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                               Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Solrød Golfklub 
 

fredag den 26. marts 2021 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:  
 Ingen indkomne forslag 
  

6. Forslag fra bestyrelsen:  
   Langdistance medlemskab 
   I sæson 2021/2022 vil vi som en forsøgsordning tilbyde følgende: 
   Solrød Golfklub ønsker at udbyde langdistance medlemskab, hvis man bor 50 km eller mere 
   fra Solrød Golfklub.                                        
   Et langdistance medlem skal være fuldgyldigt medlem i en anden dansk klub og have denne   
   Som hjemmeklub. 

Prisen vil være 2.750 kr. Langdistance medlemmer må gerne deltage i klubbens turneringer, 
dog ikke i klubmesterskabet og regionsgolf.  
Det indstilles til at generalforsamlingen stemmer om: 

at Solrød Golfklub kan udbyde langdistancemedlemskab. Pris 2750 kr. 
 
Ny aldersgrænse for unge seniorer 
I sæson 2021/2022 vil vi som en forsøgsordning tilbyde følgende: 
Bestyrelsen ønsker at ændre aldersgrænsen for Ung seniorer fra de nuværende 21 til 24 år.  
Dette tiltag ønsker bestyrelsen, så vi kan fastholde de unge og måske tiltrække andre unge, 
idet de kan komme til at spille golf for en billigere kontingent. Det skal ses i lyset af, at de unge 
studerer længere og kommer senere i gang med at et fast arbejde, med løn. 
Det indstilles til at generalforsamlingen stemmer om: 

at aldersgrænsen for unge seniorer ændres fra 21 til 24 år.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal efter tur vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for den 
fulde periode på 3 år, på valg er Helen Henriksen og Johnny Petersen. 
     

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

9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg  
 

10. Eventuelt   
Bestyrelsen, d. 11. marts 2021 
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Formandens beretning 
Sæson 2020/21 er ved at være slut, og det føles som om den aldrig helt har været startet op. Det har 
været en utrolig anderledes sæson, hvilket skyldes Covid19, som har hængt over os næsten hele 
sæsonen. Vi har måtte aflyse mange turneringer, og det har været ærgerligt, at vi ikke har kunne 
afholde de arrangementer, vi havde indbudt til. Blandt andet måtte vi aflyse en bio tur, hvor der var 
rigtig mange tilmeldinger. Men vi må håbe, at vi snart kan komme i gang, og i skrivende stund vides 
det heller ikke, om vi må afholde denne generalforsamling, grundet forsamlingsforbuddet. 
Vi har også haft en ny udfordring, i det Simon Holmes valgte at flytte klub til Vallø. Simon har jo været 
i klubben, så længe jeg kan mindes. Simon Holmes har været et aktiv, der altid har stået til rådighed. 
Nu går vi en ny tid i møde, i det vi har lavet en aftale med Mads Møller Nielsen, en ung mand på 33 år, 
som har spillet golf siden 2003. Mads Møller Nielsen er uddannet på Oure Golf Academy og har 
sidenhen arbejdet i flere golfklubber i Danmark. Derudover er Mads uddannet som politibetjent og 
arbejder i Næstved. Mads har takket ja til at være vores nye træner. Så et stort velkommen til Mads. 
 
Igen i år har vi haft en mindre medlemstilgang, som vi i første omgang kan takke Flemming for.  
Ved afholdelsen af ”Golfens Dag” tilbød Flemming nye medlemmer, et medlemskab for 3.000 for et 
kontingent 2020/21. Vi fik denne dag 18 nye medlemmer. Igen i år var det en succes med afholdelse 
af ”Snus til golfen” med Ældre Sagen som også gav flere nye medlemmer – stor tak til teamet omkring 
”Snus til golfen”.  
Vores medlemstal for sæsonen er gået fra 228 til 240, altså en netto fremgang på 12 medlemmer. Det 
virker ikke af så mange, men der har også være en del, der har valgt andre klubber. Så vi er i 
bestyrelsen glade for en tilgang og ikke en nedgang. 
 
Arbejdet i vores klub i klubberne går fint. Seniorklubben er klart den største klub, som hygger sig hver 
onsdag formiddag, men der udvises også et ihærdigt arbejde fra tovholderne i Seniorklubben. Dame- 
og herreklubben, kan vi håbe på, kommer lidt bedre i gang i 2021. Vi har jo fået flere juniorer, så der 
arbejders også for, at de skal føle sig godt tilpas i Solrød Golfklub. 
 
Under alle omstændigheder, så kan man være sikker på, at når der skal bruges hjælp til afholdelse af 
vores arrangementer eller arbejde i alle vores udvalg, så er der altid rigtig mange frivillige hjælpere, 
som er parat til at gøre en stor 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, deltagelse i arbejdet i klubhuset, i køkkenet m.m. 
Ja, jeg ved, at jeg skriver det hvert år, men det er så utroligt at der er så mange hjælpsomme 
medlemmer, og det er bare så vigtigt - det får det hele til at køre i Solrød Golfklub.  
MANGE TAK til jer der stiller trofast op. 
 
Jeg ser frem til den kommende sæson. Det kan kun gå fremad, og 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, og man kan mærke 
at det sociale er i højsædet. Har du noget du gerne vil drøfte med bestyrelsen, så kom endelig til os. 
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Til sidst vil jeg sige tusind tak til mine bestyrelseskollegaer. Tak for det kæmpestore frivillige arbejde 
og de timer i lægger i bestyrelsesarbejdet.  
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske jer alle en god golfsæson 2021/2022. Jeg ser 
med glæde frem til den nye sæson. Og håber på jeres fortsatte opbakning i sæsonen der kommer og 
tak for året der er gået.  
Pia Hansen, Formand 
 
Samarbejdsudvalget 
Der har kun været afholdt et par møder i samarbejdsudvalget i årets løb, og det har været på grund af 
corona, men der har været en god dialog med baneejeren. I udvalget har deltaget, Johnny, Jan V. og 
Pia i samarbejdsudvalgsmøderne med Flemming Hyveled. I forbindelse med corona har vi ad hoc 
været i dialog og samarbejdet med Flemming omkring oplysninger og håndtering af de regler, som 
DGU har fremsat. 
 
I udvalget arbejder vi på bl.a. en fælles forståelse omkring banen og dens beskaffenhed. Vi imøde-
kommer og viderebringer medlemmernes ønsker omkring banens beskaffenhed til møderne. Det er 
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. 
 
Vi taler også kontingent og medlemskaber, og igen i år har det været muligt at melde sig ind i vinter til 
den pris, som vi andre skal betale i det nye år. Så har et nyt medlem haft mulighed for at spille gratis i 
vinteren. Der er også taget beslutning om at lave et overdækket udslagsområdet, dette arbejde pågår.  
Der er taget beslutning om, at vi kan ændre i vores kontingentformer, idet vores unge seniorer kan 
spille til det 24. år, til en lavere takst. Og man vil indføre langdistancemedlemskab, begge kontingent-
former er som forslag til dette års generalforsamling.  Der aftales også omkring arbejdsweekend.  
 
Samarbejdsudvalget vil forsætte den gode dialog med baneejeren. Og håber på et godt samarbejde i 
den kommende sæson. 
Pia Hansen 
 
Baneudvalget 
I en lettere amputeret sæson, hvor der trods alt er blevet spillet en del golf, er det alligevel lykkedes 
for baneudvalget i samarbejde med Flemming Hyveled at få lavet lidt forbedringer hist og her. 
Bunkerne fik i løbet af sommeren en ordentlig omgang ukrudtsrydning og lidt frisk sand, terrasserne 
blev smukkeseret, de hvide pæle blev rettet til og flyttet hvor det var nødvendigt, skoven mellem hul 
9 og 17 blev lavet til ”strafområde” ved hjælp af røde pæle, flere teesteder blev lukket for vinteren og 
bliver rettet op, når vi får varmen igen, Pavillonen fik repareret understellet, og ikke mindst blev 
overdækningen af drivingrange påbegyndt og vil være færdig til sæsonstart. 
Vi er fortløbende i god kommunikation med baneejeren, og der er planer om yderligere arbejdsdage, 
Nye ideer og hjælp modtages gerne. 
Tak for i år 
Jan G. og Johnny 
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Dameklubben ”Solstrålerne” 
I sæsonen 20/21 faldt medlemstallet af dameklubben ”Solstrålerne” til 19. 
På grund af mange corona restriktioner og på et tidspunkt, lukning af banen, blev der ikke gennemført 
ret mange månedsturneringer med efterfølgende spisning og det var heller ikke muligt at mødes om 
tirsdagen 
Årets weekendtur blev dog gennemført og gik igen til Falster, hvor 11 af dameklubbens medlemmer 
overnattede på Hotel Falster. Vi spillede Golfklubben Storstrømmens og Maribo Sø Golfklubs baner. 
Det var som altid en hyggelig tur og det er allerede nu besluttet at 21/22 sæsonens tur finder sted i 
weekenden 4. og 5. september 2021. 
Nytårskuren satte coronaen desværre også en stopper for. Vi håber at indhente en stor del af det 
sociale samvær i kommende sæson. 
Alle damer med handicap, der er mindre end 54 er velkommen, som medlemmer af dameklubben. 
Pink Cup: 
Pandemien kunne heldigvis ikke sætte en stopper for Solstrålernes afvikling af Pink Cup. På trods af at 
arrangementet blev afviklet senere end planlagt, lykkedes det alligevel dameklubben at samle kr. 
31.733. Solrød var dermed kvalificeret til at deltage i Landsfinalen, idet vi var blandt de klubber, der 
havde indsamlet det største beløb i forhold til antal deltagende damer.  
Susanne Jonsson og Yan Geng som vandt henholdsvis A- og B-rækken måtte kigge langt efter Pink Cup 
landsfinalen som desværre blev aflyst.  
 
Herreklubben Solrødderne 
Som resten af vores samfund, har også Solrødderne været voldsomt påvirket af Covid-19 situationen. 
Mange medlemmer har slet ikke spillet eller har kun spillet med et par faste makkere andre dage end 
herreklubbens dage. 
Nogle har slet ikke vist sig på golfbanen af frygt for at blive smittet eller smitte dem derhjemme, 
der har derfor været et meget beskedent fremmøde til de faste herredage. 
Kun de allermest hardcore-spillere har spillet fast. 
Først d. 5. juni kunne vi afholde en Opstarts-turnering med fællesspisning. 
Derefter har der dog været afholdt 3 – 4 herreturneringer med et fremmøde med 10-20 deltagere, 
som er blevet afsluttet med fællesspisning. 
I begyndelsen af august var vi på en fællestur til Møn Golf Center, og her blev alle forholdsregler mht. 
til afstand, mundbind og afspritning overholdt. 
I vores lille frivillige bestyrelse har der været nogle rokeringer. Jan Ellebirke er nu kasserer for 
herreklubben. 
Pga. alle forhindringer med at komme i gang med at afholde fælles herredage, har herreklubbens 
kontingent til tur og præmier været nedsat til 250 kr.  
Som det ser ud i dag, tror vi på at Herreklubben Solrødderne nok skal klare sig igennem, måske med 
færre medlemmer end tidligere. Nogle er faldet fra, men der kommer altid nye medlemmer til. 
 
Seniorklubben 
Igen, på trods af corona, har vi haft en bragende sæson, 54 medlemmer har nydt godt af, at vi dog 
kunne komme i gang i juni. 
Onsdagene har kørt med et mødetal omkring de 40, måske lidt flere de dage der var spisning ;) 
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Vi har også været på et par udflugter. Pyrus i Ølstykke lagde bane og spisefaciliteter til den ene gang, 
pragtfuldt vejr, super mad (medbragt fra Johnny&Käte’s køkken), banen knap så spændende, men en 
dejlig dag var det. 
Albertslund lukkede banen et par timer for os, på den næste tur, her må banen fremhæves som 
meget velholdt, igen dejligt vejr og dejlig (j&k) mad. Super oplevelse, til begge arrangementer var 
præmierne naturligvis ekstraordinære, og ikke blot ”store” som i hverdagen. Der deltog et godt stykke 
over de 30, til hver tur. 
Tak til alle hjælperne, og tak til alle ”de gamle ” for jeres gode humør og delvis pæne opførsel.  

Ungdomsklubben (team Youngster’s) 
Vi har haft et rigtig godt år med juniorerne, som for nuværende er oppe på 16 medlemmer. Der 
mødte i gennemsnit 10-12 op hver onsdag til vores fællestræning, og det samme til de arrangerede 
månedlige lørdagsturneringer, til turneringerne var der efterfølgende spisning og præmieuddeling, og 
det faldt i god jord hos de unge. 
Det er en god homogen flok af glade og positive søde unge mennesker, som trænerteamet glæder sig 
til at komme på græs med igen, i den nye sæson. 
Vi har måttet sige farvel til Protræner Simon, som gjorde et stort arbejde, det på trods, glæder vi os til 
at byde vores nye protræner Mads, velkommen. 
Corona har drillet os lidt her i vinter, hvor vi har måttet aflyse de seneste lørdagsturneringer, men vi 
tror på at vi kan fuldføre næste sæson, uden for mange indblandinger fra den side. 
På det nye teams vegne (Ulrik, Jan G., træner Mads og Johnny) 
 
”Snus til golfen” 
Lidt senere end vi plejer, gennemførte vi igen et ” Snus til golfen ” arrangement. 
16 personer tilmeldte sig og gennemførte, hvoraf de ti nu er medlemmer i klubben. Det kalder jeg 
”succes” 
Næsten som vanligt kunne der ikke klages over vejret, og snakken, til den efterfølgende kaffe og ikke 
at forglemme ”Dagmartærte”, gik lystigt og stemningen folk iblandt var rigtig god.  
Der var lutter rosende ord til vores afslutning, også fra dem som ikke meldte sig ind. 
Jeg skal lige hilse teamet (Vagn Søndergaard, Poul Kronvold, Jan Garmund og Simon Pro) og sige at vi 
efterhånden er ret kendte i Ældresagen Solrød for vores fine arrangement, og at de beder os nådigt 
om at forsætte i det nye år, hvilket vi så gør. 
De indledende hverveøvelser er i gang, og vi regner med at starte op først i maj. 
 
Begynderudvalget 
Begynderaftener 
Også begynderaftener torsdag aften fra kl. 17.30 -20 kom senere i gang pga. Coronaen end ellers.  
Den gratis træning med Simon fra kl. 17.30 – 18, gav også lidt udfordringer på driving range, idet vi 
skulle overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer 
Vi har i den forgange sæson benyttet et nyt elektronisk tilmeldingssystem, HOLDSPORT til at 
registrere antallet af såvel deltagere som hjælpere til klubbens begynderaftener. Det har været en 
stor hjælp at benytte dette system. 
. 
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En stor tak til Simon Holmes, Svend Erik Wilkens, Villy K. Hansen, Jan Ellebirke og Jørn Thenning 
Andersen for deres store indsats med at få afviklet disse aftener. Da det endelig blev muligt, har der 
været fællesspisning efter spillet den sidste torsdag i måneden. Der har i snit været 8 – 10 spillere pr. 
gang. 
 
Svend Erik Wilkens og Jan Ellebirke nåede i efteråret at deltage i et begynderkursus under DGU for at 
få inspiration til forbedring og udvikling af arbejdet med klubbens nybegyndere. De nye tiltag vil ske i 
et tæt samarbejde med klubben nye PRO-træner Mads Møller Nielsen.  
 
Regel- og handicapudvalget 
På regelområdet er der ikke så meget at berette. Vi har nu spillet efter de "nye" regler i over 2 år, og 
de fleste har vænnet sig til det. Vi prøver stadig at afholde regelkurser efter behov, både for 
begyndere og andre interesserede, men på grund af restriktioner har vi måttet aflyse nogle af de 
planlagte kurser. Heldigvis har DGU meget godt undervisningsmateriale på deres hjemmeside, så der 
er gode muligheder for selvstudium. Derudover er vi selvfølgelig altid til rådighed for spørgsmål, f.eks. 
gennem funktionen "Spørg en dommer", som du kan finde under hovedmenuen "Banen" på vores 
hjemmeside. 
På handicapområdet skulle vi jo forberede os på det helt nye reglement som trådte i kraft pr. 1. 
januar 2021. Derfor var Johnny P. og Søren B. tilmeldt seminar hos DGU i Idrættens Hus i juni måned, 
og det endte med at blive afviklet som et såkaldt webinar. På trods af visse tekniske udfordringer fik vi 
et godt udbytte af dagen, og vi glædede os til at formidle vores nye viden til medlemmerne ved et 
eller flere kurser i efteråret. Men også her kom der restriktioner i vejen. På dette område har DGU 
dog også rigtig god information på deres hjemmeside, og Golf Box har mange gode funktioner til at 
illustrere hvordan de nye beregninger foregår. Så foreløbig er overgangen gået uden de helt store 
problemer. 
Vi glæder os til den kommende sæson og håber at det snart igen bliver muligt at afholde kurser på 
mere normal vis. 
 
Regionsgolf 
På trods af at flere medlemmer, der havde været bærende kræfter på nogle af vores Regionsgolfs 
hold, havde skiftet til andre klubber, lykkedes det at få fem hold med i turneringen 2020. 
En del kampe blev dog ikke spillet pga. Covid restriktionerne.  
 
Det var et B-hold, et C hold, et Veteran C hold og to Super Veteran hold C + D. 
Alle hold med "gamle stabile kræfter" som Holdkaptajner. 
Nogle af holdene formåede minsandten også at spille træningskampe indbyrdes eller som B 7 holdet, 
der både nåede at spille en ude og hjemmekamp mod Albertslund. 
B-holdet nåede slutspillet, men tabte desværre den første kamp. De øvrige hold formåede ikke at 
spille sig videre til slutspillet, men lysten til at spille fejlede bestemt ikke noget.  
 
Da vores klub har en overvægt af + 60 årige, er der altid stor søgning og lyst til at komme med på  
Superveteran holdene, og her er der kamp om pladserne. 
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Hvilket jo desværre betyder, at ikke alle kan spille alle kampe. 
Men vi glæder os til næste sæson, der spilles på trods af Covid-19 og den indflydelse det selvfølgelig 
medfører. 
 
IT Udvalget 
Svend Wilkens har gennem hele sæsonen været tovholder på klubbens hjemmeside. 1000 tak for det. 
 
Turneringsudvalget. 
I sæsonen 2020/21 afviklede klubben inklusive klubmesterskaberne 6 turneringer alle med et flot 
deltagerantal. Desværre har vi, grundet corona situationen, været nødsaget til at aflyse 4 ellers 
planlagte turneringer. Årets klubmestre blev: Damer: Pia Hansen, Herre: Robert Kristensen, Senior: 
Per Chr. Nielsen, Junior: Daniel Kragh. Alle blev fejret ved en sammenkomst om eftermiddagen på 
finaledagen med et glas bobler. Stort tillykke til mestrene.  
Turneringsudvalget vil gerne sige 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 Golf. Der skal 
også lyde en særlig tak til de medlemmer, som har stået for det store arbejde med at arrangere 
turneringerne og lave maden til vores fællesspisning efter turneringerne. Vi må indrømme, at vi har 
været noget udfordret gennem året, men med stor fælles hjælp er det hele lykkedes.  
 
Sponsorudvalget 
Igen i år skal vi takke alle vores gode sponsorer. Vi har aftale med TLP Golf om præmier til vores 
turneringer, både dem i klub regi, men også når klub-i-klubberne har arrangementer. Vi har også 
glæde af lokale forretninger som velvilligt bidrager til vores turneringer og herunder en stor tak til de 
klubmedlemmer som energisk hjælper med hertil. Stor tak til alle de medlemmer som på vores 
turneringsdage bidrager til vores lotteri, som jo er med til at der altid er flotte præmier og mange 
klappepræmier.  
 
Kontingentet 2021 er som følger: 

Ved aftalens indgåelse årskontingent, reguleret jf. forbrugerprisindeks 

 Aktive Junior              kr.  1.385 Aktive hverdag           kr.  4.325 

 Aktive ung senior              kr.  2.770 Fuldtid            kr.  5.500 

 Passivt medlemskab                       kr.     595 

På bagrund af ovenstående udsendes kontingentopkrævninger snarest. 
 

Regnskab og budget 
Bestyrelsen kan fremlægge et regnskab for 2020 udvisende et underskud på kr. 894 mod et oprindeligt 
budgetteret underskud på kr. 31.000. Det vil sige, at årets resultat blev meget bedre end forventet, hvilket 
skyldes dels en forsigtig budgettering af antal medlemmer, dels flere aflysninger af vore turneringer. 
 
Budgettet var beregnet ud fra et forventet medlemstal på 200 medlemmer i sæsonen.  
I starten af sæsonen 2020/21 indløb der en del udmeldinger, hvor de fleste fandt sted blandt 
fuldtidsmedlemmerne. Det rettede Golfens dag op på. Denne dag meldte 18 nye fuldtidsmedlemmer sig 
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ind til et meget fordelagtigt kontingent. Hen over sommeren blev det at spille golf meget populært for alle 
alders- grupper, især juniorer. Lige pt. har klubben den største ungdomsafdeling nogen sinde med i alt 17 
unge mennesker.  
Vi aftalte sidste gang at opgradere maden til vores interne turneringer også selvom, det vil betyde et 
underskud på de enkelte turneringer. Men på grund af diverse turnerings aflysninger hen over sommeren 
og indkøb på tilbud lykkedes det faktisk at skabe et pænt turneringsoverskud. 
 
Det er dejligt, at vi kan bevare den store tilslutning til vores interne turneringer og arrangementer 
En stor tak til de der i løbet af året har tilbudt og assisteret med bespisning.   
 
Vores regnskab for 2020 kan i hovedpunkter opstilles som følger: 
 Dkr. 
 

Indtægter kontingent 1.049.455 
Indtægter interne turneringer/lotteri 63.010 
Andre driftsindtægter 2.433 
 

Samlede indtægter 1.114.898 
 

Leje af golfbane - 942.622 
Udgifter interne turnering/lotteri - 51.353 
Andre eksterne omkostninger - 121.562 
Finansielle indtægter/omkostninger(-)                                                                      -255 
 

Samlede udgifter - 1.115.792 
 

Årets resultat - 894 
 

Egenkapital 223.011  
For de der ønsker en detaljering af de enkelte omkostninger henvises til det reviderede regnskab,  
der ligger til godkendelse på generalforsamlingen. 
 
 
For sæsonen 2021/2022 har vi i bestyrelsen udarbejdet et budget udvisende  
et underskud på T. kr. 50. 
 

Budget – kontingentindtægter og baneleje 
 

Medlemskategori Antal Kontingent Indtægt Baneleje 
Juniorer                                       13                     1.385           18.005            16.204  
Unge seniorer 3 2.770 8.310 7.479 
Hverdagsmedlemmer 40 4.325 173.000 155.700 
Fuldtidsmedlemmer 150 5.500 825.000 742.500 
Passive 5 595 2.975 1.487 
 

I alt 211  1.027.290 923.371 
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Budget – kontingentindtægter og baneleje. fortsat  
                                                                                                                                       Dkr.                     
Indtægter kontingent 1.027.290 
Indtægter interne turneringer/lotteri 60.050 
Andre driftsindtægter 2.000 
 

Samlede indtægter 1.089.340 
 

Leje af golfbane - 923.371 
Udgifter interne turnering/lotteri - 82.050 
Andre eksterne omkostninger - 134.000 
Finansielle indtægter/omkostninger(-) 0 
 

Samlede udgifter - 1.139.421 
 

Budgetteret resultat - 50.081 
 
Forudsætninger: 
Kontingentindtægt og afregning af baneleje er baseret på et skønnet medlemsantal. 
Vi er per dags dato 240 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 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. 134 indeholder følgende væsentlige poster: 
 

• Tkr. 40 - Kontingent Dansk Golf Union 
• Tkr. 20 – Junior- & voksenaktiviteter samt Pro-træning  
• Tkr. 19 - Revision  
• Tkr. 18 – Golf Box & E-conomics 
• Tkr. 10 – Landsdækkende turnering Regionsgolf 
• Tkr.   9 – Udvalgstur og bestyrelsesomkostninger 

 
Der er i budgettet indregnet en medlemsbetaling på i alt tkr. 60 dækkende deltagelse i interne turne- 
ringer, og en udgift i samme forbindelse på tkr. 82. Der er således budgetteret med et underskud på disse 
aktiviteter på t kr. 22. Udgifterne i forbindelse turneringerne er væsentlig højere end tidligere år,  
fordi der er budgetteret med en ekstraudgift i forbindelse med fejringen af klubbens 25-års jubilæum.    
 

 
 
 
 
 
 
 


