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REFERAT 
Den 24. august 2020 kl. 20.00 afholdtes ordinær generalforsamling i restauranten på adressen 
Sønderhedevej 11, 6710 Esbjerg V. 

Formanden, Birgitte Møller Jensen, 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 2021. 
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 2019 og budget for 2020 
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 formand Birgitte Møller Jensen. Hun startede med en berigtigelse af en fejl i det 
netop udkomne klubblad omkring klubbens 1. kvindelige formand, som var Merete Aalund og en fejl i den 
skriftlige beretning omkring de ældste klubber i Danmark, hvor Fanø er nævnt i stedet for Ålborg. Herefter 
gav formanden en orientering om året 2019, nye tiltag, projekter og tanker i bestyrelsen. For yderligere 
henvistes endvidere til de udvalgsberetninger, der var gjort tilgængelige for medlemmerne inden 
generalforsamlingen, og det præciseredes, at der fra generalforsamlingens side kunne stilles spørgsmål til 
alle beretningerne. Beretningen omfattede hovedpunkterne om aktiviteten siden sidste ordinære 
generalforsamling. 
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Beretningen vedlægges nærværende referat som samlet bilag 1. 

Formandens beretning gav anledning til følgende kommentar/spørgsmål fra salen: 

Flemming Hallen bifaldt formandens kommentar om vigtigheden i at forbedre hilsepligten i klubben, da vi 
ifølge ham er blevet dårligere til det som årene er gået. Han spurgte endvidere til drikkevand på banerne og 
hvorfor der endnu ikke er etableret vandposter igen efter kasseringen af vores drikkevand grundet fund af 
pesticider. Formanden bekræftede Flemming Hallen i det med at hilse på hinanden og gav tilsagn om at 
bestyrelsen allerede arbejder på en løsning med drikkevand på banen.  

Henrik Søholt spurgte til klubbens kommunikation til medlemmerne. `Kan det passe, at vigtig information 
kun udsendes via Facebook eller andre sociale medier. Hvorfor bruges hjemmesiden ikke til denne 
kommunikation? ` Henrik Søholt nævnte konkrete eksempler.  

Flemming Hallen var enig og følte at alt for meget kommunikation foregår via Facebook og mente at man 
bør være bedre til at bruge hjemmesiden til kommunikation, så det ikke kun foregår via de sociale medier. 

Formanden var enig i Henrik og Flemmings betragtning og det er taget til efterretning i bestyrelsen. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen. 

 

Ad punkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Dirigenten overlod ordet til kasserer Jan Toustrup, som gennemgik regnskabet. 

Regnskabet vedlægges nærværende referat som samlet bilag 2. 

Regnskabet gav anledning til følgende spørgsmål fra salen: 

Henrik Søholt spurgte til de kr. 200,-, som cirka 100 medlemmer i efteråret 2019 har indbetalt som gave til 
golfklubben. Han ønskede at få oplyst, hvad pengene er blevet brugt til og hvorfor det ikke kommunikeret 
ud til medlemmerne?  

Trænermanager Johannes Eriksen orienterede om, at de cirka kr. 27.000, - er brugt til lynafledere på de nye 
lynhytter. Det er noteret, at kommunikationen herom ikke har været tilstrækkelig. 

Flemming Hallen spørger til greenfee indtægter vs. Markedsføringsudgifter. ´Giver det mening? ` 
Udgifterne til markedsføring er steget, men greenfee indtægterne er faldet. Kasserer og Trænermanager 
redegør for udgifterne til markedsføring, som blandt andet dækker over udgifter til sponsorarbejde og 
hvervning af nye medlemmer. Annoncering efter greenfee gæster udgør cirka kr. 50.000, - og kan godt 
svare sig. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
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Ad punkt 4 – Fastlæggelse af kontingenter for kontingentåret 2020 

Dirigenten gav ordet til kasserer, Jan Toustrup, som redegjorde for bestyrelsens forslag til kontingenter for 
sæsonen 2021. 

Forslaget vedlægges som bilag 3 til nærværende referat. 

Det fulde senior kontingent vil stige med kr. 150,- til kr. 7.150,-, kontingentet for Myrtue medlemskab vil 
stige med kr. 150,- til kr. 5.550, -, i 2021. 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, Jan Toustrup, som redegjorde for bestyrelsens forslag til budget for 2020. 
Budgettet er lagt inden Corona og derfor med et forbehold. Bestyrelsen forventer dog, at det budgetterede 
resultat vil holde. 

Der er budgetteret med et overskud på tkr. 389. Forslaget vedlægges som en del af bilag 2 til nærværende 
referat. 

Budgettet gav anledning til følgende kommentarer/spørgsmål fra salen: 

Lars Aasted spurgte om bestyrelsen har et overblik over den økonomiske konsekvens af Corona i forhold til 
det fremlagte budget for 2020. 

Kasserer Jan Toustrup svarede, at bestyrelsen holder et skarpt øje med økonomien og udviklingen af denne. 
Nogle af tallene har ændret sig i en negativ retning og andre modsat, men når alt er gjort op, ender vi med 
et resultat omkring det budgetterede.  

Søren Mikkelsen spurgte til kontingent indtægter. `Andre golfklubber oplever stor tilgang. Gør vi også det i 
Esbjerg Golfklub og giver det ikke en øget indtægt? ` Trænermanager Johannes Eriksen svarede, at vi her og 
nu har en netto tilgang på cirka 35 personer i forhold til samme tid i 2019. Men vi får først senere på året 
en reel effekt af de prøvemedlemskaber, der er startet op i år. Disse afsluttes senere på året end normalt 
grundet Corona pausen i marts måned. 

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
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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. 

Birgitte Møller Jensen er indtrådt som formand i løbet af året efter den hidtidige formands udtræden. 
Bestyrelsen foreslår valg af Birgitte Møller Jensen som formand. Birgitte Møller Jensen blev enstemmigt 
valgt af generalforsamlingen.  

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Steen Møbjerg Christensen villig til genvalg og Birgith 
Andersen, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Møbjerg Christensen og nyvalg af 
Mogens Nielsen. Begge blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

Der er ligeledes 2 suppleanter. 

Følgende suppleant var på valg: Joan Hummelshøj og Jørgen Skovbjerg ingen af disse ønsker genvalg. 

Bestyrelsen foreslog valg af Jørgen Albertsen (2-årig periode) og Ole Nielsen (1-årig periode). Begge 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. 

Henrik Søholt spurgte om følgende: 

1) Den tidligere vedtagelse på generalforsamlingen omkring max. antal medlemmer.  
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2) Hvordan det forsatte ønske om en god bane hænger sammen med besparelse på banepersonale, 
som i 2020 er en mand mindre end 2019 – `Det hjælper ikke på banepleje, når man bliver en mand 
mindre` 

3) De tidligere indberetninger af miljørapporter er ikke længere et krav, men en god øvelse for en 
organisation som Esbjerg Golfklub, hvem har denne opgave nu 
 

Formand Birgitte Møller Jensen svarede: 

1) Den tidligere generalforsamlings beslutning på max. 1550 aktive medlemmer er stadigvæk 
gældende, men det skal ses henover året. Med den stramme økonomi klubben arbejder med, er vi 
nødt til i løbet af året at have flere medlemmer ind for at stå imod det antal, der udmelder sig ved 
årsskiftet – hvilket typisk svarer til 7%. 

2) Klubbens ønske om baner af en høj standard står ved magt og der bruges til stadighed mange 
ressourcer på banepleje. Men vores økonomiske midler er ikke ubegrænsede og bestyrelsen er 
hvert år nødt til at disponere ud fra en prioriteret liste af opgaver. I 2020 blev det et hårdt tiltrængt 
køkken, der blev prioriteret.  

3) Disse rapporter er før min tid og jeg kender ikke omfanget af disse. Men ved at Morten indberetter 
alle lovmæssige tal til de respektive myndigheder.   

Kasserer, Jan Toustrup, tilføjede, at når bestyrelsen er samlet deltager klubbens daglige ledelse (Johannes 
og Morten) i hele mødet.  

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, Birgitte Møller Jensen, takkede endnu en gang alle frivillige og ansatte for indsatsen i 2019. Til 
slut lød, der også en tak til Holger Refslund for indsatsen som dirigent. 

 

Esbjerg, den 24. august 2020 

 

Dirigent Holger Refslund 
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Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Mandag den 24. august 2020 kl. 20.00 
Restauranten, Esbjerg Golfklub 

 
 

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

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2019 (Bilag 1) 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019, til godkendelse (Bilag 2) 

4) Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2021 (Bilag 3)  
• Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til fastsættelse af indskud for 

perioden frem til næste generalforsamling 

5) Forelæggelse af budget for 2020, 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 2 suppleanter 
• Birgitte Møller Jensen er indtrådt som formand i løbet af året efter den 

hidtidige formands udtræden. Bestyrelsen foreslår valg af Birgitte 
Møller Jensen som formand. 

• Birgith Andersen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår valg af 
Mogens Nielsen, samt Steen M. Christensen som er villig til genvalg. 

• Joan Hummelshøj og Jørgen Skovbjerg ønsker ikke genvalg som 
bestyrelsessuppleant, bestyrelsen foreslår Jørgen Albertsen (2 år) og 
Ole Nielsen (1 år) som nye bestyrelsessuppleanter. 

 
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 2019 (Bilag 1) 
 
BESTYRELSENS BERETNING 2019 
 
Formålet for Esbjerg Golfklub er ifølge vedtægternes paragraf 2, at vi 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`  
 
Med dette for øje har bestyrelsen også i 2019 tilrettelagt sit arbejde. 
 

Kåringer: 
 

- Danmarks bedste golfbane  -  &  -  Danmarks bedste chefgreenkeeper    - 
 
Vi er utrolig stolte over og glade for de to kåringer klubben har opnået i 2019. 
 
Johannes Eriksen rejste i oktober måned til Abu Dhabi, hvor han på vegne af Esbjerg Golfklub 
modtog prisen og blev kåret som Danmarks bedste golfbane. 4 gange før har Esbjerg Golfklub 
været nomineret til denne pris og 5. gang lykkedes det.  
Tak! Til hele vores greenkeeperstab – for uden deres indsats og engagement var vi aldrig kommet 
så langt. 
 
Kort tid efter blev vores chefgreenkeeper kåret af brancheforeningen DGA (Danish Greenkeeper 
Association) til greenkeeper of the year. Fordi vores greenkeeper, Morten Terkelsen, går forrest for 
at skabe de bedste rammer for både klub, spillere og sit personale. Loyalitet, flid og bæredygtig 
greenkeeping danner grundlaget for udnævnelsen. 
 
For nylig har vi modtaget endnu en pris fra Golf Digest, hvor Great Northern golf blev kåret som 
Danmarks bedste golfbane og EGK blev kåret som den bedste foreningsdrevne golfbane. 
 
Kåringer som vi alle i klubben kan være stolte af og som vidner om hvilket enestående golfanlæg vi 
har og at omverdenen er opmærksom herpå. I særdeleshed et flot resultat at opnå som en 
medlemsejet forening. Stort tillykke til klubben og dens medlemmer. 
 

Golfaktiviteter: 
 
Året har budt på masser af aktivitet i klubben selv i de ellers ofte stille vintermåneder. Bestyrelsen 
henviser til beretningerne fra trænere, diverse udvalg mv. nedenfor.  
 
Vi glæder os over de mange aktiviteter og tiltag til glæde for vores medlemmer. 
TAK! Til vores dygtige trænere, vores engagerede og ihærdige medlemmer af vores udvalg. 
Tak! for jeres kæmpe indsats for at skabe de bedst mulige rammer. 
 
Vi glæder os over de flotte indsatser og de gode resultater som vores dygtige spillere kommer hjem 
med, både for hold og individuelt. Og vi ser frem til at følge udviklingen de kommende år.  
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Større golfbegivenheder i 2019: 
 

- Ecco Tourens besøg i uge 34. Marbæk viste sig fra sin bedste side og hastigheden på greens 
var skruet op til maksimum. Det gav mange spillere udfordringer og kun vinderen norske 
Elias Bertheussen sluttede under par (-7). Som i 2018 var vejret i top, og de 4 pro-ams samt 
proturneringen blev afviklet til UG. Tak til Energimetropol Esbjerg for deres støtte. 
 

- Vores seniorhold i 1. division var i finalen om Danmarksmesterskabet, men tabte til Furesø 
GK i finalen og tog dermed sølvmedaljerne med til Esbjerg – stort tillykke med det flotte 
resultat. Vores seniorhold er godt og ambitiøst, og de går benhårdt efter guldmedaljerne i 
2020. Det glæder vi os til at følge. 

 
Klubmestre i 2019 blev: 

• Junior drenge:  Christian Kragh Bundgaard 
• Herrer:  Sebastian Søndergaard 
• Damer:  Cecilie Øbo 
• Mid-Age Herrer:  Thomas Arendal 
• Senior Herrer:  Lars Juhl 
• Veteran Herrer:  John Møller Pedersen 

  
KIK cup vindere – Klub 007 repræsenteret ved Frank Andersen, Jerry Munch, Claus Due og Hans 
W. Thomsen 
 
Stort tillykke! 
 

Golfanlægget: 
 
Vi har et golfanlæg, som vi kan være rigtig stolte af, og bestyrelsen, klubben og greenkeeper-teamet 
stræber til stadighed efter, at vi bevarer og forbedrer anlægget indenfor det økonomisk mulige til 
gavn for vores medlemmer og vores gæster.  
 
Golfanlægget er af højeste kvalitet både set med nationale og internationale øjne. Det vidner 
mange anmeldelser og ratings om sammen med tilbagemeldinger fra gæster og turneringsspillere. 
DGU afholder deres landsholdssamlinger hos os, hvilket vidner om vores anlægs gode 
træningsfaciliteter og banens stand. 
 
Det er besluttet, at der skal opsættes lynskure ved hul 4 og hul 14 på Marbæk. Opsætningen er 
igangsat, og de forventes klar til brug ved sæson opstart. 
 
I maj måned 2019 offentliggjordes Golfspilleren i Centrum (GIC). GIC er en medlems- og 
gæsteundersøgelse, der foretages i 112 golfklubber i Danmark hvert år. Undersøgelsen er et rigtig 
vigtigt analyseværktøj for klubben og dens bestyrelse, da undersøgelsen synliggør og danner 
grundlaget for fremtidige indsatser og mål. 
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I denne undersøgelse kan vi bl.a. måle medlemmernes tilfredshed med banen, greens, bunkers, 
driving range, indspilsområdet og meget andet. Besvarelsesprocenten i disse undersøgelser ligger i 
vores klub over landsgennemsnittet, og det er vi meget glade for.  
Tak! Fordi I tager jer tid til at deltage i disse undersøgelser. Det håber vi, at I vil blive ved med. 
 

Medlemstal: 
 
Vores medlemstal er nogenlunde status quo, hvilket er tilfredsstillende i et ellers vigende marked, 
hvor mange klubber er ved at snuble over hinanden for at faldbyde deres klub til nye medlemmer. 
 
Lille stigning pr. 1. februar: 1487 aktive medl. i 2019 mod 1510 aktive medl. i 2020 (nettofremgang 
på 23 medl.) 
 
TAK! Til begynderudvalget, trænere og kontorpersonale, som gør en stor indsats for klubbens 
tilgang af nye medlemmer. 
 
Medlemstallet er en afgørende forudsætning for klubbens eksistens og økonomi, og vores 
målsætning er fortsat at være den førende foreningsdrevne golfklub i Danmark. 
 

Rekruttering: 
 
Rekruttering af nye og fastholdelse af gamle medlemmer er derfor et af de indsatsområder som både 
vi men også andre golfklubber over hele landet har som fokusområde. Det er en udfordrende 
opgave, da hele ´foreningsdanmark´ generelt oplever fald i antallet af medlemmer.  
 
Vi har henover året en del fastlagte initiativer, som vi tror på kan øge interessen for at blive medlem 
hos os. Derudover ved vi, at medlemsskaber ofte er afhængige af socialt netværk – så vores egne 
medlemmer, I, har stor indflydelse på medlemstilgangen. I er vores bedste ambassadører, og vi er 
glade for den indsats I gør, når I trækker naboen eller en ven med til Golfens dag eller nogle af de 
andre arrangementer vi tilbyder, hvor nye golfspillere kan komme med ud og prøve kræfter med 
spillet. 
 

Medlemsfordele: 
 
Vi har erfaret, at vi ikke ofte nok kan skilte med de fordele vores medlemmer har. Det er vigtigt, at 
alle vores medlemmer har kendskab til og kan drage nytte af de goder, der følger med 
medlemsskabet i Esbjerg Golfklub. Så her kommer de igen: 
 

- 2 x 18 hullers golfbane 
- Danmarks bedste golfbane 
- Smuk beliggenhed i Nationalpark Vadehavet 
- Fantastiske træningsfaciliteter – hele året 
- Personlig betjening og højt serviceniveau 
- Klubturneringer (Ugeturnering, Pinseturnering, Åbningsturnering) 
- Træningsfællesskaber med andre medlemmer på samme niveau (Plus 36 træning, 

regionsgolf) 
- Medbring op til 3 gæstespillere til reduceret pris 
- 4 gratis runder på 17 af de bedste baner i Norden (Top Nordic Golf) 
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- Rabat på sundhedsaftale hos Emcare Sundhed 
- 2 dygtige protrænere 
- Velassorteret Pro-shop 
- Gode klubhusfaciliteter 
- A la carte Restaurant – nye tiltag: juniormenu og mulighed for bestilling af ´banesandwich´ 

til runden.  
 

Økonomi: 
 
Økonomien skal i overensstemmelse med klubbens målsætning være robust, til stadighed i balance 
og vi skal søge at udnytte mulighederne for en vis forretningsmæssig drift. Bestyrelsen har fokus 
på, at drifts- og anlægsudgifter altid er i overensstemmelse med indtægter og finansieringsgrundlag.  
 
Som medlemsejet forening kræver dette en nøje prioritering af projekter og indsatser. Og vi er dybt 
afhængige af frivilliges hjælp både i form af arbejdskraft og finansiel støtte.  
 
Vi kan konstatere, at regnskabsresultatet for 2019 viser et moderat overskud. Overskuddet er lidt 
mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at vi har valgt at bruge flere ressourcer på 
baneområdet. 
 
Kasseren vil i forbindelse behandlingen af dagsordenens pkt. 3 jfr. vedtægternes paragraf 9 
nærmere redegøre for klubbens økonomi. 
 
Tak! Til Erhvervsklubben for deres støtte til junior og elite. 
Tak! Til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere. 
Tak! Til alle vores frivillige, som gør en kæmpeindsats for klubben ved store som små opgaver og 
arrangementer til glæde for både klub, medlemmer, gæster. 
 

Momskompensation: 
 
Også i 2019 har mere end 200 medlemmer bidraget med den fradragsberettigede gave på kr. 200, -, 
så vi igen er blevet berettiget til at søge andel i momskompensationspuljen. 
 
Tak! Til alle jer der har bidraget. 
 

Golfregler: 
 
2019 blev året hvor golfreglerne blev fornyet – se inspiration i beretning fra Ib Voss 
 

Renovering af køkken: 
 
En af de helt store udgiftsposter i 2019 og 2020 er renovering af vores køkken. Det var yderst 
tiltrængt og nødvendigt.  
 
Vi har først koncentreret os om at totalrenovere rammerne, dvs. gulve, vægge, belysning mv.  
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Dernæst har vi foretaget en delvis udskiftning af køkkenets inventar og maskiner, og ligeledes lavet 
en investeringsplan for de kommende år for at sikre, at vi hele tiden kan leve op til vores 
medlemmers og gæsters forventninger til restaurantdriften i form af kvalitet og service. 
 
Tak! Til J&C for samarbejdet i 2019. Vi håber, at I får stor gavn af de mange forbedringer i 
køkkenet. 
 

Jubilæum 2021: 
 
Esbjerg Golfklub fejrer 100-års jubilæum i marts 2021.  
Vi er den 3. ældste klub i Danmark kun overgået af Københavns- og Fanø Golfklub.  
Det er en stor begivenhed, som vi ønsker at markere og fejre for både medlemmer og omverden. 
Bestyrelsen nedsatte i marts 2019 et nyt udvalg – et jubilæumsudvalg – bestående af Charlotte 
Kenne, Johannes Eriksen og undertegnede.  
 
Der arbejdes med mange idéer og planer, og det hele er langsomt ved at tage form.  Vi vil bruge 
hele år 2021 på at fejre vores jubilæum, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke afsløre ret meget. 
Flere projekter kræver velvillighed fra sponsorer eller fonde – et arbejde som vi er i fuld gang med. 
 
Men én ting kan vi afsløre. Vi håber at mange af jer vil reservere tid i uge 31 i 2021. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen! 
 
Ugen vil blive en jubilæumsuge med masser af aktiviteter, turneringer og fester for vores 
medlemmer i alle aldre. Vi håber, at det bliver et tilløbsstykke og glæder os til at kunne afsløre flere 
detaljer for jer. 
 

Organisation: 
 
Kontoret:  
Charlotte Kenne tiltrådte i starten af 2019 og er ansat både på kontoret og i shoppen. Dejligt med en 
altid smilende og hjælpsom modtagelse. For nylig er også Morten Mouritsen blevet ansat på 
kontoret og skal bl.a. arbejde med administration, booking, hjemmeside mv. Morten er tidligere 
elitegolfspiller i klubben og har derigennem et solidt kendskab til klubben i forvejen.  
 
Trænere:  
Nicolai Klindt Jørgensen tiltrådte som ny træner i klubben i starten af 2019. Nicolai gør sammen 
med Ben et flot stykke arbejde, og de høster begge ros og anerkendelse for deres arbejde bl.a. via 
GIC. 
 
Udvalg:  
Ib Voss har besluttet at trække sig som formand for regeludvalget, og i stedet indtræder Jens Kirk. 
Ib har været formand for udvalget i 12 år. Tak! til Ib for hans store indsats og engagement og 
heldigvis for klubben fortsætter Ib stadig med andre aktiviteter. 
 
Bestyrelse: 
I bestyrelsen har der også i løbet af året været en ændring. Vores formand John Andersen udtrådte 
pga. jobskifte i slutningen af 2019. 
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Tak! Til John for hans arbejde i bestyrelsen først som suppleant og siden marts 2019 som formand. 

I overensstemmelse med vores forretningsorden pkt. 3.2 har bestyrelsen derfor suppleret sig selv 
med suppleant Joan Hummelshøj. 

Næstformanden har siden slutningen af 2019 fungeret som formand for bestyrelsen.  

Bestyrelsen har i løbet af 2019 afholdt 8 møder, hvilket har fungeret tilfredsstillende. 
Mødefrekvensen forventes således at blive på samme niveau det kommende år. 
 
Tak! Til Johannes og Morten for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Valg af bestyrelse: 

- Undertegnede, Birgitte Møller Jensen, indstilles af den øvrige bestyrelse til valg som 
formand.  

- Birgith Andersen er på valg, men ønsker ikke genvalg.  
Birgith udtræder efter mange års indsats i klubben. Fra 2005 – 2011 var Birgith fysisk 
træner for de unge elitespillere. I slutningen af 2011 blev hun Sports- og 
Eliteudvalgsformand og fra 2012 blev hun valgt ind i bestyrelsen.  
Tak! Til Birgith for en stor og engageret indsats gennem årene. 
 

- Steen Møbjerg Christensen er på valg og ønsker genvalg. 
 

- Mogens Nielsen stiller op til valg til bestyrelsen.  
En enig bestyrelse indstiller herudover Mogens Nielsen til valg til bestyrelsen. 

 
- Jan Toustrup og Joan Hummelshøj er ikke på valg. 

 
- 1. suppleant – Jørgen Skovbjerg er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Tak! For dine 5 år som suppleant, som bl.a. også indebar perioder med bestyrelsesarbejde. 
2. suppleant, Joan Hummelshøj er overgået som almindeligt bestyrelsesmedlem. 
 

- Bestyrelsen indstiller til at Jørgen Albertsen vælges som suppleant for 2 år og at Ole Nielsen 
vælges som suppleant for 1 år.  

 
Tak! Til alle – frivillige, udvalg, ansatte, samarbejdspartnere, sponsorer, fonde, Erhvervsklubben, 
restauranten, shoppen, Esbjerg Kommune og alle andre, der har hjulpet os med stort og småt 
gennem året. Hver en indsats er værdsat og har stor betydning for, hvilke rammer vi kan skabe for 
vores medlemmer og gæster. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Birgitte Møller Jensen 
Bestyrelsesformand 
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BERETNING BANEN 2019 

Året startede ganske fint, vi klippede faktisk greens, teesteder og fairways allerede i slutningen af 
februar måned. Marbæk åbnede den første marts, og vi spillede ikke fra måtter mere fra den 29. 
marts, så en fornuftig start på året. 
 
April fortsatte med milde temperaturer, men midt i april fik det en ende, det blev pludseligt koldt og 
vi havde 3-4 nætter med nattefrost som satte en stopper for væksten i græsset. Kulden fortsatte hen i 
maj måned hvor der også var en par nætter med nattefrost, så der skete ikke ret meget med væksten 
i græsset. Temperaturen begyndte dog at stige og der kom også vækst i græsset, men så blev det tørt 
og vi skulle til at vande.  
 
I maj – juni – juli og august måned fik vi kun 237 mm vand, og det er ikke ret meget til vores 
sandede jorde, så vores vandingsanlæg kørte på højtryk igen dog ikke helt så meget som i 2018. 
I september begyndte det så at regne, og i skrivende stund her i januar 2020 regner det stadig, vi har 
faktisk fået 805 mm regn i de sidste 5 måneder, så derfor er banerne på nuværende tidspunkt meget 
våde. 
 
I 2019 havde vi igen en afdeling af Ecco Touren, og som i 2018 forløb det rigtig godt, banen stod 
godt og gav store udfordringer til spillerne, selv om der ikke var meget vind. Tak til alle de 
frivillige som hjalp os, det er skønt at se vores juniorspillere og deres forældre kører rundt og turfe 
fairways og teesteder op den ene aften efter den anden. 
 
Banerne har hen over året været ganske gode, dog har der været lidt problemer med at få lukket de 
huller på fairway på Myrtue som opstod under tørken i 2018, men planen er at få det eftersået igen. 
Marbæk blev kåret til Danmarks bedste bane i 2019, så et stort skulderklap til det greenkeeperteam, 
der til dagligt gør deres bedste for at I medlemmer kan få så god en oplevelse som muligt. 
 
Hen over vinteren eller det kalenderen kalder vinter, har vi været rundt og tynde ud i vores træer og 
beplantninger rundt på banen. Vi har også fået vertidrænet alle fairways, og hjulpet til med at lave 
køkken i klubhuset. Der er også en chance for, at vi får bygget de 2 lynhytter der har været på tale. 
Ellers står den på ferie og afspadsering, så vi er klar til en ny spændende og forhåbentligt god 
sæson. 
 
Greenkeeperteamet har i 2019 bestået af 6 helårsansatte, 3 sæsonansatte og 3 elever. De 
sæsonansatte er alle gengangere, så vi er ved at være en rigtig god sammentømret flok der alle 
kender til de daglige gøremål. 
 
Med ønske om en rigtig god sæson 2020. 
 
Morten Terkelsen 
Chefgreenkeeper 



Generalforsamling 2020 
Distribueret 11.08.2020 /JE 

 

 - 9 - 

 
 
 
 
 
 
BERETNING TURNERINGSUDVALGET 2019 
 
2019 var præget af stor travlhed på banen. Vi er blevet flere medlemmer, og der er tæt booket i 
prime-time hele året. Det gjorde naturligt nok, at nogle af vore ugeturneringer blev "klemt" ind og 
afviklet med en del dobbelt-starter. Heldigvis bliver der vist forståelse for at disse uge-turneringer 
er vigtige for at få indført og fastholdt nye golfere. 
 
I 2019 blev der afholdt 20 uge-turneringer med samlet 553 deltagere, fordelt på alle de nystartede 
golfere, og heldigvis en række erfarne golfere, som kommer gentagne gange og hjælper med at 
introducere de nye golfere til turneringsspillet. Tilslutningen til årets turneringer var stort set 
ligesom de foregående år. Store udsving og meget afhængig af vejrudsigten og hvorledes de enkelte 
turneringer blev "markedsført". 
 
Der blev afholdt 8 weekend/18-hullers turneringer med i alt 407 spillere. I 2019 gentog vi et nyt 
tiltag fra 2018 ved at afvikle 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 er det jo 
oplagt at vi også skal have en Maraton-turnering. Desværre var der kun 22 deltagere til denne 
turnering, hvilket dog kunne skyldes datoen og sammenfald med andre golfarrangementer i 
regionen. Vi vil gøre endnu et forsøg i 2020 og derefter evaluere, om det skal være en årligt 
tilbagevendende turnering. 
 
Ellers bød 2019-programmet på mange af de kendte turneringer. Største deltagerantal var igen i år 
Pinseturneringen, og denne gang med hele 97 deltagere. Dårligste tilslutning havde vi til Par-
turneringen med 40 deltagere, og Maraton-turneringen med kun 22 deltagere. 
 
Tilslutningen til vore 18-hullers turneringer var således i 2019 ikke bedre end tidligere, på trods af 
de tiltag vi havde gjort - mere markedsføring, færre obligatoriske spisninger, og dermed lavere 
match-fee m.m. 
 
Vi planlægger yderligere tiltag i 2020 og håber på, at det vil øge tilslutningen. Vi vil blandt andet 
afholde et Netto Klubmesterskab, altså en stableford-turnering, hvor vi kan kåre en Klubmester i de 
forskellige handicaprækker. 
 
Til slut skal der lyde en stor tak til de der deltog i vore turneringer, og vi håber som sagt at se endnu 
flere fremover. En stor tak også til EGK-kontoret, shoppen, restauratørerne og turneringsudvalgets 
medlemmer for stor indsats og godt samarbejde. 
 
Gert Lillelund Madsen 
Formand for Turneringsudvalget 
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BERETNING BEGYNDERUDVALGET 2019 
 
Sæsonen 2019 har budt på mange nye golfspillere både på vores 3 begynderhold og på vores 
mentorordning. 
 
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 70 nye golfspillere igennem og 59 af disse har 
indmeldt sig i klubben efter deres kursusforløb. 
 
Generelt var alle 3 hold godt besat, men på hold 2 i april måned var der rigtig mange. Det var på 
mange måder fantastisk, men det gav visse udfordringer. Vi lærte meget af dette og har nu 
alternative løsningsmuligheder i ærmet, hvis det skulle ske igen.  
 
Begynderudvalgets 3 faste teams af 3 personer (instruktører) førte vores nye medlemmer trygt 
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 indmeldelsesprocent fra deltagerne. Alice Kynde har efter 
flere års indsats som instruktør valgt at stoppe. Det er selvfølgeligt ærgerligt, men Alice har gjort en 
stor indsats, hvilket hun skal have stor tak for. Pladsen er nu ledig til en anden, så kig forbi kontoret, 
hvis det skal være dig. 
 
Startede man i 2019 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, men det er muligt at starte når det passer ind i den enkeltes kalender. Et tiltag der 
bliver efterspurgt mere og mere. Så mon ikke konceptet bliver udvidet i fremtiden. 
 
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, 
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 
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BERETNING JUNIORUDVALGET 2019 
 
2019 har været en interessant sæson, hvor der igen har været ændringer i juniorsammensætning i 
forhold til alder og nye medlemmer. Medlemstallet er dog meget stabilt, hvilket må siges at være 
positivt i disse nedgangstider inden for golfsporten. 
 
I 2019 fik juniorafdelingen tilknyttet en ekstra trænerressource med Nicolai. Med denne 
”investering” har vi fortsat arbejdet med at skabe et godt miljø, træning og sociale arrangementer 
for vores juniorer. 
Hvilket har betydet, at der har været flere juniorer til den faste træning/arrangementer.  
Vores mindste juniorer har skiftet navn fra ”Kids” til ”Hugorme”. 
 
Trænerne har ligeledes i 2019 arrangeret en weekendtur til Made in Denmark med støtte fra 
Erhvervsklubben. Det var en kæmpe succes for de juniorer og forældre der deltog. Weekenden var 
en kombination af spil på en ny bane samt at se turneringen Made in Denmark. Vi takker mange 
gange for at vi har midlerne til at tilbyde denne oplevelse. 
 
I forbindelse med ECCO Tour hjalp juniorer og deres forældre til med at ”Turfe up” og ”fylde” med 
sand og græsfrø, hvilket også var nogle gode timer. 
 
Derudover har vi afholdt flere interne turneringer, som åbnings- og generationsmatch, hvor der var 
flot spil, score og hygge. 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 ”Sommergolf”. Der blev kæmpet med teknik, snakket og spillet en 
masse golf. Sæsonen har vi afsluttet med flere gange vintergolf og spisning. Der har været god 
tilslutning trods blæst og vådt vejr. Den sidste gang inden jul spillede de pakkespil, og det gav 
masser af liv i restauranten.  
 
Der er også afholdt et foredrag med sportspsykologisk konsulent ved Esbjerg Kommune og Team 
Danmark Adam Blicher for alle forældre og de juniorer, der har vist en særlig interesse for golfen. 
Det var velbesøgt og en positiv oplevelse. 
 
Udover træning, interne turneringer og sociale arrangementer har klubbens juniorer også deltaget i 
diverse turneringer – med SUCCES. 
 
JDT (Jysk Distrikt tour) 
Turneringen er individuel og afvikles over 6 slagspilsrunder. Vi har i år haft stor succes med at flere 
juniorer fra Esbjerg på skift har været på en eller flere af de første pladser i hver runde, hvilket også 
var synligt ved Super/Minicup, hvor Andreas, Christoffer, Bertram og Fillip kvalificerede sig videre 
til at spille imod de andre distrikter.  
I U14-rækken vandt Fillip 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, hvor turneringen skiftet lidt struktur og navn til D-tour. Det er en oplagt 
mulighed til at komme ud og spille med andre og på forskellige baner i hele Region Syddanmark.  
 
RAJT (Ribe Amt Junior Tour) 
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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 frem på bedste vis og sluttede på en 
samlet 3. plads og ikke mindst med et super sammenhold. Bertram sluttede individuelt på en flot 2. 
plads blandt samtlige spillere der har deltaget i 2019.  
 
Klubmesterskab 
Christian Bundgaard blev juniorklubmester, som han vandt med en flot runde i -5. 
Pigerne var der desværre ikke nok deltagere tilmeldt.  
 
Udfordring i 2019 og som fortsætter i 2020 er, hvordan vi udvikler træning og aktiviteter for alle 
aldersgrupper, piger som drenge, så det både tilgodeser dem der hygger sig med at være tilstede og 
dem der gerne vil mere. Alle juniorers behov er vigtige.  
 
 
 
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 2020. 
En kæmpe tak til de juniorer og forældre, der deltog i at ”reparere” vores bane i forbindelse med 
ECCO Tour. 
TAK til Nicolai, Ben og Johannes for jeres indsats for juniorerne. Spillerne hygger sig til træning 
og har gennemgået en god udvikling. 
Chi og Jan for godt samarbejde, 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 
Juniorudvalgs formand 
 
 
 
BERETNING SPORTEN 2019 
 
Sæsonen 2019 har været en sæson med mange gode resultater og ikke mindste med mange gode 
golf oplevelser. 
 
En af de store oplevelser i sæsonen 2019 var, da en stor gruppe af spillerne drog til Tyrkiet på 
træningslejr. I denne uge blev der spillet en masse golf og trænet hårdt både fysisk og teknisk. Uden 
stor opbakning fra Erhvervsklubben ville sådan en tur ikke være mulig. Tusind tak for deres støtte. 
Med sådan en træningstur samt de ugentlige træninger har spillerne haft de optimale muligheder for 
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at være klar til sæsonstart. Inden sæsonen rigtig gik i gang, valgte Kasper Svejgaard at skifte 
hjemmeklub. Vi vil gerne her sige tak til Kasper for hans indsats og ønsker ham alt muligt held og 
lykke fremover. 
 
I løbet af sæsonen har vi haft spillere rundt i det danske land for at spille individuelle tuneringer. 
Det er lang tid siden vi har præsteret så godt individuelt. Her er nogle af de nævneværdige 
resultater: 
 
Anders Larsen: 
Ecco/Abacus Viborg Shop U22 Open  Nr. 5 
Haderslev Golfstore Junior og Yngling Open Nr. 4 
Vejlematchen   Nr. 3 
Varderama    Nr. 3 
 
Nicolai Rachlitz: 
Asserbo Pokalen   Nr. 4 
DGU Elite Tour (Gyttegård Golfklub)  Nr. 21 
DGU Elite Tour (Kolding)   Nr. 23 
Esbjerg Open by Energi Metropol Esbjerg Nr. 25 
 
Jonas Lykke Sørensen: 
Ping Masters    Nr.9 
DGU Elite Tour (Gyttegård Golfklub)  Nr. 10 
DGU Elite Tour (Helsingør)  Nr. 10 
Varderama Open   Nr. 1 
DGU Elite Tour Finale   Nr. 9 
 
Det har været et år med mange fine individuelle resultater, især Jonas Lykke Sørensens sejr i 
Varderama, Anders Larsens 3. plads i Varderama samt hans 3. plads i Vejlematchen er hans bedste 
resultater som senior. Nicolai Rachlitz’ 25. plads i vores egen Ecco Tour med professionelle er også 
nævneværdig. 
 
Ved siden af de individuelle tuneringer har vi vores fem divisionshold - et 
dame-, to herrer-, et senior- og et veteranhold. 
 
1. Division herrer forblev i 1. Division. Men havde ellers muligheden for at spille med om 
oprykning, men dette glippede i den sidste spillerunde. Godkendt 
 
3. Division herrer forblev i 3. Division, godt klaret. Godkendt 
 
2. Division damer rykkede ned i 3. Division. Vi håbede på, de kunne blive, men konkurrencen var 
for hård. Vi må bare erkende vi mangler flere piger/damer. Godkendt 
 
1. Division Senior spillede i år om guldet, men dette glippede desværre i finalen. Vi ser frem til en 
guldmedalje i den kommende sæson. Godkendt 
 
2. Division Veteraner rykkede op i 1. Division, super flot klaret. Godkendt 
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Ligesom der mangler spillere på damesiden, vil der også komme en periode på herresiden, hvor der 
vil være mangel på herrespillere. Vi går og venter på det næste kuld af unge spillere, men pt. har de 
ikke den rette erfaring og niveau, men det arbejder vi hårdt på, at de får. I den kommende sæson vil 
det være en udfordring at stille et damehold og et 3. divisions herrehold. Vi bliver nød til at tænke 
ud af boksen, bl.a. ved at opfordre klubbens bedre spillere til at give en hjælpende hånd med på 
disse to hold.  
 
Det vil sige, vi har brug for damespillere med handicap 12 og ned af og herrespillere med handicap 
6 og ned. I divisionstuneringer spilles der fra tee 52 og tee 64. Vi håber, der er spillere, der vil give 
en hånd med. I den forbindelse vil vi gerne takke Bo Nordentoft, Jeppe Bank Olesen og Tobias 
Bank Olsen for deres store indsats gennem årene. Disse tre spillere søger nye græsgange pga. 
uddannelse og arbejde. Selvom der har været en vis afgang af spillere i denne sæson, synes vi 
stadig, vi har en masse at kunne tilbyde vore gode spillere. Der er et rigtig godt miljø, sammenhold 
og god stemning blandt spillerne. 
 
Her til slut skal der lyde en stor tak til holdlederne samt de frivillige, der står bag elitearbejdet i 
Esbjerg Golfklub. Bo Sørensen stopper som holdleder for 3. division herrer. Du skal have mange 
tak for din store indsats omkring holdet. Der skal også lyde en stor tak til greenkeeperstaben for 
altid at stille super træningsfaciliteter og bane til rådighed. Alle spillere skal også have en stor tak 
for jeres flid og jeres måde at være på. 
 
Rigtig god golfsæson til alle i 2020. 
 
På sportsudvalgets vegne. 
Ben Tinning 
Cheftræner 
 
 
 
BERETNING REGELUDVALGET 2019 
 
2019 blev på mange måder et skelsættende år for Regeludvalget. De nye golfregler trådte i kraft pr. 
1. januar 2019, og denne gang var der ikke tale om nogle mindre justeringer, mangt og meget var/er 
ændret, ja faktisk så meget, at vi i årets første måneder afholdt en række regelforedrag på to til tre 
timer. Uden at vi har gjort tallene eksakt op, blev det til 3 aftenmøder med ca. 125 videbegærlige 
medlemmer pr. gang. Derudover afholdt vi regelseancer i klubberne for vel rundt regnet det samme 
antal medlemmer. KlubBladet dækkede nyhederne massivt, og endelig havde vi jo også i sidste del 
af 2018 produceret et lille skrift med de nye regler. 
 
Alt i alt fik Regeludvalget vist dækket nyhederne godt, og når vi så samtidig fik uddannet en 
klubdommer og to regelundervisere, som på bedste vis tager sig af henholdsvis turneringer og 
undervisning af vore nye medlemmer, vil jeg mene at regeludvalget har haft en rigtig god sæson. 
 
Som noget nyt i 2019 begyndte regelunderviserne, ud over de ordinære kursussessioner på 
begynderholdene, at lave en dag pr. måned, hvor vore nye, der går med en mentor, kunne få den 
nødvendige teorigennemgået og samtidig kunne nye fra holdene også få fyldt evt. huller ud. 
Begynderudvalget og Regeludvalget har igennem mange år haft et afkrydsningsskema, hvor 
underviserne underskriver på at dette og hint er gennemgået. Meningen har så altid været, at man 
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som ny kunne melde sig ind i klubben, når dette skema var fuldt tegnet. Det ændrede vi i 2019, nu 
kan man melde sig ind i klubben med lokal spilleret, selv om man mangler nogle underskrifter på 
regelsiden, men national/international spilleret får man først når hele skemaet er udfyldt. Det er, 
med det udbud af undervisning Regeludvalget tilbyder, altså den nye spillers eget ansvar, hvornår 
han/hun kan tage ud og spille andre baner. 
 
2019 blev også året, hvor vi indførte lokalreglen om at droppe for en mistet bold. Denne lokalregel 
var der faktisk mange der i forvejen kendte til fra diverse klubber i klubben. Dog viste det sig 
hurtigt, at det vi faktisk troede var en forholdsvis enkel ting, skulle vise sig at være noget mere 
tricky for nogle medlemmer. Bølgerne gik lidt højt, og til sidst blev DGU’s sagkyndige også 
indblandet. En lang historie, som vi på det sidste møde i 2019 besluttede at følge op i 2020 med 
nogle ”on location” seancer i foråret. 
 
Det er lidt med vemod jeg skriver dette års beretning. Efter at have været med til at oprette udvalget 
for efterhånden en del år siden, årstallet er lidt uklart, og have beklædt formandsposten i alle årene, 
er det blevet tid til at få nye kræfter i spil. Så denne beretning er min sidste. Tak for den store 
interesse der har været vist udvalget i alle årene. Tak til de mange der har været med i udvalget og 
tak til jer som viderefører udvalgets arbejde, må det blive til lige så stor glæde for jer som det har 
været for mig. 
 
Ib Voss 
Afgående formand  
for Regel-, Etikette- og handicapudvalget.  
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Esbjerg Golfklub 

Foreningsoplysninger 

Forening 
Esbjerg Golfklub 
Sønderhedevej 11 
6710 Esbjerg V 
CVR-nr. 20191813 

Telefon: 75269219 
Telefax: 75269419 
Internet: www.egk.dk 
E-mail: kontor@egk.dk 

Bestyrelse 
Birgitte Møller Jensen, formand 
Steen Møbjerg Christensen, næstformand 

Jan Toustrup, kasserer 
Joan Hummelshoj 
Birgith Andersen 

Revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og træner manager har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 0 1.01.2019 

-31.12.2019 for Esbjerg Golfklub. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan 
sielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 0 1.01.2019 

31.12.2019. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Esbjerg, den 02.03.2020 

Træner manager 

Johannes Eriksen 

Bestyrelse 

Birgitte Møller Jensen 
formand 

Steen Møbjerg Christensen 
næstformand 

Jan Toustrup 
kasserer 

Joan HummeIshøj Birgith Andersen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Esbjerg Golfl<lub 
Konklusion 
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Esbjerg Golfklub for regnskabsåret 0 1.01.2019 
31.12.2019, 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. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2019- 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvcrvsstyrclscns erklæringsstandard for 
små virksomheder og FSR danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udar 
bejdes efterårsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nænnere 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 fejlinfonnation, 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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Den uafhengige revisors revisionspåtegning 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, 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 udtryk 

ker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu 

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års 
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 02.03.2020 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Jesper Smedegaard Larsen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 18510 
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Ledelses beretning 

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 to 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 2019 blev et overskud på 389 t.kr., hvilket bestyrelsen betragter som til 

fredsstillende. 

På indtægtssiden er det lykkedes at hæve niveauet med godt og vel 300 t.kr. i forhold til året før. Stigningen 
skyldes væsentligst øgede kontingentindtægter, som følge af det stigende antal medlemmer. På udgiftssiden 
har stigningen i forhold til året før været på 400 t. kr., hvor den største post hænger sammen med udvidelsen af 

PGA- staben med yderligere en medarbejder. 

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

Dette blev yderligere understreget i efteråret 2019, hvor Marbækbanen af WORLD GOLF A WARDS blev 

kåret til den bedste bane i Danmark. 

Budget 
Klubben satser på fortsat at kunne give fantastiske golfoplevelser til både medlemmer og gæster i 2020, idet 

klubben også i 2019 har oplevet medlemstilgang. 

Bestyrelsen forventer et regnskabsmæssigt resultat i 2020 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 2019 

Budget Budget 
2019 2020 

Regnskab Regnskab 12 mdr. 12 mdr. 
2019 2018 t.kr. t.kr. 

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

Indtægter 12.962.265 12.647 12.726 12.659 

Baner 2 (5.880.790) (5.882) (5.578) (5.809) 

Bygninger og arealer 3 (1.365.646) (I .458) (1.574) (1.435) 

Administration 4 (2.002.339) (1.831) (1.876) (2.006) 

Salg og marketing 5 (677.183) (640) (602) (371) < 
l r 

Med! emsakti vi teter 6 (936.508) (609) (897) (938) V\ 
\:, 
d, 
Ly 

Omkostninger (10.862.466) (10.420) (10.527) (10.559) 
R- • $  ~ 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 2.099.799 
O 

2.227 2.199 2.100 u 
DO g 
><  Afskrivninger og leasing 8 (1.415.483) 
Cl.. 

(1.417) (1.315) ( 1.452) O ± 
Fortjeneste/tab ved salg af materielle 

< o 
"' anlægsaktiver 20.000 0 0 0 O 

& 
0 
0 

Resultat før finansielle poster 704.316 810 884 (648) s 
C 
(lJ 

E 
:::,  

Finansielle poster 7 (315.084) (352) (351) (286) 
g 
O 
du 
C 

Årets resultat 389.232 458 
~ 

533 362 • 
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Balance pr. 31.12.2019 

Budget 
Regnskab Regnskab 2020 

2019 2018 (ej revideret) 
Note kr. t.kr. t.kr. 

Baneanlæg 8 9.365.476 9.559 9.173 

Bygninger 8 8.464.629 8.563 8.198 

Jordvarmeanlæg 8 259.062 290 228 

Maskiner 8 1.966.216 2.023 1.494 

Inventar og køkken 8 465.214 571 977 

Materielle anlægsaktiver 20.520.597 21.006 20.070 

< 
Varebeholdninger 126.343 105 126 

l r 
V) 
<2 

tjj 
E- 
Q. 

Tilgodehavender 9 161.711 334 180 e  Periodeafgrænsningsposter 10 179.522 153 180 5 
O , 

Tilgodehavender 341.233 487 360 DO g 
> 
Re 
Q. 

Værdipapirer 6.990 8 7 O ± 
< 0 
"' o 

Likvide beholdninger 433.122 242 246 ± 
O 
0 s 
C 
Q; 

E 
Omsætningsaktiver 907.688 842 739 > 

¥ 
0 > 
0 
Q; 
C 

Aktiver 
C 

21.428.285 21.848 20.809 & 
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Balance pr. 31.12.2019 

Regnskab Regnskab Budget 
2019 2018 2020 

Note kr. t.kr. t.kr. 

Egenkapital 4.044.990 3.519 4.438 

Nettoregulering af afledt finansiel instrument 11 3.880 67 0 

Årets resultat 389.232 459 362 

Egenkapital 4.438.102 4.045 4.800 

Nykredit 13.534.042 14.051 12.986 

Amortiseringstillæg (231.001) (243) (231) 

Esbjerg Kommune 1.240.964 1.241 1.241 < 
l r 

Langfristede gældsforpligtelser 12 14.544.005 15.049 13.996 V, 

"' d, 
Lu 
R- 
Q 

Kortfristet del af prioritetsgæld 12 508.236 468 548 % 
Kreditorer 236.787 338 0 ~ 

O 
Lu, 

Anden gæld 13 806.635 1.049 570 
DO g 
>k 

Periodisering af klippekort 76.881 77 77 Re 
Q 

Periodisering af sponsorbidrag 
0 

0 0 0 ± 
< 

Dagsværdi af afledt finansiel instrument 11 817.639 822 818 o 
"' o 

Kortfristede gældsforpligtelser 2.446.178 2.754 2.013 
~ 
0 
O s 
C: 
QJ 

E 
Gældsforpligtelser 16.990.183 

> 
17.803 16.009 -'< g 

0 
QJ 
C: 

Passiver 21.428.285 21.848 20.809 ~ 

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 14 
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Pengestrømsopgørelse for 2019 

Budget Budget 
2019 2020 

Regnskab Regnskab t.kr. t.kr. 
2019 2018 (ej revi- (ej revi- 

Note kr. t.kr. deret) deret) 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 2.099.799 2.228 2.199 2.100 

Ændring i driftskapital: 
Tilgodehavender 172.585 (263) 132 (19) 

Kreditorer (101.188) 118 (337) (237) 

Varebeholdninger (21.604) 25 0 0 

Periodiseringer (26.861) (186) 44 0 

Anden gæld (243.323) (67) (121) (236) < 
d r 

Leasing af maskiner (81.846) (246) (83) 0 
n 
"-' d, u 

1.797.562 
R- 

1.609 1.834 1.608 a. e  
Finansielle poster 7 (314.322) (347) (363) (287) < 6 n 
Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 12 0 

O g 
> 

Pengestrømme vedrørende drift 1.495.370 1.274 1.483 1.321 Re 
Cl.. o ± 
<T o 
¢ 

Investeringer i: 'O 

& 

Bygninger 8 (153.998) (249) 0 
o 

0 Q s 
Maskiner og inventar 8 (645.375) (699) (500) (300) £ 

E > 
Inventar 8 (49.090) (570) 0 (700) ± g 

O 

Salg af materielle anlægsaktiver 8 20.000 0 0 0 • = <lJ 

Salg af værdipapirer 0 0 0 0 Cl.. 

Pengestrømme vedrørende investeringer (828.463) (1.518) (500) (1.000) 

Optagelse af lån 0 0 0 0 

Indfrielse af lån 0 0 0 0 

Låneomkostninger 0 0 0 0 

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 12 (476.454) (464) (468) (508) 

Pengestrømme vedrørende finansiering (476.454) (464) (468) (508) 

Ændring i likvide midler 190.453 (708) 515 (187) 

Likvider og bankgæld 01.01.2019 242.669 951 243 433 

Likvider og bankgæld 31.12.2019 433.122 243 758 246 
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Noter 

Regnskab Regnskab Budget 
2019 2018 2020 

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
kr. t.kr. t.kr. 

1. Indtægter 
Kontingenter 9.872.289 9.600 9.961 

Udlejning af skabe 357.225 367 500 

Greenfee 718.443 713 802 

Company Days 249.000 226 0 

Udlejning af golfcars 132.850 142 0 

Sponsorater og reklame 676.988 638 608 

Tilskud fra Esbjerg Kommune 70.683 115 0 < 
l r 

Øvrige indtægter og tilskud 478.897 411 227 u o , 
Lu 

Professionel Turnering (Event) 173.000 217 361 R- 
Cl.. 

Træningslektioner 232.890 218 200 §2  $ 
12.962.265 12.647 12.659 d u, 

O g 
2019 2018 > R- 

Cl.. 
12 mdr. 12 mdr. O 

kr. t.kr. ± 
< o 
n¢ 
o 

2. Omkostninger til baner & o 
0 

Lønninger 4.287.859 4.051 s 
C: u 

Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 67.980 77 E >  
Baneudstyr, håndværktøj og arbejdstøj 136.954 222 8 

O 

"' C: 

Gødning, sprøjtemidler, sand og græsfrø 433.174 452 ~ 
Cl.. 

Vandafgift 492.270 490 

Brændstof 254.222 229 

Vedligeholdelse maskiner og anlæg 280.493 380 

Andet 6.854 64 

Refusion af moms og afgifter (79.016) (83) 

5.880.790 5.882 
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Noter 

2019 2018 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. 

3. Bygninger og arealer 
Vedligeholdelse af: 
- Klubhus, udvendig 147.308 118 

- Klubhus, indvendig 128.629 145 

El, gas og vand 315.791 388 

Fyringsolie 0 0 

Forsikringer, ejendomsskat og renovation 138.885 149 

Rengøring og vask 443.780 413 
< 

300.000 300 • 
Vicevært r 

V) 

"° 
Mindre nyanskaffelser og andet 47.379 102 ± 

E- 
Q. 

Lejeindtægt, lokaler og inventar (132.000) (132) '.2  Refusion af moms og afgifter (24.126) (25) ~ 
O 

1.365.646 1.458 
u, 
O g 
> R- • o 

4. Administration 
± 
< o n 

Løn og assistance til sekretariatet 910.956 926 "° & 
"' Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 156.681 48 0 
C: z 

Kontingent til Dansk Golf Union 252.232 247 
QJ 

E 
::, 
± 

Kontorartikler, tryksager, IT og GolfBox 323.821 311 o 
t; 
O 

Telefon, porto, kørsel, kontingenter og interne møder 146.023 152 
QJ 
C: c 
QJ 

Revision og regnskabsmæssig assistance 65.794 54 
Q. 

Andet 126.961 99 

Refusion af moms (7.629) (6) 

Personaleomkostninger 27.500 0 

2.002.339 1.831 
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Noter 

2019 2018 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. 

5. Salg og marketing 
Annoncer, gaver og repræsentation 280.748 212 

Sponsonnatcher og andre turneringer 18.643 32 

Klubblad og hjemmeside 82.036 75 

Andet 700 0 

Refusion af moms (5.025) (3) 

Company-Days m.m. 300.081 324 

677.183 640 < 
l :r: 
V, 
< 

6. Medlemsaktiviteter tiJ 
E- a 

Trænervederlag 740.272 437 $ 
>- 

Juniorer: 7 
O n 

Træning og matcher 70.073 47 DO g 
Elite: > R- 

Cl.. 

Træning og matcher 126.163 125 o ± 
< 

936.508 609 o 
"' o 
si o a 

7. Finansielle poster 
s 
fü 
E 

Finansielle indtægter: 
3 
± 
0 > 

Bankkredit 1.736 0 0 
<l.J 

Aktieudbytte (342) 0 £ 
<l.J • 

Finansielle omkostninger: 
Rente af langfristede lån 177.777 207 

Omkostning på afledt finansielt instrument 123.018 128 

Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 

Gebyrer og kurstab på nye lån 765 5 

315.084 352 
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Noter 

8. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2019 

Tilgang 

Afgang 

Kostpris 31.12.2019 

Af- og nedskrivninger 0 1.01.2019 

Årets afskrivninger 

Tilbageførsel ved afgang 

Af- og nedskrivninger 31.12.2019 

Regnskabsmæssig værdi 31.l 2.20 I 9 

Årets afskrivninger, jf. ovenfor 

Årets udgiftsførte leasingydelser 

Afskrivninger i alt 

Jordvarme 
Baneanlæg Bygninger anlæg Maskiner Inventar I alt 

kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

13.659.420 13.617.903 463.750 9.181.557 1.827 .583 38.750.213 

0 153.998 0 645.375 49.090 848.463 

0 0 0 0 0 0 

13.659.420 13.771.901 463.750 9.826.932 1.876.673 39.598.676 

(4.100.371) (5.054.450) (173.908) (7.158.6 I 3) (1.257.100) (17.744.442) 

(193.573) (252.822) (30. 780) (702.103) ( 154.359) (1.333.637) 

0 0 0 0 0 0 

(4.293.944) (5.307.272) (204.688) (7 .860. 7 I 6) (1.411.459) (I 9.078.079) 

9.365.476 8.464.629 259.062 1.966.216 465.214 20.520.597 

1.333.637 

81.846 

1.415.483 

2019 2018 
kr. t.kr. 

9.Tilgodehavender 
Moms 
Lønrefusion 

5.982 
155.729 

218 
116 

161.711 334 

10. Periodeafgrænsningsposter 
Golfbox og forsikringer mv. 179.522 153 
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2019 2018 
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 (186.295) (252) 

Årets dagsværdiregulering 3.880 67 

(817.639) (822) 

Afdrag i Restløbe- 
Optaget i Hovedstol 2019 tid Rente Restgæld Restgæld 

år kr. kr. år % 31.12.2019 efter 5 år Afvikling 

12. Langfristede 
gældsforpligtelser 

Nykredit I 2014 5.823.000 6.787 26 Variabel 5.816.212 5.535.998 Afdrages 

Nykredit 2 2005 5.680.000 211.752 17 Variabel 3.320.874 2.256.193 Afdrages 

Nykredit 3 2006 4.437.000 171.315 18 Variabel 3.097.778 2.135.215 Afdrages 

Nykredit 4 2010 2.561.000 86.600 22 Variabel 1.807.414 1.372.018 Afdrages 

Esbjerg Kommune 2005 1.240.964 0 Rentefrit 1.240.964 1.240.964 Afdragsfrit 

476.454 15.283.242 12.540.388 

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. 

2019 2018 
kr. t.kr. 

13. Anden gæld 
Feriepengeforpligtelse 242.078 347 

Løn og sociale bidrag 179.509 286 

Forudbetalte kontingenter 244.194 373 

Indefrosset feriepenge 99.306 0 

Anden gæld 41.548 43 

806.635 1.049 
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14. E ventualforpligtelser 
Ingen. 

cfm-mk 
CUsers\mknudsen\AppData\Local\Deloitte DA4\Docs\5000280529\3240755251700000355\28100-11 Regnskab 2019.d0cx 
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  Generalforsamling 2020 
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Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2021 (Bilag 3) 
 

Medlemskabs Type Rettigheder Kontingent 
2021 

Kontingent 
2020 

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. 5.550 Kr. 5.400 Fra 26 år Ja Ja 

Senior medlem Alle Kr. 7.150 Kr. 7.000 Fra 26 år Ja Ja 
Familie 
  

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

Ja Ja 

Long Distance Senior Alle Kr. 3.700 Kr. 3.700 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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