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Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 i Fladså Hallen

Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup 4700 Næstved
Denne generalforsamling var oprindeligt planlagt til december 2020, 

men blev udsat på ubestemt tid pga. COVID-19

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
Sekretariatet

P

P

Der kan ikke købes mad eller drikkevarer, men du er velkommen til selv at medbringe drikkevarer!

Generalforsamlingen afholdes i den del af hallen hvor der står ”HER”. Indtil kl. 19.00 står bestyrel-
sessuppleanter og guider på plads. 

Husk gyldigt coronapas og husk de almindelige coronaregler om mundbind mv.

HER
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Generalforsamling
Generalforsamling udsættes
Mange foreninger har været nødt til at udsæt-
te forårets generalforsamling indtil reglerne til-
lader, at der afholdes fysisk generalforsamling. 
Foreningerne har været i en situation, hvor det 
ikke har været muligt at overholde vedtægternes 
krav om, at generalforsamlingen skulle afhol-
des i januar, februar, marts eller april 2021. Da 
reglerne nu tillader selv store siddende forsam-
linger, bør foreningens bestyrelse sørge for, at 
der snarest muligt afholdes generalforsamling. 
Vedtægternes krav om indkaldelse og frist for 
varsling af generalforsamlingen skal selvfølgelig 
overholdes.

Bestyrelse sidder på ”overtid”
I mange foreninger sidder bestyrelsen på ”over-
tid”, fordi generalforsamlingen skulle være af-
holdt. Da det som følge af forsamlingsreglerne 
har været umuligt at afholde fysisk generalfor-
samling, er der tale om force majeure, og be-
styrelsesmedlemmernes valgperiode gælder 
frem til generalforsamlingen afholdes. Bestyrel-
sen skal sørge for almindelig drift, men må ikke 
træffe ekstraordinære beslutninger, der ikke er 
nødvendige for at sikre den almindelige drift. 
Bestyrelsen må heller ikke tage forskud på be-
slutninger, som generalforsamlingen skal tage 
stilling til.

Særlige krav for siddende forsamlinger
Der må være maks. 1.000 deltagere. Der må 
maks. være 500 deltagere i hver sektion.

Adgang kræver coronapas. Dette er et lovbe-
stemt krav, som gælder for personer, der er 15 
år og derover. Bestyrelsen, der er ansvarlig for 
generalforsamlingen, skal sikre at kravet påses. 
Bestyrelsen kan få frivillige ledere til at forestå 
denne opgave. Det er lovligt at afholde general-
forsamlingen, selvom det kan betyde, at med-
lemmer, der ikke har coronapas, ikke kan delta-
ge. Kravet kan i stedet påses af den ansvarlige 
for det sted, hvor mødet afholdes.

Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned. Del-
tagerne bør sidde på faste pladser.

Der er et arealkrav til lokalet, så der er mindst 2 
m2 pr. deltager.

Der skal være mindst 1 m mellem de siddende.

Det er lovligt at kræve tilmelding i passende tid 
forud for generalforsamlingen, da bestyrelsen 
forud for mødet skal påse, at arealkrav og af-
standskrav kan overholdes. Det må anbefales, 
at der stilles krav om tilmelding.

Generalforsamlingen kan afholdes i foreningens 
egne lokaler, når kravene om pladsforhold gør 
det muligt. Det følger af Kulturministeriets ret-

ningslinjer, og der kan også være flere end 25 til 
stede. Generalforsamlingen kan også afholdes 
på et sted, hvor en erhvervsdrivende har ansva-
ret for lokalet (konferencesteder, hoteller o.l.). 
Når der indkaldes til generalforsamlingen, vil det 
derfor være i orden, at det anføres, at der kom-
mer endelig information om mødested, når det 
vides om foreningens egne lokaler kan bruges, 
eller det holdes et andet sted.

Der skal bruges værnemidler (mundbind/vi-
sir), når deltagerne ikke sidder ned. 
Gælder for personer på 12 år og derover.

Hvis der er flere end 500 deltagere skal der ud-
arbejdes en sundhedsplan. Da dette sjældent vil 
være tilfældet, omtales kravene til en sundheds-
plan ikke.

Der skal være fokus på ventilation.

Der skal være information om de almindelige 
coronaforholdsregler, og der skal være adgang 
til vand og sæbe eller håndsprit.

Der er ikke krav om deltagerregistrering. Men 
det er under alle omstændigheder en god idé 
at foretage deltagerregistrering, hvis der efter-
følgende bliver behov for smitteopsporing. Der 
kan registreres navn, telefon og e-mail.

Generalforsamling afholdes i Fladså Hallen
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Generalforsamling

Ad. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår: Lars Urup.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formand Henrik Karlsen.
Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Christian Filip Sørensen.
Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontin-
genter.
Ad. 4.1 Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021 - Samme kontingent som det nuværende:

Kontingentet opkræves via Betalingsservice. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice opkræves et 
gebyr på kr. 50,-

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer (26-66 år) kr. 3.475,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år
Pensionister (fra 67 år) kr. 3.475,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år
9 hullers medlemmer (fra 70 år) kr. 2.085,- pr. 1/2 år kr. 2.085,- pr. 1/2 år
Ynglinge (19-25 år) kr. 2.100,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år
Studerende (op til 30 år) kr. 2.100,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år
Juniorer (11-18 år) kr. 1.275,- pr. 1/2 år kr. 1.275,- pr. 1/2 år
Par-3 bane (fra 19 år) kr. 1.125,- pr. 1/2 år kr. 1.125,- pr. 1/2 år
Lilleput (op til 10 år) kr. 720,- pr. 1/2 år kr. 720,- pr. 1/2 år

B-medlemskab (se tekst nedenfor) kr. 3.475,- pr. år kr. 3.475,- pr. år
Fleksmedlemmer (fra 19 år) kr. 1.500,- pr. år kr. 1.500,- pr. år
Passive-/ støttemedlemmer kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år

Bagskab kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år
Bagskab 80 cm kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år
Bagskab overskab m. el kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år
Bagskab underskab m. el kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år
Bagskab ved Driving Range kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år
Bagskab ved DR. overskab m. el kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år
Bagskab ved DR. underskab m. el kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år

Ad. 4. 2 Bestyrelsen indstiller følgende til at være helt eller delvist kontingentfrie:
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter, klubbens ansatte og 
følgende elitespillere: Frederik Juul, Niclas Mathiesen, Alexander Hartmann Mørch, Morten Vinther, 
Jesper Villadsen og Peter Jensen. 

9-hullers medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamling med 1/2 stemme

B-medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme
B-medlemmer er næsten samme kategori, der tidligere blev benævnt, som Langdistancemedlemmer
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Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.

Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Henrik Thomsen
Forslag om ændring af afregningsmodel i 
SGO-ordningen
Ordningen sælges til egne medlemmer i de 7 
klubber, der er med i ordningen til kr. 900, heraf 
beholder den sælgende klub kr. 400 og 500 går 
ind i en pulje, der så fordeles efter antallet af 
spillede SGO-runder i klubberne.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Kasserer: 
Christian F. Sørensen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: 
Torben Godskesen - modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen opstiller Christian F. Sørensen 
som kasserer

Jeg er 41 år, fra Sorø 
og tilflyttet til Næst-
ved i 1998 hvor jeg 
sammen med min 
kæreste har tre efter-
hånden store piger 
på 10, 12 og 16 år. 

I 2017 blev jeg ansat 
som regnskabschef 
i en af Næstveds lo-
kale bilforretninger, 

men den daglige funktion består efterhånden pri-
mært i support til vores salgsafdeling på import, 
leasing og afgifter. 

Bestyrelsesmedlem: 
Frank Krüger - modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Christian F. Sørensen som kasserer
Genvalg af Torben Godskesen
Genvalg af Frank Krüger

Interessen for golf kommer fra en kort periode 
som juniorgolfer, hvorefter først studier, arbejde 
og siden familien blev prioriteret. Heldigvis fik 
jeg i 2012 igen øjnene op for denne dejlige sport 
i forbindelse med et åben hus arrangement her i 
klubben og har siden udviklet en del gode kam-
meratskaber her. 

På trods af meldinger i år om en opblomstring 
i golfsporten, er der masser af udfordringer i 
forhold til at tiltrække og fastholde medlemmer, 
samt i at vedligeholde en bæredygtig klubdrift i 
et svært marked. Sammen med de øvrige i be-
styrelse – og ikke mindst med hjælp fra mange 
aktive medlemmer - håber jeg at kunne være 
med til at navigere klubben gennem disse udfor-
dringer og udvikle de tilbud vi har.

Christian Filip Sørensen

I 2019 blev puljen på kr. 551.000, der blev spillet 
9010 runder heraf 1106 på vores bane.

Konkret foreslås det at: Generalforsamlingen 
pålægger bestyrelsen at arbejde på at få ændret 
SGO ordningen således, at de kr. 500, der nu 
går til puljen, ændres til minimum kr. 780.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal besty-
relsen melde vores klub ud af ordningen, med 
virkning fra sæsonstart 2022. 

Egelunden
5

Par 4
Hcp. 9
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Next tee
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51
56
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Tordenly

Købstædernes Forsikrings Agentur 
Kærgård & Voltzmann ApS

Islandsgade 28, 4690  Haslev
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Bestyrelsen opstiller Frank Krüger som 
bestyrelsesmedlem

Jeg er 55 år og gift 
med Christina og 
sammen har vi An-
drea på 17 år, vi bor 
i et dejligt hus i Kost-
ræde Banker.

Jeg startede med at 
spille golf i 1997, og 
alle år som medlem i  
Sydsjøllands Golfklub.

Jeg har i de sidste 18 år været en del af klub-
bens turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt mig 
at fortsætte med, da det er dejligt at kunne hjæl-
pe lidt til i klubben, ved at være turneringsleder 
nogle gange om året. 

Ting jeg har lyst til at arbejde med for Sydsjæl-
lands Golfklub, er blandt andet opgaven med at 
skaffe nye medlemmer samt opgaver omkring 
sportsudvalg og Eliten. En anden vigtig opgave, 
jeg vil lægge vægt på, er at vores klub fortsat 
skal være et godt sted at spille golf, og der skal 
være plads til alle og vi skal fortsat have fokus 
på at klubbens økonomi hænger sammen, sam-
tidig med at vi har råd til bibeholde, den fantasti-
ske bane vi har at spille golf på. 

For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i Ep-
son, hvor jeg har ansvaret for salg af Printere til 
Business- og Retail-områderne i Danmark.

Frank Krüger

Bestyrelsen opstiller Torben Godskesen 
som bestyrelsesmedlem

Jeg er 68 år, gift og 
bor i Næstved. Jeg 
er gået på pension 
efter 40 i Dansk Po-
liti, hvoraf de 33 har 
været i Næstved. 
De sidste 10 år som 
sagsleder på vagt-
centralen med an-
svar for kvalitet og 
legalitet i patruljebe-
tjentenes arbejde.

I 25 år var jeg kasserer i Politigårdens persona-
leforening. Jeg har ligeledes været i bestyrelsen 
for Næstved Tennisklub, hvor jeg på skift har 
haft ansvaret for ungdomsafdelingen, trænings 
- og turneringsudvalg.

Jeg har spillet golf siden 2009, hvor jeg blev 
medlem her i klubben. Jeg kom i gang med 
spillet via fadderordningen, og blev straks 
grebet af dette fantastiske spil. Jeg synes vi 
har en fantastisk bane og nyder hver eneste 
runde, selv om spillet ikke altid er lige godt, i 
denne sæson har jeg været i samtlige bunke-
re, men jeg er altid kommet godt ud af dem, i 
hvert fald når jeg sad på bunkerriven. I mit be-
styrelsesarbejde har jeg ansvaret for bane- 
hus og klubbens fraktioner. 

Jeg vil fortsat arbejde for at nye medlemmer vil 
føle sig velkomne og godt modtaget. Jeg vil lige-
ledes arbejde for et godt miljø, hvor vi behandler 
hinanden med respekt og gensidig tillid.

Torben Godskesen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Birkevænget 3 . Næstved . Tlf. 55 72 96 57
Se vores salgsbiler på www.benny-d.dk
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Bestyrelsen opstiller Martin Thorsen som 
1. suppleant

Jeg forsøger at gøre 
en forskel. Jeg er 
50 år – og har spil-
let golf i godt 5 år i 
klubben. 

Jeg har en datter på 
11 år, som hver an-
den weekend også 
spiller lidt golf i klub-
ben. 

Golf synes jeg er et fantastisk supplement til en 
ellers travl hverdag. I mit professionelle virke, er 
jeg ansat i Salling Group og arbejder som HR Bu-
siness Partner i Netto for region Sjælland. Den 1. 
januar 2020 havde jeg 25 års jubilæum i Salling 
Group og tænker, at jeg tager 25 år mere i en virk-
somhed med masser af forandringer og spæn-
dende udfordringer. Det er en branche, som går 
ekstrem stærkt og det trives jeg rigtig godt med.

I sommeren 2019 fik jeg af bestyrelsen opgaven 
– at etablere et sponsorudvalg. På generalforsam-
lingen i december 2019, blev jeg valgt ind som 
suppleant til bestyrelsen.

Udvalgets formål er bl.a., at styrke samarbejdet 
med vores nuværende sponsorer, samt opsøge 
nye interesserede sponsorer i lokalområdet.

Potentialet for sponsorer i klubben er store og ud-
valget har allerede fået godt fat og har skabt nye 
sponsorer til klubben. Skiltene på Driving Range, 
putting green og indspilsbanen er tydelige tegn på, 
at der sker noget i udvalget. Jeg ønsker fortsat at 
stå i spidsen for sponsorarbejdet i bestyrelsen og 
værne om nuværende sponsorer, men samtidig 
udvide og udvikle sponsorarbejdet i klubben. 

 Martin Thorsen

Valg af suppleanter

Bestyrelsen opstiller Svend Erik Hansen som 
2. suppleant

Jeg er med en alder 
på 63 år nået til et 
sted i livet, hvor golf 
de sidste 5 år, har 
fået stor betydning 
for mine fritidsakti-
viteter, da den kan 
dyrkes op i en høj 
alder. 

Jeg føler først nu at 
jeg har fået tid til golf 

efter at have haft toplederstillinger i mere end 25 
år i mediebranchen inden for IT og økonomi. De 
sidste par år har jeg været selvstændig freelan-
ce projektleder og arbejdet med installation af 
fuldautomatiske blodlaboratorier.

Jeg er gift med Lise og bor i Everdrup, vi har to 
voksne børn og 3 børnebørn. Jeg begyndte at 
spille golf i 2015, da min svigersøn tog mig med 
til golfens dag i klubben. Siden er golf blevet min 
hovedfritidssport og jeg træner gerne på alle vo-
res faciliteter for hele tiden at kunne forbedre mit 
spil. Jeg finder inspiration i at udvikle finesserne 
og her bliver man jo aldrig færdig. Jeg deltager 
i herreklubben og i mange af vores turneringer.

Jeg finder stor glæde i golfsporten, da den udfor-
drer den enkelte mod sig selv, giver mulighed for 
frisk luft og god motion, samt er en meget social 
sport, der bygger på tillid, respekt og samvær.

Jeg har altid været meget engageret i frivilligt 
arbejde inden for børnepasning, skoleområdet, 
fodbold, rulleskøjteløb og politik. Jeg er i dag 
sekretær i vores lokale vandværk og kasserer i 
digelaget ved vores sommerhus, men har gen-
nem tiden haft alle mulige poster i bestyrelser 
og foreninger. Derfor vil jeg med glæde bidrage 
til det frivillige arbejde i vores golfklub, da jeg 
sætter stor pris på det, den kan gøre for os alle.

Jeg vil stille mine kvalifikationer inden for IT, 
økonomi og ledelse, samt mit engagement i ud-
førelsen af opgaver til rådighed, for at vi sam-
men kan styrke og udvikle vores klub til at blive 
endnu bedre for medlemmerne.

Svend Erik Hansen

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Martin Thorsen
2. suppleant: Nyvalg af Svend Erik Hansen

Støt klubbens sponsorer!
- de støtter os
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Valg af revisor og suppleant
Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Steffen Hansen - modtager 
genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af revisor: Christian Wennicke
Genvalg af revisorsuppleant: Steffen Hansen

Ad. 9. Eventuelt

Garant

www.bj-s.dk
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Det forgangne år har været helt særligt. CO-
VID-19 skyllede hen over hele verden, og det 
har været et år alle vil huske i resten af deres liv!

COVID-19 har dog ikke sat så restriktive be-
grænsninger for golfsporten at vi ikke har kun-
net udøve vores sport. Tværtimod er golf vel én 
at de fritidsaktiviteter, hvor risikoen for smitte er 
meget lille. Man er ude i frisk luft og ikke tæt 
på andre. Bestyrelsen har selvfølgelig valgt at 
følge myndighedernes anvisninger. Både med 
hensyn til spil, turneringer, socialt samvær og 
begrænsninger i adgang til klubbens faciliteter.

Så med tanke på de ofre andre har bragt, så er 
golfsporten kommet godt igennem 2020. 

Året startede dog temmelig dramatisk inden 
COVID-19 havde gjort sit indtog. Ved den eks-
traordinære generalforsamling den 9. januar 
skulle vi stemme om de vedtægtsændringer, der 
blev vedtaget på den ordinære generalforsam-
ling i december 2019. Det blev en lidt kaotisk 
generalforsamling, hvor bølgerne gik lidt højt på 
grund af nogle misforståelser i forbindelse med 
et forslag til vedtægtsændringer. Det blev dog 
rettet ind, efter at der var røget en del finker af 
panden.

Det får mig til at minde om, at vi skal huske at 
tage godt imod vores gæster og hjælpe dem 
frem for at skælde dem ud, hvis de ikke lige gør, 
som man forventer. Husk de kender ikke banen 
så godt, som vi gør. Jeg har desværre været 
nødt til at eftersende greenfee billetter til gæster, 
der havde følt sig dårligt behandlet. 

Vi skal også huske at tage godt imod vores nye 
medlemmer og hjælpe og vejlede dem, hvis de 
ikke lige overholder etiketten for færden på ba-
nen. Nye medlemmer skal naturligvis også vise 
det hensyn overfor ”gamle” medlemmer.

En af vedtægtsændringerne var at klubben, i for-
bindelse med forslag til kontingentsatser, skulle 
oplyse hvem af klubbens medlemmer, der var 
kontingentfrie. I den forbindelse har bestyrelsen 
besluttet at klubben har følgende mål for eliten:

Formanden Henrik Karlsen

Bestyrelsens beretning 2020
 . at have en elitetrup, som kan gøre sig gæl-
dende på et rimeligt niveau
 . at klubben kan tiltrække nye ungdomsspillere, 
som kan se en fremtid i klubben som elite/sports-
udøver og ikke kun er for ”hyggegolfere”
 . at klubbens image styrkes gennem en stærk 
elite og at eliten bidrager aktivt hertil

Den sport vi dyrker er jo en konkurrencesport 
for mange og hyggesport for mange andre. Vi 
er derfor i konkurrence med især Næstved, men 
også andre klubber omkring spillerne - og det 
er vigtigt - at vi kan holde på nogle af de bedste 
spillere for at holde niveauet. 

Klubben bliver aldrig en klub, hvor vi ”køber” 
spillere, og kontingentfrihed er stort set eneste 
”benefit” vi tilbyder til enkelte spillere. Vi har der-
for stillet 5 kontingenter til rådighed for eliten. De 
administreres af eliten, som har valgt at fordele 
det så 6 spillere har været omfattet at hel eller 
delvis kontingentfrihed.

Vores herreelitebudget er udregnet efter dette 
og derfor er noget af kontingentfriheden til disse 
spillere taget fra elitens budget, som i forvejen 
er relativt lavt sammenlignet med andre klubber.

Alt-i-alt driver vi vores herreelite sparsomt, men 
det kører okay - og med den rette økonomiske 
balance også i forhold til fri kontingent.

I årets løb har bestyrelsen arbejdet med bank-
skifte fra Sydbank til Møns Bank. I forbindelse 
med skiftet var det afgørende at Næstved Kom-
mune var villige til at indgå en ny aftale om et lån 
på kr. 2.000.000, som klubben optog i 2005 og 
var til indfrielse i 2025. 

Tidligere bestyrelser havde ikke lavet en plan 
for afvikling af dette lån, hvorfor vi bad Næstved 
Kommune om udsættelse af tilbagebetalingen til 
2030 og så med afdrag over 10 år. Til den tid har 
vi nedbragt vores prioritetsgæld og kan afdrage 
på lånet. 

Næstved Kommune havde emnet med på et by-
rådsmøde, som blev fulgt med stor spænding. 
Heldigvis faldt resultatet ud til vores fordel. Blandt 



10

andet takket være godt benarbejde fra Helge 
Adam Møller og Charlotte Roest. Tak til dem! Vi 
glæder os til samarbejdet med Møns Bank.

Sekretariatet 
De har været meget udfordret på grund af CO-
VID-19. Benny Jensen har måttet arbejde hjem-
mefra og det er uvist, hvornår han kan vende 
tilbage til kontoret. Selv om Benny har løst 
mange opgaver hjemmefra, så er det klart nok 
ikke optimalt. Tak til Benny for at holde humøret 
oppe til trods for de vanskelige forhold. Camilla 
Holck-Clausen har holdt skansen i sekretaria-
tet og ydet en kæmpe indsats med at servicere 
medlemmer og gæster. Også tak til Camilla for 
en stor indsats. Ad hoc har frivillige hjulpet til i 
sekretariatet. Både i dagligdagen og i ferier. Stor 
tak til Kirsten Berg Frederiksen, Lene Grønborg 
og Pia Jannerup for, med godt humør, at kaste 
sig ind i kampen.

Banepersonalet
I maj blev vores chefgreenkeeper Per Mølgaard 
Lemming sygemeldt. Det førte til at bestyrelsen 
valgte at ophæve samarbejdet med udgangen 
af oktober måned. I hele perioden har green- 
keeper Henrik Holm Hansen fungeret som chef-
greenkeeper. Vi har indgået aftale med Henrik 

Holm Hansen om ansættelse som chefgreen- 
keeper pr. 010121. Der skal lyde en tak til Per 
Lemming Mølgaard for hans indsats for klubben 
og herunder hans store indsats i forhold til klub-
bens sponsorer.

Siden maj har Henrik Holm Hansen og det øvrige 
greenkeeperpersonale ydet en kæmpe indsats 
på banen, som har stået knivskarp hele sæso-
nen. Stor tak og ros til greenkeeperpersonalet.

Der vil ikke blive ansat en greenkeeper i Henrik 
Holm Hansens tidligere stilling. Vi vil i stedet an-
sætte afløsere gennem sæsonen. Det giver va-
lue for money, da vi ikke skal aflønne personale 
i vinterperioden. 

Jeg bliver her nødt til at fremhæve bestyrel-
sesmedlem Torben Godskesen. Han har ydet 
en usædvanlig indsats for klubben. Torben har, 
sammen med de andre frivillige, knoklet som 
hjælper i sekretariatet, passet sin funktion som 
bestyrelsens mand i bane/husudvalget. Her 
har han hjulpet til i forbindelse med udvalgets 
arbejdsdage på banen, været tovholder på alt 
omkring TeeBox, og været ham, som flere gan-
ge om ugen er stået tidligt op og kørt ud og har 
revet bunkers. Tak Torben!

Her finder vi
altid en løsning
I Møns Bank kommer du aldrig til 
at skulle passe ind i nogle kasser. 
Vi behandler alle kunder ens – 
simpelt hen ved at behandle dem 
individuelt.  

Kig ind og oplev, hvad en ægte  
lokalbank kan gøre for dig:

• Høj tilgængelighed.
• Hurtig sagsbehandling. 
• Plus – Gratis Hverdag.

Vores fordelskoncept er enkelt at 
forstå, ingen bindinger, men til 
gengæld med masser af kontante 
fordele. 50 aktier i banken – så 
har du Gratis Hverdag og en lang 
række andre fordele. Vi ses!

Lars Jørgensen
Filialdirektør

tlf. 5575 3001
laj@moensbank.dk 
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Medlemmer pr. 30/9
2016 2017 2018 2019 2020

Fleks 166 174 158 128 104
Junior 46 32 36 29 26
B-medlemmer 3 4 3 2 2
9-hullers 9
Senior/Ynglinge 639 593 562 570 572
Aktive i alt 854 803 759 729 713
Passive 154 130 126 98 81

Forpagtere
Café Kilden: Ved sæsonstart var Gitte Spandet 
forpagter i Café Kilden. Gitte Spandet fik dog 
mulighed for et nyt job på Holmegaard, hvor-
for hun ønskede at komme ud af sin aftale med 
klubben. Anders Nordahl overtog forpagtningen 
og er til trods for årets vanskeligheder kommet 
flot fra start.

ProShoppen: Trods COVID-19 har Claus Tha-
ne holdt shoppen åben hele sæsonen. Det er af 
stor betydning for klubben at have en velassor-
teret golfshop, hvor medlemmer og gæster får 
super betjening, men ikke mindst professionel 
rådgivning til køb af udstyr og fitting heraf.

Medlemmer
Vi har en netto tilbagegang på 16 medlemmer. 
Der er fremgang på seniormedlemmer til trods 
for, at 9 er skiftet til det nye ”9-hullers” medlem-
skab. Det er jo fra seniormedlemmer den største 
kontingentindtjening kommer fra. 

Der er indmeldt 98 nye medlemmer, som forde-
ler sig med 3 par-3 medlemmer, 6 fleks-med-
lemmer, 9 juniorer, 11 ynglinge og 69 seniorer. 

Vi har haft mange begyndere i år. Måske det 
skyldes COVID-19, hvor mange ikke har kunnet 
rejse og har indset at vores sport i modsætning 
til fitness foregår ude, hvor smitterisikoen ikke er 
så stor. Det skal dog ikke fjerne fokus fra at golf-
sporten i Danmark er udfordret. Alle må granske 
deres familie, vennekreds og arbejdspladsen for 
at finde nye medlemmer. 

HUSK!! Hvis alle medlemmer blot skaffe et nyt 
medlem hver 5. år så ville alting se meget bedre 
ud!

TeeBox
I forlængelse af sidste års generalforsamling luf-
tede Finn Olsen ideen om at etablere indendørs 
golf faciliteter. 

Finn Olsen foreslog, at det blev undersøgt, om 
der var basis for etablering af indendørs facilite-
ter i form af simulatorgolf. Om der i vores byg-
ninger var mulighed for at indrette rum med si-
mulator og udslagsmåtter. 

Finn Olsen fik frie hænder til at etablere et ud-
valg, der kunne undersøge muligheder, såvel 
bygningsmæssigt som økonomisk.

Udvalget kom til at bestå af Peter Ø. Pedersen, 
Jørgen Smith, Finn Caspersen, Michael Juul, 
med Finn Olsen som formand. Torben Godske-
sen var tilknyttet som kontakt til bestyrelsen. 

Der blev afsøgt muligheder for, om der kunne 
opnås støtte fra LAK fonden (lokale- og anlægs-
fonden) og afholdt møde med Ivan Tolborg, den 
lokale LAK formand. Det viste sig, at der først 
kunne tages stilling til, om der kunne ydes støt-
te, når et projekt var påbegyndt.

Et økonomisk overslag viste, at et projekt med 2 
simulatorer ville koste ca. 1 million kr.

Det beløb skulle skaffes ved optagelse af nyt 
lån, samt forudbetaling fra medlemmerne. 

Bestyrelsen anså ikke optagelse af lån for at 
være en realistisk mulighed, hvorefter projektet 
blev skrinlagt.

Teebox viste sig som en mulighed for simulator-
golf, uden at det belaster klubben økonomisk. 
Der blev derfor taget kontakt til Teebox, og en 
aftale blev forhandlet på plads. 

Der skal lyde en stor tak til Finn Olsen og udval-
get for et engageret og seriøst stykke arbejde. 

På den baggrund har vi indgået aftale med 
TeeBox. Mange har allerede købt årskort. 
TeeBox er åben for alle. Det fungerer som når 
man spiller greenfee på en anden bane. TeeBox 
kan bookes via GolfBox. Klubben får en procent-
del af omsætningen mod, at vi leverer strøm.

Der er allerede nu flere turneringer, og flere 
kommer til. Vores fraktioner har mulighed for at 
lave turnering i off season, ligesom der laves 
turneringer på tværs af golfklubberne.

Sponsorer
2020 var året hvor der for alvor blev sat skub 
i sponsorarbejdet. Bl.a. nye sponsorer på vo-
res puttinggreen, indspilsgreen, flagstænger på 
driving range og meget mere. Sponsorudvalget 
består af Kim Fjord Stengaard, Kasper Demant 
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og med Martin Thorsen for bordenden. Claus 
Buchholtz er desværre trådt ud af Sponsorud-
valget. Claus har været med fra starten i 2018 
og der skal lyde stor en tak for indsatsen. Arbej-
det i udvalget forsætter med fokus på at vedlige-
holde samarbejdet med nuværende sponsorer, 
men samtidig opsøge nye muligheder. Så ken-
der du nogen som kunne tænke sig at bidrage til 
lokalsporten i Sydsjællands Golfklub, så kontakt 
Martin Thorsen.

Begyndere
Årets begyndertræning blev som så meget an-
det ramt af COVID-19 – særligt afstandskrav 
og forsamlingsloft gav lidt udfordringer i star-
ten; men COVID-19 har måske også været en 
medvirkende faktor til, at antallet af begyndere 
næsten blev fordoblet i forhold til de seneste år! 
Ca. 60 personer har været igennem de enkelte 
begynderhold i denne sæson!

I skrivende stund har ca. 75% af disse tegnet 
medlemskaber hos os. Der arbejdes naturligvis 
på at få de sidste i hus, men vi ved allerede nu, 
at enkelte er ude med skader og sikkert først 
vender tilbage igen til foråret, ligesom nogle få 
blot var ’på visit’.

De mange nye begyndere er jo dejligt for klub-
bens medlemsantal og økonomi, men har selv-
følgelig også givet øget pres på banen. Begyn-
derudvalget sørger naturligvis for - også - at 
instruere i ’hurtigt spil’ og regler for at lukke igen-
nem; men som ny spiller er der mange ting at 
koncentrere sig om på golfbanen – ikke mindst 
svinget, at tælle egne og medspillerens slag, at 
se bagud osv. De fleste erfarne golfere har taget 
vel imod ’kaninerne’ ude på den store bane – og 
båret over med, hvis der undervejs f.eks. opstod 
lidt langsomt spil. 

Også Club36 har mærket forøgelsen af nye spil-
lere og selvom de forreste 9 huller har været al-
lokeret hver mandag aften sæsonen igennem, 
så har det givet lidt udfordringer med at skabe 
plads til alle. Club36 er skabt til fastholdelse af 
spillere, som måske ikke er nået så langt i deres 
hcp. og måske ikke kender så mange at spille 
med. Derfor har det stor betydning, at der også 
er nogle erfarne spillere med til at ’hjælpe’ de 
nye med flowet på banen. Fremadrettet bliver 
der en opgave med at få løst dette ’positive’ pro-
blem med mange spillere i Club36. Tak til Erik 
van Acker, der indtrådte i Begynderudvalget i år 
og hjalp med styringen af Club36. 
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Carsten og Claus Petersen har valgt at stoppe 
i Begynderudvalget. Tak for en kæmpe indsats. 
Fantastisk måde I fik ændret konceptet på. Jann 
Ole Karlsen fortsætter i Begynderudvalget, og 
der står allerede nu flere folk klar til at tage over 
og fortsætte konceptet med korte prøveforløb 
hen over året.

Også her skal der lyde en stor tak til Claus Tha-
ne, sekretariat, greenkeeperstaben og caféen 
for godt samarbejde. Også en kæmpe tak til den 
store håndfuld medlemmer, der har hjulpet Be-
gynderudvalget som tællere.

Sporten
Denne sæson har for sportens vedkommende 
selvfølgelig været meget præget af COVID-19. 
Da vi endelig kom i gang med at spille turne-
ringsgolf, blev det jo på en helt anden måde end 
normalt.

Regionsgolf kom i gang noget forsinket og vores 
A hold gjorde det fantastisk og kom helt til semi-
finalen, som også blev endestationen. Klart en 
godkendt indsats.

Alle DGU-turneringerne er blevet spillet på neu-
tral bane og derfor kun med en match mod hvert 
hold, så der var næsten ingen plads til fejl, hvis 
man skulle spille med om de gode placeringer.

Vores seniorhold spillede med om chancen for 
oprykning til 1. division, men det lykkes desvær-
re ikke.

Sluttelig skal nævnes at vores Superveteranhold 
gjorde det helt fantastisk i år. De vandt deres 
pulje i 1. division som gav adgang til DM-slutspil 
om medaljerne. Desværre mødte man de senere 
Danmarksmestre i semifinalen og tabte. På flot 
vis vandt de dog kampen om bronzemedaljerne. 

Stort tillykke med bronzemedaljerne.

Som altid blev der spillet klubmesterskaber på 
vores fine bane, som har stået flot i år. Klubme-
sterskaberne blev i år vundet af Anita Pedersen 
på damesiden og Niclas Mathiesen på herresi-
den. Vi fik også en far og søn der blev klubme-
ster. Jakob Mørch blev klubmester for seniorerne 
mens Alexander Mørch tog sig af juniorklubme-
sterskabet. Tillykke!

Vi får i den kommende sæson også besøg af eli-
tegolfspillere udenbys fra, da DGU har tildelt os 
en afdeling fra seniorturen.

Herreeliten: 2020 blev en noget alternativ sæson 
grundet COVID-19. Danmarksturnering blev af-
viklet i reduceret form. 3 kampe på neutral bane 
fremfor de oprindelige 6 kampe, hvor alle hold 
møder hinanden hjemme og ude. Således skulle 
man være skarp fra starten og have marginaler-
ne med sig for at få succes.

Kvalholdet: Vi starter med årets succes på herre-
siden. Vores 3. hold vandt deres pulje, og rykker 
dermed op i 5. division. Det var en noget spøjst 
forløb der førte dertil. Holdet vandt første kamp 
12-0, tabte anden kamp 0-12 og vandt den sid-
ste kamp 12-0.

4. Division: 2. holdet havde ikke nogen super 
sæson, men holdt målsætningen om ikke at ryk-
ke ned, efter det rykkede op sidste år. Det blev til 
2 nederlag i de første kampe, og en uafgjort i den 
sidste. I puljen var Næstved, som bliver tvangs-
nedrykket, da deres 3. div hold rykker ned i 4. 
div. Dette reddede vores 4. div. hold.

3. division: Vores 1. hold var oprykkere til 3. di-
vision. Alligevel var målsætningen at vinde pul-
jen, og dermed at skulle spille om oprykning til 
2. division. Holdet viste i år at bredden er blevet 
bedre, og niveauet generelt er blevet skarpere. 
I puljekampene var det tydeligt at se, at spillet 
ikke brød sammen under pres, og i de kampe 
hvor de bedste spillere ikke slog til, så gjorde de 

Klubmesterskaberne blev i år vundet af 
Anita Pedersen og Niclas Mathiesen
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andre. Det betød et ubesejret Sydsjællands hold 
sikrede sig 1. pladsen i puljen. Desværre havde 
holdet en off day mod et super hold fra Odense 
Eventyr i oprykningskampen, hvilket betyder at 
2021 også bliver i 3. div. Men vi ved nu, hvad der 
skal til for at bygge yderligere på vores niveau.

Generelt: Der var en plan for herreeliten om en 
del tiltag i 2020. Disse havde ikke de rette betin-
gelser i 2020 grundet COVID-19. 

Men det er en klar plan, at eliten skal fylde mere 
i klubben. I år har vi så småt taget hul på det-
te, ved at melde os til frivilligt arbejde. Dels en 
dag med banepleje i foråret, og dels ved at være 
værter for vores gæster på golfens dag og intro-
ducere dem for golf. 

Til næste år skal eliten være hjælpere på vores 
begynderhold. Andre tiltag er i støbeskeen, bl.a. 
en Elite/Am. Omdrejningspunktet er at give tilba-
ge til den klub som vi værdsætter, og samtidig 
at finde sponsorer, der kan dække nogle af de 
udgifter der er i forbindelse med at drive herre- 
eliten.

Turneringer
Golfåret 2020 blev også specielt for så vidt angår 
turneringer. Sæsonen kom sent i gang som følge 
af de restriktioner vi skulle efterleve både om-
kring afvikling af turneringer og i den forbindelse 
aflevering af scorekort elektronisk. 

Forsamlingsforbuddet i starten af sæsonen be-
tød at vores sociale turneringer med gunstart 
måtte laves om til løbende start uden en decide-
ret præmieoverrækkelse. Når alt det er nævnt så 
fik vi afholdt alle planlagte turneringer. Stor tak til 
Turneringsudvalget og alle deltagerne. 

Det lykkedes at afholde en af årets første elite-
turneringer med deltagere udefra. Det var U22 
rangliste turnering. Stor tak til Henrik Holm Han-
sen og Poul Mathiesen for afholdelse af denne 
turnering. Hen mod sommeren blev det enklere 
at spille turneringsgolf grundet ophævelse/lem-
pelse af restriktionerne, og vi fik afviklet klubme-
sterskaber på normal vis. 

Løvfaldsturneringen blev dog berørt at nye re-
striktioner. Det var kun muligt at spille selve 
turneringen, men desværre måtte den efterføl-
gende klubfest og fejring af klubmestre aflyses. 
Dejligt at så mange spillede turnering og tak til 
Anders i caféen for at lave en take away menu, 
så flere kunne feste hjemme.

Vi håber alle på et mere normalt 2021.

Bane/Hus
2020 har været et meget anderledes år. Da vi 
endelig fik lov til at åbne banen, startede vi med 
2 bolde. Efter lidt tid fik vi så lov til at gå ud i 4 
bolde. Der var restriktioner med hensyn til toilet-
besøg/hyppig rengøring og afspritning m. v. 

I maj meldte vores chefgreenkeeper sig syg, og 
det gav naturligt nok en del udfordringer, idet der 
jo så var færre til at passe banen. Der var dog 
brug for lidt ekstra hjælp, som vi fik fra Ole (tidli-
gere medarbejder), som kom og klippede greens 
og Torben Godskesen blev uddannet til at rive 
bunkere. 

Med de tilbagemeldinger vi har fået fra medlem-
merne, tør jeg godt sige at greenkeeperstaben 
har klaret opgaven fuldt ud tilfredsstillende. En 
stor tak til staben. 

 E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk

Ny Esbjergvej 7-9
4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

SYDSJÆLLANDS TØMMERHANDEL

 E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk

Ny Esbjergvej 7-9
4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

SYDSJÆLLANDS TØMMERHANDEL E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk

Ny Esbjergvej 7-9
4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

SYDSJÆLLANDS TØMMERHANDELMEDING
www.meding.dk 

BYGGEMARKED KANALVEJ 3 . 4700 NÆSTVED . Tlf. 55734545
TØMMERHANDEL FEMØVEJ 8 . 4700 NÆSTVED . Tlf. 55721478
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Den 20. september havde Bane/Hus Udvalget 
med nogle hjælpere sat sig for at ordne omkring 
bænke ved teesteder og efterså nogle områder 
ved hullerne 7, 8 og 11. Teestedet ved hul 2 blev 
jævnet og der blev lagt rullegræs på, så det vil 
stå flot og jævnt når sæson 2021 starter. En stor 
tak til dem som hjalp. Ingen nævnt - ingen glemt. 

Vi håber at COVID-19 situationen tillader, at vi til 
foråret kan afholde en stor hjælperdag, når ba-
nen skal gøres klar til den nye sæson. Der vil så 
blive mulighed for at mange flere kan byde ind 
og tilbyde at hjælpe. 

Til slut en tak til hele Bane/Hus Udvalget for godt 
og inspirerende samarbejde i det forløbne år.

Velgørende forening
Sent i efteråret har vi igangsat et projekt med det 
formål at få klubben godkendt som en ”Velgøren-
de forening”, hvilket gør at vi kan få refunderet 
købsmoms. For at komme i betragtning skal klub-
ben have donationer. I løbet af kort tid fik vi mere 
end 100 donationer. Tak for det.  

Kravet til donationer er nemlig at minimum 100 
personer indbetaler hver minimum kr. 200 i gave 
til klubben. 

Donationen kan trækkes fra på selvangivelsen, 
hvorfor det var nødvendigt at oplyse cpr.nr. Vi skal 
nu i gang med at ansøge om midler fra puljen.

Afslutning
Herfra skal der lyde en stor tak til alle medlem-
mer der aktivt deltager i klubbens aktiviteter: 
Dem der tager en tørn som frivillig. Dem der del-
tager i ”Hjælperdage”. Dem der passer blomster 
og bede. Dem der udfører håndværksarbejde. 
Dem der står for fraktionerne. Dem der arrange-
rer turneringer. Dem der tager sig at klubbens 
hold. Dem der tager sig af begyndere. Dem der 
tager sig af juniorerne. Tak til alle! Der skal også 
lyde en stor tak til klubbens sponsorer. Jeres bi-
drag er uvurderlig hjælp.

Tak til vores forpagtere, der er med til at sætte 
rammerne for et godt klubliv og for vores gæster. 

Tak til sekretariatet for vel udført job i året. Tak til 
greenkeeperne for hele sæsonen at kunne præ-
sentere en velholdt og flot bane. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde de man-
ge ”usynlige” timer der præsteres.

På Bestyrelsens vegne
Henrik Karlsen

Formand

Vi har Danmarks 
mest tilfredse 
kunder

Det fastslår den mest anerkendte under- 
søgelse af danske banker, EPSI 2020. 
 
Vil du også være tilfreds, så ring direkte 
til mig på telefon 30 32 84 14 eller via mail 
pst@sparkron.dk.

Per Stecher 

Erhvervskundechef 

for and
et år  

i traek
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Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020
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Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
note 2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

1 Indtægter 5.246.900 5.350.430 5.215.000 5.300.485
2 Baneudgifter -1.085.000 -1.150.728 -1.029.000 -955.476
3 Klubhusudgifter -586.500 -556.681 -611.500 -604.899
4 Administration og øvrige udgifter -493.000 -457.440 -471.000 -509.022

Bruttofortjeneste mv. 3.082.400 3.185.581 3.103.500 3.231.088
5 Personaleomkostninger -2.430.000 -2.509.341 -2.375.000 -2.532.907

Afskrivninger -236.000 -247.296 -248.000 -256.305

Overskud før finansielle poster 416.400 428.944 480.500 441.876
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Realkreditrenter -54.000 -54.981 -57.200 -103.747
Bankrenter -280.000 -289.814 -276.000 -276.916

ÅRETS RESULTAT 82.400 84.149 147.300 61.213
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SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

REGNSKAB REGNSKAB
30-09-2020 30-09-2019

AKTIVER
Grunde og bygninger 15.086.565 15.265.399
Tekniske anlæg og maskiner 380.829 449.290
Anlægsaktiver 15.467.394 15.714.689

Tilgodehavende kontingenter 216.624 358.674
Tilgodehavende greenfee og øvrige tilgodehavender 307.526 322.502
Tilgodehavende kreditkort 0 5.813
Periodeafgræsningsposter 0 3.750
Beholdning af frø, gødning og brændstof 35.000 65.000
Tilgodehavender 559.150 755.739

Likvide beholdninger 142.029 32.583

Omsætningsaktiver 701.179 788.322

AKTIVER I ALT 16.168.573 16.503.011

PASSIVER

6 Egenkapital 5.972.436 5.973.707

Prioritetsgæld 2.263.848 2.432.341
Erhvervslån 1.695.666 1.965.432
Næstved Kommune 2.000.000 2.000.000
Langfristede forpligtelser 5.959.514 6.397.773

Prioritetsgæld, kortfristet del 170.000 170.000
Erhvervslån kortfristet del 230.000 195.000
Erhvervskredit 1.999.106 2.364.818
Forudbetalte kontingenter 864.870 915.502
Leverandører af varer og tjenesteydelser 121.277 115.661

7 Anden gæld 851.370 370.549
Kortfristede gældsforpligtelser 4.236.623 4.131.530

Gældsforpligtelser i alt 10.196.137 10.529.303

PASSIVER I ALT 16.168.573 16.503.011

Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020
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SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

1 INDTÆGTER
Kontingentindtægter 3.838.000 3.886.624 3.825.000 3.935.220
Greenfee og golfcars 850.000 910.685 820.000 810.549
PR udvalg, sponsorer 295.000 266.306 275.000 222.992
Turneringsindtægter og fraktioner 70.000 121.747 70.000 77.366
Bagskabe 123.900 108.725 125.000 128.575
Forpagtning 40.000 25.714 30.000 30.000
Diverse 30.000 30.629 30.000 55.783
Bane 0 0 40.000 40.000
Indtægter i alt 5.246.900 5.350.430 5.215.000 5.300.485

2 BANEUDGIFTER
Vedligeholdelse, maskiner 260.000 264.922 210.000 216.887
Leasing, maskiner 310.000 278.981 289.000 243.429
Kurser, kontingenter og rejser 20.000 26.570 20.000 17.907
Forsikringer 25.000 26.726 25.000 26.233
Arbejdstøj 10.000 12.481 10.000 7.140
Vedligeholdelse, baneanlæg 100.000 155.133 100.000 114.236
Vedligeholdelse, vand 50.000 34.223 50.000 46.123
Frø, gødning 120.000 179.540 80.000 37.160
Vandafgift 80.000 79.051 80.000 80.818
Brændstof 110.000 93.101 165.000 165.543
Baneudgifter i alt 1.085.000 1.150.728 1.029.000 955.476

3 KLUBHUSUDGIFTER
Vagt 0 3.750 12.000 11.250
Vedligehold, køkken 30.000 33.518 30.000 63.832
Vedligehold, installationer 42.000 50.364 30.000 40.746
Vedligehold, bygninger og div. 40.000 40.080 40.000 64.377
Naturgas 105.000 90.314 125.000 78.232
El 140.000 105.660 140.000 129.554
Vand 45.000 51.481 45.000 24.411
Forsikring og falck 100.000 99.502 110.000 100.481
Ejendomsskatter 4.500 3.086 4.500 4.253
Renovation og rengøring 80.000 78.926 70.000 75.334
Kontingenter, KODA mv 0 0 5.000 12.429
Klubhusudgifter i alt 586.500 556.681 611.500 604.899
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ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATION OG ØVRIGE UDGIFTER
Kontingent DGU 125.000 122.756 125.000 126.245
Kontingent, øvrige 10.000 8.059 10.000 10.831
Mødeudgifter 10.000 9.145 10.000 20.902
Gaver o.l 5.000 7.420 5.000 1.622
PR udvalg 30.000 30.292 30.000 43.612
Golfcars 40.000 40.789 25.000 37.596
Turneringsudvalg og -udgifter 65.000 66.608 65.000 65.465
Begynder 10.000 4.000 10.000 7.137
Diverse udvalgsudgifter 5.000 2.375 5.000 5.760
Sporten, seniorer, veteraner og elite 30.000 8.116 27.000 23.405
Sporten, juniorer 10.000 9.654 10.000 7.960
Regionsgolf 5.000 4.139 5.000 4.200
Telefon, internet og mobil 35.000 36.803 35.000 35.543
Kontorartikler, porto og gebyrer 45.000 51.069 40.000 43.461
IT og Golfbox 75.000 66.446 85.000 85.806
Diverse omkostninger m moms 20.000 12.342 6.000 14.079
Diverse omkostninger u moms 0 0 5.000 2.196
Kreditkortomkostninger 3.000 3.453 3.000 2.983
Splitmoms -30.000 -26.026 -30.000 -29.781
Administration og øvrige udgifter i alt 493.000 457.440 471.000 509.022

5 PERSONALEOMKOSTNINGER
Klubben beskæftiger 6,5 årsværk samt 1 voksenelev.

6 EGENKAPITAL
Egenkapital primo 5.973.707 5.912.494
Kontingentnedskrivninger, tidligere år -85.420 0
Årets resultat 84.149 61.213

5.972.436 5.973.707

7 ANDEN GÆLD
Juniorfond 24.500 24.500
Skyldig løn og lønskatter* 461.162 73.281
Skyldig ATP og pension 19.022 27.457
Skyldig moms* 65.019 24.980
Feriepenge og feriepengeforpligtelse 281.667 220.331

851.370 370.549
*På grund af Corona er indført udskudte frister for betaling af lønskatter og moms
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30-09-2020
Pengestrømsopgørelse
Driftsresultat 84.149
Heraf afskrivninger 247.296
Driftsoverskud uden forskydninger 331.445

Forskydninger: 30-09-2019 30-09-2020
Realkredit (afdrag) 2.602.341 2.433.848 -168.493
Erhvervslån (afdrag) 2.160.432 1.925.666 -234.766
Kreditorer, periodisering kontingenter mv 1.401.712 1.837.517 435.805
Tilgodehavender 755.739 559.150 196.589
Driftsoverskud med forskydninger 560.580
Nedskrivning af debitorer på egenkapital -85.420
Køb og salg af materiel 0
Pengestrøm 475.160

Likvider 30-09-2019 30-09-2020
Likvider 32.583 142.029 109.446
Driftskredit -2.364.818 -1.999.106 365.712

475.158

Afvigelse i pengestrøm 2

Pengestrøm, budget 2020/2021
Årets resultat 82.400
+ heraf afskrivninger 236.000
Driftsoverskud uden forskydninger 318.400

Forskydninger: 30-09-2020 30-09-2021
Realkredit (afdrag) 2.433.848 2.263.848 -170.000
Erhvervslån (afdrag) 1.925.666 1.695.666 -230.000
Kreditorer, periodisering kontingenter mv 1.837.517 1.826.697 -10.820
Tilgodehavender 559.150 440.000 119.150
Driftsoverskud med forskydninger 26.730
Indkøbt materiel 0
Pengestrøm 26.730
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