
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REFERAT 

GENERALFORSAMLING  
ONSDAG DEN 16. JUNI 2021 

Vedlagt dagsorden, bilag til referat  
og det godkendte regnskab 



Distribueret 02.07.2021 /JE 

REFERAT 
Den 16. juni 2021 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i restauranten på adressen Snderhedevej 
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 2022. 
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 punkt1- 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 2020 og budget for 2021 
ligeledes var offentliggjort i overensstemmelse med vedtægterne. 

Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet, som foreskrevet i $ 8 i klubbens vedtægter, og dermed 

beslutningsdygtig. 

Dirigenten spurgte herefter om generalforsamlingen var indforstået med en fælles gennemgang af 
punkterne fra 2 til 4, hvilket var et ønske for bestyrelsen. Efter gennemgang åbnes for spørgsmål. Denne 
fremgangsmåde var salen indforstået med. 

Ad_punkt2-Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhedidet forlgbne är 

Dirigenten gav ordet til formand Birgitte Møller Jensen. Formanden gav en orientering om äret 2020, nye 
tiltag, projekter og tanker i bestyrelsen. I den mundtlige beretning redegjorde formanden for de tanker og 
kommende udfordringer der lå til grund for den af bestyrelsen varslede kontingent stigning. For yderligere 
henvistes endvidere til de udvalgsberetninger, der var gjort tilgængelige for medlemmerne inden 
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generalforsamlingen. Beretningen omfattede hovedpunkterne om aktiviteten siden sidste ordinære 

generalforsamling. 

Beretningen vedlægges nærværende referat som samlet bilag 1. 

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

Inge Marie Larsen mener ikke det er vigtigt at Esbjerg Golfklub er en eliteklub med fokus på junior og 
ungdom. Vi er mange medlemmer som hygger os med at spille på motions niveau. Så måske det er tid til at 
spørge klubbens medlemmer om den nuværende vision er den rigtige. Birgitte Møller Jensen svarer, vi har 
som bestyrelse et ansvar for at videregive en bane/klub i en god forfatning til de kommende generationer. 
Dette uanset niveau, men en bane som Marbæk forpligter og det skal vi leve op til, så der plads til alle 
uanset niveau og ambitioner. 

Per Muff foreslår at medlemmerne spørges om de overhovedet er interesseret i en baneudviklingsplan. Det 
er i forvejen dyrt at være medlem og en kontingentstigning vil gøre ondt på mange af vores ældre 
medlemmer. Birgitte Møller Jensen svarer, med en evt. fredning af Marbæk området, prisstigninger på 
maskiner etc. er det nødvendigt med en kontingentstigning. En udviklingsplan for banen skal udarbejdes, 
men der vil selvfølgelig ikke ske nogen baneændringer uden klubbens medlemmer bliver hørt. 

Henrik Bak Sørensen, hvem der har kompetencen til at lukke klubbens baner i 2 uger, så der kan spilles 
Challenge Tour, det er ikke okay, kan man forvente det sker igen og vil det så blive en måned. Birgitte 
Møller Jensen svarer, bestyrelsen har sammen med ledelsen vurderet at muligheden for at afholde 2 x 
Challenge Tour er en unik mulighed for at fejre klubbens 100-års jubilæum og en mulighed der formentlig 
aldrig bliver en mulighed igen. Der er ingen planer om fremadrettet at lukke banen ekstra meget uden det 

er nøje afstemt i bestyrelsen. 

Lars Hansen informerer om hvorfor en tidligere rapport fra banearkitekt blev lagt i skuffen, hvilket ifølge 
Lars Hansen skyldes at klubbens nuværende vandingsanlæg var for dårligt og det derfor ikke gav mening at 
kigge mere ind i rapporten fra banearkitekten. 

Dan Ruppert opfordrer til at melde sig som Marshall, det giver rigtig mange positive oplevelser. Der er rigtig 
mange glade medlemmer, så meld jer. 

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: 
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Søren Mikkelsen, efterspørg budget for saesonen 2022, samt uddybelse af lån med afdragsfrihed. Jan 
Toustrup svarer, der er endnu ikke lagt budget for 2022. Grunden til afdrag på lån med afdragsfrihed 

skyldes den negative rente. 

Svend Matthisson, hvad dækker "andet" over i note 4 (side 11 i regnskabet), hvad er indeholdt i "rengøring 
og vask" og "vicevært" i note 3 (side 11 i regnskabet). Johannes Eriksen svare, "andet" indeholder udgifter 
til forsikringer, kontingenter, mødeudgifter etc. "rengøring og vask" dækker over løn til 
rengøringspersonale, samt rengøringsprodukter så som håndsprit, toiletpapir etc. "vicevært" er del af 
kontraktforholdet mellem restauranten og golfklubben. 

Elmer Larsen spørg til mere gennemsigtighed i regnskabet, hvad koster de forskellige events (Ecco Tour, 
Challenge Tour, Company Days etc.) Hvad er fortjenesten på disse, det skal være mere synligt og 
udspecificeret fremadrettet. Bestyrelsen tager ønsket til efterretning. Birgitte Møller Jensen fortæller om 
overvejelserne ved afholdelse af Challenge Tour og det vil være med til at give et overskud som kan komme 
klubbens medlemmer til gode i forbindelse med klubbens jubilæum. 

Søren Mikkelsen, indtægter vs. udgifter i forbindelse med company days og events. Johannes Eriksen 
svarer, Indtægterne i forbindelse med Company Days, Pro-Am, business netværk er fordelt mellem 
Company Days, Sponsorater og reklame og professionelle turnering (Event) i note 1 (Side 10) - udgifter 
relateret til disse er Sponsormatcher og andre turneringer og Company Days m.m i note 5 (side 12). 

Svend Aage Petersen, hvordan vil bestyrelsen gøre brug af egenkapital på de kr. 4.000.000, -. Jan Toustrup 
giver et svar her på og det blandt andet er vigtigt med en god egenkapital i forhold til kreditforeninger, 

banker etc. 

Svend Aage Petersen, hvem laver klubbens regnskab og er disse personer kompetente til opgaven. Jan 
Toustrup svarer, ja det er personer med de rigtige kompetencer, det er Johannes Eriksen som har ansvaret 
for de daglige bogføringsopgaver, han er selv kasserer og uddannet statsautoriseret revisor. Hele 
regnskabet revideres af Deloitte. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

Ad punkt 4- Fastleggelse af kontingenter for kontingentåret 2020 

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

sæsonen 2022. 

Forslaget vedlægges som bilag 3 til nærværende referat. 

Forslag til kontingenter 2022 gav anledning til følgende spørgsmål fra salen: 

Henrik Søholt frygter at en difference mellem Myrtue og Marbæk medlemskab for junior vil skabe ubalance 
i juniorgruppen. Da nogen ikke vil kunne deltage på lige fod med andre. Bestyrelsen forstår Henriks 
synspunkt og det er taget til efterretning. 
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Per Muff spørg hvad der præcis skal stemmes om, er det kr. 8.000, - eller er det kr. 7.800, -, begge tal er 
oplyst i bestyrelsen materiale. Jan Toustrup svarer, kontingent vil ved medlemskab af begge baner stige 
med kr. 650,-, så det i 2022 koster kr. 7.800,- + de kr. 200,- til bolde og vogne. 

Jørn Bønning, kan klubbens medlemmer fremadrettet forvente en kontingentstigning med samme 
procentsats. Birgitte Møller Jensen svarer, der er i bestyrelsen ingen planer herom. 

Elmer Larsen så gerne et budget for 2022 inden der stemmes om kontingent forhøjelse. Jan Toustrup 
svarer, bestyrelsen har ikke et endeligt budget for 2022 liggende men ud fra de udgiftsmæssige 
betragtninger som Birgitte Møller Jensen nævner i sin beretning, er det uansvarligt ikke at øge 

kontingentet. 

Per Muff foreslår at man i fremtiden præsenterer et budget for den år/sæson, hvor en evt. 
kontingentstigning foreslås. Birgitte Møller Jensen synes det lyder som en god ide og bakker op om 

forslaget. 

Forslaget blev herefter sendt til skriftlig afstemning. Der er 78 stemmeberettige medlemmer til stede i 
salen. 42 stemte for bestyrelsens forslag til kontingenter sæsonen 2022 og 34 stemte i mod. 1 valgte ikke at 

stemme og 1 stemmeseddel var ugyldig. 

Dirigenten kunne herefter fastslå at bestyrelsen forslag til kontingenter for sæsonen 2022 var vedtaget. 

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 2021. 
Der er ikke indtruffet noget i 1. halvår, som ændrer på tallene og bestyrelsen formoder at det budgetterede 

resultat vil holde. 

Der er budgetteret med et overskud på tkr. 404. Forslaget vedlægges som en del af bilag 2 til nærværende 

referat. 

Budgettet gav anledning til folgende kommentarer/sporgsmäl fra salen: 

Henrik Bak Sørensen undrer sig over man i budgettet 2021 forventer en øget indtægt på greenfee når 
banerne har været lukket grundet Corona. Bestyrelsen gør opmærksom på at banerne ikke på noget 
tidspunkt i 2021 har været lukket grundet Corona. Banerne var i 2020 nedlukket i henhold til DG U's 
retningslinjer, men det har ikke været tilfældet i 2021. 

Lars Hansen spørg til øgning på medlemsaktiviteter i budgettet for 2021. Jan Toustrup svarer der blandt 
andet er afsat midler til klubbens jubilæum, samt de udgifter der tidligere kom til junior/elite fra 
Erhvervsklubben. Erhvervsklubben er fra 2021 lagt ind under klubben derfor også en budgetteret stigning 

på sponsorindtægter. 
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Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

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

Forslag fra bestyrelsen - Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at indføre 
administrationsgebyr for faste bookninger. Forslaget er vedlagt som bilag 3 til nærværende referat. 

Formand Birgitte Møller Jensen gav en mundtlig redegørelse for bestyrelsens forslag. 

Forslaget gav anledning til følgende spørgsmål fra salen: 

Søren Nedergaard kan ikke se det giver mening at indføre et gebyr på en ordning der tilgodeser alle 
medlemmer. Er man en del af ordningen har man allerede måttet bøde med ikke at spille Marbæk hver 

uge. 

Lars Hansen, hvad hvis man ikke ønsker at være en del af ordningen, hvordan skal det håndteres, er vi så 
ikke tilbage til den tidligere slåskamp kl. 22.00 14 dage inden. 

Henrik Sholt, kender ikke til nogen ordning om faste bookninger og undrer sig derfor over bestyrelsens 
forslag. Da man tilbage i tid indførte tidsbestilling blev det lovet at alle medlemmer havde de samme 
rettigheder til at bestille tider. Der kan ikke stemmes om et gebyr uden alle kender til selve projektet. 
Birgitte Møller Jensen svarer, der er kørt flere forskellige pilotprojekter og ingen af disse har endnu været 
uden fejl, der har løbende været orienteringer om diverse pilotprojekter. Det vigtigste er optimal 
udnyttelse af vores anlæg, så det kommer flest mulige medlemmer til gode. 

Flemming Knudsen foreslår at man for at skåne administrationen skal give klubber i klubben nogen faste 

blokeringer. 

Henrik Bak Sørensen, det har i forvejen store bekostninger at være med i ordningen blandt andet tvungen 
skifte mellem Marbæk og Myrtue, det kan ikke passe det også skal koste ekstra. 

Sven Løj borg vil gerne at bestyrelsen tilbagekalder forslaget, da det umuligt kan være i tråd med de 
regler/love som DIF har sat op for almennyttige foreninger. 

Peder Krogsgaard foreslår der i stedet indføres bøder ved No-Shows. 

Lars Benjaminsen synes godt om forslaget, men hvad er prisen? 

Svend Matthisson foreslår at flytte gebyr fra bolde og vogne fra dem der ikke benytter disse, så går det vel 

op? 

Elmer Larsen, hvilke klubber bestyrelsen mener skal være en del af ordningen. Birgitte Møller Jensen svarer 
at det primært drejer sig om tiderne mellem kl. 15.00 og 18.00 fra mandag til torsdag. 
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Efter svar fra Birgitte Møller Jensen på nogen af ovenstående spørgsmål beslutter en enig bestyrelse sig for 
at trække deres forslag tilbage. 

Forslag fra medlemmerne - Bjarne Karlskov ønsker at bestyrelsen og klubbens ledelse pålægges at gøre 
tiltag til at fremme biodiversiteten på klubbens område. Forslaget er vedlagt som bilag 4 til nærværende 

referat. 

Dirigenten gav ordet til Bjarne Karlskov, men han var ikke til stede i salen og forslaget falder uden 
yderligere bemærkninger. 

Ad punkt 7 - Valg af bestyrelse 

Dirigenten indledte årets valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Joan Hummelshj og Jan Toustrup begge er villig til genvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af dem begge. Begge blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

Der er ligeledes 2 suppleanter. 

Følgende suppleant var på valg: Ole Nielsen som er villig til genvalg. 

Bestyrelsen foreslog valg af Ole Nielsen. Ole Nielsen 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. 

Birgitte Møller gav en kort orientering om de drømme bestyrelsen har i forhold til træningscenter, som hvis 
muligt skal opføres i samarbejde med kommunen, fonde og klubbens sponsorer. 
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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 2020. Til 
slut lød, der også en tak til Holger Refslund for indsatsen som dirigent. 

#7 
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Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 
Restauranten, Esbjerg Golfklub 

 
 

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

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2020 (Bilag 1) 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020, til godkendelse (Bilag 2) 

4) Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2022 (Bilag 3)  
• Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til fastsættelse af indskud for 

perioden frem til næste generalforsamling 

5) Forelæggelse af budget for 2021, til godkendelse (Bilag 2) 

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

a. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at indfører 
administrationsgebyr for faste bookninger (Bilag 4) 

• Forslag fra medlemmer: 
a. Fremme biodiversiteten på klubbens område (Bilag 5) 

7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
• Bestyrelsesmedlemmer - Bestyrelsen foreslår valg af Joan Hummelshøj 

og Jan Toustrup, som begge er villig til genvalg. 
• Bestyrelsessuppleant - Bestyrelsen foreslår valg af Ole Nielsen, som er 

villig til genvalg. 
 

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 2020 (Bilag 1) 
 
BESTYRELSENS BERETNING 2020 
 
Esbjerg Golfklub har en vision om til stadighed at være blandt de førende foreningsdrevne klubber i 
Danmark. Klubmiljøet skal understøtte udvikling og nytænkning, der gavner og glæder både 
medlemmer og gæster. 
 
For at holde den kurs har vi fokus på blandt andet flg.: 

- Vores medlemmer skal kunne træne, hygge og spille på mange niveauer – både internt og 
eksternt 

- Foreningens økonomi skal være robust og til stadighed i balance så vi kan udnytte 
mulighederne for en vis forretningsmæssig drift. 

- Vores baner og anlæg har altid højeste kvalitet. 
- Esbjerg Golfklub er for alle aldre, hvor særligt børn og unge får stor opmærksomhed – både 

sportsligt og socialt. 
- Vores gæster skal have en god oplevelse i Esbjerg Golfklub. 

 
Denne vision er fundamentet for bestyrelsens arbejde og afspejles i de beslutninger vi træffer. 
 
Corona: 
2020 blev for Esbjerg Golfklub ligesom for alle andre et meget anderledes år på grund af Corona 
pandemien. Hel eller delvis nedlukning samt mange og skiftende restriktioner blev vores nye 
hverdag. 
 
Affødt af Coronaens indtog har bestyrelsen og ledelsen haft en stor opgave i at sikre en til stadighed 
rettidig og fyldestgørende kommunikation omkring skiftende retningslinjer for brug af vores klub 
og anlæg.  
 
Da golfsporten som en af de ganske få sportsgrene har haft mulighed for at holde åbent for sine 
medlemmer, har vi - på trods af nedlukninger i samfundet og alle de mange restriktioner - haft et 
meget travlt år i klubben. Vi er økonomisk kommet igennem året med et efter omstændighederne 
fornuftigt resultat og har undgået at skulle gennemføre nedskæringer. 
 
Golfaktiviteter: 
Året har budt på helt ekstraordinær meget aktivitet. Vi oplever at egne medlemmer i forhold til 
tidligere har øget deres brug af klubbens træningsfaciliteter og af banen. Tillige har vi haft en større 
tilgang af nye medlemmer. Begge dele kan formentlig i vidt omfang tilskrives Corona, men vi tror 
på, at vi kan fastholde den flotte medlemstilgang. 
 
Hos Golf Akademi Esbjerg har vores dygtige trænere Ben og Nicolai gennem hele vinteren udbudt 
særlige træningshold med ganske få medlemmer på hvert hold. Disse tilbud har vores medlemmer 
taget utrolig godt imod og vi har løbende måttet udvide med mange flere kurser og tendensen 
fortsætter ind i 2021. Det har blandt andet været muligt at øge træningstilbuddene og placere dem 
på attraktive tidspunkter for vores medlemmer, efter at vi har fået lys på træningsbanen.  
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Vi vil fortsætte med at udvikle vores træningstilbud og vi glæder os over den store tilslutning fra 
vores medlemmer. Mere info om de nuværende træningstilbud kan findes på klubbens hjemmeside - 
klik HER  
 
Tak til vores dygtige trænere!  
 
Større golfbegivenheder i 2020: 
I den vedhæftede beretning om sporten har Ben redegjort for alle klubbens større golfbegivenheder. 
Her har vi fremhævet nogle få: 
 
Maj 2020 -  Pinseturneringen var en kæmpe succes efter den første Corona-nedlukning. Der deltog 

141 medlemmer. 
Aug. 2020 -  Vores deltagere i DM for Seniorer klarede sig rigtig flot. Klaus Skeem vandt DM for 

Senior og Lars Jørgensen vandt bronze. Vi fejrede dem begge ved en fin modtagelse i 
klubhuset. 

Aug. 2020 -  Ecco Tour blev også en stor succes. Niklas Nørgaard Møller vandt med en samlet 
score på – 8 (205 slag). Han henviste dermed Nicolai Tinning og Joakim Wikström til 
andenpladsen. Vores lokale amatør Jonas Lykke Sørensen sluttede på en imponerende 
5. plads. 

Sep. 2020 - 1. Division Veteraner spillede sig til en sølvmedalje efter en tæt finale afgjort på sidste 
hul. Super flot  

Jan. 2021 -  SEPE (Sport & Event Park Esbjerg) har tildelt Ole Wiberg Jørgensen og Ben Tinning 
en æresflise foran Blue Water Arena også kaldet Walk of Fame. Vi er stolte af, at vi 
blandt vores medlemmer og ansatte har idrætsudøvere, der i særlig grad har bidraget 
til Esbjergs idrætshistorie. 

 
Hvis vi kigger frem i 2021, har vi blandt andet to store begivenheder, som vi forventer os meget af. 
Vi glæder os rigtig meget til i uge 31 at fejre vores jubilæum sammen med alle vores medlemmer. 
Derudover skal vi være værter ved Challenge Tourén i uge 32 – en stor golfbegivenhed som vil 
skabe stor opmærksomhed for vores flotte anlæg. 
 
Golfanlægget: 
I 2020 fik Esbjerg Golfklub endnu en pris og det er vi meget meget stolte af. Golf Digest kårede 
Esbjerg Golfklub som den bedste foreningsdrevne golfbane i Danmark. 
 
Den seneste kåring fra Golf Digest vidner endnu engang om hvilket unikt golfanlæg vi har. 
Marbækbanen er en i både national og international henseende meget anerkendt bane og udover at 
dette tiltrækker greenfee gæster samt nogle af de dygtigste turneringsspillere fra nær og fjern, så 
benytter landsholdet også flere gange årligt vores faciliteter til træningssamlinger.  
 
Vi har et rigtig godt greenkeeper-team, som indenfor de givne økonomiske rammer hele tiden 
stræber efter at bevare og forbedre anlæggets niveau og det gør de godt. Tak til Morten og hans 
team for et godt stykke arbejde! 
 
Men vi må også erkende at vores baner ikke i 2020 nåede helt op på det niveau, hvor vi godt vil 
være – og det er der flere grunde til: 

- Corona pandemien har i sig selv medført, at vores medlemmer i langt højere grad end 
tidligere har spillet og trænet på anlægget. Sandsynligvis fordi golfbanerne har været et af 

https://www.esbjerggolfklub.dk/da/golf-akademi-esbjerg/undervisning/
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ganske få idrætstilbud, der har været åbent under pandemien og dertil kommer at mange har 
været hjemsendt og således har haft mere tid og mulighed for at spille golf.  

- Derudover er der en generel tendens i samfundet til at udendørs idræt vinder mere og mere 
frem. Begge dele er naturligvis rigtig glædelige, men det slider selvsagt mere på banerne og 
på vores træningsfaciliteter.  

- Samtidig har greenkeepernes arbejde været vanskeliggjort, når banerne fra tidlig morgen til 
mørket falder på, er booket. Vilkårene for vedligehold af banerne har blandt andet derfor 
været anderledes i 2020. 

- Vi må også erkende, at den omstændighed at golfbaner, af hensyn til miljøet, underlægges 
flere og flere restriktioner for anvendelse af sprøjtemidler og gødning gør arbejdet med 
bekæmpelse af eksempelvis ukrudt mere tidskrævende og dyrere. En tendens som vil 
udfordre os endnu mere de kommende år. 

 
Vores golfbaner er klubbens fornemmeste aktiv. Derfor ligger det også bestyrelsen meget på sinde, 
at Esbjerg Golfklub fastholder sin status som en af Danmarks absolut bedste baner ikke kun nu men 
også om 5 og 10 år.  
 
Der har i en del år ikke været afsat midler til udvikling og fremtidssikring af vores baner. Det mener 
vi er essentielt og vi har derfor igangsat et arbejde med henblik på at lave en langsigtet plan.  
 
For nogle år siden fik Esbjerg Golfklub en af de dygtigste og mest velanskrevne banearkitekter, 
Philip Spogárd, til at lave en rapport med en udviklingsplan for Marbæk banen. Med udgangspunkt 
heri vil bestyrelsen igangsætte en flerårig plan for hvorledes Marbæk-banen skal udvikles. 
Endvidere skal der laves en plan for Myrtue-banen. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med fagligt 
kompetente rådgivere. 
 
I 2021 kommer vi også til at afprøve nye teesteder, så det bliver muligt at spille Marbæk fra en tee 
60 og Myrtue fra tee 46 og tee 52. På denne måde vil endnu flere af vores medlemmer få større 
glæde ved spillet og flowet på banerne vil blive bedre. 
 
Rekruttering af nye medlemmer: 
I 2020 har vi ikke gjort alverden for at hverve nye medlemmer. Alligevel har vi oplevet en større 
tilgang af medlemmer end tidligere. Hvervningen er primært sket via egne medlemmer og det er vi 
meget glade for. Der har været en stor tilgang fra aldersgruppen 19-24 år, som nok til dels også har 
søgt golfen på grund af manglende muligheder for at dyrke andre sportsgrene. 
 
Medlemstal: 
Vores medlemstal har i år været stigende, hvilket vi er meget tilfredse med. 
 
1550 aktive medlemmer pr. 1/2 2021 mod 1510 aktive medlemmer pr. 1/2 2020 (nettotilgang på 40 
medlemmer)  
 
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 den flotte 
stigning i år har givet os anledning til på ny at drøfte, hvor mange medlemmer vi finder 
hensigtsmæssigt for at bevare balancen mellem de ønskelige kontingentindtægter og antallet af 
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medlemmer. Det er vigtigt, at vi både sikrer en god og robust økonomi men at vi samtidig værner 
om vores medlemmers gode forhold. 
 
Medlemsfordele: 
Som medlem af Esbjerg Golfklub er det vigtigt, at man holder sig for øje hvilke fordele 
medlemsskabet indeholder. Vi oplever til stadighed, at mange af vores medlemmer ikke er klar over 
hvilke muligheder de eksempelvis har for at spille andre gode baner og mange af vores medlemmer 
er måske heller ikke så bevidste om, hvor gode forhold vi har i vores klub sammenlignet med 
mange andre. 
  
Faktisk er de ret unikke og vi vil rigtig gerne give alle vores medlemmer muligheden for at gøre 
brug af disse fordele, så vi kan ikke ofte nok fremhæve dem: 
 
Klubfaciliteter: 

• 2 x 18 hullers golfbaner (Marbæk– og Myrtue–banerne) smukt beliggende i Nationalpark 
Vadehavet 

• Golf Akademi Esbjerg med professionelle PGA-golftrænere 
• Optimale træningsfaciliteter inkl. oplyst træningsbane 
• Gode klubhusfaciliteter 
• Velassorteret proshop 
• Velrenommeret restaurant 
• Personlig betjening med højt serviceniveau 

 
Turneringer og socialt: 

• Afvikling af cirka 40-45 åbne turneringer årligt 
• Klubturneringer 
• Træningsfællesskaber 
• Klubber-i-klubben 
• Socialt fællesskab med golf som omdrejningspunkt 
• Mulighed for at medbringe op til 3 gæster til reduceret greenfee-pris (som fuldtidsmedlem). 

 
Greenfee-aftaler og rabatter: 

• 4 gratis runder på 17 af de bedste baner i Norden via Top Nordic-samarbejdet (som 
fuldtidsmedlem).  

• 33-50% rabat på flere af Danmarks bedste baner (som fuldtidsmedlem).  
• Medlemsfordele hos klubsponsorer  
• Mulighed for gratis forsikringstjek gennem Vestjylland Forsikring. 
• Rabat på sundhedsaftale ved EmCare Sundhed (som fuldtidsmedlem). 

 
 
Økonomi: 
Det regnskabsmæssige resultat for 2020 blev et overskud på 245 t.kr, hvilket bestyrelsen betragter 
som tilfredsstillende. 
  
2020 har naturligt været præget af Corona med lukning og delvis lukning af baner, klubhus og 
træningsanlæg. Herunder har personalet været hjemsendt, og klubben har modtaget lønrefusion 
efter Corona hjælpepakkerne. 
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Dette medfører, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne med 2019 tallene. 
  
Corona har medført en pæn interesse for golfsporten, hvilket har medført flere medlemmer og større 
greenfee indtægter. Omvendt har der været aflysninger af Company Days. Men samlet set er 
indtægterne steget med knap 400 t.kr. Udgifterne er samlet set uændrede. Afskrivninger og tab ved 
salg/udrangering af anlægsaktiver er steget med godt 400 t.kr, og stigningen vedrører primært 
vandingsanlæg og udskiftninger i køkken. 
  
Corona hjælpepakkerne har påvirket de likvide beholdninger som følge af udskudt betaling til det 
offentlige. Betalinger som forfalder senere, og de likvide beholdninger vil derfor falde senere. 
   
Bestyrelsen forventer et regnskabsmæssigt resultat i 2021 på 404 t.kr mod 245 t.kr i 2020. 
 
Momskompensation: 
Igen i år har mange af vores medlemmer efterkommet vores opfordring til at yde klubben et ekstra 
bidrag på 200,- hvilket giver os muligheden for at søge momskompensation. De midler vi får ind på 
denne måde, søger vi altid at øremærke til helt særlige formål.  
 
I år har vi valgt at pengene er gået til delvis finansiering af vandkunst, som er opstillet mellem 
klubhus og ud mod Marbæk banen og som fysisk markerer klubbens 100-års jubilæum. Vi er meget 
taknemmelige for medlemmernes bidrag i denne henseende og vi ser frem til at kunne fejre vores 
jubilæum sammen med jer i august måned. 
 
Nye tiltag i 2020: 
Køkken –  
I begyndelsen af 2020 blev vi helt færdige med renovering af køkkenet og det er blevet rigtig godt. 
Vi har nu fået et køkken, der er opdateret og som lever op til myndighedernes krav. Der er 
samtidig udarbejdet en langsigtet investeringsplan for vedligehold. 
 
Lynhytter –  
Vores lynhytter er nu færdige og senest er der monteret bænke. Vi er glade for at vores medlemmer 
har fået mulighed for at søge læ ude på banerne i dårligt vejr og vi er taknemmelige for at 
Friluftsrådet har været med til at finansiere disse og vi håber at hytterne også bliver et aktiv for 
plantagen og dens besøgende. Der arbejdes på, at hytterne kommer til at indeholde plancher med 
information om plantelivet i plantagen. 
 
Lys på træningsbanen –  
Tidligere havde vi lys på udslagshuset, som trænere men ikke medlemmer kunne tænde. Der har 
været stor efterspørgsel på at få mere lys på træningsbanen og lys som medlemmerne selv kunne 
tænde. Efter et grundigt forarbejde lykkedes det at finde en løsning, som - selv hvis anlægget står 
tændt i mange flere timer - ikke forbruger mere energi end det gamle lys forbrugte til 
træningslektioner på et år.  
 
Det er altså på mange måder en langt bedre løsning vi har fået nu. Nordlys Fonden (Syd Energi), 
Sydbank Fonden og TS Tech har været med til at finansiere etableringen af de nye lysmaster og lys 
på hele vores udslagsbane. Vi er meget taknemmelige for deres bidrag som har muliggjort en rigtig 
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god løsning til glæde for vores medlemmer. Det nye LED-lys lyser banen op 250 meter ud i 
terrænet. 
 
Det er blevet et aktiv for klubben, hvor medlemmerne nu også om vinteren efter arbejde kan tage ud 
og træne og hvor vi kan tilbyde kurser og undervisning på tidspunkter, hvor vi ikke før kunne træne 
og vi har en elite og juniorafdeling, som ligeledes nyder godt af det. 
 
Træningshold har som tidligere nævnt været en stor succes hen over vinteren i de mørke timer og vi 
har kunnet gennemføre dem corona-agtigt med kun få på hvert hold. Vi får utrolig fin feed-back og 
vil fortsætte med at udvikle konceptet. 
 
Prime-time: 
Siden vi fik indført tidsbestilling på vores baner, har vi oplevet et stort og stigende pres på 
bookingsystemet kl. 22.00, når tiderne bliver tilgængelige. 
 
Det har givet anledning til mange frustrationer og vi har brugt rigtig meget tid i bestyrelsen på at 
finde en farbar vej. Kampen om tiderne medfører desværre en del over-bookinger, no-shows mm.  
 
Det er vigtigt for bestyrelsen at tilkendegive, at vores arbejde med denne problematik ikke alene 
handler om klub-i-klub men derimod tager udgangspunkt i, hvorledes vi bedst får udnyttet vores 
mest attraktive tider på banen. 
 
Vi har i 2020 gennemført et pilotprojekt for en af ugens eftermiddage og har fået positiv feedback 
på denne model. Den har dog vist sig at være administrativ for tung for kontoret, selvom den har 
skabt bedre plads på banen og vi har formået at reducere overbookinger og sågar nogle gange fået 
plads til både lidt greenfee gæster og flere klubmedlemmer.  
 
Vi har derfor besluttet at gennemføre endnu et år med andre pilotprojekter fordelt ud på flere af 
ugens dage, for at indhente endnu flere informationer og få flere erfaringer inden vi lægger os fast 
på en model, som vi tror kan være til gavn for alle vores medlemmer. Som en del af den nye 
ordning kommer vi løbende til at lægge 2-bolde sammen med andre 2-bolde. Det giver bedre plads 
på banen og et langt bedre flow på de tidspunkter hvor banen er fuldt booket. Klub-i-klubberne får 
nærmere information om hvorledes vores projekter kommer til at påvirke dem i den kommende 
sæson.  
 
Marshall ordning: 
Vi har i bestyrelsen truffet beslutning om, at der skal indføres en Marshall ordning.  
 
Vi har et stort pres på banerne og det er blevet en nødvendighed, at vi igangsætter en velorganiseret 
Marshall ordning. På denne måde kan vi guide og hjælpe medlemmer og gæster, så vi udnytter 
banernes fulde potentielle. 
 
Vi oplever desværre, at golfspillere uden medlemskab snyder sig til gratis runder på vores anlæg. Vi 
har sågar oplevet at egne medlemmer tager ikke-medlemmer med ud på banen under falsk navn og 
uden at der betales green-fee og det kan vi naturligvis ikke acceptere.  
 
Endvidere oplever vi, at der blandt egne medlemmer bookes tider, som ikke bekræftes og som ofte 
heller ikke benyttes. Disse tider kunne andre medlemmer have fået glæde af – en problemstilling 
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som vi er meget optaget af for at få skabt bedst mulig plads på vores baner. Derfor er vi i øjeblikket 
i gang med at lægge sidste hånd på en Marshall ordning som rulles ud i løbet af foråret. 
 
Nyt Business Partner program: 
Vi har i 2020 arbejdet på at lave et helt nyt setup for vores sponsorer, som skal gøre det endnu mere 
attraktivt at støtte klubben.  
 
Vi har udarbejdet 3 forskellige pakkeaftaler som på forskellig vis omsætter støtten til 
forretningsmæssige fordele for den virksomhed, som yder klubben støtte. 
 
Vi har allerede oplevet meget stor interesse for vores nye aftaler, hvor vi blandt andet lægger vægt 
på, at de enkelte sponsorer via deres sponsorat bliver en del af et interessant netværk med tilbud om 
spændende events/foredrag, company days, fællestræning mm. 
 
Kalender samt folder om det nye Business Partner program kan rekvireres på kontoret. 
 
Golfregler/handicap/indberetning af scores: 
Det nye handicapsystem WHS er trådt i kraft pr. 1/1 2021. Vi har på klubbens hjemmeside lavet en 
side, der omhandler dette og vi vil løbende via nyhedsbrev udsende yderligere info efterhånden som 
vi lærer systemet at kende i praksis. 
 
Kontoret vil ikke længere i samme grad som tidligere være medlemmerne behjælpelige med 
indberetning af scores. Indberetning kan ske via touch skærme, mobil og pc. Vi arbejder også på at 
få opsat flere skærme i klubben til formålet.  Blandt andet vil vi i restauranten gøre det let at 
indberette efter en runde samtidig med at man får lidt mad og drikke. 
 
Jubilæum: 
Som det forhåbentlig er alle bekendt, fylder Esbjerg Golfklub 100 år den 21. marts 2020. Vi er 
Danmarks 3. ældste golfklub og det skulle have været en fin officiel begivenhed, men sådan kunne 
det ikke blive på grund af Corona. 
 
Vi har dog flere spændende artikel i diverse medier og borgmesteren har besøgt os for at ønske os 
tillykke. 
 
På pladsen ud mod Marbæk banen har vi fået opsat en vandkunst som markerer vores 100-års 
fødselsdag. Vi er glade for at det med medlemmernes hjælp har kunnet lade sig gøre at opsætte 
dette mindesmærke for vores jubilæum. 
 
Fejringen med alle vores medlemmer er fortsat planlagt til uge 31, hvor der er sammensat et rigtig 
spændende program. Vi håber og tror fortsat på at det kan lade sig gøre til den tid at samles. 
 
Organisation: 
Vi har heldigvis kunnet undgå nedskæringer under Corona situationen i 2020. Det er lykkedes at få 
enderne til at nå sammen ved brug af bla. hjemsendelsesordningen. 
 
Den 15/3 2021 startede Frederik Frost som ny træner elev. 
Den 6/4 2021 starter Christian Lunding som greenkeeper elev. 
Vi søger fortsat efter en ny mekaniker. 
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Vi ser frem til at byde velkommen til de nye kollegaer og håber, at I vil tage godt imod dem. 
 
Kontoret:  
På kontoret og delvist i shoppen har vi fortsat Charlotte Kenne og Morten Mouritsen ansat. Vi er 
glade for deres altid venlige modtagelse af såvel medlemmer som gæster. Vi kommer til at arbejde 
med at tydeliggøre deres ansvarsområder, så medlemmerne i højere grad vænnes til at tage kontakt 
direkte til hhv. Charlotte og Morten. 
 
Trænere:  
Ben Tinning og Nicolai Klindt Jørgensen har i løbet af året udviklet nogle rigtig gode og populære 
træningsaktiviteter og med den store tilslutning vi oplever til disse tiltag, glæder det os, at der nu 
tiltræder en ny elev, Frederik Frost, som kan være med til at sikre at Esbjerg Golf Akademi kan 
udbyde træning til medlemmer samt stadig holde fokus på det vigtige arbejde omkring junior og 
eliteafdelingen. Ben og Nicolai har gjort et godt stykke arbejde i 2020 og de høster begge ros og 
anerkendelse for deres arbejde. 
 
Udvalg:  
Linette Krell har besluttet at trække sig som formand for juniorudvalget. Opgaven overtages i stedet 
af Mads Dam Jensen, Peter Bolding og Jacob Bering sammen med klubbens administration. Tak! til 
Linette for hendes store indsats og engagement. 
 
Bestyrelse: 
Bestyrelsen har i løbet af 2020 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: 

- Formand, Birgitte Møller Jensen, er ikke på valg. 

- Næstformand, Steen Møbjerg Christensen, er ikke på valg. 

- Kasserer, Jan Toustrup, er på valg og ønsker genvalg. 
 

- Bestyrelsesmedlem, Joan Hummelshøj, er på valg og ønsker genvalg. 
 

- Bestyrelsesmedlem, Mogens Nielsen, er ikke på valg.  
 

- Suppleant, Jørgen Albertsen, er ikke på valg. 
 

- Suppleant, Ole Nielsen, er på valg og ønsker genvalg.  
 
Tak! Til alle – frivillige, udvalg, ansatte, samarbejdspartnere, sponsorer, fonde, Erhvervsklubben, 
restauranten, shoppen, Esbjerg Kommune, 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. 
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Træningscenter: 
Bestyrelsen føler, at tiden er moden til kort at berette om et større projekt, som vi sideløbende med 
ovenstående har igangsat. 
Esbjerg Golfklub har en ambition om også i fremtiden at være blandt de førende klubber i 
Danmark. En sådan ambition kræver visioner – og dem har vi både i bestyrelsen og i ledelsen. 
Vi vil gerne fremtidssikre vores klub. Vi tror på, at vi udover at have nogle fantastiske golfbaner 
også skal have nogle træningsfaciliteter på et niveau, der tilbyder attraktive muligheder for vores 
medlemmer heriblandt vores juniorer og elitespillere. Vi vil ligeledes gerne være en klub som 
tiltrækker dygtige spillere, som skaber gode forhold for vores landshold og som gør det særligt 
attraktivt at besøge os som green-fee spiller. Vi vil gerne gøre klubben til et sted, hvor der flittigt 
trænes golf hele året rundt.  
Dette arbejde har udmøntet sig i et indendørs træningscenter, der indeholder 4 træningslokaler med 
træningsudstyr i særklasse. En indendørs puttinggreen, et fælleslokale til træning, undervisning og 
meget andet samt en kælder til buggies, skabe mm.  
Det er et stort og ambitiøst projekt, som kræver både godkendelser og opbakning fra kommunen. 
Samtidig er vi så småt gået i gang med at undersøge hvilke fonde og hvilke sponsorer vi kan hente 
støtte fra. Vi har på nuværende tidspunkt allerede tilsagn om støtte i form af byggematerialer, 
jernkonstruktioner samt arbejdstimer fra nogle af vores gavmilde sponsorer og det er vores håb, at 
vi kan skabe endnu mere interesse for at støtte projektet blandt mange flere af vores loyale støtter.  
Næste step bliver at få nedsat en styregruppe der kan drive projektet i den rigtige retning og som 
kan hjælpe os med at rejse den kapital vi har brug for. Vi vil komme med meget mere information 
om vores tanker og ideer i løbet af 2021. Men hvis der er nogle, der har interesse i at byde ind med 
hjælp til projektet, hører vi meget gerne fra jer.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Birgitte Møller Jensen 
Bestyrelsesformand 
 
 
BERETNING BANEN 2020 
 
Det mærkeligste år nogensinde. Året startede med rigelige mængder nedbør, faktisk 300mm de to 
første måneder, men med forholdsvis høje temperaturer så vi havde en forventning om en tidlig 
sæsonstart. Vi klippede greens første gang den 24. februar, og troede at det var starten på 
klippesæsonen, men der tog vi fejl. 
 
Marts og april blev to kolde og tørre måneder hvilket betød, at der ikke kom den ønskede vækst i 
græsset, så opstarten blev skubbet et par måneder. Det var også i marts, at der kom en virus covid-
19, og det vendte op og ned på det hele. Lige pludselig var det noget helt andet der var i fokus som 
det at passe en golfbane. Der kom restriktioner og ting man skulle eller ikke skulle gøre. Der var 
banelukning, medarbejdere der blev sendt hjem, flag der ikke måtte røres, skraldespande måtte ikke 
bruges en masse ting der skulle tages beslutninger om, og som der blev brugt masser af tid på. 
 
Sommeren kom og dagligdagen blev lidt mere normal. Banerne blev spilbare og vi så nu frem til 
uge 32, hvor vi igen skulle have Ecco-tour. Ugen kom og Marbæk stod igen flot, indbydende og 
udfordrende, og igen skal der lyde en stor tak til de frivillige, der gider bruge en aften eller to på at 
turfe teesteder og fairways. 
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Det var også i 2020 at Rune og Philip var til svendeprøve og bestod med glans, ja der var faktisk en 
der fik en medalje med hjem. De har begge to valgt at fortsætte som greenkeepere i Esbjerg 
Golfklub og det betyder, at vi er ved at være en pæn lille flok af faguddannede i vores 
greenkeeperteam. 
 
Vi har hen over vinteren fået færdiggjort de to lynhytter med bænke, så nu kan man sidde og nyde 
en kop kaffe i dem. Lysmasterne på træningsbanen er også kommet op at stå, og der er da godt nok 
lys på, når de er tændte. Vi har fået tyndet en del ud i vores beplantninger på Myrtue og fået vores 
maskinpark serviceret og klargjort til en ny sæson. 
 
Greenkeeperteamet har i 2020 bestået af 6 helårsansatte, 2 sæsonansatte og 3 elever. Kim som 
voksenelev samt Philip og Rune, der var til svendeprøve og nu kan kalde sig greenkeepere. 
Der er til sæsonen 2021 indkøbt 3 nye maskiner, 2 reensklippereog 1 kopklipper til semirough. 
 
Med ønske om en rigtig god sæson 2021. 
 
Morten Terkelsen 
Chefgreenkeeper 
 
 
BERETNING TURNERINGSUDVALGET 2020 
 
Smittefare, restriktioner, forsamlingsforbud og alt det andet som Corona Pandemien forårsagede, 
satte tydeligt præg på hele 2020 og begrænsede vore muligheder for at dyrke golf spillet og for at 
afholde turneringer. 
 
Efter total nedlukning af banerne i foråret, var vi mange der så frem til at kunne afholde årets første 
turnering. Det blev Pinseturneringen den 1. juni der åbnede 2020 turneringskalenderen, og med over 
140 deltagere, blev det en af de største klubturneringer der har været afholdt. Naturligvis måtte 
turneringen spilles med løbende start, og uden samling for præmieoverrækkelse, hvilket også blev 
standard for de fleste turneringer i 2020. 
 
Der blev kun spillet 9 ugeturneringer i 2020, og med mange deltagere, var vi på grænsen af 
forsamlingsforbuddet flere gange. Det lykkedes dog at få de mange begyndere igennem de 
turneringer, der er krævet for at opnå bag-mærket, og det ser ud til at mange af begynderne er blevet 
medlemmer i klubben. 
 
Et nyt tiltag blev afprøvet i løbet af sommeren. En Sommer Cup over 5 afdelinger, med pro-am 
pladser som præmier, i de respektive handicap rækker. Der var skuffende få deltagere til disse 5 
turneringer, så måske er juli måned simpelthen ferieperiode, og ikke et godt tidspunkt at arrangere 
turneringer. 
 
Et andet nyt tiltag var afholdelse af Stableford Klubmesterskaber i Handicap rækker. Der var dog 
begrænset tilslutning, så vi overvejer et andet format, men vil helt sikkert fremover, også kåre netto 
mestrene i de respektive handicap grupper. 
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Den planlagte Gåseturnering den 8. november blev aflyst, grundet skærpede Corona restriktioner, så 
årets sidste klubturnering blev i stedet Afslutningsturneringen på Myrtuen den 11. oktober. Der var 
72 spillere med til en hyggelig Texas Scramble, som dog også blev gennemført med løbende start, 
og uden fælles præmieoverrækkelse. 
 
I skrivende stund planlægges turneringerne for 2021, og indtil videre er der stadig mange Corona 
restriktioner at tage hensyn til. Vi håber det vil ændre sig inden alt for længe, så vi kommer tilbage 
til mere almindelige tilstande i løbet af sommeren. 
 
Tak til dem der deltog i vore turneringer, til kontoret, shoppen, restauranten og turneringsudvalgets 
medlemmer for at være med til at få det bedste ud af vore turneringer i 2020. 
 
Gert Lillelund Madsen  
Formand for Turneringsudvalget 
 
 
BERETNING BEGYNDERUDVALGET 2020 
 
I sæsonen 2020 har vi haft 92 begyndere igennem et begynderforløb, enten på hold eller på vores 
mentorordning. Af disse har 85 meldt sig ind i klubben efter deres kursusforløb. 
 
Grundet Corona nedlunkning og restriktioner startede de første begynderhold op i maj måned, og da 
presset var størst, startede vi små hold op hver uge, hvilket gav en del udfordringer både for 
udvalgene og administrativt. Disse udfordringer har vi forsøgt at finde løsninger på i forhold til 
2021 sæsonen, hvor begynderforløbene er blevet nytænkt. Det vil stadig være muligt at blive 
frigivet igennem et mentorforløb, men fleksibiliteten i de nye forløb gør, at flere vil få mulighed for 
at følge et hold og dermed få et golfnetværk fra begyndelsen. 
 
Begynder- og Regeludvalget ydede, trods situationen taget i betragtning, en fantastisk indsats for at 
få de mange nye golfspillere guidet igennem forløbet. Udvalgenes imødekommen- og 
omstillingsparathed gjorde, at rigtig mange af de nye golfspillere fik et godt forløb og efterfølgende 
havde lyst til at fortsætte med at spille golf i Esbjerg Golfklub – tak for det. Netop 
imødekommenhed fra udvalg, trænere, medlemmer og administration har, sammen med det sociale 
fællesskab, stor indflydelse på, om man har lyst til at fortsætte i klubben. 
 
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 vegne af begynderudvalget 
Charlotte Kenne 
 
 
BERETNING RESTAURANTEN 2020 
 
I forbindelse med den første nedlukning af Danmark som følge af corona, besluttede vi, grundet de 
nye retningslinjer for social adfærd at ændre på vores koncept i restauranten. Dette medførte 
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indførelsen af bordservering og ansættelse af flere tjenere samt en ny kok. Vi var i begyndelsen lidt 
bekymret for den større arbejdsbyrde dette ville afstedkomme, men vænnede os hurtigt til den nye 
arbejdsrytme. Derudover har vi modtaget fin respons fra vores gæster, hvilket vi er meget glade for. 
Konceptet med bordservering fortsætter vi med i det kommende år, hvor vi også er påbegyndt 
samtaler med nyt kvalificeret personel.  
 
På trods af to nedlukninger har vi formået at få det til at løbe rundt - blandt andet med en god 
opbakning fra klubben og vores gæster. Specielt vil vi gerne takke klubben for støtte til 
ombygningen af køkkenet, som har medvirket til en mærkbar forbedring af arbejdsforholdene og 
arbejdsgangen i dagligdagen.  
 
Rent økonomisk har det været noget stramt med de mange aflyste selskaber og sociale 
begrænsninger. Vi håber derfor på en snarlig genåbning, så vi kan komme i gang. Specielt i år med 
Esbjerg Golfklubs 100-års jubilæum, havde vi håbet på vores hidtil travleste år.        
 
Med venlig hilsen 
Chi og Jan Nielsen 
 
 
BERETNING REGELUDVALGET 2020 
 
Efter at Ib Voss med udgangen af 2019 lod sig pensionere fra Regeludvalget, blev det mit lod at 
overtage formandskabet. Ib havde selvfølgeligt medvirket til at tilrettelægge et forløb med 
regelgennemgang on location, som skulle finde sted i løbet af foråret, og de første 
undervisningsforløb for nybegyndere var lagt, så vi var klar til at udbrede reglerne for både 
nybegyndere og mere erfarne spillere. Men så gik Mette Frederiksen på landsdækkende tv og 
lukkede landet ned – og dermed var al planlægning skrinlagt. 
 
Da golfbanen lidt efter lidt genåbnedes, og der begyndte at blive sluset nybegyndere ind, gik vi i 
gang med regelundervisningen for dem, og med iagttagelse af diverse forholdsregler lykkedes det 
at få gennemført regelundervisningen for næsten alle nybegynderne. 
 
World Handicap System bliver indført pr 1. januar 2021 i DK, og det, håber vi, vil give alle et 
retvisende handicap. Så må vi se, om der dukker noget arbejde op for handicapkomiteen i løbet af 
året. 
 
Vi byder her i starten af ’21 velkommen til et nyt medlem af regeludvalget, så vi fremover er 3 
undervisere til at klare de kommende nybegyndere i vor dejlige sport. Udvalget består således af  
 
Egon Hult Therkelsen, Bent Henning Pedersen og Jens Hasager Kirk. 
 
Vi glæder os alle til at trække i arbejdstøjet og få alle nybegyndere godt indført i reglerne. 
Afslutningsvis vil jeg takke for et godt samarbejde med sekretariatet. 
 
Jens Hasager Kirk 
Formand for regeludvalget 
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BERETNING JUNIORUDVALGET 2020 
 
Året 2020 har været et meget specielt år med COVID-19 som styrende for junior aktiviteter i 
Esbjerg golfklub. Vi startede året med super fremmøde til vintergolf, hvor vores juniorer lavede 
forskellige aktiviteter sammen med trænerne og med hjælp fra forældre. 
 
I februar havde vi i juniorudvalget de bedste intentioner om at skabe et godt junior år, og indkaldte 
derfor 10-12 forældre som i 2019 havde vist interesse i at skabe optimale forhold for vores juniorer. 
Mødet blev afholdt med dejligt engagement fra de indkaldte forældre og inden COVID-19 begyndte 
at påvirke og begrænse vores hverdag. På mødet blev det bestemt at fokus på etableringen af 
fredagsgolf, sommerlejr med overnatning, mad i restaurant efter junioraktiviteter og at få så mange 
som muligt til at spille RAJT (Juniorturnering med juniorer fra andre golfklubber fra gamle Ribe 
AMT). 
 
Med stort engagement fra forældrene Mads Dam Jensen, Jakob Bering og Peter Bolding har vi i 
2020 fået genetableret fredagsgolf med stor succes. Fra gang til gang kom der flere og flere juniorer 
til uanset vejr. Til fredagsgolf er der gode muligheder for at få flere juniorer ud og spille på stor 
bane, være sammen på tværs af sociale relationer, hygge og et godt sted at lære om flow og etikette 
på golfbanen. Fredagsgolfen har været med til at tilslutningen af juniorer til sommerlejren var stort. 
 
Endnu en succeshistorie for 2020 var afholdelsen af sommerlejren. Der var dejlig stor spredning i 
alder, golfhandicap og køn. Sommerlejren bød på aktiviteter om dagen sammen med trænerne og 
aktiviteter om eftermiddagen/aften med forældregruppen, hvor primusmotoren for afviklingen var 
familien Æbelø og familien Leuenhagen. Sommerlejren var fyldt med masser af glæde, sociale 
aktiviteter, telthygge og hygge med morgen- og aftensmad i restauranten. Sommerlejrens ellers 
gode og positive energi blev presset om natten, hvor kulden pressede sig på. Det krævede en god 
sovepose.  
 
Igen i år var der opbakning fra juniorer og deres forældre til at ”Turfe up” og ”fylde” huller med 
sand og græsfrø i forbindelse med ECCO tours, hvilket er en god måde at tilbagebetale den støtte vi 
får fra klubben. 
 
Afvikling af turneringer har været begrænset i 2020 pga det nationale forsamlingsforbud. Vi 
forsøgte til det sidste at afvikle RAJT i Esbjerg golfklub, men blev desværre nødsaget til at aflyse 
det få dage før pga diverse forbehold. Udover ovenstående aktiviteter har der været stort initiativ og 
engagement fra flere af juniorernes forældre som har budt ind med nye tiltag som Ryder Cup og 
interne turneringer i juniorgruppen,vilket er super dejligt.  
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 vi sætter stor pris på alle hænder og hoveder. 

• En kæmpe tak til de juniorer og forældre der deltog i at ”reparere” vores bane i forbindelse 
med ECCO tour. 

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

• En TAK til Chi og Jan for et godt samarbejde med mad, og tak for at jeres døre er åbne for 
vores uro og ideer.  
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• En TAK til bestyrelsen for deres tillid. 
 
Til sidst tusind tak til alle vores juniorspillere nye som gamle og TAK for denne gang. Stafetten 
gives videre til Mads Dam Jensen, Peter Bolding og Jakob Bering. Jeg er sikker på, at I bliver en 
succes og der bliver skabt et godt miljø for vores juniorer. 
 
På vegne af juniorudvalget 
Linette Krell 
 
BERETNING SPORTEN 2020 
 
Sæsonen 2020 har været en sæson, som har været meget lærerig. Der gik mange tanker gennem 
alles hoveder. Kommer vi til at spille turneringer i år, hvornår og hvordan kan turneringerne 
gennemføres. Alt dette skyldes en virus, som vi alle lider under den dag i dag nogle mere end andre. 
Når man sidder her og kigger tilbage på forgangene sæsonen, så kan sæsonstarten på 2020 på 
mange måder sammenlignes med det virvar, man ofte oplever i en lufthavn, hvor mange føler sig 
usikre og/eller utrygge fordi de er i uvante rammer og derfor reagere meget forskelligt alt efter den 
enkeltes temperament, men ligesom lufthavnspersonalet måtte man som træner prøve at tage det 
”lungt” som man siger i Sverige – altså stille og roligt og prøve at få løst opgaverne bedst muligt i 
takt med, at udfordringerne opstod. 
  
I sporten følte vi, det var vigtigt at vise rettidig omhu pga. situationen, så vi tunede ind på 
økonomien, da vi ikke vidste, hvor hårdt det ville kunne ramme klubben økonomisk. Vi besluttede 
derfor, at de spiller, der trænede mest og var mest målrettet i deres golf, ville modtage tilskud til 
deres turneringer, mens de spiller, der var mindre målrettet, selv måtte betale deres udgifter til 
tuneringer. Hvilket der var forståelse for.  
  
I løbet af sæsonen har vi være vidt omkring i landet for og spille individuelle tuneringer. Som en 
golfsæson nu er, var der både god og mindre gode resultater. Men det vigtigste med tuneringer er, at 
man altid tager noget nyt med fra hver turnering, og det giver grobund for, at en spiller kan udvikle 
sig og vokse med de opgaver, der opstår gennem tuneringsgolfen. Her er nogle af de nævneværdige 
resultater: 
 
Anders Larsen: 
Bravo Tours Masters Nr. 14 
Vejlematchen Nr. 14                                                           
Lillebælt junior Open Nr. 1 
Varderama  Nr. 11 
  
Anders er en ung gut, som ikke er startede med at spille golf i en helt ung alder. Han er meget 
flittig. Han har et halvdags job hos en af klubbens medlemmer (Peter Bolding). Hans 
træningsmængde i løbet af en uge ligger på ca. 30 timer ugentlig med både fysisk, teknisk træning 
samt spil. Anders har gennem de sidste år opbygget en del erfaring og sammen med hans flid skulle, 
det gerne bringe ham nogle gode resultater i den kommende sæson. 
 
Jonas Lykke Sørensen 
KGC Masters  Nr. 13 
DM hulspil   Nr. 4 
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Esbjerg Open “Ecco Tour”  Nr. 5 
Varderama Open  Nr. 13                    
DGU Elite Tour Finale  Nr. 12 
Lyngbygaard Open  Nr. 10 
  
Jonas har næsten viet hele sin tid til golfen. Han hjælper til i sin fars tøjbutik, når der er brug for en 
ekstra hånd. Træningsmængden for Jonas ligger på minimum 30 timer ugentlig. Jonas her mere 
erfaring end Anders, da han er startede med golf i en tidligere alder. Jonas går og pusler med tanken 
om at blive professionel golfspiller. Ecco Tour tuneringer står højt på Jonas turneringsliste for den 
kommende sæson, da det er Ecco Tour spillere, han skal sammenligne sig med i fremtiden. Qua 
hans fine resultat i Ecco Tour turneringen, Esbjerg Open, så har Jonas for alvor fået blod på tanden i 
forhold til golf i fremtiden. 
  
Udover de to unge herrer har vi også to herrer senior spiller, som leverede et super flot resultat til 
Esbjerg Golf Klub, nemlig Klaus Skeem der blev danskmester for senior, og Lars Jørgensen som fik 
bronze i samme turnering. Rigtig flot klaret. Dette er aldrig sket før i klubbens historie. 
 
Ved siden af de individuelle tuneringer har vi vores fem divisionshold – et dame, to herrer, et senior 
og veteran hold. Danmarks tuneringen blev i år kortet ned til tre spillerunder, hvor man normalt 
spiller ude og hjemme kampe, skulle der i stedet for spilles på neutral bane. Dette gjorde det mere 
nervepirrende, da der ville være meget pres på spillerne, hvis man gik hen og tabte den første kamp. 
Spillerne tog det i stiv arm og var bare glade for, de kunne komme i kamp igen. 

 
• 1. Division herrer forblev i 1. Division. Godkendt 
• 3. Division herrer forblev i 3. Division godt klaret. Godkendt 
• 2. Division damer forblev i 3. Division. Godkendt 
• 1. Division Senior fik i år bronze. Hvilket de ikke er helt til fredes med, men man må bare 

erkende, at de andre hold bliver bedre og bedre, så det kræver, at man træner hårdt, hvis 
guldet skal hjem til Esbjerg. Godkendt. 

• 1. Division Veteraner var ny oprykker, men de formåede alligevel at spille sig i finalen om 
guldet. Desværre glippede det på det sidst spillede hul, så de måtte nøjes med sølv. Super 
flot  

  
Her til slut skal der lyde en stor tak til holdlederne samt de frivillige, der står bag elitearbejdet i 
Esbjerg Golfklub. Ikke mindst Jane og Torben Lund skal have stort tak for at styr alle vores 
divisions hjemmekampe af, det er nogle lange dage, men I tager det i stiv arm, og I gør det super 
flot. Der skal også lyde en stor tak til greenkeeper staben for altid at stille super træningsfaciliteter 
og bane til rådighed. Alle spillere, der har repræsenteret Esbjerg Golf Klub i denne sæson, skal have 
en stor tak for jeres flid og jeres måde at være på. 
 
Vi ser frem til en ny og spændende golfsæson til i 2021. Vi håber, vi kan bringe klubben mange 
flotte resultater i et år, hvor vi fylder 100 år. 
  
På sportens vegne. 
Ben Tinning 
Cheftræner 
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Foreningsoplysninger 

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

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

Bestyrelse 
Birgitte Møller Jensen, fonnand 
Steen Mobjerg Christensen, nestformand 

Jan Toustrup, kasserer 
Joan Hummelshøj 
Mogens Otto Nielsen 

Revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og træner manager har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 0 1.01.2020 

- 31.12.2020 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. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 

31.12.2020. 

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

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Esbjerg, den 18.03.2021 

Træner manager 

Johannes Eriksen 

Bestyrelse 

Birgitte Møller Jensen 
formand 

Steen Møbjerg Christensen 
nest formand 

Jan Toustrup 
kasserer 

Joan HummeIshøj Mogens Otto Nielsen 
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Den uafhaengige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Esbjerg Golfklub 
Konklusion 
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Esbjerg Golfklub for regnskabsåret 01.01.2020 
31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnska 

bet udarbejdes efterårsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forenin 
gens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 0 1.01.2020-31.12.2020 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 efterårsregnskabsloven. 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 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 udfo 
rer specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusi 

on. 
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Den uafhængige 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 fonn 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 

fejlinfonnation i ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 18.03.2021 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Jesper Smedegaard Larsen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 18510 
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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 to 18 hullers golfbaner og organiserer de dertilhorende idretslige aktiviteter, således at klub 

bens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Det regnskabsmæssige resultat for 2020 blev et overskud på 245 t.kr, hvilket bestyrelsen betragter som til 

fredsstillende. 

2020 har naturligt været præget af Corona med lukning og delvis lukning af baner, klubhus og træningsanlæg. 
Herunder har personalet været hjemsendt, og klubben har modtaget lønrefusion efter Corona hjælpepakkerne. 

Dette medfører, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne med 2019 tallene. 

Corona har betydet øget interesse for golfsporten, hvilket har medført flere medlemmer og større greenfee 
indtægter. Omvendt har der været aflysninger af Company Days. Men samlet set er indtægterne steget med 
knap 400 t.kr. Udgifterne er samlet set uændret. Afskrivninger og tab ved salg/udrangering af anlægsaktiver er 
steget med godt 400 t.kr. Denne stigning vedrører primært vandingsanlæg og udskiftninger i køkken. 

Corona hjælpepakkerne har påvirket klubbens likvide beholdninger som følge af udskudt betaling til det of 

fentlige. Betalingerne forfalder i løbet af 2021 og den likvide beholdning vil derfor falde senere. 

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

marks allerbedste golfanlæg. 

Budget 
Klubben satser pä fortsat at kunne give fantastiske golfoplevelser til både medlemmer og gæster i 2021. 

Bestyrelsen forventer et regnskabsmæssigt resultat i 2021 på 404 t.kr. mod 245 t.kr. i 2020. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Corona forventes i mindre omfang at kunne påvirke økonomien i 2021. 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2020 

Budget Budget 
2020 2021 

Regnskab Regnskab 12 mdr. 12 mdr. 
2020 2019 t.kr. t.kr. 

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

Indtægter 13.243.481 12.962 12.659 14.295 

Baner 2 (5.680.958) (5.881) (5.809) (5.929) 

Bygninger og arealer 3 (1.419.300) (1.366) (1.435) (1.544) 

Administration 4 (2.099.863) (2.002) (2.006) (2.056) 

Salg og marketing 5 (756.710) (677) (371) (1.197) a 
LI o 

Medlemsaktiviteter 6 (898.801) (937) (938) (1.508) n 
9 
::i 

Omkostninger (10.855.632) (10.863) (10.559) (12.234) Cl 
~ , 
r 
d 

"' , 
Resultat før afskrivninger og finansielle poster 2.387.849 2.099 2.100 2.061 ' Lu i'.:: 

0, 
Vi o 

Afskrivninger og leasing 8 (1.391.129) (1.415) (1.452) (1.387) Gs 
O 
± 

Fortjeneste/tab ved salg af materielle o e 
anlægsaktiver (447.560) 20 0 0 o 

di 
O» 
O 

Resultat før finansielle poster 549.160 704 648 674 s 
c 
0 

£ 
3. 
O 

Finansielle poster 7 (304.261) (315) (286) (270) o 
o 
OJ c:: 

Årets resultat 244.899 389 362 404 
~ a 
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Balance pr. 31.12.2020 

Budget 
Regnskab Regnskab 2021 

2020 2019 (ej revideret) 
Note kr. t.kr. t.kr. 

Baneanlæg 8 9.641.313 9.365 9.424 

Bygninger 8 8.334.984 8.465 8.439 

Jordvarmeanlæg 8 228.283 259 198 

Maskiner 8 1.557.410 1.966 2.133 

Inventar og køkken 8 665.440 465 170 

Materielle anlægsaktiver 20.427.430 20.520 20.364 

Cl.. 
Lu 

Varebeholdninger 168.163 126 168 o u 
9 
:::, 
o 

Tilgodehavender 9 357.274 162 112 ~ 
}, r 

Periodeafgrænsningsposter 10 326.226 180 170 l 
¥ 
V-, 

Tilgodehavender 683.500 342 282 GS 
~ a. 
0, o 
3 

Værdipapirer 6.725 7 7 o 
± a 
! o 

Likvide beholdninger 1.811.360 433 487 jj 
O» 
O 
E 
fü 
E 

Om sætningsaktiver 2.669.748 908 944 >  o o 
o 
<lJ 
c:: 

Aktiver 
c 

23.097.178 21.428 21.308 0 a 
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Balance pr. 31.12.2020 

Regnskab Regnskab Budget 
2020 2019 2021 

Note kr. t.kr. t.kr. 

Egenkapital 4.438.102 4.045 4.779 

Nettoregulering af afledt finansiel instrument 11 95.672 4 0 

Årets resultat 244.899 389 404 

Egenkapital 4.778.673 4.438 5.183 

Nykredit 13.044.376 13.534 12.544 

Amortiseringstillæg (218.871) (231) (219) 

Esbjerg Kommune 1.240.964 1.241 1.241 0 u o 
Langfristede gældsforpligtelser 12 14.066.469 14.544 13.566 u 

9 
::i o 
{ 

Kortfristet del af prioritetsgæld 12 499.320 508 500 
, 
r 
..J 

Kreditorer 917.220 "' 237 0 Lr, 

GS 
Anden gæld 13 1.949.353 806 1.337 ~ 

% 
Periodisering af klippekort 164.177 77 0 

V) o a 
Dagsværdi af afledt finansiel instrument 11 721.966 818 722 O 

± o 
Kortfristede gældsforpligtelser 4.252.036 2.446 2.559 ! o 

~ 
O» o s 

Gældsforpligtelser 18.318.505 16.990 16.125 c 
0 

£ 
¥ o o 

Passiver 23.097.178 21.428 21.308 
o 
<lJ 
t: c 
<lJ 
Q 

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 14 
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Pengestrømsopgørelse for 2020 

Budget Budget 
2020 2021 

Regnskab Regnskab t.kr. t.kr. 
2020 2019 (ej revi- (ej revi- 

Note kr. t.kr. deret) deret) 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 2.387.849 2.099 2.100 2.061 

Ændring i driftskapital: 

Tilgodehavender (195.563) 173 (19) 245 

Kreditorer 680.433 (101) (237) (917) 

Varebeholdninger (41.820) (22) 0 0 

Periodiseringer (146.704) (27) 0 156 

Anden gæld 1.230.014 (243) (236) (776) • Lu o 
Leasing af maskiner 0 (82) 0 0 

u 
? 
:::, 

3.914.209 1.797 1.608 769 a < 
G, r 
l 

Finansielle poster 7 (304.000) (314) (287) (270) 
¥ 

z 
Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 0 0 ~ o 

V) 

Pengestrømme vedrørende drift 3.622.339 1.495 1.321 499 o 
iii o 
± o 
! 

Investeringer i: c:, 

i 
Bygninger 8 (25.752) (154) (50) 

O» 
0 o s 

Maskiner og inventar 8 (284.515) (645) (300) ( 1.368) s 
E 
3 

Inventar 8 (964.021) (49) (700) 0  o o 
o 

Salg af materielle anlægsaktiver 8 (471.231) 20 0 95 0 
C: 

£ 
Salg af værdipapirer 0 0 0 0 

, 

Pengestrømme vedrørende investeringer (1.745.519) (828) (1.000) (1.323) 

Optagelse af lån 0 0 0 0 

Indfrielse af lån 0 0 0 0 

Låneomkostninger 0 0 0 0 

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 12 (498.582) (476) (508) (500) 

Pengestrømme vedrørende finansiering (498.582) (476) (508) (500) 

Ændring i likvide midler 1.378.238 191 (187) (1.324) 

Likvider og bankgæld 01.01.2020 433.122 242 433 1.811 

Likvider og bankgæld 31.12.2020 1.811.360 433 246 487 
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Noter 

Regnskab Regnskab Budget 
2020 2019 2021 

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

1. Indtægter 
Kontingenter 9.926.942 9.872 10.011 

Udlejning af skabe 355.175 357 355 

Greenfee 859.797 718 1.090 

Company Days 133.140 249 160 

Udlejning af golfcars 167.008 133 167 

Sponsorater og reklame 810.398 677 1.036 

Tilskud fra Esbjerg Kommune 49.208 71 50 Q 
Lu o 

Øvrige indtægter og tilskud 499.795 479 177 $ 

Professionel Turnering (Event) 126.000 173 955 
::) 
o < 

Træningslektioner 316.018 233 294 <); r 
l > 

13.243.481 12.962 14.295 L, 

> Lu ;::: 
Q 

2020 2019 }, o 
12 mdr. 12 mdr. as 

O 

kr. t.kr. ± o e o 
2. Omkostninger til baner i 

O 
O 

Lønninger 3.868.925 4.289 s 
C: 
Q., 

Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 52.536 68 E 
3  

Baneudstyr, håndværktøj og arbejdstøj 121.421 137 
g 
o 
Q., 

Gødning, sprøjtemidler, sand og græsfrø 
C: 

504.049 433 c. 
Q., • 

Vandafgift 490.216 492 

Brændstof 222.170 254 

Vedligeholdelse maskiner og anlæg 409.561 280 

Andet 78.555 7 

Refusion af moms og afgifter (66.475) (79) 

5.680.958 5.881 
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Noter 

2020 2019 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. 

3. Bygninger og arealer 
Vedligeholdelse af: 
- Klubhus, udvendig 165.419 147 

- Klubhus, indvendig 119.919 129 

El, gas og vand 310.428 316 

Fyringsolie 0 0 

Forsikringer, ejendomsskat og renovation 137.400 139 

Rengøring og vask 412.676 444 a. 
Lu 

Vicevært 300.000 300 o u 
9 

Mindre nyanskaffelser og andet 124.897 47 :::, 
0 

Lejeindtægt, lokaler og inventar (132.000) (132) ~ 
# 

Refusion af moms og afgifter (19.439) (24) ? c;, 
1.419.300 1.366 Cj 

i'.:: 
Q 

~ 
Ge o 

4. Administration ± 
O 
i:: 

Løn og assistance til sekretariatet 828.579 910 Cl 

i o 
Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 223.123 157 0 s 

C: 

Kontingent til Dansk Golf Union 248.057 252 0 

£ 
-'< 

Kontorartikler, tryksager, IT og GolfBox 312.400 324 g 
o 

Telefon, porto, kørsel, kontingenter og interne møder 116.545 146 
(JJ 
C: 
c 
(JJ 

Revision og regnskabsmæssig assistance 53.125 66 o 

Andet 254.241 127 

Refusion af moms (5.941) (8) 

Personaleomkostninger 30.313 28 

Tab på debitorer 39.421 0 

2.099.863 2.002 



Esbjerg Golfklub 12 

Noter 

2020 2019 
12 mdr. 12 mdr. 

kr. t.kr. 

5. Salg og marketing 
Annoncer, gaver og repræsentation 323.182 280 

Sponsonnatcher og andre turneringer (19.509) 19 

Klubblad og hjemmeside 78.492 82 

Andet 37.679 I 

Refusion af moms ( 4.433) (5) 

Company-Days m.m. 322.199 300 

Andre udgifter 19.100 0 • J 
756.710 677 o n, 

9 
:::, 
a 

6. Medlemsaktiviteter ~ 
& 

Trænervederlag 779.677 741 2 , 
Juniorer: c:s 

i:': 
Q. 

Træning og matcher 48.096 70 A, o 

Elite: 
Ge 
O ± 

Træning og matcher 71.028 126 O e o 
898.801 937 & 

O 
O s c 
0 

7. Finansielle poster 
E >  g 

Finansielle indtægter: o 
0 
C: 

Bankkredit 31.062 2 c 
do a 

Aktieudbytte 0 0 

Finansielle omkostninger: 
Rente af langfristede lån 144.312 177 

Omkostning på afledt finansielt instrument 116.492 123 

Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 

Gebyrer og kurstab på nye lån 265 

304.261 315 
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Noter 

8. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 0 1.01.2020 

Tilgang 

Afgang 

Kostpris 31.12.2020 

Af- og nedskrivninger 01.01.2020 

Årets afskrivninger 

Tilbageførsel ved afgang 

Af- og nedskrivninger 31.12.2020 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 

Årets afskrivninger, jf. ovenfor 

Årets udgiftsførte leasingydelser 

Afskrivninger i alt 

Jordvarme- 
Baneanlæg Bygninger anlæg Maskiner Inventar I alt 

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

13.659.421 13.771.902 463.750 9.743.501 1.876.673 39.515.248 

471.231 527.191 0 284.516 462.582 1.745.520 

0 (564.367) 0 (281.845) (502.333) (1.348.545) 

14.130.652 13.734.726 463.750 9.746.I 72 1.836.922 39.912.223 

(4.293.942) (5.307.272) (204.687) (7. 777.287) (1.411.459) (I 8.994.648) 

(195.397) (276.936) (30. 780) (693.320) (I 94.696) (1.391.130) 

0 184.466 0 281.845 434.673 900.984 

(4.489.339) (5.399. 742) (235.467) (8.188. 762) (1.171.482) (19.484.794) 

9.641.313 8.334.984 228.283 1.557.410 665.440 20.427.429 

1.392.429 

0 

1.392.429 

2020 2019 
kr. t.kr. 

9. Tilgodehavender 
Moms I 15.752 6 

Udlæg Erhvervsklub 82.671 0 

Lønrefusion 158.851 156 

357.274 162 

10. Periodeafgrænsningsposter 
Golfbox og forsikringer mv. 326.226 180 
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Noter 

2020 2019 
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 (182.414) (186) 

Årets dagsværdiregulering 95.672 3 

(721.966) (818) 

Afdrag i Restløbe- 
Optaget i Hovedstol 2020 tid Rente Restgæld Restgæld 

år kr. kr. år % 31.12.2020 efter 5 år Afvikling 

12. Langfristede 
gældsforpligtelser 

Nykredit I 2014 5.823.000 7.273 24 Variabel (5.808.939) (5.275.104) Afdrages 

Nykredit 2 2005 5.680.000 211.523 15 Variabel (3.109.351) (2.060.237) Afdrages 

Nykredit 3 2006 4.437.000 193.145 16 Variabel (2.904.633) (1.943.563) Afdrages 

Nykredit 4 2010 2.561.000 86.641 20 Variabel ( 1. 720. 773) (I .275.746) Afdrages 

Esbjerg Kommune 2005 1.240.964 0 Rentefrit (1.240.964) (1.240.964) Afdragsfrit 

498.582 (14.784.660) (11.795.614) 

& O» o s 
c u 
E ::, 
-3 g 
o u 
C: 

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

På Ny kredit 4 er der indgået en finansiel aftale på et renteloft på 4% (rente cap). Aftalen udløber 30.12.2020. 

2020 2019 
kr. t.kr. 

13. Anden gæld 
Feriepengeforpligtelse 201.481 242 

Løn og sociale bidrag 715.213 180 

Forudbetal te kontingenter 570.052 244 

Indefrosset feriepenge 277.903 99 

Anden gæld 184.704 41 

1.949.353 806 
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Noter 

14. Eventualforpligtelser 
Ingen. 
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Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret 2022 (Bilag 3) 
 

 Medlemskabstype Nuværende 
2021 

Begge baner 
2022 

Myrtue 2022 Bolde/vogne 
2021/22 

DGU 
kort 

Medlemsfordele 

Senior (Fuldtid) 7.150,00 kr.  
5.550,00 kr. 

7.800,00 kr. 6.200,00 kr. 200 kr. Ja Ja 

Studerende (Fuldtid) (27 til 30 år) 2.800,00 kr. 3.000,00 kr. 2.700,00 kr. 200 kr. Ja Ja 
Ynglinge (Fuldtid) (19 til 26 år) 2.800,00 kr. 3.000,00 kr. 2.400,00 kr. 200 kr. Ja Ja 
Junior (Fuldtid) (0 til 18 år) 1.500,00 kr. 1.800,00 kr. 1.300,00 kr. 200 kr. Ja Ja 
Long Distance 3.700,00 kr. 3.900,00 kr. 3.000,00 kr. 200 kr. Nej Nej 
Flexmedlemskab inkl. 2 runder 2.000,00 kr. 2.200,00 kr. 2.200,00 kr. - Ja - Flex Nej 
Træningsmedlemskab Findes ikke 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. - Ja - Flex Nej 
Hvilende Medlem/Passiv 500,00 kr. 800,00 kr. 800,00 kr. - Nej Nej 

 

• Reglerne for optagelse af Long Distance medlemskaber ændres, så det fremadrettet kræves fuldtidsmedlemskab af en 18 hullers 
golfbane og man er bosat udenfor Esbjerg og Fanø kommune. 

• Reglerne for optagelse af studerende medlemskab er optagelse på en SU-berettiget uddannelse. 
• Reglerne for de aldersopdelte medlemskategorier er uændrede og følger DGU’s anvisninger. 

 
 

Følgende medlemskategorier udgår/ændres: 
Junior Par-3 – erstattes fremadrettet af Junior Myrtue 
Passiv (Par 3 bane) – erstattes fremadrettet af træningsmedlemskab 
Passiv (Træningsbane) - erstattes fremadrettet af træningsmedlemskab 
Familie medlemskab – Fjernes grundet regler fra DGU 
Long Distance Ynglinge – Erstattes med Ynglinge fuldtid 
Long Distance Junior – Erstattes med Junior fuldtid  
Fleksmedlem Ynglinge - Erstattes med Ynglinge fuldtid 
Flexmedlem Junior - Erstattes med Junior fuldtid 
 

Maksimum på 1.550 fuldtids medlemmer pr. 31/12, bibeholdes som vedtaget på generalforsamlingen i 2008. 
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Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at indfører administrationsgebyr for faste bookninger (Bilag 4) 
 
Bestyrelsen har i efteråret 2020 og foråret 2021 afprøvet forskellige projekter for at skabe plads til flest mulig på 
vores anlæg. Det har blandt andet indbefattet forsøg blokeringer, faste bookninger mod skærpede krav for 
afbestilling etc. 
 
Bestyrelsen har løbende fået feedback fra de af klubbens medlemmer som spiller om eftermiddagen. Både klub i klub 
spillere og ikke klub i klub spillere har været gode til at byde ind med holdninger, forslag og ideer til forbedringer for 
alle parter. 
 
Forsøgende hen over foråret 2021 har betydet bedre udnyttelse af 1. tee i primetime (15.00 til 18.00) og mere plads 
til de mere impulsive bookninger fra blandt andet junior, ynglinge og studerende. Det er bestyrelsens intention at 
forsætte med nuværende pilotprojekt evt. med nogen småjusteringer i det kommende efterår. 
 
Skulle det vise sig fortsat at være en succes vil bestyrelsen gerne have muligheden for at indføre et 
administrationsgebyr for de medlemmer der ønsker at være en del af projektet i 2022. 
 
Derfor anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om bemyndigelse til at indfører administrationsgebyr for faste 
bookninger.  
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Forslag fra medlem: Fremme biodiversiteten på klubbens anlæg (Bilag 5) 
 
Til generalforsamlingen vil jeg gerne stille følgende forslag: 
 
Bestyrelsen og klubbens ledelse pålægges at gøre tiltag til at fremme biodiversiteten 
på klubbens område. Det skal helst være på arealer der ikke ændrer på nuværende 
banedesign og med respekt for den øvrige natur samt klubbens økonomi. 
 
Der kan med fordel konsulteres med fx Esbjerg Kommune, biologer, andre 
golfklubber, klubbens medlemmer og frivillige foreninger der har naturen som fokus. 
Der vil måske også være fondsmidler at søge, hvis det findes nødvendigt. 
 
Resultatet af forslaget fremlægges til næste ordinære generalforsamling. 
 
Motivation for forslaget: 
 
Vores sport dyrkes i og med naturen og mange golfspillere nyder omgivelserne lige 
så meget som sporten. Den danske natur er blevet meget fattigere på bioversiteten 
gennem de senere årtier og i Esbjerg Golfklub har vi en del arealer som ikke er i spil, 
men utvivlsomt kan bruges til et mere varieret planteliv til gavn for insekter og 
dermed også fugle og dyrelivet. Vi har mange steder rundt omkring på vores flotte 
anlæg, hvor golfbolde aldrig kommer, og der skal ikke særligt store arealer til, men 
mange mindre med en vis spredning, for at få mere liv på og omkring banerne. 
 
Måske nogle kloge hoveder kan komme op med ideer til at reducere problemet med 
stankelbenslarver på greens eller på anden måde få nogle naturlige biologiske 
kræfter til at bidrage positivt til greenkeepernes arbejde. 
 
Får vi succes med et sådant projekt får vi ikke blot nogle mere spændende runder på 
banerne, men også nogle positive historier at fortælle om vores sport og en klub 
placeret i en nationalpark.  
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Karlskov 
Medlem 3-3520 
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