REFERAT
GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 19. MARTS 2018
Vedlagt dagsorden, bilag til referat
og det godkendte regnskab

SBJERG

I
r..:

Distribueret 19 .03.2018 /JE

!l

REFERAT
Den 19. marts 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i restauranten på adressen
Sønderhedevej 11, 6710 Esbjerg V.
Formanden, Per Fisker, bød forsamlingen velkommen.
Dagordenen var i overensstemmelse med§ 9 i klubbens vedtægter følgende:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2019.
Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad punkt 1- Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen valgte Holger Refslund som dirigent.
Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Holger Refslund som dirigent. Dirigenten takkede for
valget.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indvarslet med mindst 14 dages varsel ved
opslag i klubhuset, opslag på klubbens hjemmeside samt annoncering i den lokale presse.
Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsorden, klubbens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018
ligeledes var offentliggjort i overensstemmelse med vedtægterne.
Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet, som foreskrevet i§ 8 i klubbens vedtægter, og dermed
beslutningsdygtig.

Ad punkt 2 - Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Dirigenten gav ordet til formanden, Per Fisker, som henviste til de udvalgsberetninger, som var gjort
tilgængelige for medlemmerne inden generalforsamlingen, og præciserede, at der fra generalforsamlingens
side kunne stilles spørgsmål til alle beretningerne. Beretningen omfattede hovedpunkterne om aktiviteten
siden sidste ordinære generalforsamling.
Beretningen vedlægges nærværende referat som samlet bilag 1.
Beretningen gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål.
Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.
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Ad punkt 3 - Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Dirigenten overlod ordet til kasserer Steen Møbjerg Christensen, som gennemgik regnskabet.
Regnskabet vedlægges nærværende referat som samlet bilag 2.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 4 - Fastlæggelse af kontingenter for kontingentåret 2019
Dirigenten gav ordet til kasserer, Steen Møbjerg Christensen, som redegjorde for bestyrelsens forslag til
kontingenter for sæsonen 2019.
Forslaget vedlægges som bilag 3 til nærværende referat.
Det fulde senior kontingent vil stige med kr. 100,- til kr. 6.900,-, kontingentet for Myrtue medlemskab vil
stige med kr. 100,- til kr. 5.500,- og familie kontingent vil stige med kr. 200,- til kr. 14.400,- i 2019. Øvrige
kontingenter er uændrede.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Herefter anmodede bestyrelsen om bemyndigelse til at fastsætte indskud frem til næste generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 5 - Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kasserer, Steen Møbjerg Christensen, som redegjorde for bestyrelsens forslag til
budget for 2018.
Der er budgetteret med et overskud på tkr. 552. Forslaget vedlægges som bilag 2 til nærværende referat.
Der bliver spurgt fra salen om antal af medlemmer og sammensætningen af disse i forhold til alder på
nuværende tidspunkt, samt grunden til den øgede kontingent indtægt i 2018 frem for 2017.
Steen Møbjerg Christensen redegjorde for den øgede indtægt på kontingenter, der primært skyldes en øget
tilgang af medlemmer.
Per Fisker kommenter på medlemssætningen, en stigning på den ældre del af golfspillerne og på
fleksmedlem og et fald på de yngre generationer og junior. Følger tallene på landsplan, men vi er ikke så
hårdt ram af denne tendens som andre klubber i Danmark.
Torben Skov spørger om hvorfor golfmanager stillingen er skåret væk. Per Fisker redegør for det arbejde
bestyrelsen igennem det senest år har været igennem. Beslutningen bunder i et højt ønske om en mere
fleksibel løsning i dagligdagen. Han henviser til der er skrevet i beretningen (bilag 1).
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Ad punkt 6 - Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad punkt 7 -Valg af bestyrelse
Dirigenten indledte årets valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Steen Møbjerg Christensen og Birgith Andersen.
Bestyrelsen foreslog genvalg af både Steen Møbjerg Christensen og Birgith Andersen. Steen Møbjerg
Christensen og Birgith Andersen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.
Der er ligeledes 2 suppleanter.
Følgende suppleant var på valg: Jørgen Skovbjerg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Skovbjerg. Jørgen Skovbjerg blev enstemmigt valgt af
generalforsamlingen.

Ad punkt 8 - Valg af revisor
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte som revisor.
Deloitte blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

Ad punkt 9 - Eventuelt
Dirigenten oplyste, at alle medlemmer kunne tage ordet, såfremt det måtte ønskes, og bemærkede
samtidigt, at der ikke kunne træffes beslutninger under punktet Eventuelt.
Johannes Eriksen orienterede om kommende medelmsaktiviteter og andre tiltag herunder besøg af Ecco
Touren i uge 31.
Poul Erik Jacobsen spørger om planerne for terrassen ved klubhuset. Morten Therkelsen orienterer at der
ikke på nuværende tidspunkt er plan om nogen ændringer, men at man er arbejder på en fremtidigløsning
der også afhjælper fugtproblemerne i bagrum.
Frands Vejgaard Andersen spørger til lyngen på Myrtue hul 16. Morten Therkelsen fortæller at det er et
forsøg på at få lyng til vokse ved at sprede afklippet lyng fra Marbæk.
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Ben Tinning orienterer om Kasper Svejgaard's bedrifter i 2017.
Oscar Thesbjerg spørger til planerne for banerne, har man nogen visioner for banerne. Morten Therkelsen
fortæller at der tidligere er udarbejdet en plan for Marbæk af Philip Spogard, denne vil ikke blive ført ud i
virkeligheden her og nu men der kigges på den hen ad vejen. Der ligger ikke en færdig plan for Myrtue, men
det er forsøgt at gøre den nemmere og mere spilbar ved at ændre på klipningen.
John Thomsen spørger til om kanonen kommer i brug i forbindelse med Ecco Touren. Hvis tilladelser er ok
vil den blive brugt svare Johannes Eriksen.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere punkter på dagsordenen. Da ingen fremmødte havde
yderligere bemærkninger, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.
Formand, Per Fisker, takkede alle frivillige og ansatte for indsatsen i 2017. Til slut lød, der også en tak til
Holger Refslund for indsatsen som dirigent.

Dirigent Hol

Referent: JE

ti-q

r Refslund

-4-

Ordinær generalforsamling 2018

Distribueret 07.03.2018 /JE

Dagsorden til ordinær generalforsamling
Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00
Restauranten, Esbjerg Golfklub

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår valg af advokat Holger Refslund
2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2017 (Bilag 1)
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017, til godkendelse (Bilag 2)
4) Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2019 (Bilag 3)
• Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til fastsættelse af indskud for
perioden frem til næste generalforsamling
5) Forelæggelse af budget for 2018, til godkendelse (Bilag 2)
6) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
• Ingen forslag fra bestyrelsen
• Ingen forslag fra medlemmer
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
• Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Møbjerg Christensen og Birgith
Andersen som bestyrelsesmedlemmer
• Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Skovbjerg som
bestyrelsessuppleant
8) Valg af revisor
• Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, Dokken 8, 6700 Esbjerg
9) Eventuelt
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Beretninger om klubbens virksomhed i 2017 (Bilag 1)
BESTYRELSENS BERETNING 2017
TIDSBESTILLING - på generalforsamlingen i februar 2017 besluttede et flertal at
bemyndige bestyrelsen til at indføre tidsbestilling.
Tidsbestilling er herefter indført med virkning fra april 2017 på begge baner.
Denne første sæson med tidsbestilling har naturligvis, som i alle andre klubber, givet
anledning til indkørings- og forståelses- samt tilvænningsudfordringer ikke mindst i de
første måneder.
Bestyrelsen har på alle bestyrelsesmøder i 2017 drøftet den valgte model for
tidsbestilling. Dels for at foretage enkelte justeringer, dels for at drøfte modtagne
henvendelser, som bestyrelsen altid er glade for at få. Det er en god anledning til at
overveje muligheden for tilpasning.
Bestyrelsen anerkender, at der ikke mindst i primetime kan være en udfordring for enkelte
KIK’er at få sammenhængende tider, men finder fortsat, det ikke er muligt på retfærdig vis
at lave specielle regler eller fortrin for nogle medlemmer og ikke andre.
Tilgængeligheden og måden at anvende tidsbestilling på må nødvendigvis være ens for
alle medlemmer.
Kontoret vil fortsat være behjælpelig med guidning og vejledning i tidsbestilling inden for
de gældende rammer herunder håndteringen af booking og aflysning af booking for
KIK’er og andre.
Med sæsonstart 2018 forventer vi at etablere en starter-/baneservice, der også kan
hjælpe med at guide og bruge tidsbestillingen.
ORGANISATION - i beretningen for 2016 præsenterede bestyrelsen Visionsdokument
2016 for Esbjerg Golfklub “Sjov, Sund & Seriøs” om missionen, værdierne, visionen og de
langsigtede mål samt en helt ny organisationsplan for klubben.
Bestyrelsen har i 2017 brugt megen tid på drøftelsen af organisationens udvikling, hvor
nøgleordene har være større fleksibilitet, fornuftbaseret arbejdsdeling, optimering af
resurserne, styrkelse af det golffaglige element.
En af konsekvenserne har været, at stillingerne som golfmanager og golfsekretær er
nedlagt.
Den nye organisation ledes af trænermanager (Johannes Eriksen) og chefgreenkeeper
(Morten Terkelsen).
Ansvarsfordelingen er meget enkelt beskrevet, at chefgreenkeeper har ansvaret for de
fysiske anlæg og trænermanager har ansvaret for servicering af medlemmer og gæster,
træningen, administration og kommunikation.
Restaurant og shop drives fortsat i privat regi.
Vi forventer, at trænerkapaciteten forøges på del- eller heltidsbasis med en person, der
også deltager i løsningen af andre opgaver (fleksibilitet). Muligheden for træningstilbud på
alle niveauer og årgange samt events kan dermed udbygges.
Bestyrelsen er overbevist om, samarbejdet mellem klubansatte, shop og restaurant vil
blive oplevet som en helhed til glæde og gavn for medlemmer og gæster.
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Udviklingen af grundlaget for Esbjerg Golfklub vil naturligvis fortsat have høj prioritet i
bestyrelsens arbejde.
MEDLEMSTAL - som allerede nævnt i beretningen for 2016 har vi grund til behersket
optimisme omkring fastholdelse af klubbens aktive medlemstal, og denne beherskede
optimisme kan vi glædeligvis bibeholde også i 2017.
Tilgangen af helt nye golfere er stor, forstået på den måde, at alle der begynder på et
forløb også melder sig ind (stor ros til begynderudvalget) og dertil kommer en tilgang af
allerede etablerede golfspillere, så med andre ord tilgang overstiger afgang af medlemmer.
Medlemstal
Passiv
Long Distance
Fuldtid
Fleksmedlemmer
Junior u. banetilladelse
I alt

Kvinder
49
7
436
4
1
497

Ultimo 2016
Mænd
73
21
973
17
1
1085

I alt
122
28
1409
21
2
1582

Kvinder
44
6
441
4
13
508

Ultimo 2017
Mænd
60
19
1012
34
10
1135

I alt
104
25
1453
38
23
1643

For at give bestyrelsen handlefrihed foreslås, at generalforsamlingen i lighed med tidligere
år giver bestyrelsen bemyndigelse til af fastsætte indskuddets størrelse.
Medlemstallet er afgørende for en klubs eksistens, det er medlemmernes kontingenter,
der er hovedindtægtskilde, derfor er det vigtigt, at vi også som enkelt medlem tager
ansvar som medlem af et menneskeligt og økonomisk fællesskab.
Vi har mange dygtige ansatte, men uden medlemmers opbakning og frivilliges indsats
ville vi ikke fortsat kunne rangere blandt de absolut førende foreningsdrevne klubber i
Danmark. Det er det samlede klubmiljø, der understøtter udvikling og nytænkning til gavn
og glæde for os alle som medlemmer og vore gæster.
ØKONOMI - målet for klubøkonomi er, at den skal være robust, til stadighed i balance og
skal udnytte mulighederne for en vis forretningsmæssig drift.
Bestyrelsen har til stadighed stærk fokus på, at drifts- og anlægsudgifter altid er i
overensstemmelse med indtægter og finansieringsgrundlag.
Vi kan konstatere, at regnskabsresultatet også i år er tilfredsstillende med grund til en
forsigtig optimisme for fremtiden, hvis medlemstal og øvrige indtægter kan bibeholdes.
De seneste års forbedringer af vort samlede golfanlæg fortsættes så længe
grundforudsætningen nemlig finansiering er på plads.
GAVER - SKAT har godkendt Esbjerg Golfklub som gavebidragsmodtager efter
ligningslovens paragraf 8 A. Det betyder, at klubben kan søge om momskompensation
inden udgangen af juni 2018. Hvor meget det i givet fald drejer sig om, ved vi ikke.
Godkendelsen kom i hus, fordi 143 bidragsydere indbetalte 29.000 kr. - tak -, beløbet er
fradragsberettiget på selvangivelsen for 2017.
Det samlede gavebeløb vil blive anvendt til kommunikationsmedier i klubhuset (infoskærme).
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BANERNE - eller rettere vort samlede golfanlæg er af højeste kvalitet både set nationalt
og internationalt, det vidner mange anmeldelser og ratings om sammen med roser fra
DGU og spillere ifm. de afviklede DM i slagspil og holdspil.
Selvfølgelig er Marbæk i fokus som mesterskabsbane, men Myrtue er også en værdsat
bane - og så er der lige vore træningsfaciliteter, den samme kvalitet, kvantitet og nærhed
ses ikke ret mange steder.
Et golfanlæg og ikke mindst banerne er en levende organisme påvirket af vejr og årstid,
men vort greenkeeperteam sikrer et flot anlæg. Stor fortjent ros.
Banerne skal naturligvis udvikles, men med respekt for udgangspunktet.
MADE IN DENMARK QUALIFIER POWERED BY ENEGIMETROPOL ESBJERG - så
kommer ECCO TOUR til Esbjerg Golfklub i dagene 1. - 3. august 2018.
Der spilles på mesterskabsbanen Marbæk.
Vor aftale skal ses i sammenhæng med bestyrelsens mål om, at Esbjerg Golfklub mindst
hvert andet år skal danne rammen for et mesterskab eller international turnering.
I 2015 var det DM i holdspil og i 2017 DM i slagspil.
Det specielle ved ECCO TOUREN på Marbæk er, at de 3 først placerede kvalificerer sig
direkte til Made in Denmark 2018.
Dagen før selve turneringen afvikles pro-am match.
Der bliver brug for frivillige til afviklingen, men ikke i noget større omfang. Der kommer
senere udmelding om behovet og tilmelding.
RENOVERING - i overensstemmelse med bestyrelsens intention om fortsat
vedligeholdelse og forbedring af faciliteter er restaurantens interiør besluttet forbedret.
Det betyder males, nye lamper, nye gulvtæpper, nye møbler, nye gardiner, nye infoskærme
mm. Omklædningsrum får også en make up.
Med en flot støtte fra sponsorer kan dette projekt gennemføres inden for en rimelig
økonomisk ramme.
Vi har haft en ingeniørundersøgelse i gang ifm forholdene i bagrummene. Det overvejes,
hvad der videre skal foretages.
I kontoret omdannes det lukkede glasrude til samtale-/mødelokale.
DIALOGMØDER - bestyrelsen har haft stor udbytte af dialogmøder med medlemmer og
udvalg i 2017, derfor fortsætter disse møder også i 2018.
DRØMMEN - i 2021 fylder Esbjerg Golfklub 100 år. Det er bestyrelsens drøm, at vi i dette
år kan præsentere en af danske forhold stor golfbegivenhed udover hvad der i øvrigt bør
ske i en så speciel anledning.
GOLF GAVNER - sidst på året 2017 tog Dansk Golf Union fat på en ny kampagne “Golf
gavner”.
Med udgangspunkt i en større undersøgelse kan det konstateres, at golf giver jobs,
gavner den lokale økonomi og naturen, giver sundhed og forbedrer det sociale liv.
Vi kan meget let genkende os selv og vore værdier i denne kampagne.
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Det er naturligt at bruge resultaterne, der er baggrund for kampagnen, i vor egen
markedsføring af Esbjerg Golfklub både internt og eksternt.
AKTIVITETER - bestyrelsen skal henvise til de efterfølgende delberetninger, som er et
udtryk for et meget højt aktivitetsniveau samt ikke mindst grundlag for udvikling.
RESULTATER - bestyrelsen glæder sig over flotte individuelle resultater ikke mindst af
vore unge og meget unge spillere, samt at vore divisionshold har bibeholdt deres
divisionsstatus og med bronzemedaljer til seniorholdet.
TAK - frivillige, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere, Erhvervsklubben, restauranten,
shoppen og Esbjerg Kommune, alle er med til at skabe den golfklub, som vi sætter så
stor pris på.

Bestyrelsens svar til Per Enevoldsen’s brev 23. februar 2018
Kære bestyrelse
Har et par spørgsmål jeg gerne vil have belyst på generalforsamlingen
Hvordan kan en fyring af golfmaneger være med til at styrke den sportslige ledelse?
Bestyrelsen skal henvise til den skriftlige beretnings afsnit “Organisation”.
Hvem skal fremadrettet stå for salg af sponsorater?
Trænermanager Johannes Eriksen har varetaget denne opgave, siden han tiltrådte som
trænermanager og skal fortsat have ansvaret for salg af sponsorater og
sponsorarrangementer.
Ser bestyrelsen regnskab fra restauranten og prishoppen så vi sikrer at vi også har en prishop og
restaurant fremadrettet?
Restaurant og Proshop drives som selvstændige virksomheder i privat regi.
I aftalerne med de 2 virksomheder er der stillet funktionsrammer til rådighed, som sikrer et
fornuftigt grundlæggende driftsmæssigt udgangspunkt for virksomhederne.
Bestyrelsen har med jævne mellemrum dialog med ejerne af de 2 virksomheder, om hvordan
det går med driften.
Begge virksomheder er naturligvis afhængig af en tilstrækkelig omsætning, derfor er det
vigtigt, at medlemmerne også køber hos restauranten og Proshoppen.
Har man tænkt på en øvre grænse for medlemstallet?
Bestyrelsen har overvejet, om beslutningen på generalforsamlingen i 2009 om max. 1.550
aktive medlemmer skal søges ændret, men har fundet, at der ikke er behov for en ændring set
i lyset af det aktive medlemstal ultimo februar 2018 udgør 1.489.
Med venlig hilsen
Per Enevoldsen - Medlem nr. 1046
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BERETNING BANEN 2017
2017 det vådeste år i mands minde. Alene i oktober og november fik vi ca. 300 mm regn, så det er
ikke så mærkeligt at vi har set vand på steder der normalt ikke er våde.
Trods den våde sæson, har vi 2 baner vi kan være stolte af, og der er da også kommet mange roser
både fra medlemmer og greenfeegæster. Højdepunktet i 2017 var afviklingen af DM i slagspil som
forløb uden de store uforudsete udfordringer, ud over de kvaler spillerne havde med at lave en god
score. Også i 2018 vil vores målsætning være, at holde den høje standard på begge baner, og vi ser
frem til at skulle afvikle en afdeling af Ecco-touren, det glæder vi os til.
På nuværende tidspunkt ser banerne rigtig fine ud, og der er ikke de store skader på greens efter
svampeangreb, så med en mild forår kan vi forhåbentlig komme tidlig i gang. På fairway er der
blevet plukket lidt i græsset, men ikke noget der giver bekymringer som sådan.
2017 var også året hvor vores 2 elever startede, og det er gået rigtig godt, de er begge glade for at
være en del af greenkeeperteamet i Esbjerg Golfklub, og kan sagtens se sig selv som fremtidige
Greenkeeper. Greenkeeperstaben har i 2017 bestået af 6 fastansatte 2 elever og 4 sæsonansatte,
derudover er der Hanne som er en slags pedel der holder rent omkring klubhuset.
Hen over vinteren har vores fokusområde været klubhuset da en renovering af Restauranten har
været nødvendig, derudover er vi i gang med at få afholdt vores ferie og afspadsering, og ellers er vi
i gang med de vinterlige projekter, som består af en gennemgang af vores maskiner samt beskæring
og udtynding i diverse beplantninger.
Der er ikke i 2018 planlagt de store ændringer på vores baner. Græsset på udslagsteestedet ved
Driving Rangen er blevet skællet af bla. For at gøre den mere jævn både for spillerne men også når
den skal klippes, så åbningen af teestedet kan godt trække lidt ud da det nye græs lige skal nå at
etablere sig.
På Myrtues hul 16 i waested area er der lavet et forsøg med lyng. Det er det lyng vi har høstet på
hul 4 Marbæk, der er blevet spredt ud i håb om at der kan etableres et område med lyng. Vi må se
om det lykkes.
Med ønske om en rigtig god sæson 2018.
Morten Terkelsen
Chefgreenkeeper

BERETNING TURNERINGSUDVALGET 2017
Turneringsudvalgets tilbud til medlemmerne i Esbjerg Golfklub havde i 2017 stort set samme
omfang som de seneste år. 23 ugeturneringer blev afviklet med samlet 675 deltagere mens de ni 18hullers turneringer i alt samlede 422 spillere. Tilslutningen var i enkelte tilfælde noget under det
ønskværdige. Det kan skyldes flere forhold, men udvalget er opmærksom på at det spiller en rolle
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hvordan og hvornår det informeres om en turnering. Vi får også klare udsagn om at størrelsen på
turneringsfee’en har en betydning, ligesom vejrudsigten heller ikke er uvæsentlig. Vi oplever at
tilmeldingen til turneringerne falder sent, blandt andet vel fordi man lige vil se om 5-dages
prognosen nu også holder.
Ugeturneringerne havde fortsat en bred tilslutning idet op mod 120 medlemmer har deltaget i årets
løb. Deltagelsen i den enkelte ugeturnering er ret konstant, dog således at august måned har lidt
svagere tilslutning end resten af året. Parspil eller holdspil optræder hyppigt, bl.a. fordi
ugeturneringerne jo har til formål at introducere nye golfere for spillet på stor bane, og i den
forbindelse får samarbejdet mellem en erfaren og en ”grøn” golfer ofte spillet til at glide. Det er
imidlertid også væsentligt at ugeturneringerne giver mulighed for at få reguleret sit handicap, og
derfor optræder også spilformer hvor der registreres en personlig score. Der er fortsat mange erfarne
spillere der deltager i ugeturneringerne til gavn for spillets afvikling og turneringsudvalget vil gerne
takke for den indsats der ydes og som i høj grad er medvirkende til den afslappede og hyggelige
stemning, der præger ugeturneringerne. Præmiebordet ved ugeturneringerne er i 2017 blevet
opgraderet, idet der ud over de sædvanlige boldpræmier også ofte spilles om gavekort til
restauranten.
Med hensyn til 18 hullers turneringer er det turneringsudvalgets ønske at der i den samlede
turneringskalender er tilbud til alle. Det er klart at mange får deres behov for både sociale og
sportslige oplevelser dækket igennem tilknytning til en eller flere Klubber i Klubben, men vi
bestræber os fortsat på at være et samlende element i Esbjerg Golfklub. Vi lægger vægt på at en
turnering indeholder sportslige udfordringer – at der spilles for alvor - men også at der er en social
side ved deltagelse i turneringer og det er således naturligt at vi slutter en turnering af med at spise
sammen i klubbens restaurant. Ved 7 af de 8 turneringer, der har været afholdt, har spisning derfor
været indeholdt i den turneringsfee, der betales. Det har betydet at der har været færre midler til
indkøb af præmier, men der har til gengæld været arbejdet på at skaffe sponsorer til alle 18 hullers
turneringer. Og det er lykkedes. Næsten.
Vi har også den ambition i stigende grad at være en del af klubbens ansigt udadtil, og mange af
turneringerne er derfor åbne for fremmede klubber. Det er begrænset hvor mange udefra der har
været tilmeldt turneringerne med vi håber at flere og flere får øje på vores turneringskalender, og at
vores egne medlemmer i øvrigt vil medvirke ved at gøre venner og familie opmærksomme på
mulighederne.
Turneringskalenderen 2017 var præget af traditioner. Der spilles ofte individuelt i hcp rækker, men
både parspil og holdspil optræder. To turneringer – Vadehavsturneringen og KiK Cup’en – blev
afviklet over 2 runder, og i begge tilfælde med et begrænset antal deltagere. Om det var det faktum
at der skulle spilles over to dage der var baggrunden for den mangelfulde tilslutning vides ikke med
sikkerhed, men det er i hvert fald besluttet i den kommende sæson at alle turneringer afvikles på én
dag.
Der er også tradition for at Esbjerg Golfklub deltager i abacus cup, en breddeturnering under DGU,
tidligere kendt som SynoptikCup. Man kvalificerer sig til optagelse på klubbens abacus cup hold
via deltagelse i mindst tre af forårets turneringer. Igen i år kæmpede holdet sig videre fra
landsdelsfinalerne til landsfinalen. Flot gået, og til lykke til holdet, bestående af Emil Jørgensen,
Gert Jensen, Jytte Jensen, Lars Nyvang og Hans Berg Madsen.
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I 2016 blev der spillet Cross Country på Marbækbanen, og i 2017 kom turen så til Myrtuen. Det var
de samme medlemmer som sidst der stod bag arrangementet, som igen havde stor tilslutning.
Opfordringen fra deltagerne er klar: Det bør være en fast tradition. Men bekymringen er der også:
Udvandes udfordringerne hvis arrangementet gentages for hyppigt, - og bliver greenkeeperne ved
med at synes at det er en god ide?
Til slut en tak til de mange der deltog i vores turneringer med godt humør, – og endelig tak til
turneringsudvalget medlemmer for en engageret indsats.
Arne Riis
Formand for Turneringsudvalget

BERETNING BEGYNDERUDVALGET 2017
Lidt om udvalget:
Året 2017 har været en spændende opgave, spændende at fortsætte ansvaret for uddannelsen af nye
golfspillere, og dermed også være ansvarlig for, at der kommer nye medlemmer til klubben, som
aldrig har spillet golf før.
Da der løbende bliver afholdt spørgeskemaundersøgelser af, om der var nogle, som kunne tænke sig
at deltage i det frivillige arbejde med at uddanne nye golfspillere, var der flere af vores medlemmer
som meldte sig til dette arbejde, hvilket er rigtig
positivt.
Da det til tider kan være rigtig svært, at skaffe nye frivillige til at hjælpe med udvalgsarbejde, er det
dejligt nu, at opleve en stor interesse for at hjælpe til med, at uddanne ”nye golfere”.
Det har hele tiden været min målsætning, at når man har meldt sig til, at ville udføre frivilligt
arbejde, også fra starten får at vide, hvad der forventes af en.
Vi er mange, som har oplevet i andet frivilligt arbejde, at ”række en lillefinger, men at man så har
fået taget hele armen”, det vil vi gerne undgå, med de frivillige som melder sig til
Begynderudvalget.
Derfor er Begynderudvalget nu (fra januar 2018) udvidet til, at bestå af 18 medlemmer, således at vi
har tre ”besætninger” af tre/fire personer, som ”kører” de 3 x 8 ugers kurser vi afholder om året,
således at ingen skal være kursusleder/instruktør på mere end et kursus om året.
Derudover vil der være en pulje frivillige, som har meldt sig til, at afholde vores nye projekt ”+36
fastholdelse”.
Vi er desuden 2 personer, som kan stå for administration/planlægning af kurserne, samt står for
uddannelsen af mentor kursisterne.
Jeg har allerede fået tilsagn om, at der er flere frivillige, som gerne vil være med i
vores udvalgsarbejde.
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En stor tak for den store arbejdsindsats i 2017, skal her lyde til hele udvalget!!
Uddannelse af Nye Golfspillere:
Det er planen, at klubben gerne vil have tilgang af omkring 100 nye medlemmer om året, hvoraf 50
skal være uddannede golfspillere som kommer fra andre steder i
landet/andre klubber, og vores udvalg skal uddanne ca. 50 nye golfspillere.
Lige som sidste år, så er antallet af interesserede for golfspillet ikke så stort som tidligere år. Jeg
ved godt, at konkurrencen fra andre sportsgrene/sportsklubber er blevet rigtig stor og da der også er
blevet mange flere, som dyrker egen sport
(løb/mountainbikecykling og mange andre ting.
Udvalget afholdte 3 kurser af 8 ugers varighed i 2017, og vi uddannede 40 nye golfspillere på disse
kurser.
Derudover er mentoruddannelsen blevet en endnu større succes, og der er
uddannet 11 nye golfspillere på denne uddannelse.
Så i alt har vi uddannet 51 nye golfspillere i 2017!
Fastholdelse:
En lige så vigtig ting, som at uddanne nye golfspillere til klubben er, at kunne fastholde de nye
uddannede golfspillere i klubben i tiden fremover.
For vi kan uddanne lige så mange vi vil, men hvis lige så mange falder fra, så er
arbejdet næsten spildt.
Udvalget vil fremover i foråret, hvert år, afholde en ”inspirationsdag” for Nye
Golfspillere, som er uddannet året før.
Inspirationsdagen består af forskellige spilformer og konkurrencer i løbet af dagen,
og lid regelopfriskning, afsluttende med lidt hyggeligt samvær i restauranten.
Denne dag har flere formål, først og fremmest, at give de nye golfspillere (som blev uddannet sidste
år) mulighed for, at møde dem de var på kursus med, så de kan udveksle erfaringer, have en sjov
dag m.m.
Dagen har derudover det formål, at vi gerne vil følge med i, om vores nye golfspillere er kommet
godt i gang, og det giver os mulighed for måske at hjælpe
dem, hvis der er noget de går og ”kæmper” med til hverdag på golfbanen.
Vores Inspirationsdag 2018 (for spillere uddannet i 2017), afholdes lørdag d. 14. april!!!
Fremtiden:
Et pilotprogram starter op her i foråret 2018, nemlig ”+36 fastholdelse.
Dette er en ny aktivitet, som begynderudvalget starter op, og som går ud på, i sæsonen fra ca. marts
til og med oktober, hver lørdag kl. 11 til kl. 13, afholder en
aktivitet/træning for alle, som har handicap 36 eller højere.
Læs meget mere om dette projekt i vores klubblad, som udkommer her i foråret!
”Nye golfere”
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”Det er svært at spå, især om fremtiden”, men vi skal, som det kan ses på antallet af nyuddannede
golfspillere i 2017, gerne fastholde antallet af nye golfere. Og skulle vi så få flere interesserede så
gør det jo heller ikke noget.
Et tankeeksperiment:
Vi er ca. 1500 medlemmer i klubben – hvis nu hver 10. medlem finder et
familiemedlem/ven/kollega eller en helt anden, som kunne overtales til, at prøve at spille golf, og
deltage på et af vores kurser, så ville vi have ca. 150 mulige kursister og måske også ca. 150 nye
medlemmer.
Så lad det være min opfordring til alle medlemmer – gå på ”jagt” efter en, som kunne tænke sig at
prøve golfspillet.
Datoer for vores kurser, står på hjemmesiden, og der står også beskrevet, hvordan man bliver
uddannet på mentorordningen, hvis man ikke kan følge de ”normale” kurser.
Endnu engang, en stor tak for indsatssen i 2017 og for de mange gode oplevelser, både sammen
med udvalget og alle Jer nye golfspillere!!!
På udvalgets og egne vegne
Jan Kroggaard
Formand for ”Begynderudvalget”

BERETNING JUNIORUDVALGET 2017
2017 har på mange måder været en interessant sæson, hvor vi har prøvet at ændrer på flere ting –
nogen med positiv effekt og andre med mindre.
Vores primære formål i juniorudvalget er, at skabe et godt miljø og rammer, hvor den enkelte junior
har mulighed for at udvikle sit spil/niveau, blive en del af et fællesskab og får en god klubfølelse,
uanset om man er bredde eller elite juniorspiller.
At skabe godt miljø og rammer er sket ved træninger, interne turneringer, RAJT (Ribe Amts Junior
Tour) og sociale arrangementer, såsom fredagsgolf med spisning og lysgolf.
Vi har 2017 forsøgt at være lidt alternative i forhold til træning. Vi oplevede i 2016, at mange havde
svært ved at passe de faste aldersinddelte træninger. I 2017 var der frit valg, hvilken træning man
deltog i, altså ingen aldersopdeling. Stemningen har været positiv, men der har været meget stor
forskel på alder, hvor mange der deltog i de enkelte træninger og derved har det været svært at
planlægge træningsindhold og antal hjælpetrænere, hvilket har været ensbetydende med, at der er
lagt et større ansvar på vores ”store” juniorer, som udfordrer det sociale aspekt omkring de faste
træninger.
Der skal lyde en KÆMPE tak til vores mange hjælpetrænere både fordi de har tid, lyst og deres
fleksibilitet.
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Et andet nyt tiltag har været etablering af pigetræning hver anden tirsdag. Vi har modtaget positive
tilbagemeldinger fra pigerne og forældre. Det har også kunne ses ved et meget stabilt fremmøde til
trods for dårligt vejr. Der er et stort ønske om at udvide denne træning til en gang i ugen, hvilket vi
forventer et etablere i 2018
Vores fredagsturneringer hver 14. dag, hvor der har været deltagelse af juniorer i alle aldre og
niveauer har tilslutningen desværre ikke været på samme niveau som 2016. Fredagsgolf er ellers en
god måde at få ”nye” golfere ud og spille på stor bane og spille med andre end man plejer. Det er
også en god måde til at skabe nye sociale relationer blandt spillere og forældre. Vi har spist sammen
en fredag i måneden til at understøtte det.
Derudover har vi afholdt flere interne turneringer, som åbnings- og generationsmatch, hvor der var
flot spil, score og hygge. Der har været deltagelse af vores ”nye” juniorer, samt vores store juniorer
og det har givet en super god stemning. Dejligt at juniorer på alle niveauer deltager i samme
turneringer og at de ”bedste” er rollemodeller for vores yngre/nye juniorer.
I den første uge af sommerferien var der igen i år ”Ben og Johannes golfskole”.
Der blev kæmpet med teknik, spillet en masse golf og snakket igennem.
Som afslutning på den ”rigtige sæson” afholdte vi i samarbejde med Erhvervsklubben lysgolf på de
første 9 huller på Myrtue og god mad. Det var en sjov, flot og farefuld oplevelse.
Igen i år har vi haft vintergolf med spisning hver 2. lørdag i marts, november og december. Der har
gennemsnitligt deltaget ca. 12 juniorer på trods af kulde og vådt vejr. Den sidste gang inden jul
spillede de pakkespil og det gav liv i restauranten.
Vi er lidt udfordret med at mange af vores ”store” juniorer også er en vigtig del at ”elite” arbejdet
og det udfordrer os nogle gange i forhold til diverse aktiviteter og tid. Jeg vil gerne sige en kæmpe
tak til jer der prioriterer det. Det gør en forskel. I ved godt selv hvem I er J
Udover træning, interne turneringer og sociale arrangementer har klubbens juniorer også deltaget i
diverse turneringer – med SUCCES.
AON holdturnering
Juniorholdturnering er en hulspils turnering inddelt i grupper efter årgang og handicap.

Vi havde 4 hold med U22A, 2 hold i U22B og U16A. De tre U22 hold gik desværre ikke videre,
men det gjorde vores U16A, som kvalificerede sig til landsdelsfinalen. De tabte desværre
landsdelsfinalen 4-2 til Lyngbygård. På hold 16A spillede Christian Bundgaard, Kasper Svejgaard
og Peter Slot.
Årgangsmesterskab
Årgangsmesterskaberne består af seks drengerækker og seks pigerækker - U12, 12 år, 13 år, 14 år,
15 år og 16 år. Juniorerne spiller 36 huller over to dage, og der spilles fra scratch, dvs. uden
handicap. Til sidst kåres Danmarks bedste golfspiller i hver årgang. Esbjerg golfklub har Danmarks
bedste 16-årig golfspiller - Tobias Bank Olesen spillede sig til en FLOT førsteplads.
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JDT (Jysk Distrikt tour)
Turneringen er individuel og afvikles over 6 slagspilsrunder. I år havde vi 11 spillere med, hvor 7
spillere kvalificerede sig videre til at spille imod de andre distrikter. Fra Esbjerg golfklub valgte
Mikkel Frank i U22, Maria Krell i U19, Andreas Fogth og Peter Slot i U14 at deltage i
finalerunderne. I U 14 række vandt Andreas Fogth og Peter Slot guld. I U19 og U22 række blev
Maria Krell og Mikkel Frank nr. 2 sammen med deres holdkammerater fra distrikt 3.
Alt i alt en god oplevelse at deltage i JDT, håber at flere af dem som udtages, har lyst til at deltage i
det kommende år. Det er en oplagt mulighed til at komme ud og spille på forskellige baner i hele
Region Syddanmark.
RAJT (Ribe Amt Junior Tour)
Er en individuel og en holdturnering. Klubber fra det gamle Ribe Amt og Royal Oak deltog i
turneringen og hver klub må, ved hver match, stille med 15 spillere + 5 spillere i Plus- rækken, som
er fra 19 - 21 år. Det er en god turnering for nye som ”gamle” spillere.
Vi ændrede i år taktik og prøvede igen at juniorerne selv skulle tilmelde sig til Johannes. Det var
ensbetydende med, at vi stillede med et lavere antal spillere.
Esbjerg golfklubs juniorer viste sig samlet frem på bedste vis med fine resultater og super
sammenhold, som vi meget gerne vil bygge videre på i 2018.
Vi blev nr. 3 efter Kaj Lykke og Varde.
Klubmesterskab
Jonas Lykke blev igen juniorklubmester for juniorerne.
Vi vil gerne i juniorudvalget sige en stor tak til:
•
•
•
•
•

Alle, der har givet en hånd med. Jeg nævner ingen navne, for så glemmer jeg ingen. Jeg
håber at I alle ved, at vi sætter stor pris på alle hænder og hovedet, og at vi får brug for jer
igen og flere i 2018 J
Johannes og Ben, I gør en kæmpe indsats for juniorerne. Spillerne hygger sig til træning og
gennemgå en god udvikling via inspirerende træning og jeres engagement.
Chi og Jan for godt samarbejde, lækkert mad og jeres åbne døre for vores ideer.
Erhvervsklubben for økonomisk støtte til at bakke op om de unge spillere og mulighed for
at afholde diverse interne turneringer og sociale tiltag.
Bestyrelsen for at give os råderum

Til sidst tusind tak til alle juniorspillere, som gør det til en fornøjelse at være i juniorafdelingen i
Esbjerg golfklub.
På vegne af juniorudvalget
Linette Krell
Juniorudvalgsformand
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BERETNING SPORTEN 2017
Som alle andre år begyndte sæsonen 2017 allerede i november måned 2016, hvor alle vores herrer
division spillere starter op med såvel teknisk som fysisk træning. I løbet af vinteren modtager de
teknisktræning om tirsdagen, og torsdag er der fysisktræning, mens der om lørdagen er spil på
banen. Det gør man for at kunne foretage de eventuelle store sving ændringer i en stille periode, og
det fysiske gælder det også om at bygge op i en stille periode, da kroppen skal vænne sig nye
bevægelser, og de muskler der bliver bygget på.
I slutningen af marts måned drog herrer truppen på træningslejr til det sydlige Spanien på Lauro
Golf. Det var en fantastisk tur, hvor de unge mennesker lærte at stå på egne ben. Der blev næsten
spillet 2 runder golf hver dag, så både den fysiske og mentale side blev testet fuldt ud. Der skal lyde
en stor tak til Esbjerg Golf Klub, Esbjerg Erhvervsklub og de ledere, der deltog på turen for den
store støtte, man har bidraget med. Alle spillere og trænere er meget taknemlig for denne
opbakning.
Målsætning for 2017 var:
• 1. division herrer forbliver i 1. division. Godkendt
• 3. division herrer bliver i 3. division. Godkendt
• 3. division damer rykker op i 2. division. Med hjælp fra oven blev dette mål opfyldt, da et
hold fra 2. division valgte og trække sig.
• 1. division senior spiller med om medaljer. De fik bronze. Flot klaret. Godkendt
• 2. division veteraner forbliver i rækken. Skete ikke. Bedre held næste år. Ikke godkendt
• Individuelle turneringer - herrer - minimum 10 top 10 placeringer. Ikke opfyldt
• Individuelle turneringer- juniorer - minimum 6 top 10 placeringer. Opfyldt
• Individuelle turneringer - damer- minimum 1 top 10 placering. Opfyldt
• Individuelle turneringer - piger - minimum 1 top 10 placering. Opfyldt
Udfordringer med elitearbejdet i Esbjerg Golfklub:
Den største udfordring, vi p.t har på elite siden, er, at bredden ikke er stor nok både på herrer og
dame siden, og der går desværre for lang tid inden nye spiller presser på. Men vi har gennem årene
været gode til at få nye unge spillere ind på holdene, så de langsomt er blevet gjort spilleklare til at
kunne træde til og spille på de respektive hold, når muligheden bød sig. Den anden store udfordring
vi har, er transporten til golfklubben. De fleste har for langt til golfbanen. I juniorudvalget præger vi
forældre til samkørsel. Den næste store kamp er, at få busselskabet til, at have et stop tæt på
golfbanen.
Målsætningen for 2018:
• 1. division herrer skal blive i 1. division - puljen består af Kolding, Sønderjylland og
Lyngbygaard.
• 3. division herrer skal blive i 3. division - puljen består af Breinholtgaard, Varde og
Sønderborg.
• 2. division damer skal blive i 2. division - puljen består af Breinholtgaard, Varde og Odense.
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•
•

1. division senior skal spille om medaljer - puljen består af Kolding, Horsens og
Sønderjylland.
2. division veteraner skal rykke op i 1. division - puljen består af Ribe, Skanderborg og
Odense Eventyr.

Spille datoerne for den kommende sæson er den 5-6 maj, 16-17 juni og 18-19 august.
Vi vil gerne opfordre alle klubbens medlemmer til, at komme ud og se og følge kampene. Husk at
spillerne stiller op for Esbjerg Golfklub, og de er en del af Esbjerg Golfklub. Lad os genskabe den
gamle klub ånd, hvor der er mange tilskuere, når der spilles god golf i Esbjerg Golfklub.
For at indfri ovenstående målsætninger er det meget vigtigt, at klubben bakker op med meget
træning til alle vore elitespillere. Samtidig er det vigtigt, hvis klubben har intentioner om at blande
sig i toppen af dansk golf, at man gør alt for at støtte disse spillere både økonomisk og
træningsmæssigt.
Det er vigtigt, at vi i Esbjerg Golfklub har fokus på det sportslige element i golfen, og er med til at
fremme og sikre selve sporten. Det gøres bl.a. ved at arbejde på og skabe resultater i såvel holdsom individuelle turneringer. Det kræver, at vi tænker og handler fremadrettet, hvilket vi gør.
På Eliteplan betyder det blandt andet, at ”fødekæden” til Eliten skal være tilstede og sikres. Det
handler, om at få de børn, som begynder på golfsporten, til at få lyst til at blive og forsætte med at
spille golf. Her er arbejdet med ”Golf for Kids” og juniorgolfen essentielt, men også muligheden
for, at familien i fællesskab kan spille golf.
Der er mange parametre på forskellige niveauer, som har betydning for, at det kan lykkes. På spiller
niveau kan vi i Esbjerg Golfklub for den enkelte være med til at fremme træningsmiljøet, tilgangen
til træning og muligheden for at deltage i matcher.
Det er vigtigt for Esbjerg Golfklub, at spillere på alle niveauer skal trives med deres golf og har en
glæde ved at træne og spille. Her har faciliteter og et godt klub- og træningsmiljø stor betydning for
alle spillere. Der er mange frivillige, som yder en indsats for at få alt omkring junior, bobler- og
elitetruppen til at fungere. Den enkelte frivilliges indsats gennem sæsonen er vi meget glade for, og
vi værdsætter det meget.
Elitetruppens spillere modtager støtte fra Erhvervsklubben til at kunne udøve deres sport på et højt
niveau. Det er vi meget glade for og som tak for dette, er vi parate til at bidrage med frivilligt
arbejde. Vi fik i år ligeledes bevilget et beløb fra Erhvervsklubben til en mental træner, som vi i
skrivende stund har haft på besøg 2 gange, et meget spændende projekt som vi forventer os meget
af.
I august måned stod Esbjerg Golfklub for afviklingen af DM i slagspil. Tuneringen var en stor
succes. Afviklingen af selve arrangementet gik super flot. Greenkeeperne havde sat banen op til
mesterskab og såvel DGU som spillerne havde kun roser til banen. Tusinde tak til Morten og hele
greenkeeper staben for en stor indsats. Samtidig skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, som
fik hele arrangementet til, at køre på skinner. Her skal også lyde en stor tak til Jørgen Skovbjerg for
koordineringen af alle de frivillige. Flot arbejde alle. Dansk mester i slagspil 2017 for damer blev
det Mathilde Fredensborg fra Hedeland Golfklub og for herrer blev det Andreas Lunding Kokkedal
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Golfklub - stor tillykke herfra. Samtidig havde vi selv fem spiller med i tuneringen nemlig Camilla
Kristensen, Mette Randbæk, Jonas Terp, Jonas Lykke Sørensen og Sebastian Søndergaard.
De tre af spillerne gjorde det rigtig godt:
Mette Randbæk nr. 10
Jonas Lykke Sørensen nr. 9
Sebastian Søndergaard nr. 11
Med den store indsats fra greenkeeper, frivillige og spillers side var DM i slagspil 2017 en stor
succes for Esbjerg Golfklub, og vejen til større tuneringer er banet.
Jeppe Bank Olesen fik en stor oplevelse med på vejen i 2017, da han blev udtaget til, at deltage i
Pro-Am i forbindelse med Made in Denmark.
Klubmesterskabet er en gammel tradition, som er vigtig og har sin berettigelse i en klub som vores
med mesterskabsbanen Marbæk og med Elite- og divisions golf.
Disse faktorer og klubmesterskabet er med til at give et elitepræg i klubben, hvilket er motiverende
for såvel spillere og juniorer, der ønsker at udøve sporten.
Klubmester i 2017 blev i de følgende rækker:
• Junior drenge
Jonas lykke Sørensen
• Senior damer
Mette Randbæk
• Senior herrer
Sebastian Søndergaard
• Mid age herrer
Klaus Skeem
• Senior herrer
Hans Thomsen
• Veteran herrer
Henry Knudsen
Fra klubbens side har man hele tiden en intention om, at forbedre tingene, så alle er velkommen til
at byde ind med gode ideer til afholdelse af klubmesterskabet. Vi vil gerne have flere deltagere i
tuneringen, og man vil gerne have flere aktiviteter omkring et klubmesterskab. Vi vil gerne takke
Jane Frank og Torben Lund for den store indsats i forbindelse med afviklingen af klubmesterskabet.
Der skal rettes en meget stor tak til alle holdleder, frivillige og ansatte i Esbjerg Golfklub, som
deltager eller yder en form for hjælp til at støtte elitespillere i alle aldersklasser. En ekstra tak til
Erhvervsklubben for deres økonomiske støtte. En støtte vi er meget glade og taknemlige for. Vi
ser frem til et forsat godt samarbejde også i 2018.
Tak til Jane Frank og Torben Lund for at stille deres fritid til rådighed, meget tidligt om morgen når
der spilles divisions golf på hjemmebane. Man besluttede at nedlægge sportsudvalget fra sæsonen
2017, da man ønskede at have færre udvalg i klubben. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til
Kenneth Mikkelsen, som formand i udvalget.
Vi ser frem til en god sæson i 2018.
Ben Tinning
Cheftræner
- 15 -
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BERETNING REGELUDVALGET 2017
Når man tænker på udvalgets navn, Regel-, Etikkette- og Handicapudvalget, skulle man næsten tro
at et sådant udvalg med hele tre fagområder, ville være et udvalg, der kræver så meget arbejde af
medlemmerne, at man slet ikke får tid til at spille golf. Sådan er det heldigvis ikke. En stor del af
udvalgets arbejde er, at holde sig ajour med golfreglerne og afgørelserne på samme regler, samt at
følge med i udviklingen på handicapområdet, via DGU’s møder og kurser. Det meste af dette
foregår på tider, hvor golfen alligevel ligger på et lavt aktivitetsniveau.
Det er derudover også udvalgets arbejde, at formidle sin viden til klubbens medlemmer, i form af
kurser for nye golfspillere, afholdelse af periodevise medlemsmøder med udvalgsfagligt indhold,
tilbyde specialarrangementer for f.eks. klubber i klubben. Derudover stiller udvalget altid sin viden
til rådighed, som klubdommer ved turneringer over 18 eller flere huller. Sidst, men ikke mindst, har
udvalget ansvaret for, at EGA-reglerne følges i Esbjerg Golfklub. Det udmøntes i dagligdagen i, at
vi altid står til rådighed for medlemmerne, når de er i tvivl om et eller andet i denne forbindelse,
ligesom vi hvert år i januar måned tager os af årskørslen, med deraf følgende spørgsmål fra
medlemmerne. Et spændende arbejde, som giver utrolig mange berøringsflader med klubbens
medlemmer, men absolut også ind i mellem giver anledning til at klinger krydses, Lad mig dog
hurtigt tilføje, det nyder vi, det viser jo kun, at det vi arbejder med ikke er uvedkommende for
medlemmerne. 2017 har været et stille og roligt år, uden de store udfordringer. Den største nyhed i
2017 var faktisk af R&A meddelte at nu skulle golfreglerne have en generel revision. Ikke siden
1980’erne har golfreglerne fået så omfattende en overhaling som man nu lade op til. Ud til
alverdens klubber og golfspillere sendtes budskabet og såmænd også en liste med en lang række
ændring, vi alle sammen kunne tage stilling til. Dette materiale har så ligget ude det meste af 2017
og vi venter nu spændte på at resultatet bliver offentliggjort, hvilket iflg. DGU skulle ske den 28.
januar i år.
DGU vil herefter afholde en række seminarer rundt omkring i landet, herunder i Esbjerg Golfklub,
hvor klubbernes regeludvalg så kan deltage. Vi deltager naturligvis i seminaret i juni her hos os
selv, og derudover har vi så bedt Brian Oswald om at afholde et kursus for proer, udvalg,
administration og bestyrelse i november. I vinteren 2019 og inden 1. april vil vi så selv afholde
kurser for klubbens medlemmer i klubberne og ved et åbent møde i restauranten.
Regeludvalget har i 2017 også brugt tid på at køre en mindre kampagne om etikette på banerne,
samt fået til opgave af bestyrelsen at forsætte dette arbejde i 2018, ligesom vi har påtaget os
opgaven med at hjælpe med til at få alle klubbens interne regler og ordensregler gennemgået og
publiceret. Det sidste er tilendebragt med udgivelsen af Årsskriftet 2018.
Regeludvalget tæller lige nu fire medlemmer, samt en repræsentant for bestyrelsen. Vi har fordelt
arbejdet mellem os på følgende måde:
• Regeldommer ved turneringer er Gert Madsen
• Regel undervisning, begynder og andre er Ole Haahr og Jan Kroggaard
• Formand og handicap er Ib Voss
På vegne af regeludvalget
Ib Voss, formand for regeludvalget
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Esbjerg Golfklub
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Esbjerg Golfklub for regnskabsåret 01.01.2017 –
31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores
konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i foreningen, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger
samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01/01/2017 - 31/12/2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang
Esbjerg Golfklub har som sammenligningstal medtaget budgettal. Vi skal fremhæve at disse sammenligningstal, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Esbjerg Golfklub har til formål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv, at udbrede og fremme
kendskabet til og færdighed i golf.
Alt under mottoet SUND, SJOV og SERIØS.
Klubben driver 2-18 hullers golfbaner og organiserer de dertilhørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det regnskabsmæssige resultat for 2017 blev et overskud på 521 t.kr., hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende og bedre end forventet.
På indtægtssiden er det lykkedes at hæve niveauet med mere end 500 t.kr., og da det samtidig er lykkedes at
holde de samlede udgifter i nogenlunde ro, betyder det en væsentlig resultatforbedring i forhold til året før på
næste 500 t.kr.
2017 var også året hvor bestyrelsen realiserede den vedtagne strategiplan for klubben, hvilket medførte nogle
personalemæssige ændringer.
Bestyrelsen og den daglige ledelse har året igennem haft stor fokus på at holde det meget høje niveau på klubbens anlæg – samtidig med, at udgifterne skulle holdes på det budgetterede niveau. Det må siges at være opfyldt, idet specielt vores mesterskabsbane – Marbækbanen – af flere både danske og internationale golftidsskrifter er blevet vurderet som et af Danmarks allerbedste anlæg. Dette samtidig med, at det er lykkedes at få
løftet standarden på vores anden bane – Myrtuebanen – således at den i dag betragtes som Vestjyllands næstbedste bane.

Budget 2017
Klubben satser på fortsat at kunne give fantastiske golfoplevelser til både medlemmer og gæster i 2018. Det
lange seje træk med til stadighed at kunne fremvise et anlæg i absolut topklasse ser ud til at have en virkning,
idet klubben har oplevet så stor en medlemstilgang, at vi i øjeblikket er på det højeste antal medlemmer i klubbens historie. Det kræver naturligvis at alle faciliteter er i top, og derfor har vi i januar/februar gennemført en
total renovering af restaurationen med maling, nyt inventar osv.
Alligevel forventer bestyrelsen et regnskabsmæssigt resultat i 2018 på stor set samme niveau som i det netop
afsluttede år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017

Indtægter

Note
____
1

Regnskab
2017
12 mdr.
kr.
___________

Regnskab
2016
12 mdr.
t.kr.
_______

Budget
2017
12 mdr.
t.kr.
(ej revideret)
_______

11.861.430
___________

11.283
_______

11.300
_______

Budget
2018
12 mdr.
t.kr.
(ej revideret)
_______
12.848
_______

Baner

2

(5.037.338)

(5.286)

(5.100)

(5.437)

Bygninger og arealer

3

(1.356.844)

(1.283)

(1.350)

(1.783)

Administration

4

(2.285.723)

(1.846)

(1.700)

(1.908)

Salg og marketing

5

(366.884)

(379)

(250)

(697)

Medlemsaktiviteter

6

(727.625)
___________

(846)
_______

(950)
_______

(856)
_______

(9.774.414)
___________

(9.640)
_______

(9.350)
_______

(10.681)
_______

Omkostninger

Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Afskrivninger og leasing

8

Fortjeneste/tab ved salg af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

Årets resultat

7

2.087.016

1.643

1.950

2.167

(1.214.374)

(1.334)

(1.249)

(1.243)

0
___________

83
_______

0
_______

0
_______

872.642

392

701

924

(350.819)
___________

(348)
_______

(411)
_______

(372)
_______

521.823
___________

44
_______

290
_______

552
_______
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Balance pr. 31.12.2017
Budget
Regnskab
2018
2016 (ej revideret)
t.kr.
t.kr.
_______
_______

Note
____

Regnskab
2017
kr.
___________

Baneanlæg

8

9.752.680

9.946

9.559

Bygninger

8

8.562.376

8.807

8.317

Jordvarmeanlæg

8

320.759

352

289

Maskiner

8

1.906.258

1.686

2.088

Inventar

8

117.303
___________

121
_______

378
_______

Materielle anlægsaktiver

20.659.376
___________

20.912
_______

20.631
_______

Varebeholdninger

129.458
___________

115
_______

129
_______

9

71.268

61

32

10

44.388
___________

40
_______

44
_______

Tilgodehavender

115.656
___________

101
_______

76
_______

Værdipapirer

12.495
___________

8
_______

12
_______

Likvide beholdninger

950.531
___________

403
_______

828
_______

Omsætningsaktiver

1.208.140
___________

627
_______

1.045
_______

Aktiver

21.867.516
___________

21.539
_______

21.676
_______

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance pr. 31.12.2017

Note
____
Egenkapital

Regnskab
2017
kr.
___________

Budget
Regnskab
2018
2016 (ej revideret)
t.kr.
t.kr.
_______
_______

2.889.975

2.832

3.519

107.213

14

0

Årets resultat

521.823
___________

44
_______

552
_______

Egenkapital

3.519.011
___________

2.890
_______

4.071
_______

14.518.720

14.983

14.054

Nettoregulering af afledt finansiel instrument

11

Nykredit
Amortiseringstillæg

(255.261)

Esbjerg Kommune

(267)

(255)

1.240.964
___________

1.241
_______

1.241
_______

Langfristede gældsforpligtelser

12

15.504.423
___________

15.957
_______

15.040
_______

Kortfristet del af prioritetsgæld

12

464.030

460

465

219.984

361

0

1.116.615

752

1.057

114.000

79

114

41.000

44

41

888.453
___________

996
_______

888
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

2.844.082
___________

2.692
_______

2.565
_______

Gældsforpligtelser

18.348.505
___________

18.649
_______

17.605
_______

Passiver

21.867.516
___________

21.539
_______

21.676
_______

Kreditorer
Anden gæld

13

Periodisering af klippekort
Periodisering af sponsorbidrag
Dagsværdi af afledt finansiel instrument

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

11

15
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Pengestrømsopgørelse for 2017

Note
____
Resultat før afskrivninger og finansielle poster

Regnskab
2017
kr.
___________
2.087.016

Regnskab
2016
t.kr.
_______
1.643

Budget
2017
t.kr.
(ej revideret)
_______

Budget
2018
t.kr.
(ej revideret)
_______

1.950

2.167

Ændring i driftskapital:
Tilgodehavender

(9.758)

Kreditorer
Varebeholdninger
Periodiseringer
Anden gæld
Leasing af maskiner

157

(38)

39

(140.838)

(80)

(11)

(220)

(14.458)

(16)

15

0

28.162

44

(34)

0

364.723

(89)

27

(59)

(245.539)
___________
2.069.308

Finansielle poster

7

(355.502)

(246)
_______
1.413
(348)

(242)
_______
1.667
(411)

(245)
_______
1.682
(372)

Amortiseringstillæg på langfristede lån

12.130
___________

12
_______

12
_______

12
_______

Pengestrømme vedrørende drift

1.725.936
___________

1.077
_______

1.268
_______

1.322
_______

0

0

0

0

Investeringer i:
Bygninger

8

Maskiner og inventar

8

Inventar

8

0

0

0

0

Salg af materielle anlægsaktiver

8

0

83

0

0

Salg af værdipapirer

0
___________

0
_______

0
_______

0
_______

Pengestrømme vedrørende investeringer

(716.240)
___________

(790)
_______

(600)
_______

(970)
_______

(716.240)

(873)

(600)

(970)

Optagelse af lån

0

0

0

0

Indfrielse af lån

0

0

0

0

Låneomkostninger

0

0

0

0

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Pengestrømme vedrørende finansiering

Ændring i likvide midler

12

(462.244)
___________

(461)
_______

(445)
_______

(475)
_______

(462.244)
___________

(461)
_______

(445)
_______

(475)
_______

547.452

(174)

223

(123)

Likvider og bankgæld 01.01.2017

403.079
___________

577
_______

403
_______

951
_______

Likvider og bankgæld 31.12.2017

950.531
___________

403
_______

626
_______

828
_______
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Noter

Regnskab
2017
12 mdr.
kr.
___________

Regnskab
2016
12 mdr.
t.kr.
_______

Budget
2018
12 mdr.
t.kr.
(ej revideret)
_______

1. Indtægter
Kontingenter

9.307.640

8.946

10.028

Udlejning af skabe

364.175

347

364

Greenfee

765.072

835

833

Company Days

227.800

274

513

Udlejning af golfcars

103.282

33

125

Sponsorater og reklame

637.400

534

612

95.607

87

86

209.301

86

132

151.153
___________

142
_______

155
_______

11.861.430
___________

11.284
_______

12.848
_______

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

3.742.239

3.061

Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser

62.064

582

Baneudstyr, håndværktøj og arbejdstøj

63.586

227

Gødning, sprøjtemidler, sand og græsfrø

463.240

512

Vandafgift

173.172

289

Brændstof

248.809

236

Vedligeholdelse maskiner og anlæg

274.201

278

42.212

150

Tilskud fra Esbjerg Kommune
Øvrige indtægter og tilskud
Træningslektioner

2. Omkostninger til baner
Lønninger

Andet
Refusion af moms og afgifter

(32.185)
___________

(51)
_______

5.037.338
___________

5.284
_______
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

- Klubhus, udvendig

191.199

230

- Klubhus, indvendig

132.773

93

El, gas og vand

349.099

357

0

1

Forsikringer, ejendomsskat og renovation

145.593

84

Rengøring og vask

350.652

339

Vicevært

302.000

302

Mindre nyanskaffelser og andet

34.705

25

Lejeindtægt, lokaler og inventar

(132.000)

(132)

(17.177)
___________

(18)
_______

1.356.844
___________

1.281
_______

2017
12 mdr.
kr.
___________

2016
12 mdr.
t.kr.
_______

1.278.245

848

Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser

191.538

194

Kontingent til Dansk Golf Union

236.920

220

Kontorartikler, tryksager, IT og GolfBox

243.053

230

Telefon, porto, kørsel, kontingenter og interne møder

143.521

248

59.875

69

117.771

45

3. Bygninger og arealer
Vedligeholdelse af:

Fyringsolie

Refusion af moms og afgifter

4. Administration
Løn og assistance til sekretariatet

Revision og regnskabsmæssig assistance
Andet
Refusion af moms
Personaleomkostninger

(4.331)

(5)

19.131
___________

0
_______

2.285.723
___________

1.849
_______
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

193.011

211

Sponsormatcher og andre turneringer

95.244

110

Klubblad og hjemmeside

58.573

56

Andet

22.290

3

5. Salg og marketing
Annoncer, gaver og repræsentation

Refusion af moms

(2.234)
___________

(2)
_______

366.884
___________

378
_______

565.370

718

56.195

36

106.060

90

0
___________

2
_______

727.625
___________

846
_______

6. Medlemsaktiviteter
Trænervederlag
Juniorer:
Træning og matcher
Elite:
Træning og matcher
Seniorer og veteraner:
Træning og matcher

7. Finansielle poster
Finansielle indtægter:
Bankkredit
Aktieudbytte

0
(5.065)

(1)
0

Finansielle omkostninger:
Rente af langfristede lån

209.822

196

Omkostning på afledt finansielt instrument

133.932

140

12.130

12

0
___________

0
_______

350.819
___________

347
_______

Amortiseringstillæg på langfristede lån
Andre renter
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Noter
Baneanlæg Bygninger
kr.
kr.
_________
_________

Jordvarmeanlæg
Maskiner
kr.
kr.
_________
_________

Inventar
kr.
_________

I alt
kr.
_________

8. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2017

13.187.570

13.369.198

463.750

8.800.640

1.709.445

37.530.603

Tilgang

0

0

0

686.875

29.365

716.240

Afgang

0
_________

0
_________

0
_________

0
_________

0
_________

0
_________

Kostpris 31.12.2017

13.187.570
_________

13.369.198
_________

463.750
_________

9.487.515
_________

1.738.810
_________

38.246.843
_________

Af- og nedskrivninger 01.01.2017

(3.241.258) (4.562.330)

Årets afskrivninger

(193.632)

(244.492)
0
_________

(112.074)
(30.917)

(466.661)

Af- og nedskrivninger 31.12.2017

(3.434.890) _________
(4.806.822) _________
(142.991) _________
(7.581.257) _________
(1.621.507) (17.587.467)
_________
_________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017

9.752.680
_________

1.906.258
_________

0
_________

(968.835)

0
_________

320.759
_________

0
_________

(33.133)

Tilbageførsel ved afgang

8.562.376
_________

0
_________

(7.114.596) (1.588.374) (16.618.632)

117.303
_________

Årets afskrivninger, jf. ovenfor

0
_________

20.659.376
_________

968.835

Årets udgiftsførte leasingydelser

245.539
_______
1.214.374
_______

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

0

29

32.258

32

39.010
___________

0
_______

71.268
___________

61
_______

44.388
___________

40
_______

9. Tilgodehavender
Medlemmer
Moms
Lønrefusion

10. Periodeafgrænsningsposter
Golfbox og forsikringer
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

11. Dagsværdi af afledt finansielt instrument
Dagsværdi af afledt finansielt instrument til sikring af fremtidige
transaktioner ved indgåelse

(826.043)

Dagsværdiregulering i indgåelsesåret

190.819
___________

Dagsværdiregulering primo
Årets dagsværdiregulering

(826)
191
_______

(635.224)

(635)

(360.442)

(375)

107.213
___________

14
_______

(888.453)
___________

(996)
_______

Optaget i
år
_________

Hovedstol
kr.
_________

Afdrag i
2017
kr.
_________

Restløbetid
år
_________

Rente
%
_________

Nykredit 1

2015

5.823.000

0

21

Variabel

5.823.000

5.823.000

Afdragsfrit
til maj 2026

Nykredit 2

2005

5.680.000

207.820

21

Variabel

3.740.446

2.701.358

Afdrages

Nykredit 3

2006

4.437.000

169.002

22

Variabel

3.439.248

2.576.748

Afdrages

Nykredit 4

2010

2.561.000

85.421

26

Variabel

1.980.056

1.548.901

Afdrages

Esbjerg Kommune

2005

1.240.964

0
_________

I/A

Rentefrit

1.240.964
_________

1.240.964
_________

Afdragsfrit

16.223.714
_________

13.890.971
_________

Restgæld
Restgæld
31.12.2017 _________
efter 5 år
_________

Afvikling
_________

12. Langfristede
gældsforpligtelser

462.243
_________

På Nykredit 1 og 2 er der indgået en finansiel aftale på et renteloft på 4% (rente cap). Aftalen udløber
31.03.2035.
På Nykredit 4 er der indgået en finansiel aftale på et renteloft på 4% (rente cap). Aftalen udløber 30.12.2020.
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Feriepengeforpligtelse

375.314

397

Løn og sociale bidrag

390.362

80

Forudbetalte kontingenter

312.350

275

38.589
___________

0
_______

1.116.615
___________

752
_______

13. Anden gæld

Anden gæld
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Noter
14. Eventualforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- og leasingkontrakter frem til udløb udgør pr. år. 245.400 kr. Leasingkontrakten
udløber den 30.04.2019. Ved udløb betales restværdien på 125.000 kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Kontingentindtægter, greenfee og indskud indregnes i takt med at betalingerne finder sted. Kontingentindtægterne omfatter en 12 måneders periode. Perioden løber fra 1. januar – 31. december.
Indtægter fra sponsoraftaler indregnes med lige store beløb over den enkelte aftales løbetid.
Omkostninger
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende
prioritetsgæld mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Bygninger på lejet grund, baneanlæg, jordvarmeanlæg, maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen omfatter endvidere
finansielle omkostninger i anlægsperioden.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger på lejet grund

50 år

Banen og udslagsbanen

50 år

Jordvarmeanlæg

15 år

Inventar
Driftsmidler

6 år
3 - 6 år

Aktiver med en kostpris under 13.200 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette
betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales,
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive
rentes metode.
Leasingaftaler
Ordinære leasingydelser indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden, og præsenteres sammen
med årets afskrivninger. Ekstraordinære leasingydelser udgiftsføres i forfaldsåret.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne
for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen
sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter
samt ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle
og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af foreningens kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler samt afdrag på rentebærende gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

cfm-mbc
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Distribueret 07.03.2018 /JE

Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2019 (Bilag 3)
Medlemskabs Type

Rettigheder

Junior Par-3 medlem

Alle træningsfaciliteter
og par-3 banen
Alle
Alle
Alle

Junior
Ynglinge
Studerende
Myrtue medlem
Senior medlem
Familie
Long Distance Senior
Long Distance Ynglinge
Long Distance Junior
Fleksmedlem
Senior
Fleksmedlem
Ynglinge
Par-3 medlem Senior og
ynglinge
Passive
Senior og ynglinge

Kontingent
2019
Kr. 500

Kontingent Bemærkninger
2018
Kr. 500
Alder: til og med 18 år

DGU-kort
Nej

Rabat på
Greenfee
Nej

Kr. 1.500
Kr. 2.800
Kr. 2.800

Kr. 1.500
Kr. 2.800
Kr. 2.800

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Alle træningsfaciliteter
og Myrtue banen
Alle
Alle

Kr. 5.300

Kr. 5.200

Alder: til og med 18 år
19-25 år
Alder 26-30 år Skal
fremvise studiekort
Fra 26 år

Ja

Ja

Kr. 6.900
Kr. 14.400

Kr. 6.800
Kr. 14.200

Ja
Ja

Ja
Ja

Alle
Alle
Alle
Alle træningsfaciliteter
og par-3 banen
Alle træningsfaciliteter
og par-3 banen
Alle træningsfaciliteter
og par-3 banen
Udslagsbanen

Kr. 3.500
Kr. 1.500
Kr. 1.000
Kr. 2.000

Kr. 3.500
Kr. 1.500
Kr. 1.000
Kr. 2.000
Kr. 1.500

Kr. 1.000

Kr. 1.000

Nej
Nej
Nej
Ja
Mærket F
Ja
Mærket F
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Kr. 1.500

Fra 26 år
2 seniorer + hjemmeboende børn under 18 år
Bosat udenfor Esbjerg
Som ovenfor 19-25 år
Som ovenfor op til 18 år
2 x greenfee. Herefter
betales pr. runde.
Som ovenfor

Kr. 500

Kr. 500

Nej

Nej

-1-

Nej
Nej

Generalforsamling 2018

