
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
GENERALFORSAMLING  

MANDAG DEN 18. MARTS 2019 
Vedlagt dagsorden, bilag til referat  

og det godkendte regnskab 



Distribueret 18 .03.2019 /JE 

REFERAT 
Den 18. marts 2019 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. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2020. 
5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse. 
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
7. Valg af bestyrelse. 
8. Valg af revisor. 
9. 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 2018 og budget for 2019 
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 gennemgik væsentlige overskrifter med udgangspunkt i 
de udvalgsberetninger, der 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. 

Referent: JE - 1- Ordinær generalforsamling 2019 
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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 2020 

Dirigenten gav ordet til kasserer, Steen Møbjerg Christensen, som redegjorde for bestyrelsens forslag til 
kontingenter for sæsonen 2020. 

Forslaget vedlægges som bilag 3 til nærværende referat. 

Det fulde senior kontingent vil stige med kr. 100,- til kr. 7.000,-, kontingentet for Myrtue medlemskab vil 
stige med kr. 100,- til kr. 5.600,-, familie kontingent vil stige med kr. 100,- til kr. 14.500, - og Long Distance 
vil stige med kr. 200,- til kr. 3.700, - i 2020. 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 2019. 

Der er budgetteret med et overskud på tkr. 533. Forslaget vedlægges som en del af bilag 2 til nærværende 
referat. 

Budgettet gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål. 

Ad punkt 6 - Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

Referent: JE - 2 - Ordinær generalforsamling 2019 
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Ad punkt 7 - Valg af bestyrelse 

Dirigenten indledte årets valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Formand Per Fisker, Osvald Majland Pedersen og Preben 
Schmidt - ingen af disse ønskede genvalg. 

Bestyrelsen foreslog valg af John S. Andersen som formand, samt valg af Birgitte Møller Jensen og Jan 
Taustrup som bestyrelsesmedlemmer. De 3 kandidater fik af dirigenten mulighed for ganske kort at 
præsenterer sig for generalforsamlingen. Både John S. Andersen, Birgitte Møller Jensen og Jan Taustrup 
blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

Der er ligeledes 2 suppleanter. 

Følgende suppleant var på valg: John S. Andersen, ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog valg af Joan HummeIshøj. Joan HummeIshøj fik af dirigenten mulighed for at 
præsenterer sig for generalforsamlingen. Joan Hurnmelshø] 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. 

Formand, Per Fisker orienterer om en "Gave for livet" en mulighed for at de medlemmer der deltog i 
generalforsamlingen kunne give et prøvemedlemskab til en nabo, familiemedlem eller arbejdskollega. 
Gaven blev udleveret ved udgangen. 

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 2018. Til slut lød, der også en tak til 
Holger Refslund for indsatsen som dirigent. 

Esbjerg, den 18. marts 2019 

Dirige~l:C 
Referent: JE - 3 - Ordinær generalforsamling 2019 
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Dagsorden til ordinær generalforsamling 
Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 

Restauranten, Esbjerg Golfklub 
 
 

 
1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår valg af advokat Holger Refslund 

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2018 (Bilag 1) 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018, til godkendelse (Bilag 2) 

4) Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2020 (Bilag 3)  
• Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til fastsættelse af indskud for 

perioden frem til næste generalforsamling 

5) Forelæggelse af budget for 2019, til godkendelse (Bilag 2) 

6) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
• Ingen forslag fra bestyrelsen  
• Ingen forslag fra medlemmer 

7) Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
• Per Fisker ønsker ikke genvalg som formand, bestyrelsen foreslår valg af 

John S. Andersen som ny formand. 
• Preben Schmidt og Osvald Majland Pedersen ønsker ikke genvalg, 

bestyrelsen foreslår valg af Jan Toustrup og Birgitte Møller Jensen som 
nye bestyrelsesmedlemmer 

• John S. Andersen ønsker ikke genvalg som bestyrelsessuppleant, 
bestyrelsen foreslår Joan Hummelshøj som ny 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 2018 (Bilag 1) 
 
BESTYRELSENS BERETNING 2018 
 
FORMÅL for Esbjerg Golfklub er ifølge vedtægternes paragraf 2 "EGK skal drive et golfanlæg og 
organisere de fælles idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet på 
alle niveauer under de bedst mulige rammer". 

VISIONSDOKUMENTET 2016 "Sjov, Sund & Seriøs" udgør sammen med formålsparagraffen 
grundlaget for bestyrelsens overvejelser og beslutninger. Visionsdokumentet er optrykt i sin helhed 
som afslutning på bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSESMØDER er afholdt 8 gange i 2018, hvilket er en betydelig reduktion i forhold til 
tidligere år. Denne planlagte reduktion skal ses i lyset af, at den nye organisation, som beskrevet i 
beretningen for 2017, har fungeret absolut tilfredsstillende og med ansættelse af yderligere en pro-
træner pr. 1. marts 2019 (Nicolai Klindt Jørgensen), er det personalemæssige mål for organisations-
ændringen nået. 

ÅRETS GOLFKLUB 2018 - med bagrund i den organisationsændring, der er sket, kårede 
Golfavisen Esbjerg Golfklub som årets golfklub. 

Ansatte og medlemmer kan med rette være stolte af denne kåring, den viser, at omverdenen er 
opmærksomme på, hvad der sker i vor klub. 

MEDLEMSTALLET er fortsat stigende, så den forsigtige optimisme i beretningen 2017 er 
glædeligvis indfriet. 

Medlemstal Ultimo 2017 Ultimo 2018 
 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt 

Passiv 42 62 104 43 64 107 
Long Distance 6 20 26 9 21 30 
Fuldtid 475 1066 1541 469 1094 1563 
Fleksmedlemmer 4 34 38 11 32 43 
Junior u. banetilladelse 13 10 23 16 16 32 
I alt 540 1192 1732 548 1227 1775 

 

Begynderudvalget og de ansatte medarbejdere gør en stor indsats for klubbens tilgang af 
medlemmer såvel begyndere som allerede etablerede golfere. 

Medlemstallet er en afgørende forudsætning for klubbens eksistens og økonomi, så målet om fortsat 
at være den førende foreningsdrevne golfklub i Danmark kan fastholdes. 
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INDSKUD har klubben ikke i lighed med andre golfklubber opkrævet de senere år. Bestyrelsen vil 
også i lighed med tidligere år bede om generalforsamlingens bemyndigelse til at fastsætte 
indskudssatsen, dagsordenens pkt. 4 jf. paragraf 9. 

ØKONOMIEN skal i overensstemmelse med målsætningen være robust, til stadighed i balance og 
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 for 2018 også er tilfredsstillende. 

Kasseren vil i forbindelse behandlingen af dagsordenens pkt. 3, 4 og 5 jr. paragraf 9 nærmere 
redegøre for klubbens økonomi. 

MOMSKOMPENSATIONEN, som blev omtalt i beretningen 2017, blev en realitet. Klubben fik 
ultimo 2018 udbetalt 266.000 kr. et velkomment beløb, der kompenserer for de ekstraordinære 
vandingsudgifter på grund af den meget tørre sommer. 

Også i 2018 har mange medlemmer bidraget med den fradragsberettigede gave på kr. 200, -, så vi 
igen kan søge momskompensation. 

GOLFANLÆGGET er fortsat af højeste kvalitet både set nationalt og internationalt. Det vidner 
mange anmeldelser og ratings om sammen med tilbagemeldinger fra gæster og turneringsspillere. 

DGU’s landsholdssamlinger på vort anlæg vidner også om kvaliteten af de 2 baner og 
træningsfaciliteter. 

Greenkeeperteamet fortjener stor og fortjent ros for indsatsen. 

Banerne skal naturligvis udvikles, men med respekt for udgangspunktet. 

MADE IN DENMARK QUALIFIER POWERED BY ENERGIMETROPOL ESBJERG blev 
afviklet i dagene omkring 1. august i pragtfuldt sommervejr. 

En ubetinget succes - revanchematch Ben Tinning vs Thomas Bjørn blev en stor mediebegivenhed, 
ligesom selve ECCO Touren blev en stor succes med meget tilfredse spillere og arrangører. For 
ikke at glemme Thomas Bjørns clinics med unge og gamle medlemmer. 

En stor tak til Esbjerg Kommune, sponsorer, frivillige og ansatte, der alle var med til at gøre dette 
arrangement til en kæmpe begivenhed. 

Også i 2019 afvikles ECCO Touren på Marbæk. 

DIALOGMØDER fortsættes også i 2019. Bestyrelsen har stort udbytte af disse møder dels 
muligheden for orientering dels udvekslingen af synspunkter. 
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DRØMMEN om en helt særlig begivenhed i 2021 i forbindelse med Esbjerg Golfklubs 100 års 
dag, er der stadig. Der arbejdes ihærdigt på den helt store golfbegivenhed, men det økonomiske 
fundament skal være til stede, og det er en stor opgave. 

RENOVERINGEN nævnt i beretning 2017 af restauranten er gennemført, men blev dyrere end 
forventet, men sådan går det, når der "røres" ved ældre bygninger og installationer. Terrassebrædder 
er i januar 2019 udskiftet. 

Lugt- og fugtighedsproblem i bagrum arbejdes der fortsat på en løsning af. 

AKTIVITETER - bestyrelsen henviser til de fyldige delberetninger, som er udtryk for et højt 
aktivitetsniveau og udviklingspotentiale. 

RESULTATER - bestyrelsen glæder sig over de meget flotte hold- og individuelle resultater af 
ikke mindst vore unge og meget unge spillere, samt at stort set alle vore elitehold har bibeholdt 
status. det bliver spændende at følge udviklingen, der er potentiale, men der kræves selvfølgelig 
både hård træning og "lidt held på marginalerne" for den helt optimale succes. 

WALK OF FAME - Henry Knudsen har selvfølgelig fået sin flise på for pladsen til 
fodboldstadion. 

NYE GOLFREGLER 2019 - 2018 blev så det sidste år med de gamle golfregler. I 2018 har Ib 
Voss og hans hjælpere været i gang med at forberede overgangen til de nye regler fra 1. januar 2019 
og tilrettelægge undervisningen, som vi i dag kan konstatere, har stor søgning. En lokal regelbog er 
også udarbejdet "Rundt på banen - med de nye golfregler - 2019". 

Respekt for denne store indsats. 

BESTYRELSEN - Preben Schmidt, Osvald Majland Pedersen og Per Fisker har alle meddelt, at de 
af forskellige personlige grunde ikke genopstiller til formands- og bestyrelsesvalget på 
generalforsamlingen. 

En enig bestyrelse anbefaler, at generalforsamlingen vælger de personer, som er indstillet på 
dagsordenens pkt. 7 jf. paragraf 9. 

TAK til frivillige, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere, Erhvervsklubben, restauranten, shoppen, 
Esbjerg Kommune som alle er med til at skabe grundlaget for den golfklub, som medlemmer og 
gæster sætter pris på. 

 

På bestyrelsens vegne 
Formand Per Fisker 
 
% Se herefter klubbens visionsdokument. 
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BERETNING BANEN 2018 

Endnu et ekstremt år rent vejrmæssig er gået. Igen i år var den store udfordring vand, eller mangel 
på vand. Det blev den tørreste sommer i mands minde, og modsat 2017 hvor det hele næsten 
regnede væk må vi sige at 2018 nærmest tørrede væk. 
 
Det betød da også at vores vandingsanlæg kom på overarbejde, og med så tør en sommer må vi 
erkende at kapaciteten på vores anlæg ikke er stor nok, så derfor var det nødvendigt at tage nogle af 
de lyse timer i døgnet med for i det mindste at kunne holde Marbæk grøn. Det gjorde så at vi måtte 
vande mindre på Myrtue, hvor der især på fairway kom nogle tørkeskader. 
 
De skader der kom på Myrtue, vil her i foråret blive udbedret med en gang eftersåning så snart der 
er temperatur i jorden til det. 
 
Det var også året hvor vi havde en afdeling af Ecco-touren, og det må siges at det var en god 
oplevelse både for spillerne som roste banen, men også for os greenkeeper der gerne vil vise vores 
bane frem. Vi ser allerede nu frem til 2019 hvor de igen kommer forbi. 
 
Banerne ser på nuværende tidspunkt ganske gode ud, der er ikke de store skader på greens efter 
svampeangreb, så med et mildt forår kan vi forhåbentlig komme tidligt i gang. 
 
Hen over vinteren, har vi fået tyndet en del ud i vores beplantninger rundt på banen, derudover har 
vi malet bænke og skraldespande ud til Marbæk, vores vandhazarder er blevet lavet om til staf 
områder med røde markeringer, vi har fået gennemgået vores maskinpark så den er klar til den nye 
sæson, og vi er på nuværende tidspunkt i gang med at afholde ferie og afspadsering. 
 
Greenkeeperstaben har i 2018 bestået af 6 helårsansatte, 3 sæsonansatte og 4 elever, og det bliver 
også denne sammensætning af ansatte vi fortsætter med i 2019. 
 
Til sæsonen 2019 er der blevet indkøbt 2 nye og 1 brugt maskine, det drejer sig om en greensroller, 
en bunkerrive og en gravemaskine. 
 
Med ønske om en rigtig god sæson og en lidt mere normalt sommer i 2019.  
 
Morten Terkelsen 
Chefgreenkeeper 
 
 
 
BERETNING TURNERINGSUDVALGET 2018 
 
Et varmt og meget tørt forår og forsommer, blev efterfulgt af en regnfuld sensommer og blæsende 
efterår. Det satte sit præg på både baner og turneringer. Således måtte vi afbryde eller udsætte flere 
turneringer, deriblandt par-turneringen og årets KiK-Cup. Med den tætpakkede kalender var det 
svært at finde plads til at få afviklet de udsatte turneringer, men det lykkedes bl.a. for KiK-Cup, 
hvilket resulterede i et stort deltagerantal på 68. 
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Ellers var tilslutning til årets turneringer, stort set ligesom de foregående år. Store udsving og meget 
afhængig af vejrudsigten og hvorledes de enkelte turneringer blev "markedsført". 
 
I 2018 blev der afholdt 20 ugeturneringer med samlet 604 deltagere fordelt på 155 forskellige 
medlemmer. Der blev afholdt 9 weekend/18-hullers turneringer med i alt 493 spillere. 
 
Ugeturneringernes hovedformål, at introducere nybegynderne til turneringer, blev også i 2018 
ganske fint opfyldt. Der er heldigvis en del erfarne spillere, som gerne hjælper med til at vejlede de 
nye golfere. Det har været diskuteret om ugeturneringen skulle ligge på en fast ugedag, men indtil 
videre er det besluttet at skifte fra uge til uge, således at det ikke er de samme klubber-i-klubbens 
faste spilletider der bliver berørt. 
 
I 2018 afviklede vi for første gang en Maraton turnering. 2 x 18 huller på samme dag. Det er en 
turneringsform der har vist sig populær i andre klubber, og med vore 2 fremragende baner, var det 
jo oplagt at gøre forsøget. Der var 42 tilmeldt turneringen, og der var bred enighed om at det godt 
kunne blive til en årligt tilbagevendende turnering. 
 
Ellers bød 2018 programmet på mange af de kendte turneringer. Største deltagerantal var 
Pinseturneringen med 94 deltagere. Dårligste tilslutning havde vi til Vadehavsturneringen med 36 
deltagere. 
 
Vi har lyttet til hvilke begrundelser vore medlemmer giver for de lave deltager antal til nogle af 
vore weekendturneringer. Mange fortæller os at det er svært for dem at bruge 5 - 6 timer på en 
turnering, og mange mener at Turneringsgebyret er for højt. Vi har derfor forsøgt at ændre nogle af 
de obligatoriske spisninger efter turneringerne, til mindre og billigere anretninger, for at reducere 
både turnerings gebyr, og tidsforbruget efter matchen. Vi overvejer, også for 2019, hvordan vi kan 
få større tilslutning til weekendturneringerne. 
 
Et par af vore turneringer i 2018 var åbne for medlemmer fra andre klubber. Det gav dog ikke den 
store tilslutning fra ikke-medlemmer, men vi vil forsøge igen i 2019. Vi vil gerne, også på den 
måde, give mulighed for at præsentere og promovere klubben og vore fine baner. Det kræver dog 
meget markedsføring, og nok også at vore medlemmer får muligheder for at invitere venner og 
bekendte med til turneringerne, ved at lokke med fordelagtige tilbud. 
 
Også i 2018 blev der afholdt en Cross-Country turnering. Grundet klimaslitagerne på banerne, og 
for at beskytte vores "Mesterskabs bane" mest muligt, blev det besluttet ikke at benytte Marbæk 
banen. Der var 41 deltagere på den alternative bane på Myrtuen. Der har været ønsker om at afholde 
Cross-Country hvert år, og skiftevis på Marbæk og Myrtuen. Turneringsudvalget ønsker at 
undersøge og overveje andre alternative spil-former, som måske kan afvikles hvert andet år, således 
at Cross-Country bliver et spændende indslag hvert andet år, og dermed holder interessen og 
spændingen. 
 
Abacus Cup er en landsdækkende turnering i DGU-regi, hvor alle spillere er delt i 4 handicap-
grupper. Der vælges 3 af klubbens turneringer som gældende til Abacus Cup. De spillere der scorer 
flest point fra hver gruppe, kvalificerer sig til at repræsentere klubbens hold ved Landsdels-
finalerne, hvor der er mulighed for at holdet kan spille sig videre til Landsdelsfinalen i Langesø 
Golfklub. Esbjerg Golfklubs hold bestod i 2018 af: Brian Heise Jensen, Jan Laugesen, Egon Hult 
Therkelsen Lars Nyvang og Hanne Dahl Andersen. De opnåede en 7. plads. 
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Slutteligt en stor tak til alle der deltog i vore turneringer, og holdt fanen højt, på trods af at vejret 
ikke altid var med os. Ligeledes en kæmpe tak til Esbjerg Golfklub kontoret, shoppen, 
restauratørerne og turneringsudvalgets medlemmer for hjælp, vejledning, imødekommenhed og en 
utrættelig indsats. 
 
Gert Lillelund Madsen 
Formand for Turneringsudvalget 
 
 
 
BERETNING BEGYNDERUDVALGET 2018 
 
Sæsonen 2018 har været præget af mange nye golfspillere og nogle nye tiltag i forhold til 
fastholdelse eksisterende medlemmer. 
 
Traditionen tro har vi henover året haft 3 kursushold et med start i marts, hold 2 i april og det 3. 
hold med opstart i august. Totalt har der været 39 nye golfspillere igennem og 34 af disse har 
indmeldt sig i klubben efter deres kursusforløb. 
 
Begynderudvalgets 3 faste teams af 3 personer (instruktører) førte vores nye medlemmer trykt 
igennem begynderforløbet. Et arbejde som kræver et stort engagement i den periode hvor de 
respektive hold løber af stablen. Ikke desto mindre blev alle 3 hold gennemført med højt humør fra 
så vel instruktører som ved de nye golfere. Netop det gode humør og det sociale fællesskab på 
holdene er med til, at vi ser en meget stor indmeldelses procent fra deltagerne.  
 
Startede man i 2018 med at spille golf i Esbjerg Golfklub kunne man også vælge at starte på et af 
vores mentorforløb. En lidt mere fleksibel start på golf end ved start på et af de 3 kurser. Indholdet 
er det samme med det er muligt at starte når det passer ind i den enkeltes kalender. Vi havde i 2018 
19 nye golfspillere der fik deres bagmærke på denne måde. 
 
Et helt nyt tiltag for sæsonen 2018 var fællestræning for den gruppe af medlemmer der ligger højere 
end hcp. 36 også kaldet Plus 36. Målsætningen med træningssamlingerne var at skabe nye relationer 
mellem spillerne, at være fælles med andre i samme situation og selvfølgelig at forbedre deres 
golfspil. Plus 36 viste sig ret hurtigt som en succes - ved den første samling mødte cirka 50 ivrige 
golfspillere op. Helt sikkert et koncept vi kommer til at udvikle mere på i fremtiden.   
 
2018 blev også året hvor vi desværre måtte sige farvel til Jan Kroggaard. Jan har gennem flere år 
været en formand for klubbens begynderudvalg. Grundet en dårlig skulder kombineret med 
ændrede arbejdstider var det ikke længere muligt for Jan at varetage formandsrollen. Klubben er 
dybt taknemmelig for den store indsats Jan har gjort for klubben. Tak for det. 
 
Der skal også lyde en særlig stor tak til alle medlemmerne i Begynderudvalget som gennem hele 
sæsonen har vist velvillighed og gåpåmod. De har troligt mødt ind når der var behov for det. Det 
arbejde de gør for klubben er noget vi alle kan være stolte af – Tak for detJ 
 
Husk på, at selvom vi efterhånden er mange medlemmer er det vigtigt, at vi bliver ved med at 
uddanne nye golfspillere. Det at spille golf er en ”gave for livet”, husk at sige det videre til venner, 
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familie, naboer og arbejdskollegaer, så de også kan få startet på denne dejlige sport som både er 
sjov, sund og seriøs! 
 
På udvalgets og egne vegne 
 
Johannes Eriksen 
Trænermanager 
 
 
 
BERETNING JUNIORUDVALGET 2018 
 
2018 har været en spændende sæson, hvor der har været en større ændring i juniorer 
sammensætning pga. alder og nye medlemmer. Vi har formået at tiltrække lidt flere juniorer til 
Esbjerg golfklub i 2018, hvilket altid er dejligt. 
  
Vi har forsøgt at skabe et godt miljø og rammer via træning, interne turneringer, RAJT, sociale 
arrangementer.  Eksempler på socialt arrangement, 

·         en træningsdag med Thomas Bjørn i forbindelse med ECCO tur 
·         fredagsgolf og vintergolf med spisning. 

  
I 2018 gik vi tilbage til aldersrelateret træning og en ”pige” træningsdag, hvilket har betydet, at der 
er flere, der har været stabile og deltaget i træningen. Det giver en bedre balance mellem teknisk 
træning og det sociale liv. Vi har desuden i flere variationer haft elite- og store juniorer til at 
varetage hjælpetrænerrollen, hvilket har været en positiv oplevelse. Der skal lyde en KÆMPE tak til 
dem, fordi de har haft tid og lyst 
  
Sidste år etablerede vi særskilt pigetræning hver anden tirsdag.  I 2018 udvidede vi det til hver 
tirsdag på forespørgsel fra pigerne selv. Det har været en positiv oplevelse, som ses ved et meget 
stabilt fremmøde og masser af snak. 
  
Udfordring i 2019 bliver, hvordan videreudvikler vi træning for alle aldersgrupper, piger og drenge, 
så det både tilgodeser dem der hygger sig med eksisterende aktiviteter og dem der gerne vil mere. 
Alle juniorers behov er vigtige. Vi har i år tilbudt ekstra teknisk træning til spillere, som spiller med 
i kreds- og distriktsturnering. Initiativet har haft god opbakning. 
  
Fredagsgolf med spisning har fortsat været en aktivitet, vi prioriterede i 2018 med noget held. 
Fredagsgolf er en god måde at få ”nye” golfere ud og spille på stor bane og spille med andre end 
man ”plejer”. Det er samtidig også en god måde til at skabe relationer blandt spillere og forældre og 
banen er fri. 
  
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 sommerferien var der igen i år ”Ben og Johannes golfskole”. Der blev kæmpet med teknik, 
snakket og spillet en masse golf. I 2018 blev der også etableret et samarbejde med Esbjerg 
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kommune og DGU, som gjorde det muligt for ikke ”golfer”, at komme til sommergolf, hvilket der 
var flere, der benyttede sig af.  
  
Sæsonen har vi afsluttet med vintergolf og spisning. Der har været god tilslutning trods kulde og 
vådt vejr. Den sidste gang inden jul spillede de pakkespil og det gav masser af liv i restauranten. 
  
Udover træning, interne turneringer og sociale arrangementer har klubbens juniorer også deltaget i 
diverse turneringer – med SUCCES. 
  
Årgangsmesterskab 
Årgangsmesterskaberne består af drengerækker og pigerækker. De 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 15-årig golfspiller – Kasper Svejgård Nielsen, som 
spillede sig til en FLOT førsteplads. 

AON holdturnering 
Juniorholdturnering er en hulspils turnering inddelt i grupper efter årgang og handicap. I 2018 var 
Esbjerg golfklub repræsenteret med to hold U16B og U22A. På hold U16B spillede Malthe, 
Andreas T. og Christoffer og på hold 22A spillede Anders, Jeppe, Tobias, Mikkel og Frederik S. 
Begge hold gik flot videre og kvalificerede sig til landsdelsfinalen, som desværre blev 
endestationen. 

JDT (Jysk Distrikt tour) 
Turneringen er individuel og afvikles over 6 slagspilsrunder. I år havde vi 8 spillere med, hvor 
Mikkel og Christoffer kvalificerede sig videre til at spille imod de andre distrikter. 
I U14 række vandt Christoffer sammen med distrikt 3 guld. 
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 Fredericia 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. 
Esbjerg golfklubs juniorer viste sig med en stærk slutspurt sig frem på bedste vis med fine resultater 
og super sammenhold, som vi meget gerne vil bygge videre på i 2019. 
  
Klubmesterskab 
Tobias Bank blev juniorklubmester for juniorerne. Pigerne var der desværre ikke nok deltagere 
tilmeldt. 
  
  
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 ved, at vi sætter stor pris på alle hænder og hoveder, og at vi får brug 
for jer igen og flere i 2019. 
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• En kæmpe tak til de juniorer og forældre, der deltog i at ”reparere” vores bane i 
forbindelse med ECCO tour. 

• TAK til Johannes og Ben for indsats for juniorerne. Spillerne hygger sig til træning 
og har gennemgået en god udvikling. 

• Chi og Jan for godt samarbejde, lækker mad og at jeres døre er åbne for vores uro og 
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 deres tillid. 
  
Til sidst tusind tak til alle juniorspillere, som gør det til en fornøjelse at være i juniorudvalget i 
Esbjerg golfklub. 
  
På vegne af juniorudvalget 
 
Linette Krell 
Juniorudvalgsformand 
 
 
 
BERETNING SPORTEN 2018 
 
2018 har været et spændende år for Esbjerg Golfklubs eliteafdeling. Vi har haft spillere ude til 
turneringer i hele landet. De har deltaget i individuelle turneringer samt holdturneringer.  
Ikke mindst i slutningen af juli måned blev Esbjerg Golfklub igen sat på landkortet, da Ecco Touren 
gæstede os. Dette var en stor oplevelse for vores egne spiller. Vi havde en del spillere, der deltog i 
begivenhederne. Ud over dette havde klubbens medlemmer også rig mulighed for at komme ud og 
se golf på et meget højt niveau. Kronen på værket var, at Thomas Bjørn kom forbi og hilste på i 
forbindelse med arrangementet. At have Ryder Cup kaptajnen på besøg var en af de større 
begivenheder i Esbjerg Golfklub. 
 
På elite siden er Esbjerg Golfklub på et stadie, hvor der skal tænkes nye tanker, og posen skal 
rystes. Vi har virkelig brug for tilgang af nye unge golfere - både piger og drenge. Heldigvis ser 
klubbens tal på dette område ikke så rødglødende ud, som de gør, hvis man ser på 
landsgennemsnittet. 
 
Hvad gør vi så? I løbet af sæsonen har vi haft små 300 skoleelever på besøg, hvilket har været en 
stor oplevelse. Den store udfordring ved dette projekt er at fastholde disse unge menneskers 
interesse for golfsporten. Næste skridt må være at få de unge mennesker til at synes, at Esbjerg 
Golfklub er et rart og spændende sted at bruge sin tid. Derudover er det også vigtigt at sikre, at de 
forholdsvis hurtigt får skabt nogen gode sociale relationer.  
 
I klubben har vi mange hold, der deltager i forskellige holdturneringer. Det højeste niveau, man kan 
spille holdturnering på, er divisionsgolf. Her har vi p.t. fem hold med i turneringen. Når der spilles 
divisionskampe, er vi oppe på at have ca. 35 spillere i gang på en sådanne spilledag.  
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Målsætningen for de forskellige divisionshold for 2018 var: 
 
1. Division herrer, forblive i 1. Division. Godkendt 
3. Division herrer, forblive i 3. Division. Godkendt 
2. Division damer, forblive i 2. Division. Super 
1. Division seniorer, spille med om guldet. Fik bronze. Godkendt 
2. Division veteraner, rykke op i 1. Division. Nåede ikke målet 
 
Hvis man i 2019 er i stand til at opfylde de samme målsætninger inden for divisionsgolf, så er det 
helt godkendt.  
 
Sportsjournalisterne er en holdturnering for juniorer. Kvalificerer man sig gennem første 
spillerunde, går man videre og spiller med på ECCO Touren. Vi havde i juli måned en separat 
række i turneringen. Her havde vi fire spillere – nemlig Jeppe Bank Olesen, Christian K. 
Bundgaard, Kasper Svejgaard og Tobias Bank Olesen. De klarede sig igennem kvalifikationen og 
fik derfor muligheden for at spille med i Ecco Touren på hjemmebane, hvilket var en kæmpe 
oplevelse for de fire drenge. 
 
I løbet af sæsonen har vi haft mange spillere ude og spille individuelle turneringer rundt i hele 
landet - dog mest i Jylland og på Fyn. Det er vigtigt, at vores spillere kommer ud og spiller udenbys 
turneringer for at få en masse erfaring med henblik på, at de en dag skal kunne stå på egne ben.  
 
Her er nogle af vores resultater for individuelle turneringer i 2018: 
 
Kasper Svejgaard Nielsen 
 7. Plads Kolding Junior Open 
 1. Plads Årgangsmesterskaber 
 1. Plads For Danmark ved Nordic Junior Match i Sverige 
 
Nicolaj Rachlitz 
23. Plads Made in Denmark Qualifier 
 5. Plads Varderama Open 
 6. Plads Nordic League Final Stage 
 
Jonas L. Sørensen 
15. Plads Hovborg Kro Open 
10. Plads DM-Slagspil 
 7. Plads Varderama 
 
Anders Larsen 
16. Plads Dejbjerg Junior Masters 
28. Plads Varderama 
12. Plads Lyngbygaard Junior/Ynglinge Open 
 
Tobias Bank Olesen 
 4. Plads Himmelbjerg Open 
12. Plads Kolding Junior Open 
 5. Plads Lalandia Junior Open 
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Jeppe Bank Olesen 
 6. Plads Himmelbjerg Cup 
 1. Plads Faxekondi-Fredericia 
 4. Plads Titleist & Footjoy West Coast Master 
 
På nuværende tidspunkt har vi én spiller, der er inden omkring DGU. Det er Kasper Svejgaard 
Nielsen, der er med i U-truppen. Det er en junior trup, hvor de næste junior landsholdsspillere skal 
komme fra. I fremtiden vil vi gerne have flere spillere denne vej igennem. 
 
Året i år har været et år med rigtige mange gode golfoplevelser i Esbjerg Golfklub regi. Her i 
klubben har vi et rigtig godt miljø for de unge mennesker. Alle aldre færdes godt sammen. Spillerne 
er gode til at byde ind med hver deres stærke sider. Alle vores spiller er super gode til at give en 
hjælpende hånd med, når der er brug for det. Det kan være alt lige fra at hjælpe til med 
juniortræningen, deltage i Erhvervsklubbens arrangementer eller hjælpe greenkeeperne med at turfe 
op. Som klub kan vi godt tillade os at være stolte af deres engagement i fællesskabet.  
 
I denne forbindelse skal der lyde en stor tak til Morten og hans personale for altid at sørge for, vi 
har en god bane at spille på samt gode træningsfaciliteter at træne på. Dette hæver spillernes niveau 
og gør træningen og selvtræningen mere motiverende. 
 
Ydermere skal der lyde en stor tak til de frivillige, der bakker op om elitespillerne. Det tæller både 
holdleder, matchleder og ikke mindst tilskuere, der kommer og viser deres støtte til spillerne. Hertil 
skal ikke glemmes en stor tak til Esbjerg Golfklub og Esbjerg Erhvervsklub for deres økonomiske 
støtte, som er en særdeles stor hjælp for de unge menneskers stræben i at blive bedre golfspillere. 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til spillernes indsats i denne sæson. 
 
Vi ser frem til en god sæson i 2019. 
 
Ben Tinning 
Cheftræner 
 
 
 
BERETNING REGELUDVALGET 2018 
 
Regeludvalget, som vi i daglig tale kalder Regel-, etikette- og handicapudvalget, har i 2018 haft et 
lidt turbulent år. 
 
Efter at vi i flere år faktisk har gået og haft ro og fred, forstået på den måde, at vi ikke har haft 
behov for at holde mange møder, så blev 2018 noget anderledes. Vi har holdt de sædvanlige møder 
omkring handicap, årsreguleringen, og nogle møder med planlægning af implementeringen af de 
nye golfregler i Esbjerg Golfklub. Desværre oplevede vi også at miste to af vores gode regelunder-
visere. Jan Kroggaard holdt grundet en dårlig skulder op med at spille golf og Ole Haahr fik nyt 
arbejde udenbys og så sig derfor ikke i stand til mere at yde det, han forventede af sig selv i 
udvalget. Stor tak til jer begge for jeres indsats som regelundervisere og udvalgsmedlemmer. 
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Men medens det derfor tegnede til at blive meget svært, at få det hele til at gå op, både med hensyn 
til regelundervisningen i 2019, klubdommer i forbindelse med vore turneringer og afholdelse af en 
lang række foredrag om de nye golfregler anno 2019, så oplevede vi det rigtig gode, at Gert Madsen 
gerne vil uddannes til klubdommer og Egon Hult Terkelsen og Jens Hasager Kirk begge nu er 
uddannede regelundervisere.  
 
Når det er sagt, vil jeg også gerne benytte denne lejlighed til at efterlyse en eller to personer mere, 
der har lyst til at lade sig uddanne til klubdommere, med mulighed for at gå videre til 
national/international dommer. 
 
På de interne uddannelseslinjer, var Esbjerg Golfklub i juni vært for et af DGU’s seminarer om de 
nye golfregler og i november afholdt udvalget regelkursus, for udvalgene, bestyrelse og ansatte. Til 
denne undervisning, havde vi som et led i vores egen uddannelse i 2019 reglerne, inviteret Brian 
Oswald til at undervise os. Det blev en god og udbytterig dag. 
 
Når golfreglerne får så stor en overhaling, som der nu er tale om, så griber det selvfølgelig ind i 
mangt og meget. Så i november var det så blevet tid til et større baneeftersyn, mht. diverse 
afmærkninger. Alle gule afmærkninger er blevet udskiftet med røde, hvide pæle med sort bagside er 
blevet helt hvide (husk at læse lokalreglerne). En snak om den såkaldte ”waste” på hul 16 på 
Myrtue, blev også debatteret, foreløbig med det resultat at Morten Terkelsen (chef greenkeeper) har 
sat et projekt i gang med hans elever. Hvad resultatet bliver kan du nok læse mere om i det 
kommende klubblad (udkommer primo april). 
 
Sidst men ikke mindst har vi så også fået begge baner ratet. Helt planmæssigt hvert femte/tiende år. 
Resultatet af dette blev for begge baner nye konverteringstabeller og nye index på hullerne. Alt 
dette har så medført at vi skal have alle tavler ajourført, Golfbox ajourført, trykt nye scorekort og 
lagt de nye værdier ind på hjemmesiden. Vi arbejder ud fra et ønske om at være klar 1. april. 
 
Sammenholdt med at der i begyndelsen af 2019 skal afholdes 7-8 regelforedrag så blev selv 
klargøringen i de sidste måneder af 2018 meget omfangsrig og er kun lykkedes takket være et 
rigtigt godt udvalg, der er klar til at tage fat når behovet melder sig, ligesom vores samarbejde med 
Johannes Eriksen (trænermanager) går helt forbilledligt.  
 
Tak til jer alle for 2018 
 
På vegne af regeludvalget 
 
Ib Voss 
Formand for Regel-, etikette- og handicapudvalget 
 
 



 

 

Esbjerg Golfklub – Sjov, Sund & Seriøs 
 

  

Esbjerg Golfklub 

Sjov, Sund & Seriøs 

 

 

 
Missionen – Fortæller hvorfor vi er her  

 

Esbjerg Golfklub er sjov, sund og seriøs. De timer du bruger i Esbjerg Golfklub, gør at du kommer igen og 

igen fordi du elsker spillet, og fordi stemningen og omgivelserne gør klubben til noget særligt for både 

medlemmer og gæster. 

 

Værdierne – Driver os mod visionen 

Vi har tre sæt af værdier, som tilsammen markerer vores særkende. Værdierne er noget vi gør eller en 

kvalitet ved noget vi gør. 

1. Respekt 

 Respekt for golfspillets regler – Herunder også etikette- og klubregler. 

 Respekt for andre spillere – Både klubmedlemmer og gæster. 

 Respekt for ansatte og deres arbejde. 

2. Fælleskab  

 Kulturen i Esbjerg Golfklub bygger på samvær om spillet og i klubben. 

 Vi byder hinanden og gæster velkommen i klubben. 

 Vi prioriterer klubturneringer og klubber i klubben som ramme om fællesskab og samvær. 

 Vi prioriterer sociale arrangementer, som fremmer samvær og livsglæde. 

3. Ansvar 

 Vi tager ansvar for vores klub og det sportslige fællesskab, der er en del af DGU/DIF. 

 Vi tager ansvar for at vi som medlemmer er en del af et menneskeligt og økonomisk 

fællesskab. 

 Vi tager ansvar for at vi er en del af lokalsamfundet og Naturpark Vadehavet. 

 

Visionen – Udtrykker det mest overordnede mål for Esbjerg Golfklub 

 

Esbjerg Golfklub rangerer til stadighed blandt de førende foreningsdrevne klubber i Danmark. Det skyldes, at 

klubmiljøet understøtter udvikling og nytænkning, der gavner og glæder både medlemmer og gæster.  

 

De langsigtede mål – Sikrer at vi holder kursen 

 Som forening træner, hygger og spiller vi på mange niveauer – Både internt og eksternt. 

 Foreningens økonomi skal være robust, til stadighed i balance og skal udnytte mulighederne 

for en vis forretningsmæssig drift. 

 Vores baner og træningsanlæg har altid højeste kvalitet. 

 Esbjerg Golfklub er for alle aldre, hvor særligt børn og unge får stor opmærksomhed – Både 

sportsligt og socialt. 

 Vores gæster får en god oplevelse i Esbjerg Golfklub. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Esbjerg Golfklub 

Konklusion 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Esbjerg Golfklub for regnskabsåret 01.01.2018 – 

31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-

bet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forenin-

gens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2018 – 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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 udar-

bejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet 

”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overens-

stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang af årsregnskabet 

Esbjerg Golfklub har som sammenligningstal medtaget budgettal. Vi skal fremhæve at disse sammenlignings-

tal, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.

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 nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører hand-

linger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfø-

rer specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusi-

on. 
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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 sjov, sund og seriøs.  

Klubben driver 2-18 hullers golfbaner og organiserer de dertilhørende idrætslige aktiviteter, således at klub-

bens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Det regnskabsmæssige resultat for 2018 blev et overskud på 459 t.kr., hvilket bestyrelsen betragter som til-

fredsstillende. 

På indtægtssiden er det lykkedes at hæve niveauet med 800 t. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes dels 

øgede kontingentindtægter, som følge af det stigende antal medlemmer, og dels indtægter relateret til det store 

ECCO TOUR arrangement med detagelse af Thomas Bjørn. På udgiftssiden har der også været en stigning i 

forhold til året før, med godt og vel 600 t. kr., hvor den væsentligste post er en meget stor vandafgift som følge 

af den lange og varme sommer. Dertil kommer en stigning i afskrivningerne på ca. 200 t. kr.  som følge af de 

store investeringer i møblement m.v. til restauranten. 

Bestyrelsen og  ledergruppen har året igennem haft stor fokus på at holde det meget høje niveau på klubbens 

anlæg. Således at begge være 18-hullers baner betragtes som værende i topklasse, men med Marbæk banen 

som værende i en klasse for sig, idet den af flere danske og internationale golftidsskrifter er blevet vurderet 

som et af Danmarks allerbedste anlæg. 

Den samlede indsats har  resulteret i, at Esbjerg Golfklub -  af Golf Avisen,  er blevet kåret som årets golfklub 

2018. Et skulderklap som alle medlemmer kan være stolte af. 

Budget  

Klubben satser på fortsat at kunne give fantastiske golfoplevelser til både medlemmer og gæster i 2019. 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 klub-

bens historie.   

Bestyrelsen forventer et regnskabsmæssigt resultat i 2019 på stort 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 2018 

Budget Budget 
2018 2019 

Regnskab Regnskab 12 mdr. 12 mdr. 
2018 2017 t.kr. t.kr. 

12 mdr. 12 mdr. (ej revi- (ej revi- 
Note kr. t.kr. deret) deret) ____ ___________ _______ _______ _______ 

Indtægter 1 12.647.017 11.861 12.848 12.726  ___________ _______ _______ _______ 

Baner 2 (5.881.842) (5.037) (5.437) (5.578) 

Bygninger og arealer 3 (1.457.863) (1.357) (1.783) (1.574) 

Administration 4 (1.830.918) (2.286) (1.908) (1.876) 

Salg og marketing 5 (639.636) (367) (697) (602) 

Medlemsaktiviteter 6 (608.756) (728) (856) (897)  ___________ _______ _______ _______ 

Omkostninger (10.419.015) (9.775) (10.681) (10.527)  ___________ _______ _______ _______ 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster  2.228.002 2.086 2.167 2.199 

Afskrivninger og leasing 8 (1.416.817) (1.214) (1.243) (1.315)  ___________ _______ _______ _______ 

Resultat før finansielle poster 811.185 872 924 884 

Finansielle poster 7 (352.138) (351) (372) (351)  ___________ _______ _______ _______ 

Årets resultat 459.047 521 552 533 ___________ _______ _______ _______ ___________ _______ _______ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

Budget 
Regnskab Regnskab 2019 

2018 2017 (ej revideret) 
Note kr. t.kr. t.kr. ____ ___________ _______ _______ 

Baneanlæg 8 9.559.049 9.753 9.365 

Bygninger 8 8.563.453 8.562 8.314 

Jordvarmeanlæg 8 289.842 321 259 

Maskiner 8 2.022.944 1.906 1.908 

Inventar 8 570.483 117 426  ___________ _______ _______ 

Materielle anlægsaktiver 21.005.771 20.659 20.272  ___________ _______ _______ 

Varebeholdninger 104.739 129 105  ___________ _______ _______ 

Tilgodehavender 9 334.296 71 202 

Periodeafgrænsningsposter 10 152.661 44 152  ___________ _______ _______ 

Tilgodehavender 486.957 115 354  ___________ _______ _______ 

Værdipapirer 7.755 12 8  ___________ _______ _______ 

Likvide beholdninger 242.669 951 758  ___________ _______ _______ 

Omsætningsaktiver 842.120 1.207 1.225  ___________ _______ _______ 

Aktiver 21.847.891 21.866 21.497  ___________ _______ _______  ___________ _______ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

Regnskab Regnskab Budget 
2018 2017 2019 

Note kr. t.kr. t.kr. ____ ___________ _______ _______ 

Egenkapital 3.519.010 2.890 4.044 

Nettoregulering af afledt finansiel instrument 11 66.934 107 0 

Årets resultat 459.048 522 533  ___________ _______ _______ 

Egenkapital 4.044.992 3.519 4.577  ___________ _______ _______ 

Nykredit 14.050.452 14.519 13.582 

Amortiseringstillæg (243.131) (255) (243) 

Esbjerg Kommune 1.240.964 1.241 1.241  ___________ _______ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser 12 15.048.285 15.505 14.580  ___________ _______ _______ 

Kortfristet del af prioritetsgæld 12 468.281 462 468 

Kreditorer 337.975 220 0 

Anden gæld 13 1.049.589 1.117 929 

Periodisering af klippekort 77.250 114 77 

Periodisering af sponsorbidrag  0 41 44 

Dagsværdi af afledt finansiel instrument 11 821.519 888 822  ___________ _______ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser 2.754.614 2.842 2.340  ___________ _______ _______ 

Gældsforpligtelser 17.802.899 18.347 16.920  ___________ _______ _______ 

Passiver 21.847.891 21.866 21.497  ___________ _______ _______  ___________ _______ _______ 

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 14 



Esbjerg Golfklub 9

Pengestrømsopgørelse for 2018 

Budget Budget 
2018 2019 

Regnskab Regnskab t.kr. t.kr. 
2018 2017 (ej revi- (ej revi- 

Note kr. t.kr. deret) deret) ____ ___________ _______ _______ _______ 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 2.228.002 2.086 2.167 2.199 

Ændring i driftskapital: 

Tilgodehavender (263.028) (10) 39 132 

Kreditorer 117.992 (141) (220) (337) 

Varebeholdninger 24.719 (14) 0 0 

Periodiseringer (186.023) 28 0 44 

Anden gæld (67.026) 365 (59) (121) 

Leasing af maskiner (245.539) (246) (245) (83)  ___________ _______ _______ _______ 

1.609.097 2.068 1.682 1.834 

Finansielle poster 7 (347.398) (356) (372) (363) 

Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 12 12  ___________ _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende drift 1.273.829 1.724 1.322 1.483  ___________ _______ _______ _______ 

Investeringer i: 

Bygninger 8 (248.705) 0 0 0 

Maskiner og inventar 8 (698.875) (716) (970) (500) 

Inventar 8 (570.093) 0 0 0 

Salg af materielle anlægsaktiver 8 0 0 0 0 

Salg af værdipapirer 0 0 0 0  ___________ _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende investeringer (1.517.673) (716) (970) (500)  ___________ _______ _______ _______ 

Optagelse af lån 0 0 0 0 

Indfrielse af lån 0 0 0 0 

Låneomkostninger 0 0 0 0 

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 12 (464.017) (462) (475) (468)  ___________ _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende finansiering (464.017) (462) (475) (468)  ___________ _______ _______ _______ 

Ændring i likvide midler (707.861) 546 (123) 515 

Likvider og bankgæld 01.01.2018 950.530 403 951 243  ___________ _______ _______ _______ 

Likvider og bankgæld 31.12.2018 242.669 949 828 758 ___________ _______ _______ _______ ___________ _______ _______ _______ 
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Noter 

Regnskab Regnskab Budget 
2018 2017 2019 

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ 

1. Indtægter 

Kontingenter 9.599.654 9.308 9.697 

Udlejning af skabe 367.267 364 512 

Greenfee 713.047 765 802 

Company Days 226.500 228 654 

Udlejning af golfcars 142.150 103 0 

Sponsorater og reklame 638.218 637 560 

Tilskud fra Esbjerg Kommune 115.237 96 336 

Øvrige indtægter og tilskud 410.508 209 0 

Professionel Turnering (Event) 217.000 0 0 

Træningslektioner 217.436 151 165 ___________ _______ _______ 

12.647.017 11.861 12.726 ___________ _______ _______ 

2018 2017 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. ___________ _______ 

2. Omkostninger til baner

Lønninger 4.051.417 3.742 

Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 76.442 62 

Baneudstyr, håndværktøj og arbejdstøj 222.378 64 

Gødning, sprøjtemidler, sand og græsfrø 451.559 463 

Vandafgift 490.321 173 

Brændstof 229.055 249 

Vedligeholdelse maskiner og anlæg 380.089 274 

Andet 63.865 42 

Refusion af moms og afgifter (83.284) (32) ___________ _______ 

5.881.842 5.037 ___________ _______ 
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Noter 

2018 2017 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. ___________ _______ 

3. Bygninger og arealer

Vedligeholdelse af:

- Klubhus, udvendig 117.708 191 

- Klubhus, indvendig 144.983 133 

El, gas og vand 388.258 349 

Fyringsolie 0 0 

Forsikringer, ejendomsskat og renovation 148.825 146 

Rengøring og vask 413.409 350 

Vicevært 300.000 302 

Mindre nyanskaffelser og andet 101.824 35 

Lejeindtægt, lokaler og inventar (132.000) (132) 

Refusion af moms og afgifter (25.144) (17) ___________ _______ 

1.457.863 1.357 ___________ _______ 

4. Administration

Løn og assistance til sekretariatet 926.482 1.277 

Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 47.839 192 

Kontingent til Dansk Golf Union 246.871 237 

Kontorartikler, tryksager, IT og GolfBox 311.496 243 

Telefon, porto, kørsel, kontingenter og interne møder 151.658 144 

Revision og regnskabsmæssig assistance 54.375 60 

Andet 98.916 118 

Refusion af moms (6.719) (4) 

Personaleomkostninger 0 19 ___________ _______ 

1.830.918 2.286 ___________ _______ 
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Noter 

2018 2017 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. ___________ _______ 

5. Salg og marketing

Annoncer, gaver og repræsentation 212.108 193 

Sponsormatcher og andre turneringer 31.633 95 

Klubblad og hjemmeside 75.321 59 

Andet (400) 22 

Refusion af moms (3.365) (2) 

Company-Days m.m. 324.339 0 ___________ _______ 

639.636 367 ___________ _______ 

6. Medlemsaktiviteter

Trænervederlag 437.025 565 

Juniorer:

Træning og matcher 47.084 56 

Elite:

Træning og matcher 124.647 107 ___________ _______ 

608.756 728 ___________ _______ 

7. Finansielle poster

Finansielle indtægter:

Bankkredit 21 0 

Aktieudbytte (413) (5) 

Finansielle omkostninger:

Rente af langfristede lån 207.624 210 

Omkostning på afledt finansielt instrument 128.036 134 

Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 

Kurstab 4.740 0 

Andre renter 0 0 ___________ _______ 

352.138 351 ___________ _______ 
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Noter 

Jordvarme- 

Baneanlæg Bygninger anlæg Maskiner Inventar I alt 

kr. kr. kr. kr. kr. kr.  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

8. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 01.01.2018  13.659.420 13.369.198 463.750 8.912.616 1.738.810 38.143.794 

Tilgang 0 248.705 0 698.875 570.093 1.517.673 

Afgang 0 0 0 (429.934) (481.320) (911.254)  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Kostpris 31.12.2018  13.659.420 13.617.903 463.750 9.181.557 1.827.583 38.750.213  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Af- og nedskrivninger 01.01.2018   (3.906.740) (4.806.822) (142.991) (7.006.358) (1.621.507) (17.484.418) 

Årets afskrivninger (193.631) (247.628) (30.917) (582.189) (116.913) (1.171.278) 

Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 429.934 481.320 911.254  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2018  (4.100.371) (5.054.450) (173.908) (7.158.613) (1.257.100) (17.744.442)  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018  9.559.049 8.563.453 289.842 2.022.944 570.483 21.005.771  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Årets afskrivninger, jf. ovenfor 1.171.278 

Årets udgiftsførte leasingydelser 245.539  ___________ 

Afskrivninger i alt  1.416.817  ___________ 

2018 2017 
kr. t.kr. ___________ _______ 

9. Tilgodehavender

Moms 218.615 32 

Lønrefusion 115.681 39 ___________ _______ 

334.296 71 ___________ _______ 

10. Periodeafgrænsningsposter

Golfbox og forsikringer mv. 152.661 44 ___________ _______ 
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Noter 

2018 2017 
kr. t.kr. ___________ _______ 

11. Dagsværdi af afledt finansielt instrument

Dagsværdi af afledt finansielt instrument til sikring af fremtidige 

transaktioner ved indgåelse (826.043) (826) 

Dagsværdiregulering i indgåelsesåret 190.819 191 ___________ _______ 

(635.224) (635) 

Dagsværdiregulering primo (253.229) (360) 

Årets dagsværdiregulering 66.934 107 ___________ _______ 

(821.519) (888) ___________ _______ 

Afdrag i  Restløbe- 

Optaget i Hovedstol 2018 tid Rente  Restgæld Restgæld 

år kr. kr. år % 31.12.2018 efter 5 år Afvikling _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

12. Langfristede  
gældsforpligtelser

Nykredit 1 2014 5.823.000 0 26 Variabel 5.823.000 5.823.000 Afdragsfrit 

 til maj 2026 

Nykredit 2 2005 5.680.000 207.820 17 Variabel 3.532.626 2.471.658 Afdrages 

Nykredit 3 2006 4.437.000 170.155 18 Variabel 3.269.093 2.400.701 Afdrages 

Nykredit 4 2010 2.561.000 86.042 22 Variabel 1.894.014 1.463.460 Afdrages 

Esbjerg Kommune 2005 1.240.964 0 Rentefrit 1.240.964 1.240.964 Afdragsfrit  _________  _________ _________ 

464.017  15.759.697 13.399.783 _________  _________ _________ 

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. 

2018 2017 
kr. t.kr. ___________ _______ 

13. Anden gæld

Feriepengeforpligtelse 346.864 375 

Løn og sociale bidrag 286.327 391 

Forudbetalte kontingenter 372.850 312 

Anden gæld 43.548 39 ___________ _______ 

1.049.589 1.117 ___________ _______ 
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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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  Generalforsamling 2019 
   
 

- 1 - 

Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2020 (Bilag 3) 
 

Medlemskabs Type Rettigheder Kontingent 
2020 

Kontingent 
2019 

Bemærkninger DGU-kort Rabat på 
Greenfee 

Junior Par-3 medlem Alle træningsfaciliteter 
og par-3 banen 

Kr. 500 Kr. 500 Alder: til og med 18 år Nej Nej 

Junior Alle Kr. 1.500 Kr. 1.500 Alder: til og med 18 år Ja Ja 
Ynglinge Alle Kr. 2.800 Kr. 2.800 19-25 år Ja Ja 
Studerende Alle Kr. 2.800 Kr. 2.800 

  
Alder 26-30 år Skal 
fremvise studiekort 

Ja Ja 
  

Myrtue medlem Alle træningsfaciliteter 
og Myrtue banen 

Kr. 5.400 Kr. 5.300 Fra 26 år Ja Ja 

Senior medlem Alle Kr. 7.000 Kr. 6.900 Fra 26 år Ja Ja 
Familie 
  

Alle Kr. 14.500 Kr. 14.400 2 seniorer + hjemme-
boende børn under 18 år 

Ja Ja 

Long Distance Senior Alle Kr. 3.700 Kr. 3.500 Bosat udenfor Esbjerg 
Kommune. 

Nej Nej 

Long Distance Ynglinge Alle Kr. 1.500 Kr. 1.500 Som ovenfor 19-25 år Nej Nej 
Long Distance Junior Alle Kr. 1.000 Kr. 1.000 Som ovenfor op til 18 år Nej Nej 
Fleksmedlem 
Senior 

Alle træningsfaciliteter 
og par-3 banen 

Kr. 2.000 Kr. 2.000 2 x greenfee. Herefter 
betales pr. runde. 

Ja 
Mærket F 

Nej 

Fleksmedlem 
Ynglinge 

Alle træningsfaciliteter 
og par-3 banen 

Kr. 1.500 Kr. 1.500 Som ovenfor Ja 
Mærket F 

Nej 

3 medlem Senior og 
ynglinge 

Alle træningsfaciliteter 
og par-3 banen 

Kr. 1.000 Kr. 1.000  Nej Nej 

Passive 
Senior og ynglinge 

Udslagsbanen Kr. 500 Kr. 500  Nej Nej 
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