi fremfor
økonomisk vinding skal tilgodese vores medlemmer og sørge for at interne turneringer og arrangementer
afvikles til størst mulig tilfredshed for alle. Dette ændrer imidlertid ikke på at vi ved afvikling af vores
interne turneringer, som tidligere, har nydt godt at de frivillige kræfter der stiller op og hjælper til med
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afvikling. Det er dejligt at vi kan bevare den store tilslutning til vores interne turneringer og arrangementer
og en stor tak til de der i løbet af året har tilbudt og assisteret med bespisning.
Vores regnskab for 2019 kan i hovedpunkter opstilles som følger:
Dkr.
Indtægter kontingent
Indtægter interne turneringer/lotteri
Andre driftsindtægter

966.681
90.351
3.715

Samlede indtægter

1.060.747

Leje af golfbane
Udgifter interne turnering/lotteri
Andre eksterne omkostninger
Finansielle indtægter/omkostninger(-)

- 867.889
- 79.371
- 121.977
65

Samlede udgifter

- 1.069.302

Årets resultat

- 8.425

Egenkapital
223.906
For de der ønsker en detaljering af de enkelte omkostninger henvises til det reviderede regnskab, der
ligger til godkendelse på Generalforsamlingen.
For sæsonen 2020/2021 har vi i Bestyrelsen udarbejdet et budget udvisende et underskud på
T. kr. 31.
Budget – kontingentindtægter og baneleje
Medlemskategori
Juniorer
Ung seniorer
Hverdagsmedlemmer
Fuldtidsmedlemmer
Passive
I alt

Antal
7
0
28
160
5

Kontingent
1.375
2.750
4.300
5.500
590

200

Indtægt
9.625
0
120.400
880.000
2.950

Baneleje
8.662,50
0,00
108.360,00
792.000,00
1.475,00

1.012.975

910.497,50
Dkr.

Indtægter kontingent
Indtægter interne turneringer/lotteri
Andre driftsindtægter
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Samlede indtægter

1.087.475

Leje af golfbane
Udgifter interne turnering/lotteri
Andre eksterne omkostninger
Finansielle indtægter/omkostninger(-)

- 910.498
- 86.150
- 122.000
0

Samlede udgifter
Budgetteret resultat

- 1.118.648
- 31.172

Forudsætninger:
Kontingentindtægt og afregning af baneleje er baseret på et skønnet medlemsantal.
Vi er per dags dato 229 medlemmer men vi er i bestyrelsen vidende om flere medlemmers skifte til andre
klubber og er realistiske og antager at vi formentlig i tillæg til de allerede kendte, mister yderligere et antal
medlemmer og at disse ikke vil kunne inddækkes af eventuelle nye medlemmer.
Der er i budgetteret kalkuleret med en netto medlemsafgang på 29 medlemmer.
Budgetposten andre eksterne omkostninger, Tkr. 122 indeholder følgende væsentlige poster:
•
•
•
•
•
•

Tkr. 32 - Kontingent Dansk Golf Union
Tkr. 18 - Revision
Tkr. 18 – Golf Box & E-conomics
Tkr. 16 – Landsdækkende turnering Regionsgolf
Tkr. 15 – Junior- & voksenaktiviteter samt Pro-træning
Tkr. 08 – Udvalgstur og bestyrelsesomkostninger

Der er i budgettet indregnet en medlemsbetaling på i alt Tkr. 72 dækkende deltagelse i interne
turneringer, og en udgift i samme forbindelse på Tkr. 86. Der er således budgetteret med et underskud på
disse aktiviteter på T. kr. 14.

Solrød Golfklub Formandens beretning 2019

11

