Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Solrød Golfklub.
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00
i SOLRØD AKTIVITETSCENTER, Solrød Center 85, 2680 Solrød Str.

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:

Ingen indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for den fulde
periode på 3 år. Bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg, er: Susanne Jonsson og Pia Hansen.
De er begge villige til genvalg og bestyrelsen indstiller til, at de genvælges.

8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Begge er for en etårig periode. Bestyrelsen indstiller:
Poul Kronvold som 1. suppleant og Jan Garmund som 2. suppleant.

9.

Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg

10. Eventuelt

Bestyrelsen, d. 21. februar 2017
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Formandens beretning
Endnu et år er gået på hæld, og jeg vil, som jeg plejer orientere jer lidt om, hvad der er sket i klubben i
løbet af året. En af de markante ting, jeg vil nævne først, er den flotte bane. Banen har stået
knivskarpt, og vi har bl.a. fået flere nye bunkere, og der er lagt et stort stykke arbejde i
vedligeholdelse og udvikling af banen. Der skal lyde en stor tak til vores greenkeepere . Det har
været en fornøjelse at gå de 18 huller, og for hver uge har vi kunnet se nye tiltag på den velholdte
bane. Jeg håber, at banen vil stå ligeså flot her i 2017.
En anden stor ting er, at vi har fået en ny hjemmeside – det var en hård fødsel, men mor og barn har
det godt nu. Det var lidt problematisk at få det hele til at gå op i en højere enhed. Orango var
temmelig svære at få til at holde deres deadlines. Det lykkedes heldigvis til sidst, og hjemmesiden er
nu gået i luften. Hjemmesiden er noget nemmere at komme rundt på og langt mere tilgængelig og
brugervenlig end den gamle. Herudover skulle den også være nemmere at vedligeholde og opdatere.
Klubbens udvalg har kørt upåklageligt, og der har ikke været de store problemer med at holde
udvalgsarbejdet i gang. Både udvalgsformænd og hjælperne, der står for aktiviteterne, får tingene til
at glide. Klubben har haft en del turneringer med utrolig flot fremmøde. Det tilkendegiver og
underbygger, at det sociale klubliv er godt, og folk holder af at komme i klubben.
Vi må desværre konstatere, at der har været en nedgang i antal klubmedlemmer. Vi har i 2016 og
2017 haft en nettonedgang på 21 medlemmer. Denne nedgang i vores medlemstal er selvfølgelig
ærgerlig, og vi må nok se i øjnene, at klubben ikke vil kunne klare yderligere medlemsnedgang.
Trods det at vi havde et billigt kontingent pga. Flemming Hyveleds 70 års fødselsdag og klubbens 20
års jubilæum, fik vi ikke en positiv medlemstilgang til klubben i det forgangne år. Set i lyset af at FH
har sat kontingentet op til 5000 kr. i år, er det svært at bevare optimismen i forhold til
medlemstilgang og fremtiden i det hele taget.
Bestyrelsen vil forsøge at arbejde konstruktivt på at fastholde vores medlemsskare på det nuværende
niveau og selvfølgelig prøve at få nye medlemmer til klubben med de midler og muligheder, vi nu
engang har. På den ekstraordinære generalforsamling hørte vi de fremmødte medlemmers ønsker om
at acceptere FH’s kontingentfastsættelse. Medlemmerne mente ikke, at man skulle bruge af klubbens
midler, så medlemmerne kunne få et billigere kontingent. Konklusionen blev, at kontrakten, der er
indgået med FH, evt. skal gennemgås med henblik på at sikre, at samarbejdsaftalens vilkår bliver
overholdt.
Når det så er sagt, så vil jeg se frem til år 2017 med positive briller og håbe på, at vores medlemmer
bliver i klubben og fortsætter det hyggelige samvær, som vi er så kendt for i Solrød Golfklub. Samtidig
vil jeg sige tak til alle de frivillige hjælpere, der gør et kæmpestort stykke arbejde - jeg kan nævne
Begyndermatch, Regionsgolf, banekontrol, juniortræning, administrativt arbejde, hjælp til afholdelse
af turneringer - så KÆMPE TAK til alle de hjælpende hænder, der får det hele til at spille i SG.
Til sidst vil jeg rette en tak til mine bestyrelseskolleger, der lægger et kæmpestort stykke frivilligt
arbejde – det er ikke så få timer, der lægges i bestyrelsesarbejdet. Pia Hansen
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Samarbejdsudvalg
Der har været møder henover sæsonen med deltagelse af Lars Østergaard, baneejeren Flemming
Hyveled (FH) og undertegnede. Vi har fra bestyrelsens side haft flere punkter, som vi gerne ville i
dialog med FH om. Vi har vendt dialogen omkring forpagtningsaftalen med Bodil, og der må vi nok
forvente, at det ikke bliver til noget. Vi har talt om overdækket drivingrange, rengøring af toiletterne i
klubhuset, ja de problematikker og ønsker, som vi gerne vil have vendt til et positivt resultat.
Vi har også fortalt FH, hvor dejligt vi syntes det var, at der skete en positiv fremgang og
vedligeholdelse af vores bane, og vi har udtrykt vores glæde over, at den blev stod så velholdt.
Så har der været en tilbagevendende dialog omkring nydelse af drikkevarer indenfor klubhus-område,
hvor det forventes, at man benytte automaterne til indkøb af drikkevarer. (Stien foran søen er
grænsen) Det er stadig et problem, at man tager medbragte drikkevarer med og nyder det ved
klubhuset. Det må man ikke, man må gerne tage medbragte drikkevare på banen. I den forbindelse
har der været en dialog med FH om, at vi skulle afskaffe turneringspavillonen, så vi tvang publikum op
til klubhuset, så ville der ikke være det problem. For at afskaffe turneringspavillonen og sælge den,
skal FH etablerer et kontor for bestyrelsen, dette fremgår også af samarbejdsaftalen.
Det tungeste samarbejde med FH er dog fastsættelse af kontingent, der har vi afholdt et par møder,
og her kender I jo resultatet.
Vi håber vi kan fortsætte en positiv dialog med vores baneejer, og håber på en positiv sæson 2017/18
Pia Hansen
Juniorudvalg
Vi i junior og ungsenior afdelingen er meget glade for, at klubben fortsat støtter op om vores arbejde.
Som noget nyt i år har vi udvidet vores gratis ugentlige træning, så unge helt op til 21 år kan deltage.
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at forældrene nu har mulighed at deltage gratis i træningen
sammen med børnene. Vi kan konstatere, at disse træningstimer er velbesøgte.
På mange måder har 2016 være et skiftende år, hvor tidligere formand Kim Pedersen valgte at stoppe
pga. sygdom, derfor har proen overtaget tjenesten. VI vil gerne takke Kim Pedersen for hans
arbejdsindsats for juniorerne gennem årene.
Medlemskab er nogenlunde status quo, og vi ser frem til 2017 med en overbevisning om videre
vokseværk.
Simon Holmes golfpro
Dameklubben Solstrålerne
Vi spiller hver tirsdag formiddag og eftermiddag med varierende deltagerantal.
Dog har vi næsten altid fuldt hus, hver gang vi arrangerer vores ”sidste tirsdag i måneden”. Her går
formiddagsholdet først ud kl. 15. Vi spiller turnering om for-ni og afslutter med fælles spisning.
I år var der 21 deltagere til vores fælles tur til Falster d. 3. og 4. september.
Vores årlige indkøbstur til Mari-Lou og Nytårskur er selvfølgelig også blevet afholdt med stort
deltagerantal.
Gad vist om, vi ikke også kommer til ”Dullemarked” i Jersie forsamlingshus tirsdag d. 28. februar
Og en stor tak til Lillian, der igen var initiativtager til en vellykket golftur i uge 43 til Tyrkiet.
Helen I. Henriksen
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Pink Cup
Dameklubben arrangerede igen en flot Pink Cup – tak til alle, der hjalp til med at gennemføre
arrangementet. Der blev samlet 42.791 kr. ind, der ubeskåret til bekæmpelsen af brystkræft.
Pga. af det fine resultat deltog vore to vindere fra A- og B-rækken Bente Luxhøj Pedersen og Anne
Lindberg igen i landsfinalen, som blev afholdt på Barløseborg.
Herreklubben Solrødderne
Herreklubben er den største klub i klubben med sine små 60 medlemmer.
Vi har et meget højt aktivitetsniveau, med medlemmer, der spiller både om formiddagen og om
eftermiddagen på Herredagene.
Her spiller vi forskellige former for det ædle spil, ligesom vi har en årlig Sol Cup, hvor herrerne spiller
hulspil. Alle kan deltage, og årets vinder blev Klubmesteren i Herrerækken, Lasse Nebenmayer, i kamp
med Mogens Haugaard Christensen.
Vores Eclectic-turnering er en turnering, der løber gennem hele sæsonen. Her kan spillerne forbedre
deres scores på alle huller. Det er der virkeligt mange, der går op i med liv og sjæl.
Turene til klubber i både Danmark og Sverige er også en meget populær ting. Vi har været på Fyn og
spillet både Vestfyns G.K og ikke mindst den dejlige Langesø G.K. En anden dejlig tur gik til Tomelilla i
Sverige. En stor oplevelse!
Sæsonen afsluttes hvert år med en gang Norsk Golf og et medlemsmøde, hvor præmierne i vores
løbende turneringer uddeles og Årets Golfer hædres. En ære der i år tilfaldt Palle P. Tillykke med det!
På medlemsmøde efter golfen og i forbindelse med noget god mad, diskuteres årets gang. Her bliver
store som små ting, som vedrører Herreklubben vendt. Denne gang var et af de store emner, en
flytning af spilledag/spilletidspunkt.
Ligeledes arrangerede Herreklubben igen i år Sommerturneringen med det altid populære Grill og
Gris som afslutning. Vi vil også i den forestående sæson bibeholde det høje aktivitetsniveau i
Solrøds største klub i klubben.
Og på trods af lidt frafald af medlemmer i klubben, forventer jeg ikke, at Herreklubben Solrødderne
sænker ambitionsniveauet i 2017.
Mange glade golfhilsener fra Jan Garmund, Formand, Herreklubben Solrødderne.
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Seniorklubben Oldboys/-Girls
Så er året (2016) gået og det har igen været en succes.
Vi er nu ca. 35 medlemmer, der hygger hver onsdag. Vi har fået grillet ca. 165 pølser samt 10 kg.
Hotwings.
Vores skovtur 2016, gik igen til Ørsted, hvor vi blev rigtig godt behandlet og hyggede os.
Og hvor kommer golfen i ”anden række” - betyder sammenholdet mere.
Velmødt i 2017.
Ole Würtz
Begynderudvalget
Vi afholdt Golfens dag d. 17. april. Dagen forløb godt, der var omkring 30 gæster. Langt de fleste var
så interesseret, at de købte lektioner hos Simon Holmes. Flemming Hyveled betalte de øl, vand og
pølser, som blev givet til de besøgende og de frivillige medlemmer, der hjalp til på dagen.
Bestyrelsen takker de frivillige, der deltog. Fint, at vi fik en annonce i Sydkysten om arrangementet.
Der er blevet udarbejdet en ny skrivelse til erhvervelsen af DGU-kortet – den ligger på hjemmesiden.
Der var været afholdt begyndermatch om onsdagen, som desværre ikke var så velbesøgt, som sidste
sæson. Det må vi se at få ændret i næste sæson. Vi vil gerne takke de medlemmer, som har hjulpet til
med at gennemføre begyndermatchene.
Desuden vil klubben indgå i et samarbejde med Ældre Sagen. Johnny Petersen fra Begynderudvalget
vil blive tovholder på projektet, hvor medlemmer af Ældre Sagen kan komme til at træne og spille golf
nogle torsdage formiddage med efterfølgende hyggeligt samvær. Træningen vil klubbens Pro Simon
Holmes stå for. Der vil være med opstart torsdag, den 20. april kl.10:00 i Solrød Golf Club for kr. 500.
Projektet vil forløbe i 2 måneder. Derudover vil træningsanlægget og klubhuset være åbent for
deltagerne i alle øvrige dage frit. Baneejeren Flemming Hyveled har accepteret projektet.
Helen I. Henriksen
Regel- og handicapudvalget
Pr. 1. januar 2016 kom der en hel del ændringer i handicapreglementet, men det har ikke givet
anledning til større problemer i sæsonen. Det er fortsat sådan at næsten alle selv registrerer deres
tællende scorer i GolfBox, og det fungerer fint. Mest interessant var nok hvordan de nye
beregningsregler for årsrevision ville fungere. Hos os betød det at kun 21 af klubbens medlemmer fik
reguleret deres handicap, så det tyder jo på at langt de fleste registrerer tilstrækkeligt antal tællende
runder til at deres handicap bliver retvisende.
På regelområdet kom der ikke så mange ændringer. Men det er til gengæld i årets løb kommet frem
at en komite nedsat af R&A og USGA gennem de seneste 3 år har arbejdet med en mere
gennemgribende revision af reglerne. Ideen er først og fremmest forenkling, så reglerne skulle blive
meget lettere at forstå og formidle. Og de kommende regelændringer skulle også meget gerne
fremme spilletempoet på banen.
Det bliver spændende at følge hvor omfattende det bliver. Komiteens forslag vil formentlig blive
offentliggjort i løbet af 2017 med henblik på en høringsfase, og så vil der sikkert gå et par år før den
endelige vedtagelse.
Søren B.
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Sportsudvalg, herunder
Kvalifikationsrækken.
Det har været den bedste sæson i mange år for vores hold. De 6 kampe gav 1 sejr, 2
uafgjorte og 3 nederlag. Flot resultat, da modstanderne som regel har lavere handicap
Regionsgolf.
Endnu engang har Solrød G.K. deltaget med 6 hold i turneringen.
På trods af den vigende tilgang af spillere, har alle 6 hold kunnet spille et fuldt kampprogram og
deltage på de mange andre klubbers baner. Det er en oplevelse, som man nødigt vil gå glip af !!!
Resultatmæssigt, har vi klaret os hæderligt, og der skal lyde en tak til alle de der deltog, nye som
”gamle” medlemmer.
Vi har sæsonen igennem fået leveret mad fra Bodils Landkøkken, en ordning der har fungeret fint.
Og som er blevet rost fra de mange klubber der kom til vores bane.
Til gengæld har det knebet med at fremskaffe de nødvendige baneguides, som vores gæster ønsker.
Ligesom de ikke helt forstår at der ikke er gratis træningsbolde på drivingrange.
Vi håber at få nye baneguides til næste sæson.
Solrød G.K. var også arrangør af 2 slutspils-kampe, og der var stor tilfredshed og megen ros, fra vores
gæster. Specielt banen og den gode mad, samt hjælpen og servicen de fik, fik mange til at rose Solrød
Golfklub. Vi fik ligefrem takkebreve og mails fra Rungsted og Royal Golf Club. Det varmer i vores lille
klub! Til slut vil jeg sige tak for denne gang, vi ses i den nye sæson.
Jan Garmund /Regions-golf coordinator
IT Udvalget
IT udvalget har i 2016 arbejdet med udviklingen og ibrugtagning af vores nye hjemmeside.
Processen med etablering og ibrugtagning af den nye hjemmeside blev væsentlig forsinket grundet
problemer hos firma Orango der har stået for udviklingen af hjemmesiden.
Der er ydet et stort stykke arbejde primært fra Svend Erik Wilken med at få Orango til at overholde
tidsfrister og funktionalitet på hjemmesiden.
Efter en turbulent periode lykkedes det imidlertid i sen-sommeren at få hjemmesiden i luften.
Det er vores håb, at vi fremadrettet opnår en nemmere og mere forenklet tilgang til opdatering af
hjemmesiden og at hjemmesiden fremadrettet vil fungere som vores medlemmers informationsportal.
Lars Østergaard
Turneringsudvalg
Ligesom de foregående år har der i 2016 været stor tilslutning til vores klubturneringer.
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.
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Vi er allerede startet godt i 2017, idet der var tilmeldt 60 til vores Nytårsturnering søndag den 8
januar i år. Jorden var delvist frosset, men vejret var godt uden blæst og regn. Efter 9 hullers
turneringen serverede Arne Jensen varm gløgg og æbleskiver m.m.
Slaget om Køge Bugt blev i 2016 afholdt søndag den 31 juli i Harekær.
Efter Sommerturneringen lørdag den 13 august blev der ligesom året før afholdt en fest i Klubhuset
og det var en succes, som vi gentager i år lørdag den 19 august – så reserver allerede nu denne dato
til golf og hyggeligt samvær.
Endvidere deltog vi i Synoptik Cuppen, hvor fem af vores medlemmer deltog i landsdels-finalen i Køge.
I kommende sæson vil klubben deltage i samme turnering, som nu hedder DGU-Klub Cup.
Vi vil gerne sige en stor tak til alle dem, som i årets løb har ydet en frivillig indsats i forbindelse med
vores arrangementer i 2016 og håber på, at det fortsætter i 2017.
Fremover vil vi bede jer om at overholde tilmeldingsfristen til vores turneringer, som nu oftest vil
være torsdag kl. 14. Sluttelig vil Turneringsudvalget ønske alle en rigtig god golfsæson 2017.
Preben Andersen
Baneudvalget 2016.
Banen har generelt stået flot i 2016 og flere af bunkerne er udbedret med nye græskanter ligesom der
er fyldt sand i. Dette arbejde er endnu ikke færdigt og vi håber at det færdiggøres i 2017.
Der arbejdes ligeledes på et nyt tee-sted på hul 17 således, at vandet ved hul 18 ”kommer i spil” for
herrerne, når de slår ud fra tee-stedet på hul 17.
Roughen har dog ifølge manges mening været for høj, hvilket har gjort at mange ofte leder efter deres
bolde, hvilket så igen resulterer i længere spilletid.
Vi vil gerne sige tak til baneejeren og greenkeeperne for et godt samarbejde i årets løb og håber det
fortsætter i 2017.
Preben Andersen
Banekontrollen 2016.
Banekontrollen under ledelse af Poul Kronvold har i årets løb kørt flittigt og har dermed sørget for et
godt flow på banen. Vi vil gerne takke jer, som i årets løb har kørt banekontrol.
Preben Andersen
Redaktion
Anne-Margrethe har gennem sæsonen skrevet en del gode artikler om klubbens aktiviteter i
Sydkysten. 1000 tak for det.
Og det er helt klart, at vi bør sørge for at få skrevet flere artikler med ledsagende billeder fra vores
turneringer i lokalavisen - gerne efter hver turnering. Skribenter søges

7
Solrød Golfklub Formandens beretning 2016

Oversigt og beregning af satser for indskud og kontingent 2017/2018
(indskud for nyindmeldte medlemmer er pt suspenderet jf. aftale mellem baneejer og bestyrelse)
Kontingent reguleres årligt pr. 1. april baseret på ændringen i forbrugerprisindekset det foregående
kalenderår. Udgangspunkt er kontingent pr. 1. april 2006 jf. aftale med baneejer.
Beregnede kontingentsatser
2006/07
2015/16
2016/17
Indeks 31 December*

2017/18

85,7

99,4

99,8

100,3

Kontingent
Indeksreguleret kontingent
Juniorer /under 18 år)
1.125
Ungseniorer (18-21 år)
2.250
Hverdagsmedlemmer
3.500
Passive medlemmer
500

1.330
2.655
4.130
590

1.335
2.670
4.155
595

1.300
2.600
4.100
590

Forhandlet kontingent
Fuldtidsmedlemmer

5.311

5.314

5.000

4.500

Forudsætninger:
Kontingent for Juniorer, Ungseniorer, Hverdagsmedlemmer og Passive medlemmer er i ovenstående
reguleret med den tilnærmelsesvis årlige udvikling i Forbrugerprisindekset; ult. December 2015 indeks
99,8 og 31 december 2016 indeks 100,3, svarende til en prisstigning på 0,50%. De beregnede
kontingenter er efterfølgende nedrundet.
For Fuldtidsmedlemmer er situationen anderledes, idet kontingentet for året 2017/2018 er beregnet
til Kr. 5.314 men efterfølgende nedreguleret til Kr. 5.000,00. Den relativ store regulering skal ses i
lyset af, at kontingent for 2016/17 var kraftigt reduceret grundet både klubbens 20 års jubilæum samt
baneejerens runde fødselsdag. Kontingentet er således nu bragt op på et niveau, der tilnærmelsesvis
svarer til det indekserede kontingent.

8
Solrød Golfklub Formandens beretning 2016

Regnskab og budget
Bestyrelsen kan fremlægge et regnskab for 2016 udvisende et underskud på t.kr. 55 mod et
oprindeligt budgetteret underskud t.kr. 25. Det oprindelige budget er efterfølgende revideret til et
underskud på ca. t.kr. 45-50 jf. bestyrelsesmøde referat af 9. november 2016.
Vores egenkapital udviser pr. 31. december 2016 t.kr. 230
På Generalforsamlingen i marts 2016 fremlagde Bestyrelsen budget for 2016 udvisende et underskud
på t.kr.25. Vi har i sæsonen 2016/17 haft en medlemstilgang på 24 medlemmer men har i samme
periode modtaget udmeldelser fra i alt 45 medlemmer. En udvikling der naturligvis påvirker vores
regnskab negativt.
Dette forhold tillige med at udgifterne til vores nye hjemmeside samt udgifter til annoncering blev
dyrere end oprindeligt antaget udgør den største negative resultatpåvirkning for vores årsregnskab.
Vi har som i lighed med tidligere år yderst begrænsede midler til rådighed når vi har betalt de
omkostningstunge poster; kontingent DGU, Golfbox, revision samt udgifterne til vores nye
hjemmeside. Disse poster udgør samlet t.kr. 93 svarende til ca. 57 % af vore samlede omkostninger
efter at vi har afregnet baneleje til baneejer. Deltagelse i turneringer, Syn-optik og regionsgolf samt
tilskud til junioraktiviteter og voksenaktiviteter udgør som vore interne turneringer en væsentlig del
af vores klubliv og omkostningerne i denne forbindelse har for 2016 andraget
t.kr. 33 svarende til ca. 20% af vore samlede udgifter.
Vores regnskab for 2016 kan i hovedpunkter opstilles som følger:
kr.
Indtægter kontingent
Indtægter interne turneringer/lotteri
Andre driftsindtægter

959.898
95.516
4.421

Samlede indtægter

1.059.835

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

- 861.766
- 93.912
- 161.638
2.877

Samlede udgifter
Årets resultat

- 1.114.439
- 54.604

Egenkapital
229.517
For de der ønsker en detaljering af de enkelte omkostninger henvises til det reviderede regnskab der
ligger til godkendelse på generalforsamlingen.

9
Solrød Golfklub Formandens beretning 2016

Budgettet for 2017 foreligger i hovedpunkter som følger:
Budget – kontingentindtægter og baneleje
Medlemskategori
Juniorer
Ungseniorer
Hverdagsmedlemmer
Fuldtidsmedlemmer
Passive
I alt

Antal
7
0
15
212
6

Kontingent
1.300
2.600
4.100
5.000
590

240

Indtægt
9.100
0
61.500
1.050.000
3.540

Baneleje
8.190,00
0,00
55.350,00
945.000,00
1.770,00

1.124.140

1.010.310,00
kr.

Indtægter kontingent
Indtægter interne turneringer/lotteri
Andre driftsindtægter

1.124.140
70.000
4.300

Samlede indtægter

1.198.440

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

- 1.010.310
- 60.000
- 136.900
1.800

Samlede udgifter

- 1.205.410

Budgetteret resultat

- 6.970

Forudsætninger:
Kontingentindtægt og afregning af baneleje er baseret på et skønnet medlemsantal.
Vi er per dags dato 255 medlemmer, men vi bør være realistiske og antage, at vi
formentlig mister et vist antal medlemmer, der ikke kan inddækkes af eventuelle nye
medlemmer.
Der er i budgetteret kalkuleret med en netto medlemsafgang på 15 medlemmer.
Budgetposten andre eksterne omkostninger, t.kr. 137 indeholder følgende væsentlige poster:

t.kr. 38 - Kontingent Dansk Golf Union

t.kr. 20 - Revision

t.kr. 15 - Golfbox & E-conomics

t.kr. 05 - Telefon, internet og hosting af hjemmeside

t.kr. 18 - Landsdækkende turneringer; Kval-golf, Regionsgolf og Synoptik Cup

t.kr. 19 - Junior- & voksenaktiviteter samt Pro-træning

t.kr. 09 - Udvalgstur og bestyrelsesomkostninger
Der er i budgettet indregnet en medlemsbetaling på i alt t.kr.70 dækkende deltagelse i interne
turneringer, og en udgift i samme forbindelse på t.kr. 60. Der er således budgetteret med en mindre
fortjeneste på disse aktiviteter, der i øvrigt i forhold til sæsonen 2016/2017 er reduceret i antal.
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