Velkommen til Barløseborg Golfklubs
generalforsamling 2021

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.
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4.
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6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår advokat Frantz Dolberg.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Dagsorden
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Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Bestyrelsens beretning
2020 i overskrifter:
 Et spændende og anderledes år - med køb af baneanlæg og med Covid 19 - der
sluttede godt.
 Vækst i antal medlemmer - en nettotilgang på 23 - (Brutto 79).
 Medlemsrekrutteringen fik høj prioritet – og med større interesse.
 Flere gæstespillere i 2020.
 Vores klubliv - har det godt - og medlemsplejen skal fortsat være et kerneområde.
 Acceptabel driftsresultat og en tilfredsstillende økonomi for fremtiden.
 Lidt lavere tilslutning til vores turneringer (skyldes bl.a. Covid 19)
 Mange ny medarbejdere i klubben efter banekøb, bl. a. ny golfmanager og ny
chefgreenkeeper, greenkeepere, trænere m.fl.
 Trænersamarbejdet med Odense Eventyr Akademi fortsætter sammen med Sten og
Kim.
 Ny forpagter/restauratør i Cafe Tee Time – Daniel Gouvia.
 Ny selvbetjening af Buggies, greenfeebilletter via Golfmore, samarbejde med
golfhæftet.
 Rimelige sportslige resultater.
 Ajourført strategi, mange frivillige gode kræfter, G5 blev til G6, nye handicapregler
fra nytår.

Bestyrelsens beretning
Medlemmer:
2020 2019 2018 2017
 Medlemskategori:
 Seniorer (med fuldt medlemskab) 321 (306) (298) (305)
 Fleks medlemskaber
101 (106) (132) (129)
35 ( 30) ( 37) ( 35
 Junior, ynglinge og studerende
17 (__9) ( 9) ( 8)
 Lang distance medlemmer
 I alt

474

(451) (476) (477)

Bestyrelsens beretning
Medlemmernes vurdering af serviceområder – 2020:









BB golfklubs medlemmer:
Banen
Klubliv
Restaurant
Træningsfaciliteter
Træning
Ledelse og information
Priser og produkter

* Benchmark: Hele landet

2020
78
87
72
79
87
86
85

2019
83
89
88
88
87
88
87

BenchÆndr.: mark 2020:*
-5
79
-2
93
-16
75
-9
78
0
89
-2
85
-2
91

Bestyrelsens beretning
Økonomi
 Klubbens regnskab for 2020 viser et resultat på 50 tkr. efter
banekøb med større indtægter og omkostninger end
budgetteret.
 Egenkapitalen udgør ultimo året 815 tkr. på balance på 10.997
tkr.
 En tilfredsstillende økonomi set i forhold til aktiviteter og
baneejerskab.
 Vi forventer flere medlemmer, uændret antal gæstespillere og
dermed lidt højere indtægter samt øgede løn- og
baneomkostninger samt alm. prisstigninger i øvrige udgifter.
 Bestyrelsen foreslår en justering af kontingenterne med
baggrund i almindelige prisstigninger.

Bestyrelsens beretning
Bane, Frivillige, Restaurant og Træning.
 Banen er i vintermånederne udfordret af regn og meget vand flere steder. Vi
skal have kigget på muligheder for dræning m.v., når vores økonomi tillader.
Heldigvis har vi kun haft få lukkedage.
 Her i foråret er opsat nye skilte med baneguides på alle huller på 18 hulsbanen.
Dette blev muligt med et stort og pænt sponsorat af Dennis Pennerup. Stor tak
til Dennis for dette flotte samarbejde. Baneudviklingen drøftes løbende med
chefgreenkeeperen, og hvor mange frivillige kræfter hjælper godt til, bl.a. med
belægning ved restaurantens nordgavl. Opretning og udbedring af stier,
beskæring af hasselbuske, rengøring af bagrum, tømning af affaldsspande samt
mange andre stor og små opgaver. Tusind tak til alle vores frivillige kræfter. se.
 Cafe Tee Time har fået ny forpagter med Daniel Gouvia, der bl.a. annoncerer
mere med værelsesudlejning og salg af greenfee. Restauranten er og bliver en
vigtigt del af golfspillet og klubben.
 Sekretariatet har fået ny besætning med Kim Kristiansen i spidsen som
golfmanager
 Trænersamarbejdet med Golfakademiet Odense Eventyr fortsætter med den
tilføjelse at Kim og Sten har overtaget bl.a. junior- og medlemstræningen.
 Ny handicapregler er trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Frivillighedskonceptet
 Tak til alle vores frivillige
 Tak for jeres flotte bidrag

til at gøre klubben
bedre.
 Det er “guld” værd.

Bestyrelsens beretning
 Eliteudvalget fortsætter med Anne Marie Højvang som

udvalgsformand i 2021 - 3 hold er tilmeldt i
Danmarksturneringen, heraf et såkaldt lukket hold.
 Turneringsudvalget – har også i 2021 mange kendte og et par
nye turneringer på bedding. Nyt er bl.a. ”Fyn Tour” her i
foråret og en 9 huls turnering i eftersommeren.
 Juniorudvalget ledes p.t. af Kim og søger nye kræfter.
Sommerferiegolf gentages med en 3 dages arrangement i uge
27.
 Regel- og handicapudvalget står fortsat for regeluddannelsen
af vores forhåbentlig mange nye prøvehold. Endvidere svarer
man gerne på regelspørgsmål og klarer eventuelle regeltvister.
I 2019 fik vi et nyt regelsæt, som der er grundigt informeret
om her i 2021 har vi fået et nyt handicapsystem, som vi alle
skal lære at bruge og forholde os til.

Bestyrelsens beretning
 Begynderudvalget har gennemført 6 almindelige prøvehold og 4

weekendkurser i 2020 og uddannet mange nye golfspillere. Dette
har sammen med øvrige indmeldte medført cirka 80 nye
medlemmer.
 Sponsorudvalget har genforhandlet en lang række kontrakter og
også skaffet flere nye sponsorer til klubben. Vores
sponsorarrangementer er velbesøgte, hvor der skabes gode
relationer.
 Kommunikationsudvalget står for nyhedsbreve, annonceringer,
hjemmeside og facebook m.v. med mere synlighed for øje. Der
arbejdes for tiden med en mere tidssvarende og brugervenlig
hjemmeside, der samtidig gør adgangen til brug af de social medier
lettere.
 Klubber i Klubben: Seniorgolf, Tirsdagsdamer, Onsdagsherrer,
Pargolf, Kaninturneringer, Fredagsgolf m.fl. fortsætter alle i god
gænge. Kaninturneringer med så stor succes, at der nu benyttes to
ugedage.

Bestyrelsens beretning
Klubmestre i 2020:








Herrer slagspil: Kasper Andersen – runner up: Thomas Borg
Herrer hulspil: Lars Lund-Christoffersen - runner up Thomas Borg
Dame slagspil: Marianne T. Hogrefe – runner up: Lone Hindsgaul Madsen
Dame hulspil: Sofie Harboe Warbrick - runner up: Marianne T. Hogrefe
Herrer Senior slagspil: Kim Sørensen - runner up: Jacob Høst
Dame Senior slagspil: Helle Wolstrup – runner up: Randi Jørgensen
Herrer Veteran slagspil: Niels Haustrup – runner up Edi Frederiksen

Bestyrelsens beretning
Hole in One i 2020:
D. 17.03 - Kenneth Hüttel, Barløseborg Golfklub, på hul 6.
D. 03.05 - Marianne Thorslund Hogrefe, Barløseborg Golfklub, på hul 13
D. 05.06 - Claes Peter Bruun, på hul 1
D. 07.07 - Anders Bærholm, Barløseborg Golfklub,på hul 16
D. 29.07 - Arne Jakobsen, Barløseborg Golfklub, på hul 1
D. 14.08 - Hanne Egdal, Barløseborg Golfklub, på hul 18
D. 05.12 - Randi Jørgensen, Barløseborg Golfklub, på hul 13

Kim deler gerne mere whisky og gin ud i 2021!

Bestyrelsens beretning
Hovedopgaver i 2021
 Implementering af baneovertagelsen og ny organisation, .
 Indarbejdelse af ny forpagter i Restauranten.
 Udvikling af baneanlæg, evaluering af maskinpark, skiltning,
hjemmeside/markedsføringsstrategi + lang ønskeliste til anlæg
m.v.
 Bestyrelsens strategiplan – 6 strategiområder:
 Medlemshvervning
 Medlemspleje og -fastholdelse
 Sponsorarbejde
 Markedsføring af klub overfor gæster og gæstespillere m.v.
 Bestyrelsens organisering
 Frivillighedsarbejde

Projekt Toiletbygning
 Status:
 Byggebudget 320.000 kr.
 Håndværkersponsorater og eget arbejde 60.000 kr.
 Byggeansøgning indsendt
 130.000 kr. bevilget fra Fonden for Fynske Bank
 50.000 kr. bevilget fra Grete og Sigurd Pedersens Fond
 80.000 kr. ??? (måske DIF/DGI foreningspulje)

Bestyrelsens beretning
Fokusområder i 2021
 Øget medlemstilgang - rekrutteringsudvalg - bruttomål er 80-100
nye medlemmer (netto ca. 30-40)
 Forsætte rekrutteringsindsatserne fra 2020 med forskellige
arbejdsgrupper m.v.
 Eliteudvalget med 3 hold i Danmarksturneringen og ”BB Elite Open”
 Fokus på revitalisering af juniorarbejdet.
 Regionsgolf – 7 hold er tilmeldt i 2021. Hvor mange hold i 2022?
 Fokus på ”det gode klubliv” og det sociale sammenhold. Nye tiltag /
tuneringsformer – også med fokus på nye/nyere medlemmer.
 Banevedligeholdelse og –udvikling (Frivillige
arbejdsindsatser/medhjælperdag/ toiletbygning).
 Fokus på klubbens langsigtede økonomi og konsolidering.

Ny skilte/bænke på banen i 2021

Bestyrelsens beretning
Tak til:
 Klubbens sponsorer og samarbejdspartnere – et stort aktiv for
klubben.
 Vores trænere Sten, Martin og Yannick
 Ann og Niels Haustrup.
 Banens chefgreenkeeper, greenkeepere og restaurantens forpagter
og medarbejdere.
 Udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd.
 Vores mange frivillige hjælpere
 Sekretariatet og vores dygtige golfmanager
 Alle vores medlemmer og gæster.
 Bestyrelseskolleger for godt samarbejde.
Tak for Jeres opmærksomhed.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Resultatopgørelse for 2020
Resultatopgørelse for 2020
Note

2020

2020

2019

Proforma budget *)
1000 kr.
Indtægter
Kontingenter og indskud
Greenfee og G5
Skabs- og buggyleje m.m.
Sponsorater
Arrangementer
Offentlige tilskud
Restaurant

2.446.166
699.663
94.445
175.497
24.859
41.550
34.863

2.420
508
35
250
45
22
48

2.358.961
0
2.957
224.940
42.116
19.301
0

Indtægter i alt

3.517.042

3.328

2.648.276

Resultatopgørelse for 2020, fortsat
2020

2020

2019

1.267.108
171.994
256.665
80.768
853.695
176.043
183.544
50.976
3.040.793

1.180
158
268
65
854
219
182
81
3.007

453.103
45.850
0
0
1.675.515
148.213
66.531
0
2.389.212

328.297

100

0

147.952

221

259.063

Finansieringudgifter

98.247

146

-3.300

Årets resultat

49.705

75

262.363

Udgifter
Personaleomkostninger
Ejendommenes drift
Maskinparkens drift
Materialer til banen
Baneleje
Administrationsomkostninger
Markedsføring og medlemspleje
Afskrivninger
Udgifter i alt
Engangsomkostninger
Resultat før finansiering

1
2
3
4
5
6

7

*) Proformabudgettet er en tilnærmet sammenskrivning af 1. halvårs realiserede driftsposter med tillæg af
2. halvårs budget (½ års budget med banekøb).

Balance pr. 31 december 2020
Aktiver
Note

Baneanlæg
Bygninger
Maskinpark
Anlægsaktiver

8

2020

2019

8.000.000
2.156.000
86.800
10.242.800

0
0
0
0

Varebeholdninger
Tilgodehavender hos
medlemmer og sponsorer
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

39.596

0

14.163
29.913
50.381
134.053

540
14.337
0
14.877

Likvide midler

619.856

888.856

Omsætningsaktiver

753.909

903.733

10.996.709

903.733

Aktiver i alt

Balance pr. 31 december 2020
Passiver
Note

2020

2019

638.055
127.500
49.705
815.260

375.692
0
262.363
638.055

0
0

127.500
127.500

9.389.345
9.389.345

0
0

303.595
44.376
22.000
422.133
792.104

0
0
0
138.178
138.178

Gældsforpligtelser i alt

10.181.449

138.178

Passiver i alt

10.996.709

903.733

Egenkapital 1. januar
Overført fra henlæggelser
Årets resultat
Egenkapital 31. december
Henlæggelse til baneforbedringer m.m.
Henlæggelser i alt
Prioritetsgæld m.m.
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører
Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

9

10

Dagsorden
1.
2.
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5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Budget 2021
Driftsbudget
Note
Kontingenter
Afregnet til DGU
Greenfee & arrangementer
G6
Udlejning golfvogne
Udlejning skabe
Forpagtning restaurant
Øvrige indtægter
Sponsorindtægter
Tilskud kommunen
Turneringer
INDTÆGTER I ALT

År 2021
2.600.000
-90.000
1.000.000
120.000
50.000
50.000
48.000
45.000
250.000
25.000
50.000
4.148.000

Budget 2021
Udgifter:
Personale
Maskinpark og leasing
Golfbaneudgifter
Ejendomme
Administration
Andre driftsudg.
UDGIFTER I ALT
Afskrivning maskiner
Afskrivning inventar
Afskrivning bygninger
AFSKRIVNINGER I ALT

Note

År 2021
1
2
3
4
5
6

-2.021.575
-604.000
-153.500
-317.000
-354.000
-20.000
-3.470.075
-12.500
0
-185.000
-197.500

RESULTAT FØR FINANSIERING

480.425

Finansielle omkostninger

-254.855

RESULTAT

225.570

Kontingentsats 2020
MEDLEMSKATEGORI: Fuldtids medlemskaber
– fuld ret til spil på banen
1. Aktive juniorer - fra 13 år til og med det kalenderår, man fylder 18 år
eller juniorer med banetilladelse

Aktuelt
Kont. årligt

Nyt
Kont. årligt

1.790,- kr.

1.790,- kr.

990,- kr.

990,- kr.

2. Aktive ynglinge - til og med det kalenderår, man fylder 25 år
3. Aktive studerende - er fyldt 25 år, studerende og SU berettiget

2.680,- kr.
3.380,- kr.

kr. 2.680,00

4. Aktive seniorer - over 25 år

6.760,- kr.

kr. 6.860,00

5. Langdistance medlemmer

3.010,- kr.

kr. 3.110,00

4.080,- kr.
4.980,- kr.
1.560,- kr.
600,- kr.
500,- kr.

kr. 4.180,00
kr. 5.080,00
kr. 1.660,00
kr. 600,00
kr. 500,00

1a. Aktive juniorer - til og med det kalenderår, man fylder 12 år eller
juniorer uden banetilladelse

kr. 3.380,00

MEDLEMSKATEGORI: Fleksible medlemskaber
– begrænset spilleret på banen
6. 9 huls medlemskab - ret til spil på 9-huls banen alle dage
7. Hverdags medlemskab - ret til spil på alle hverdage på alle baner
8. Flex medlemskab - ret til spil mod betaling af greenfee på alle baner
9. Passiv
10. Prøvemedlemmer - fastsættes af bestyrelsen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

”Barløseborg Golfklubs venner”
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag om etablering af et udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs
venner” - der har til formål at hjælpe klubben med finansiering af
anlægs- og inventaranskaffelser ved indsamling af midler hertil og
deltagelse i beslutningen om midlernes anvendelse.
Ved modtagelse af gavebidrag på min. 200 kr. pr. person/firma og fra
mindst 100 bidragsydere, kan der opnås skattefradragsret for
bidragsyder. (En ordning som mange golfklubber anvender).

Ønskeliste












Boldmaskine/boldvasker.
Udslagsmåtter.
Toiletbygning.
Vaskemaskine restaurant.
Udskiftning af/supplering af terrassemøbler.
Renovering af hovedbygning (maling udvendig/indvendig)
Storskærm til undervisningslokale
Affaldssortering (spande til flasker/dåser)
Boldvaskere på banen (flere)
Ny skiltning 9 huls bane/vejvisere
Etc. Etc.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg til bestyrelsen er:
 Lotte Pennerup, modtager genvalg
 Kurt Hansen, modtager ikke genvalg
 Susanne Nielsen (afgår uden for tur)
Bestyrelsen anbefaler genvalg af
Lotte Pennerup.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Anders Busse Rasmussen, 43 år
Kim O. Jensen, 56 år.
Valg af 2 suppleanter:
Bestyrelsen foreslå ny/genvalg af:
 Kirsten Falkesgaard Nielsen
 Kenneth Hüttel.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et

udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der har til
formål at indsamle midler til inventaranskaffelser til forbedringer
i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Valg af revisor og revisor-suppleant.
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Richard Andersen som revisor
 Bestyrelsen foreslår valg af xxx som revisor suppleant.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af
medlemskontingenter og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om etablering af et
udvalg/afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” – der
har til formål at indsamle midler til inventaranskaffelser
til forbedringer i klubben.

Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget!
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor-suppleant.
9. Eventuelt.
6.

