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Barløseborg Golfklub - Beretning 2016
Indledning/overblik
Barløseborg Golfklub har i 2016 generelt set oplevet et godt og tilfredsstillende golf år, hvor vi har
registreret en mindre medlemsfremgang på netto 11 medlemmer. Samtidig er der sået mange frø til
tiltrækning af nye medlemskaber i det kommende år. Medlems- og gæstemålinger viser et fortsat
godt, aktivt og rart klubliv, som er en af klubbens vægtige målsætninger.
Klubbens økonomi har udviklet sig tilfredsstillende med et stigende overskud og en tilfredsstillende
egenkapital i forhold til klubbens aktuelle opgaver. Vores sportslige resultater i Danmarksserien og
regionsgolfen har ligeledes givet et positivt løft til klubbens og til elitens fremtidige udvikling.
Samtidig har klubben oplevet en stigende deltagelse i vores mange turneringer. Klubben har efter
en lidt ”svær fødsel” fået ny hjemmeside i 2016 og har indledt et nyt og godt modtaget
trænersamarbejde, som fortsætter i indeværende år. Tak til alle for jeres arbejde og engagement for
klubben.

Medlemmer – status og udviklingen
Barløseborg Golfklubs medlemsstatus pr. 31.12.2016 (efter udmeldelser pr. nytår) er netto øget med
11 medlemmer i forhold til samme tidspunkt året før. Udviklingen dækker over en stor tilgang af nye
medlemmer på 73 medlemmer og en tilsvarende stor afgang på 62 medlemmer. Lignende
”medlemsomsætning” ses i langt de fleste golfklubber landet over.
Medlemsudviklingen viser tillige en ”vandring” fra seniorer til 9-huls fleks medlemskaber. Denne
udvikling forventes dog ”genoprettet”, når vores mange nye 9-huls fleksere har spillet sig ned i
handicap og gerne vil spille på 18 huls banen. Vi registrerer samtidig en pæn tilgang af
ungdomsspillere og af prøvemedlemmer. Medlemsfordelingen er pr. 1. januar 2017 registreret
således:
Medlemskategori:
Seniorer (med fuldt medlemskab)
Fleks medlemskaber
Junior, ynglinge og studerende
Lang distance medlemmer
I alt
Prøvemedlemmer

2016
315
128
47
8
498

2015
(329)
(114)
( 38)
( 6)
(487)

11

( 7)

Bestyrelsen har igangsat flere nye initiativer til at øge medlemstilgangen, hvilket er omtalt nedenfor
under begynderudvalget.
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Økonomi
Klubbens regnskab for 2016 viser et resultat på 56 tkr., efter en henlæggelse til investeringer på 55
tkr., mod et budgetteret resultat på tkr. 59. Driftsresultatet overføres til klubbens egenkapital, der
herefter udgør 270 tkr. pr. 31.12.2016. Driftsresultatet fremkommer efter en mindre fremgang i de
samlede indtægter og med et lavere omkostningsforbrug. Bestyrelsen vurderer resultatet
tilfredsstillende.
Budgettet for 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i en svag stigende medlemstilgang netto,
hvilket medfører en relativ højere baneafgift i henhold til klubbens kontrakt med baneejer. Klubbens
omkostningsniveau budgetteres uændret.

Sekretariat
Sekretariatet og indskrivningen blev primo året samlet og fysisk flyttet til den nuværende placering
i Golfbanens servicebygning. Flytningen og indretningen blev foretaget med stor hjælp fra vores
egne medlemmer og fra klubbens sekretær. Klubbens sekretariat blev hermed åbnet op og kom
”tættere” på medlemmer og gæster i klubben.
Klubbens sekretariat har i øvrigt i årets løb ydet en stor indsat med klubbens administration,
markedsføring, kommunikation og koordineringen af de mange tiltag, som klub, udvalg og
bestyrelse har iværksat i årets løb – ikke mindst med formidlingen af vores nyhedsbreve og e-mails
om de mange aktiviteter, der er sket hen over året.
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Aftale med baneejer - Barløseborg Golfbane A/S
Bane/anlæg/greenkeepere
Barløseborg Golfbane blev igen i 2016 kåret til Fyns bedste golfbane af de mange gæstespillere, der
hvert år besøger klubben. Også klubbens egne medlemmer rater banen meget højt i de
medlemsmålinger, som DGU med jævne mellemrum foretager. Her scorer banen også i toppen af
vores benchmark. Denne kåring og disse målinger er både baneejer og klubbens bestyrelse rigtig
stolte af. Dette skyldes ikke mindst en flot og spændende bane, som greenkeepere og baneejer hele
året forsøger at passe og vedligeholde bedst muligt.
Vi oplever også et rigtig godt samarbejde med banens greenkeepere, der altid er imødekommende
og hilser banens medlemmer og gæster med en venlig bemærkning/hilsen. DGU’s analyser
indeholder tillige forslag til forbedringer af bane og anlæg, hvilket vi i bestyrelsen løbende drøfter
med banens ejer, hvor vi bl.a. i 2017 - i et konstruktivt samarbejde - arbejder for at skabe bedre
dræningsforhold og en mulig overdækning af nogle udslagspladser på drivingrange.

Restaurant
Baneejer har i 2016 selv stået for driften og servicen i restauranten, der igen er vendt tilbage til det
høje kvalitetsniveau, som vi har kendt tidligere. Restauranten er et meget stort aktiv for både banen
og for klubben, som vi alle skal værne om. Det er også en særdeles krævende opgave at skabe
tilstrækkelig omsætning og økonomi for restauranten til at kunne tilbyde åbningstider, der har
tilstrækkelig bredde og som kan tilfredsstille flest mulige.
Ann og Niels Haustrup har derfor besluttet at søge en forpagter til driften af restauranten i 2017,
hvilket vi i bestyrelsen naturligvis vil bakke mest muligt op om. I denne forbindelse er det væsentligt
at opfordre vores medlemmer til at benytte restauranten i et større omfang når sæsonen sætter ind
- også gerne til private sammenkomster og festligheder - således at vi alle kan fastholde en
bæredygtig restaurant, som også banens gæstespillere nyder at besøge.

Klublokaler
Klubbens lokaler har i årets løb primært omfattet flytningen af sekretariatet og
”undervisningslokalet”, som flere frivillige har bidraget og hjulpet med at omforandre og indrette.
Det er bestyrelsens indtryk, at flytningen af indskrivningen og en bedre tilknytning til sekretariatet er
modtaget godt i klubben. Bestyrelsen skylder en stor tak til alle jer, der altid beredvilligt stiller op,
når vi beder om en hjælpende hånd – også med disse nye lokaleindretninger.

Pro Golfshop
OJ Golf har meddelt klubben, at de ikke længere kan opretholde en rentabel golfbutik i Barløse og
derfor lukker butikken. Bestyrelsen vil derfor – sammen med baneejer - arbejde på at finde
alternativer til et udsalg af golfudstyr, således at vi fortsat har mulighed for at købe de golf produkter,
som vi benytter i dagligdagen. Vi vil samtidig gerne opfordre klubbens medlemmer til at komme
med gode ideer til hvordan vi bedst løser denne opgave eller skaber kontakter til golfspillere, som
har mod på at hjælpe med denne opgave.
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Træner samarbejde med Odense Eventyr Golfakademi
Klubben indledte i 2016 et nyt trænersamarbejde med Odense Eventyr Golfakademi, hvor trænerne,
Martin og Rolf gennem året har stået for den udbudte golftræning i Barløseborg Golfklub.
Det er bestyrelsens oplevelse, at dette samarbejde og trænernes engagement i trænings-lektionerne
har været særdeles godt og til fulde lever op til medlemmernes forventninger. Dette erfarer vi bl.a.
fra de tilbagemeldinger, som vi får individuelt og som vi læser af medlemmernes besvarelse af DGU’s
spørgeskemaer om klubbens træningstilbud.
Vi har derfor forlænget samarbejdet for den kommende sæson, hvor vi vil udbyde/programsætte
følgende træningstilbud:

Tirsdag:
15.30-16.30 Fællestræning for kaniner og nybegyndere
16.30-18.30 Junior
18.30-20.00 Prøvemedlemmer

Torsdag
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-19.00
19.00-20.00

Fællestræning for Senior, Pargolf, Tirsdagsdamer og Onsdagsherrer
Junior
Elite træning
Fællestræning for kaniner og nybegyndere

Søndag
09.00-11.00 Junior
11.00-12.00 Fællestræning for regionsgolf holdene

Eliteudvalget
Det har været et godt golf år for eliten - som i 2016 bestod af ca. 50 spiller og med hele 5 hold
tilmeldt til Danmarksturneringen.
På trods af det faktum at ca. 10% at klubbens medlemmer var inde over eliten - var der på tidspunkter
i løbet af året dog problemer med at stille hold - hvorfor der måtte hentes spiller uden for eliten og tak for hjælpen med dette. 2017 vil - set i lyset heraf - medføre den ændring, at der kun er tilmeldt
2 herre- og 1 damehold. Dette betyder en ændring omkring antal spillere i truppen og de ønsker og
krav, der vil blive stillet for at deltage i truppen.
Sportsligt har 2016 været et super år – Herrerne har spillet med om oprykning til 2 division og
Damerne var ligeledes i spil til oprykning. Begge kæmpestore og gode oplevelser for alle. Udvalget
er i det nye år og på baggrund af nævnte ændringer udvidet til også at omfatte Regionsgolf - så det
kommer til at bestå af Erik Christiansen, træner Martin Holm Larsson og Palle Dinesen.
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Vi vil igen i 2017 afholde ”Barløseborg Elite Open” - hvor vi har mulighed for at lave overskud som
er med til at finansiere afdelingen, så klubben næsten holdes omkostningsfri. Der arbejdes endvidere
på at lave en fælles spillerdragt som kan tilbydes alle i klubben.

Turneringsudvalget
Udvalget konstaterede efter sæsonen i 2015, at der generelt havde været en markant lavere
deltagelse i klubbens turneringer gennem de senere år. Derfor foretog turneringsudvalget følgende
ændringer for 2016, i samråd med bestyrelsen blev turneringsfee sat ned fra 125 kr. til 75 kr.
Der var kun obligatorisk spisning til turneringen Mexican Scramble Barbarcue. I forbindelse med
øvrige turneringer var der mulighed for at vælge spisning samtidig med tilmeldingen på golfbox.
Opsætningerne af turneringerne i Golfbox blev gjort bredere og mere informative. Der blev opsat en
veldefineret præmiepolitik, hvor hovedparten af turneringsfeen går til præmier.
Disse ændringer har - sammen med bestyrelsens bestræbelser på at skaffe sponsorer til
turneringerne - stoppet det drastiske fald i deltagelsen i klubbens turneringer. Samlet er der endda
en lille fremgang. (se statistik nedenfor)
Udvalget har for 2017 besluttet, at der i forbindelse med klubmesterskaberne i slagspil sideløbende
igen afvikles en stablefordturnering uden for mesterskaberne. Dette for at der er et tilbud til alle
medlemmer i den pågældende weekend. Klubben deltager igen i Synoptik Cup i 2017. De tre
tællende turneringer vil være: Åbningsturneringen, Slå et slag og Barløseborg Masters.
Turneringsudvalget har i 2016 haft tilgang af Charlotte Tang-Pedersen og Anne Marie Højvang
Christiansen og afgang af Birte Andersen. Stor tak til Birte for hendes indsats. Afslutningsvis opfordrer
Turneringsudvalget medlemmerne til at slutte op om klubbens turneringer og dermed være med til
at styrke fællesskabet og klubben som helhed.
Deltagerstatistik i klubbens turneringer
År
Turneringer
a.     Åbningsturneringen
b.     Slå et slag
c.     Mexican BBQ
d.     Barløseborg Masters
g.     Afslutningsturneringen
h.     Barløseborg Cup (løbende)
i.      Foursome Cup (løbende)
i alt

2013
antal
95
75
96
91
99
45
64
565

2014
antal
101
77
96
69
80
54
48
525

2015
antal
72
54
76
74
60
60
58
454

2016
antal
93
56
68
65
77
42
60
461

År
Klubmesterskaber slagspil
Herrer
Damer
Junior
Herre senior
Dame senior
i alt

2013
antal
17
11
4
30
0
62

2014
antal
19
10
3
11
0
43

2015
antal
15
9
0
14
0
38

2016
antal
12
6
0
19
8
45

0

28

14

0

Klubturnering stableford
uden for klubmesterskabene
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Juniorudvalget
2016 har været et spænende år for junior afdelingen. Vi har pt. 25 juniorer og har haft en fremgang
på 5 medlemmer i 2016.
Dette skyldes bl.a. at vi har tilbudt træning 3 gange om ugen, og at vores trænere møder velforberedt
op, hver gang. Samtidig er vores træning er for alle, uanset om man er 8 eller 15 år.
Vores store udfordring til træning er at få spillerne ud på banen for at spille, når der kun er 1 træner
til 8-12 junior pr. gang. Vi vil derfor gerne opfordre nogle ynglinge/voksne/seniorer til at gå en tur
på 9, eller 18 huls banen sammen med en junior eller to, så kontakt junior udvalget. Meld dig til
juniorudvalget eller møde op ved juniorernes træningstider.
En enkelt af vores junior, Emil Märcher Andersen, har markeret sig ved at nå helt til finalen i
Barløseborg cuppen, hvor han dog måtte se sig slået af John Jessen på hul 15. Rigtig flot af en junior
på 13 år.
Den helt store opgave for junior afdelingen i 2016 var vores sommerskole. Denne blev afholdt for
første gang i Barløseborg Golfklub. Golfskolen blev afholdt 5 dage hen over sommeren, og alle gange
var blev den velbesøgt, med helt op til 14 deltagere, pr. gang. Sommerskolen vil vi arbejde for at
stable på benene igen i 2017.
Udover golfskolen, afholder vi i 2017, en afdeling af Pro Golf Fyn Tour, og JDT junior Tour, hvor der
forventes 60-80 junior til hver turnering. I forbindelse med disse turneringer er der behov for
hjælpere som startere og til indrapportering af scores. Hvis der er der nogen der kunne tænke sig at
hjælpe med dette er i velkommen til at kontakte junior udvalget.

Regel- og handicapudvalget
Udvalget har taget stilling til de spørgsmål, der har været fremsat/efterspurgt vedrørende
golfreglerne i 2016 samt vurderet de forespørgsler om handicapregulering, der har været fremsat.
Udvalget har i 2016 forestået regelundervisning for 9 hold med i alt 57 nye prøvemedlemmer. Alle
bestod 
Som noget nyt i 2016 starter nybegyndere i HCP 72 i stedet for HCP 54. Det giver et par ekstra slag
pr. hul og dermed et større spilleglæde for de nye spillere.
I december forestod udvalgets medlemmer en velbesøgt regelaften. Der var stor spørgelyst og
tilfredshed med arrangementet.
Udvalget henleder opmærksom på at årsrevisionen 2016 er sket efter en ny og meget kompliceret
beregningsmetode – kort fortalt således:
Spillerens tællende runder for året omregnes af Golfbox’ computer til et handicapinterval, som
spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have scoret så mange
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stablefordpoint. Hvis spillerens handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet op
eller ned imod intervallet. Reguleringen sker med heltallene 1, 2 og 3.

Begynderudvalget
Begynderudvalget har i 2016 afviklet 9 begynderhold, hvor 57 nye prøvemedlemmer har fået
golfkørekort, og 47 har meldt sig som medlemmer i klubben. Vi har stadig noteret 10
prøvemedlemmer ved årsskiftet, som vi håber bliver medlemmer i klubben.
Planlægningen af begynderhold for 2017 er i fuld gang og forventes afviklet i hen over sæsonen på
samme måde som i 2016, hvor udvalgsformanden vil stå for tildelingen af kontaktpersoner til de
enkelte prøvemedlemmer.
Det er udvalgets oplevelse og anbefaling at alle prøvemedlemmer skal deltage i kaninturneringerne,
der jo er vores indslusningskanal til klubben og øvebakke for et bedre og vedvarende golfspil.
I 2017 vil udvalget stramme lidt op på forudsætninger for golfkørekortet, bl.a. skal gebyret for
prøvemedlemskab betales senest 3 uger efter start. Alle skal deltages i min. 3 kaninturneringer og
deltage i opfølgningsmødet samt svare på kontaktpersonens henvendelse. Vi ser frem til at møde
og hjælpe mange nye prøvemedlemmer i gang med golfspillet i 2017.
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Sponsorudvalget
Sponsorudvalget har i 2016 dels arbejdet med nytegning og forlængelse af udløbne sponsoraftaler
og dels re-designet vores sponsortilbud og sponsorsamarbejder, bl.a. med nye tilbud om individuelle
golfarrangementer og golfkørekort til sponsorernes kunder og medarbejdere.
Vi har tillige afviklet to sponsorturneringer med god deltagelse og engagement fra vores sponsorer
– ikke mindst også med gode ideer til udvikling af disse tilbud.
Sponsorudvalget vil derfor barsle med nye tiltag til udvikling af sponsorturneringerne i 2017, således
at vi kan forny og forøge deltagerantallet i disse turneringer – bl.a. med det formål at udvide
netværkene ved disse arrangementer.

Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget står bl.a. for klubbens interne og eksterne kommunikation og
markedsføring, hvor udviklingen og implementeringen af klubbens ny hjemmeside har fyldt meget i
2016. Det har været en svær ”fødsel” og implementeringen/teksterne/billederne mangler endnu et
stort eftersyn. Det er desværre en lidt tung proces, som vi håber, snart at kunne afslutte, således er
hjemmesiden opleves både aktuel, spændene og funktionsdygtig.
Vores eksterne markedsføring i 2016 har primært været begrænset til et annoncesamarbejde med
Folkebladet for Årup og omegn samt Fyens.dk samt enkelte ad hoc annonceringer kombineret med
såkaldte ”direct mails”, hvor vi har kontaktet foreninger, personaleorganisationer og virksomheder
direkte.
Klubbens interne kommunikation har primært centreret sig om vores nyhedsbrev der udkommer ca.
hver 14 dag samt en del direkte mails om klubben og ”klubberne i klubbens” aktiviteter og
turneringer. Det er vores oplevelse, at nyhedsbrevet og mailkommunikationen generelt har virket
tilfredsstillende.

Klubber i klubben
Seniorgolf
Seniorklubben har nu været etableret i tre år. Vi er i gennemsnit 26 – 30 damer og herrer på banen,
der spiller hver mandag med gunstart og mødetid senest kl. 08.40.
I 2016 var 39 tilmeldte medlemmer i alt og der spilles ca. 13 gange i foråret og det samme i efteråret.
Seniorklubben vægter det sociale klubliv meget højt og alle med HCP til den stor bane er meget
velkomne. Vi håber at flere vil tage imod vores invitation i 2017.

Tirsdagsdamer
Tirsdagsdamerne har løbende turnering forår og efterår, hvor vi spiller i 2 rækker, med 9 tællende
huller hver uge. Der har i 2016 været 25 deltagere i både forår og efterår, og vi byder gerne
velkommen til flere nye!
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Vinder af forår 2016:
Vinder af efterår 2016:

A-række: Gurli Andersen
A-række: Gurli Andersen

B-række: Bente Jensen
B-række: Bente Jensen

Bente Jensen blev også ”årets golfspiller”, hvilket udløser ens navn indgraveret på en smuk vandresølvpokal, tidligere doneret af Ann og Niels Haustrup. Vinderne kåres ved forårs- og
efterårsafslutningerne, med efterfølgende spisning og socialt samvær.
Derudover har tirsdagsdamerne indført en årlig golftur med overnatning. I 2016 gik turen til Varde
og Holsted golfbaner, med overnatning på Hovborg Kro. Alle deltagere var begejstrede for Kroen,
så vi har arrangeret en ny tur, hvor vi besøger 2 andre baner.

Onsdagsherrer
Onsdagsherrerne har i 2016 sammenlagt haft 52 tilmeldte deltagere, hvor der i gennemsnit har mødt
23-24 medlemmer pr. spilledag, hver onsdag i sæsonen. Der spilles om at blive ”årets golfer” efter et
pointsystem over hele sæsonen.
Tillykke til Torben Wolstrup, der blev ”årets golfer” i 2016 med flest opnåede point. Der var desuden
præmier til de 5 bedst placerede i henholdsvis A og B-rækken, som er de to rækker der spilles i.
Alle med HCP til at spille på den store bane er meget velkomne til at deltage i onsdagsherrernes
turneringer, hvor det sociale samvær om golfen også står højt på dagsordenen, bl.a. med både en
sommer- og efterårsafslutning med fælles spisning og præmieoverrækkelse m.v.

Kaninklubben
Kaninklubben kører rigtig godt, med god hjælp fra de frivillige. I 2016 var der i alt 152 deltagere,
deraf deltog 97 spillere minimum 3 gange, 39 spillere deltog minimum 10 gange og 7 spillere mere
end 20 gange i kaninturneringerne. Det er rigtig flot.
I 2017 vil kaninklubben øge mængden af præmier, bl.a. med præmier for 10 og 20 gange deltagelse.
Til kaninklubbens juleturnering var der i 2016 58 deltagere mod 43 i 2015. 16 af deltagerne var fra
de nye prøvehold 2016. Prøvemedlemmerne fra 2016, der stadig er i HCP +37, vil blive opfordret til
igen i 2017 at deltage i kaninturneringerne. Det er en rigtig god måde at blive indsluset i klubben
på.
Kaninklubben vil stadig sørge for at få ”de nye prøvemedlemmer/medlemmer” til at komme og
deltage i kaninturneringerne og få dem inkluderet i klubben.

Ægte- og Mixpar
Der har været 57 golfere tilmeldt til Ægte- og Mixpar i 2016, hvor der i gennemsnit har deltaget 1215 par pr. gang. Og der er plads til mange flere endnu, så alle interessere ægtepar, samlevende eller
blot et par m/k’er, der begge spiller golf, er meget velkomne torsdag eftermiddage ca. kl. 17,30, hvor
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vi spiller ni huller golf og hygger os sammen efter runden. Ægte- og Mixpar golf starter igen i april
2017, hvor det forud annonceres i klubben.
Der kan læses mere om de enkelte ”klubber i klubben” og bl.a. hvor du kan henvende dig for
tilmelding og yderligere information på Barløseborg Golfklubs hjemmeside: www.bbgolf.dk

G5 samarbejdet, Fynske Ordning og samarbejdet med Esbjerg
Golf Klub
G5 samarbejdet, Fynske Ordning og samarbejdet med Esbjerg Golfklub er alle rigtig gode tilbud til
vores medlemmer, som alle fortsætter i 2017 med samme struktur og priser for. G5 samarbejdet
giver vores fuldtidsmedlemmer mulighed for mod et lavt ekstrakontingent, at spille hele året på 4
andre fynske baner. Fynske Ordning og samarbejdet med Esbjerg Golfklub er begge tilbud om lavere
greenfee på alle fynske golfbaner og i Esbjerg Golfklub for fuldtidsmedlemmer.
I 2016 har knap 970 golfspillere benyttet sig af G5 samarbejdet, heraf 96 fra Barløseborg Golfklub,
og hvor der sammenlagt er spillet godt 9000 golfrunder på de 5 baner, der deltager i samarbejdet –
en lille stigning i forhold til året før.

DGU og samarbejdet med organisationen – repræsentantskabsog regionsmøder, kurser (Golfspilleren i centrum)
Bestyrelsen i Barløseborg Golfklub har deltaget i flere af DGUs repræsentantskabsmøder og
arrangementer og har stor glæde af den indsigt, som disse samarbejder og kurser giver os.
Samtidig hentes stor viden fra analyserne af de spørgeskemaer, som mange af vores medlemmer og
gæster beredvilligt svarer på i analysesystemet ”Golfspilleren i Centrum”. Stor tak til alle jer, der har
brugt tid på at svare, disse spørgeskemaer, hvor svarene bekræfter os i, at vi må langt de fleste
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områder er på rette vej, både med udviklingen af banen, restauranten, sekretariatet, klubbens trivsel
og kommunikation.

Sportslige resultater
Eliten - Danmarksturneringen
Resultater fra Barløseborg Golfklubs deltagelse i Danmarksturneringen 2016:
HERRER
3. Division Øst
Nr. 1 i puljespillet, tabte oprykningsspillet
Kvalifikationsrækken pulje 15
Nr. 2 i puljespillet
Kvalifikationsrækken pulje 16
Nr. 3 i puljespillet
DAMER
Kvalifikationsrækken pulje 16
Nr. 1 i puljespillet, tabte oprykningsspillet
Kvalifikationsrækken pulje 15
Nr. 3 i puljespillet

Regionsgolf
Resultater fra Barløseborg Golfklubs deltagelse i Regionsgolf 2016:
Regionsgolf A blev nr. 3
Regionsgolf B blev nr. 3
Regionsgolf C blev nr. 3
Regionsgolf D blev nr. 3
Regionsgolf Senior C-10 blev nr. 4
Regionsgolf Senior C-11 blev nr. 3
De mere sekundere placeringer for Regionsgolf A og B samt senior C kan nok forklares ved at eliten
havde mange hold med i 2016, hvilket også ”trak” på regionsgolferne.

Klubmestre 2016
Slagspil herrer:
Slagspil damer:
Slagspil Senior herrer:
Slagspil Senior damer:
Hulspil herrer:
Hulspil damer:

Jacob Dinesen
Mette Meyer
Jean Andersen
Helle Wolstrup
Jacob Dinesen
Mette Meyer
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”Hole in One” i 2016
D. 9 April 2016
D. 6 Maj 2016
D. 4 Juni 2016
D. 18 Juni 2016
D. 30 juni 2016

Søren F. Nielsen, Barløseborg Golfklub
Ronald Hansen, Odense Eventyr Golfklub
Steen Jensen, Barløseborg Golklub
René Jørgensen, Simons' Golfklub
Allan Christensen

Hul 1
Hul 1
Hul 13
Hul 16

Forventninger til fremtiden – udvikling af klubben
Det igangsatte gode arbejde med Golfens Dag, Spil med Dag og direkte kontakter til forenings- og
organisationslivet i vores område med henblik på tiltrækning af nye medlemmer vil blive fortsat og
udviklet i 2017, hvor modtagelsen og implementeringen af nye medlemmer i klubben fortsat vil være
i fokus. Der er vores langsigtede mål at øge medlemsbestanden med 150-200 flere medlemskaber.
Udbygningen af vores ungdomsafdelinger med flere junior- og ynglingespillere står ligeledes højt
på dagsorden, hvor vi især vil forsøge at udbrede kendskabet og udøvelsen af golfspillet i skolernes
idrætsundervisning ved mere direkte tilbud til kommunens og egnens mange skoler.
Det er samtidig væsentligt for bestyrelsen og klubben, at vi fastholder det gode og sociale liv i
klubben, der jo primært også udvikles på ”hul 19” eller i restauranten, som vi alle må arbejde på at
fastholde og udvikle.
Bestyrelsen vil endvidere arbejde med og udvikler klubbens økonomi og kapital til nye tiltag, når
vores kontrakt med baneejer skal genforhandles, og således at vi fastholder og udvikler banens status
som den bedste bane på Fyn. Konkret vil vi gerne arbejde for at dræningsforholdene forbedres og
at der investeres i en overdækning af nogle udslagspladser på Driving Rangen.
Vi vil derfor i vores budgetlægning tage højde for, at der i de kommende år kan blive behov for
klubbens deltagelse i forbedringer og støtte til større investeringer i bane og anlæg.

Tak
Bestyrelsen vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere – baneejer, restaurant, golfshop, sponsorer,
greenkeepere, trænere, udvalgsmedlemmer og mange frivillige hjælpere for et rigtig godt og
gedigent samarbejde i 2016.
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Vi vil arbejde for at 2017 også skal blive rigtig godt golf år i Barløseborg Golfklub til gavn og glæde
for alle, der har viet golfspillet ”livslang kærlighed”. Og vi ved, at dette kun lykkes, hvis vi alle arbejder
sammen og med det samme mål for øje.
Også stor tak til sekretariatet og Mette Meyer for hendes store indsats, viden og indsigt i golfsporten,
som vi alle har nydt godt af.
Endelig en stor tak til alle medlemmer - nye og ”gamle” - for jeres tillid og opbakning til bestyrelsen
og til vores arbejde.
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Årsregnskab 2016
Resultatopgørelse for 2016
2015
t.kr.

Indskud
Kontingenter
Aktivitetstilskud

0
2.451.977
6.494 2.458.471

2.363

Afgift og øvrige baneomkostninger
DGU-kontingent

1.789.345
75.722 1.865.067

1.819

Indskud og kontingenter m.v., netto

593.405

544

Sponsorindtægter, netto
Indtægter ved turneringer og arrangementer, netto

210.369
2.494

233
16

Indtægter i alt, netto

806.267

793

Administration og personale:
Lønninger
Øvrige personaleomkostninger
it-support og databehandling
Telefon, porto og gebyrer
Kontorartikler, formularer og tryksager
Småanskaffelser, it- og kontorudstyr samt
reparation
Medlemsomkostninger
Mødeomkostninger, generalforsamling og
bestyrelse
Omkostninger vedrørende elite
Markedsføring
Hjemmeside og nyhedsbrev
Omkostninger i alt

479.800
11.683
61.488
7.616
9.911
33.692

Resultat før finansiering
Finansieringsindtægter
Finansieringsomkostninger

Resultat før henlæggelser
Henlæggelse til baneforbedringer

Årets resultat

0
0

562
16
38
5
10
604.189
37.563

8
28

14.660
6.000
31.148
1.302
694.861

13
6
36
29
751

111.406
0

42
0
0

111.406
55.000

42
0

56.406

42
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Balance pr. 31. december 2016
2015
t.kr.

Aktiver
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Indestående i Vestfyns Bank
Kassebeholdning

30.607
12.480
423.182
2.708

23
13
312
3

Aktiver i alt

468.977

351

Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital, ultimo
Henlæggelse til baneforbedringer
Henlæggelser i alt
Skyldig A-skat m.v.
Skyldige feriepenge
Skyldige omkostninger
Juniorkonto
Gæld i alt

214.149
56.406
270.556
55.000
55.000
9.883
52.777
58.082
22.679
143.421

172
42
214
0
0
19
64
30
24
137

Passiver i alt

468.977

351

Passiver

BESTYRELSENS PÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Barløseborg
Golfklub.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.
Barløse, den 14. februar 2017
Arne Jakobsen
Formand
Palle Dinesen

Jørgen Pettersson
Næstformand
Erik Christiansen

Gitte Stentebjerg
Kasserer

Gurli Andersen

Susanne Nielsen

REVISIONSPÅTEGNING
Jeg har revideret ovenstående årsregnskab, som jeg har fundet i overensstemmelse med
klubbens bogholderi.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Barløse, den 14. februar 2017
Richard Andersen
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Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere
Barløseborg Golfklub vil gerne sige tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere for et godt
samarbejde i 2016 og vi ser frem til det samme i 2017.

OJ GOLF
Fyens Drive-in Center
Totalbanken
AUDI Odense
GJ Coatin
JT Trading
Tandlæge Ebbe Kurtmann
FrontLines
NGF Nature Energy
Nykredit
Home
Expert Assens
Birkholm VVS
Fayard
Tæppeladen
Energi Fyn
P Christensen
Tee Time Café & Restaurant
Enevoldsen Tømrer & Snedker
Assens Murer- og
Entrepenørforretning

Deslers Bogtryk
Fynske Bank
Mad med mere
SparePart
Bryggeriet Vestfyn
Ulskov A/S
Ovethi
Nybolig v/Henrik Dyhr
Fyns Erhvervsrevision
L.J. Ejendomme Assens A/S
GF Forsikring
Flemløse sparekasse
Folkebladet
Vestmark A/S
Minilak
DK Beton
Harndrup Brugs
Barløseborg Golfbane A/S
Gelsted Motorkompagni I/S
Aarup Entreprenørforretning
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