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Barløseborg Golfklub 2021
Kontaktinformationer:
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47, Barløse
5610 Assens
CVR nr.: 29 50 79 29
Telefon: 6479 1224

Bestyrelse:
Arne Jakobsen, formand
Børge Jensen, næstformand
Lotte Pennerup, kasserer
Anne Marie Højvang Christiansen, Sportsudvalg
Kim O. Jensen, Begynderudvalg
Ove Jensen, Rekrutteringsudvalg
Anders Busse Rasmussen, Juniorudvalg

Sekretariat:
Kim Kristiansen, golfmanager

Trænere:
Martin Holm/ Yannick Araujo Larsen, OEG
Sten B. Lund

Udvalgsformænd:
Turneringsudvalg: Torben Wolstrup
Regel- og Handicapudvalg: Torben Wolstrup
Baneudvalg: Erik Christiansen
Seniorklubben: Poul Erik Skælbæk
Herreklubben: Benny Andersen
Dameklubben: Kirsten Karlshøj
Kaninklubben: Gurli Andersen
Mix- og pargolf: Kurt og Susanne Nielsen
Sponsorudvalg: Arne Jakobsen
Kommunikationsudvalg: Arne Jakobsen

Revisor:
Richard Andersen

Bank:
Fynske Bank, Assens
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Beretning 2021 for Barløseborg Golfklub
Indledning
2021 blev det første hele år med Barløseborg Golfklub
som baneejer. Et godt, udviklende og tilfredsstillende
år, der samtidig blev påvirket af Corona pandemien.
Hen over sæsonen oplevedes en øget interesse for
golfspillet og for prøvemedlemsskaber, hvilket førte
til flere medlemmer i klubben og flere gæstespillere
på baneanlægget. Klubbens ejerskab og nye medarbejdere - både i sekretariatet og på golfbanen - gav
samtidig anledning til en påbegyndt udvikling af
baneanlæg og bygninger samt en række fornyelser.
Et arbejde, som bestyrelsen håber og forventer kan
fortsætte i de kommende år.
Vejret er fortsat afgørende for golfsporten – og
heldigvis blev der mange gode solskinstimer med
gode golfoplevelser på banerne i Barløse. Klubbens
greenkeeperkorps har passet baneanlæggene fint,
og den igangsatte udvikling af greens og fairways
er lykkedes godt med bedre og hurtigere greens til
følge. Et arbejde, der også vil fortsætte i de kommende
år. Turneringsafviklingen har ligeledes været tilfredsstillende, dog med lidt færre deltagere end tidligere
set. Danmarksturneringen blev gennemført med stor
succes for klubbens 3 deltagende hold, hvoraf de to
herrehold begge rykkede op i hhv. 4. og 5. division og
dameholdet sluttede på en fin 2. plads i deres række.
Klubbens økonomiske resultat viser for året et godt
og tilfredsstillende resultat med en tilfredsstillende
udvikling i egenkapitalen og hvor der samtidig er
blevet plads til flere nyinvesteringer – både på anlæg
og på det administrative område. Restaurantdriften,
der indledningsvist var påvirket af coronarestriktionerne blev med dette års bortforpagtning ikke nogen succes og levede ikke op til vores forventninger.
Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at finde nye

løsninger for driften heraf med bestyreransættelse
eller en ny bortforpagtning. Vi håber og forventer at
kunne præsentere en mere holdbar og længere sigtet
løsning, inden golfsæsonen starter i 2022.
Igen i år har mange frivillige kræfter hjulpet til i
klubben med bestyrelses- og udvalgsarbejde og
en lang række ad hoc vedligeholdelses- og forbedringsopgaver på baneanlæggene bl.a. med
beskæringer, grøfteoprensninger, bunkers, græsklipning og boldopsamling, have- og terrassepasning,
med belægning og nye fliser ved køkkenindgangen.
Flere nye stier er fornyet samt mange andre gøremål.
Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle frivillige hjælpere i klubben og til de anonyme og
private sponsorer, der har bidraget hertil.
Regionsgolfen gav igen i år gode kampe i de indledende runder og med et enkelt hold, som gik
videre. Vi håber at mange medlemmer fortsat vil tilmelde sig disse turneringer, som både medførte spil
på fremmede baner og hjemmebanen og med godt
socialt kammeratskab.
Klubbens gode samarbejdspartnere og sponsorer
er store aktiver for Barløseborg Golfklub. Disse gode
relationer er af kæmpestor betydning for klubben og
medfører et godt fundament for den fremtidige drift
og udvikling. Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak
til alle samarbejdspartnere for gode og betydende
relationer i 2021. Vi ser frem til, at relationerne og de
gode takter må fortsætte og udvikles yderligere i det
kommende år.
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Medlemmer – status og udviklingen

Økonomi

I Barløseborg Golfklub har vi i 2021 budt velkommen til mange nye medlemmer og nye golfspillere.
Desværre har vi også sagt farvel til en del tidligere nu
udmeldte medlemmer, især i det sidste kvartal af året.
Pr. 1. januar 2022 (efter udmeldelser pr. nytår) viser
vores medlemsdatabase en nettotilgang på 7 medlemmer i forhold til samme tidspunkt året før. Udviklingen dækker over en nettotilgang på 9 fuldtidsmedlemskaber og 5 fleks medlemskaber, mens junior- og
ynglingespillere samt langdistancemedlemmer viser
et fald på henholdsvis 2 og 5. Vi har i årets løb budt
velkommen til 107 nye medlemmer og taget afsked
med 100 medlemmer. Medlemsudviklingen er forventeligt lidt mindre end på landsplan, der igen i år
har sat nye rekorder.

Klubbens regnskab for 2021 viser et godt og tilfredsstillende overskud på 356,8 tkr., der henlægges til
egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 1.172,1
tkr. pr. 31.12.2021 på en balance på 10.602,4 kr.
Resultatet følger i det væsentlige klubbens budget for samme periode samtidig med, at der
også er blevet plads til flere mindre nyinvesteringer samt henlæggelser på 160 tkr. til delvis finansiering af en ny toiletbygning og tiltrængte
fornyelser i restauranten. Regnskabet indeholder
tillige engangsomkostninger på 36 tkr. i forbindelse med afslutningen af købet af baneanlægget m.v.

Medlemskategori:

1/1-2022

1/1-2021

Seniorer (med fuldt medlemskab)

330

321

Fleks medlemskaber

106

101

Junior, ynglinge og studerende

33

35

Lang distance medlemmer

12

17

481

474

I alt

Vi håber tillige, at flere af sidste års registrerede prøvemedlemmer fortsat vil holde ved golfsporten og får
lyst til at melde sig ind i klubben her i 2022.
Begynderudvalget og bestyrelsen vil i 2022 fortsætte
arbejdet med at tiltrække flere medlemmer til klubben. Vi vil forventeligt benytte os af DGU’s tilbud
om rekrutteringssamarbejde med annoncering på
sociale medier via Funnel First. Samtidig øver vi os
fortsat i at vedligeholde og forbedre vores indslusning
og fastholdelse af nye medlemmer. Begge områder
er vigtige temaer i bestyrelsens strategiarbejde i de
kommende år.

Det gode resultat skal bl.a. ses på baggrund af flere
medlemmer herunder især flere fuldtidsmedlemsskaber i 2021 samt mange greenfeegæster og G6 gæstespillere.
Bestyrelsen vurderer resultatet som godt og tilfredsstillende i det første hele driftsår efter baneovertagelsen. Balancen er øget betragteligt efter banekøbet og
udgør nu 10.602,4 tkr., hvoraf anlægsaktiverne udgør
10.129,1 tkr. Likviditeten er påvirket positivt af ekstra
”corona kreditter” med hensyn til A-skatter og offentlige afgifter og er tilfredsstillende med likvide beholdninger på 325,9 tkr. samt en trækningsret på 516 tkr.
Bestyrelsen har med baggrund i vores gode likviditet
valgt at omlægge vores banklån til en kassekredit, der
afvikles tilsvarende over 10 år. Det tilfredsstillende resultat skyldes ikke mindst klubbens gode samarbejdspartnere og sponsorer. Hertil kommer også mange
frivillige arbejdstimer og private ”sponsorater” fra
klubbens mange frivillige hjælpere. Stor tak til vores
sponsorer, samarbejdspartnere og frivillighedskorps.
Klubbens aftaler med vores finansielle partnere inklusive BGK Invest ApS, opleves positivt og tilfredsstillende.
I 2022 budgetteres forsigtigt med en nettotilgang på
20-30 flere medlemmer i forhold til medlemstallet
ved årets start. Endvidere budgetteres med samme
indtægtsniveau fra gæstespillere og de fynske
ordninger. Omkostningsforbruget er budgetteret
med baggrund i historiske erfaringer fra tidligere år
samt forventelige normale prisstigninger.

En stille morgen
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Bestyrelsen har fortsat fokus på økonomistyringen og
budgetopfølgningen bl.a. med enblik på eventuelle nødvendige tilpasninger i årets løb og fremtidige
investeringsbehov.

Sekretariat
Sekretariatet er omdrejningspunktet for Barløseborg Golfklubs drift og aktiviteter, hvor golfmanager
Kim Kristiansen varetager koordineringen, udviklingen og udførelsen af de mangeartede opgaver, som
lander på sekretariatets bord. Med baneovertagelsen blev opgavepaletten udvidet med flere drifts- og
udviklingsopgaver, hvor det nu - ud over servicering
af medlemmerne - tillige handler om markedsføringen af klubben overfor gæster og greenfeespillere
med flere.

De mange nye opgaver i sekretariatet har samtidig medført en række rationaliseringsinvesteringer i
nye og mere effektive systemer, der forbedrer
mulighederne for øget selvbetjening, bl.a. med
buggyudlejning og med administrationen af
træningsbolde til gæstespillere. Endvidere er
indkøbt nye værktøjer til en mere effektiv
administration og forbedret internet i området.
Golfmanageren organiserer i samarbejde med
Anders Busse Rasmussen Juniortræningen, der i 2022
varetages af Eventyr Golfakademi.

I forbindelse med at Gitte Pedersen fik tilbudt et
fuldtidsjob i anden branche, og med henblik på at
frigøre nogle administrative rutiner fra golfmanageren, valgte bestyrelsen at indgå en bogholderiaftale
med Pennerup Bogføring, der nu varetager klubbens bogholderi med kontingentopkrævninger,
faktureringer, lønregnskab, bogføring og regningsbetalinger.
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Banen
Greenkeeperkorpset med chefgreenkeeper Jakob
Kaltoft Nielsen i spidsen har stået for den løbende
vedligeholdelse af begge baneanlæg og omkringliggende arealer, hvor der i årets løb også er etableret
flere forbedringer især med banernes greens, der
bliver passet og plejet efter bedste evne. Endvidere
er banes roughområder dels ændret og dels tilpasset
således, at det er lettere at finde bolde i disse områder,
især på pay and play banen.
Samtidig er der – med sponsorstøtte fra Pennerup Teknik & Design - investeret i ny skiltning med
baneguides på 18 huls banen samt nye hulkopper
med videre. Flere stiområder er ligeledes med gode
sponsorers og frivillige hjælperes fælles indsatser
opgraderet i årets løb, ikke mindst stier fra klubhuset
og helt frem til hul 1. Stor tak til Jens Larsen og Hans
Henrik Jensen, der stod i spidsen for det store arbejde
med både bundsikring og belægningen på stierne
– og tak til Pennerup Teknik & Design for hjælpen med
skiltningen.
Efteråret og vintersæsonen byder fortsat på megen
regn og vand på banen, som vi løbende har under
observation med henblik på forbedringer af og muligvis også nye dræn. Desværre har der tillige været
forureninger fra byens overfladevand og i bækken
langs hul 5. Dette undersøges nærmere i samarbejde
med Miljøafdelingen i Assens Kommune.
I foråret 2021 blev der – traditionen tro – malet broer, flagstænger og markeringspæle, mange bunkers
fik ekstra sand og blev kantskåret. Bagrummet bliver
løbende rengjort, terrassen og områderne omkring
de ny baneskilte bliver gjort rene og planterne nuset om. Waste area ved hul 12 er harvet og fræset
med stenopsamling og bækkene ved hul 5, 6 og 7 er
renset op. Disse mange gode arbejdsopgaver, der alle
medvirker til at give golfoplevelsen øget værdi, blev
udført i et flot samarbejde mellem flere frivillige fra
klubben og banens greenkeepere.
Greenkeeperne gør i øvrigt et solidt arbejde med
at sikre, at banen altid står så flot som muligt
– undertiden med vanskelige vejrforhold – både tørke
og nedbør – og så glæder vi os over, at vi altid bliver
mødt med godt humør og en venlig hilsen.
Greenkeepernes arbejdsområder omfatter tillige ren- og vedligeholdelse af klubbens maskin-
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park. Efter årsgennemgangen af maskinparken i
slutningen af 2021 godkendte bestyrelsen
chefgreenkeeperens indstilling om udskiftninger
af to maskiner, en fairwayklipper og en greenklipper. Klubben har derfor ved årsskiftet investeret i to
fabriksnye maskiner med en samlet anskaffelsessum
på godt 3/4 mio.kr., hvor bytteprisen finansieres med
leasingkontrakter via Dansk Erhvervsfinansiering.
Baneudvalget og bestyrelsen arbejder videre med
planerne om opførelse af en ny toiletbygning, hvor
vi har modtaget flere positive tilsagn fra fonde om
økonomisk hjælp, således at vi nu ”kun” mangler
få midler inden arbejdet kan igangsættes. Vi forventer
at byggeriet kan påbegyndes i løbet af foråret 2022.
Bestyrelsen har i øvrigt godkendt indkøbet at en ny
boldvasker, elevator og boldautomat med elektronisk
betalingsanlæg til træningsområdet, som forventes
installeret inden sæsonstart 2022.

Restaurant
Efter coronanedlukningens ophør ved udgangen
af april 2021 overtog Vamdrup Hotel ved Pernille og
Daniel Gouveia forpagtningen af klubbens restaurant. Denne aftale blev desværre ikke helt den gode
oplevelse, som vi havde håbet, selvom intentionerne fra begge sider var meget positive ved opstarten.
Forpagtningen ophørte derfor igen ved udgangen
af oktober måned. Sekretariatet og bestyrelsen er nu
igen trukket i arbejdstøjet for at finde nye løsninger
på den fremtidige drift af Tee Time, cafe & restaurant.
Som vi ofte har skrevet, er restauranten en særdeles
vigtig del af klublivet og et stort aktiv for at tiltrække
gæstespillere og medlemmer til banen. Vi vil naturligvis bestræbe os på af finde en bedre og mere længere sigtet løsning og er derfor åbne overfor alle gode
ideer.

Mange golfspillere vil gerne efter 3-4 timer på golfbanen nyde en god afslutning på deres golfrunder,
og gerne med lidt godt til ganen og halsen på terrassen eller i klublokalet. I bestyrelsen finder vi det derfor
nødvendigt, at klubben kan tilbyde en god restaurantløsning, hvor alle føler sig godt velkommen og
kan nyde det sociale samvær og en god frokost eller
middag.
Restauranten er tillige rammen om foreningens
klublokale (i restauranten eller på terrassen) og er det
sociale samlingspunkt efter en god golfrunde, hvor
spillets glæder og udfordringer kan genopleves.

”Golfshop”
Klubbens samarbejdsaftale med OJ Golf om servicering af medlemmer og gæster med et ”miniudsalg”
af golfforbrugsvarer i vores sekretariat har virket
tilfredsstillende i 2021.

Vi kan samtidig henvise til, at køb af golfvogne, bags,
golftøj m.v. kan ske hos vores samarbejdspartner
– OJ Golf, Odense, der er forhandler af flere mærker
i golfudstyr.

Vi påregner, at dette samarbejde også vil fortsætte i
2022, hvor der er mulighed for at købe bolde, tee’s,
handsker m.v.

Vi håber, at vi hermed kan tilfredsstille de fleste og de
mest akutte behov for golfforbrugsvarer.
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Samarbejde med Odense Eventyr
Golfakademi og træner Sten B. Lund.
Klubbens gode samarbejde med henholdsvis Odense Eventyr Golfakademi og træner Sten B Lund har
bestyrelsen valgt at forsætte i 2022. Vi tilbyder således
i kommende sæson træning for juniorer og ynglinge,
fællestræning for alle i klubben og prøvemedlemmer
om tirsdagen. Vi har i år valgt at tilbyde vores juniorer
og ynglinge træning på udvalgte torsdage.

Datoer for dette er sammenfaldende med
datoer for elitetræning. Det er vores oplevelse at vores
træningstilbud er tilfredsstillende og et godt
aktiv for klubben og vores medlemmer – ikke mindst
også for klubbens mange nybegyndere.
Du kan her og på klubbens hjemmeside se, hvornår
og til hvem der tilbydes træning i den kommende
sæson 2022:

Tirsdage og torsdage - Træningen varetages af Eventyr Golfakademi
Fra tirsdag den 5/4-2022 til tirsdag den 4/10-2022
16.30 – 17.30: Juniortræning
17.30 - 18.30: Fællestræning for alle medlemmer – uanset hcp.
18.30 - 20.00: Prøvemedlemmer. (Der er pt. planlagt 5 begynderkurser hen over sæsonen)
Fra torsdag den 7/4-2022 til torsdag den 6/10-2022
16.00 – 17.00: Juniortræning
			
7. apr, 28. apr., 5. maj, 9. juni, 16. juni, 21. juli, 4. aug., 11. aug. og 25. aug.
17.00 – 18.30: Elitetræning
			
7. apr, 28. apr., 5. maj, 9. juni, 16. juni, 21. juli, 4. aug., 11. aug. og 25. aug.
Søndag

Træningen varetages af Sten B. Lund

10.00 – 12.00 Fællestræning for alle medlemmer – uanset hcp.
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UDVALG I KLUBBEN
Begynder- og rekrutteringsudvalgene
Begynderudvalget og rekrutteringsudvalget var den
første del af året på standby pga. covid 19. Ved sæsonstarten kørte vi nogle Facebook kampagner op til det
første begynderkursus.
Vi har tillige afholdt ”Golfens dag” og ”Spil med dag”,
hvilket har givet en del tilmeldinger til de forskellige
hold. Der er samlet afholdt 6 almindelige 8 ugers-kursusforløb, samt som noget nyt, særligt målrettet yngre
og travle mennesker, 5 weekendkurser .
Vores erfaring har vist, at hvis vi skal fange yngre medlemmer (20 - 30 år), er weekendkursus måden at få
pay and play spillere ind i klubben. De fleste har spillet adskillige runder på 9 huls banen og har fået mod
på mere, men har ikke tid, eller kan ikke overskue et 8
ugers forløb for at få deres spilletilladelse.
Vi har også erfaret, at weekendkurset ikke helt kan stå
alene, der skal efterfølgende følges op med mere teori,
men ellers har det været en succes.
Vi har i alt haft 86 personer igennem et opstartsforløb, hvilket har resulteret i en del nye medlemmer.
Fra udvalgsformændenes side skal lyde en stor tak til
alle dem, som har givet en hånd med, som hjælpere
til, golfens dag, spil med dagen, hjælp med at holde
orden på udstyr m.m. , samt til alle, der yder en utrolig vigtig opgave som mentorer for nye spillere, samt
til regelundervisere og trænere, uden jeres hjælp har
klubben ikke kunnet klare at modtage disse mange
nye spillere.
Mentorordningen er utrolig vigtig for klubben, da det
er alt afgørende at de nye medlemmer kommer godt
fra start, ellers kan det godt blive svært at fastholde
dem.
Der er an naturlig afgang på ca. 40/50 medlemmer
om året, så vi skal som minimum have det samme antal nye hvert år. Som udgangspunkt skal vi derfor gerne have 100 nye medlemmer igennem, da ca. 50 % ret
hurtigt falder fra.
Udvalgsformændene vil gerne opfordre flere medlemmer til at give en hånd med i et af disse udvalg.
Om man yder mindre eller stor hjælp er ikke så vigtig,
bare man har taget stilling, og alle skal være med til
at byde vores nye medlemmer velkommen i klubben.
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Der bliver p.t. arbejdet på nye måder at skaffe nye
medlemmer til klubben, her vil der blive nogle konkrete opgaver, som vi gerne vil have mere hjælp til.

Juniorudvalget
Trods lidt coronabump hen ad vejen var 2021 et fint
år i juniorafdelingen. Forårssæsonen forløb fint efter
planen, ofte med mange deltagere til de faste tirsdagstræninger og hyggelige søndagstræninger med
efterfølgende spil på 9-hulsbanen.
I juni afholdt vi i år en egentlig sommercamp over tre
dage for vores juniorer med mulighed for at invitere
en kammarat udefra en af dagene. Det var en fin uge
med masser af træning og sjove aktiviteter både her i
klubben, men også med en tur til minigolfbanen i Middelfart. Vi fik også en rundvisning af Jacob greenkeper,
som viste os rundt i maskinhuset og fortalte om alle
maskinerne, og om hvordan man holder en golfbane i god stand. Der var stor tilfredshed med campen
blandt deltagerne, og der er planlagt en sommercamp
igen i 2022, denne gang i uge 26 og sandsynligvis med
en udvidelse fra 3 til 5 dage.
Efteråret forløb roligt uden de store udsving, dog med
lidt færre deltagere til træningerne, delvis fordi et par
af vores faste deltagere havde valgt at tage et år på
golfefterskole. Sæsonen blev afsluttet med en lille
turnering på 9-hulsbanen med efterfølgende burgere
i klubhuset.
En stor tak til vores to trænere Yannick og Sten for et
godt samarbejde i løbet af året, både i det daglige og
til sommercampen.
Tak til alle juniorer og forældre for opbakning
og hyggelige stunder på banen. Vi ses i 2022,
hvor vi har sæsonopstart den 5. april 2022.

Eliteudvalget
Vi har i 2021 - trods Covid 19 udbrud og svingende
restriktioner i den forbindelse - haft et rigtig godt år.
Elitespillerne har haft Martin Holm Larsson fra
Odense Eventyr Akademi som træner hvor der er blevet tilbudt træning 10 gange a`1.5 time om torsdagen.
Træningen tilbydes til alle medlemmer.
Herrer med et hcp på 15 eller derunder samt damer med et hcp. på 20 eller derunder tilbydes
træning med det formål at oparbejde en brutto-

trup, at skabe en bedre forbindelse mellem elite
og motionister samt fremme talentudviklingen.
Barløseborg Golfklub var i 2021 tilmeldt Danmarksturneringen med 2 herrehold. Et i 5. Division og et i
kvalifikationsrækken samt et damehold i kvalifikationsrækken. Bestyrelsen besluttede som beskrevet i
sidste årsberetning at lave et forsøg i 2021 med det
hold, der havde ansøgt om at få lov til at ”køre deres
eget løb”. Det er spillere som er kendt af bestyrelsen
og i flere år selv har deltaget som elitespillere i klubben. De stiller - med Jakob Høst som holdleder - selv
hold til turneringerne og træner og spiller med hinanden. Bestyrelsen besluttede at dette hold stillede
op i 5. Division i 2021.
Danmarksturneringen blev afviklet som planlagt på
de aftalte datoer og DGU krævede som sidste år, at
der var en turneringsleder/starter fra klubben tilstede, som sørgede for udarbejdelse af endelige startlister til turneringens hjemmekampe samt indberetning af scores.
Danmarksturneringen sluttede med at begge herrehold rykkede op, så vi i 2022 har et herrehold i 4.
division og et i 5. division. Stort tillykke til begge hold
med disse fine resultater. Dameholdet sluttede på en
flot 2. plads i deres række.
Udvalget har efter turneringsafslutningen evalueret
forløbet med holdkaptajnerne, som alle har givet tilsagn om at fortsætte i 2022. Vi stiller i 2022 med to
herrehold, et i 4. division og et i 5. division samt et
damehold i kvalifikationsrækken.

Turneringsudvalget
2021 turneringsprogrammet forløb heldigvis nogenlunde smertefrit i forhold til COVID-19. Sæsonen blev
skudt godt i gang med en meget kold og våd åbningsturnering den 11/4-2021, hvor der var en god
tilmelding. På dagen måtte vi dog sande, at vejrguderne ikke var med os. Det forblev årets største turnering, hvis vi udelukkende kigger på tilmeldinger.
De øvrige turneringer året igennem holdt ca
det samme tilmeldingsantal som foregående år.
Nogen et par færre og andre et par mere. Vi
havde fornøjelsen af dejligt vejr til årets Mexican
Scrample, hvor der var disket op med dejlig grillbuffet fra restauranten og storskærm i teltet til
de fodbold-hungrende, hvor aftensmaden blev
indtaget imellem de høje jubelråb. Der er i 2021
sket lidt ud- og indskiftning i turneringsudvalget.

Med udgangen af 2021 takkede Lotte Pennerup af
som både formand og medlem i turneringsudvalget
af personlige årsager.

Barløseborg Elite Open
I 2021 afholdt vi, som vi plejer, Barløseborg Elite
Open den 11/7 og 12/7 med 46 deltagere. Det var
et noget lavere deltagerantal end tidligere år, da der
samme dage blev afholdt en anden ranglisteturnering i det jyske.
Som altid kræver denne signaturturnering, at mange
frivillige bakker op som hjælpere, hvilket fungerede
rigtig godt. Tak til alle for god opbakning med hjælp
til turneringen. Ligeledes tak til alle sponsorerne for
deres gode opbakning, Fynske Bank sponsorerede
15.000 kr., og Daglig Brugsen Harndrup sponsorerede bananer, vand og myslibarer til alle spillere på
begge dage.
Vinder blev sidste års nummer 2 Kristian Hjorth Bressum fra Kolding Golfklub med en score på 205 og
nummer 2 blev sidste års vinder Morten Lykkegård
med en score på 208.
Ligesom sidst blev scores indberettet digitalt direkte
fra spillerne på banen og det fungerede helt perfekt.
Stor tak til Lotte Pennerup for opsætning af turnering og livescores og til Torben Wolstrup med samme funktion samt som dommer i turneringen.

Regel- og handicapudvalget
Udvalget har taget stilling til de spørgsmål, der har
været vedrørende golfreglerne, samt vurderet de
forespørgsler om handicapregulering, der har været
fremsat. Vi har i 2021 forestået regelundervisning for
10 hold. Med i alt 65 deltagere.
Det nye handicapsystem World Handicap System
(WHS) trådte i kraft med starten af 2021. Systemet
har været lidt svært at gennemskue for medlemmerne, men det kan kort beskrives som et system, der
løbende beregner spillerens handicap som et gennemsnit af de 8 bedste resultater i de 20 senest spillede runder.
Der kan nu indberettes flere runder end tidligere, og
i 2021 er der da også indberettet langt flere runder
end tidligere.
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Deltagerstatistik over klubbens turneringer arrangeret af Turneringsudvalget
År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

Åbningsturneringen

95

101

72

93

94

81

105

81

98

Slå et slag / Forårsturnering

75

77

54

56

44

39

46

Aflyst

Aflyst

Mexican BBQ

96

96

76

68

80

60

78

84

72

Barløseborg Masters

91

69

74

65

76

40

52

44

40

79

84

104

73

43

99

80

60

77

76

96

86

56

60

72

60

42

57

51

48

Turneringer

BBG Open Invitational
Afslutningsturneringen
Greenkeepernes hævn
Barløseborg Cup (løbende)

45

54

60

42

44

35

35

34

41

Foursome Cup (løbende)

64

48

58

60

50

44

56

56

58

44

Aflyst

9-huls turnering
Golfhæftet Trophy 2021
"Klubturnering stableford
uden for klubmesterskabene"

46
0

28

14

0

9

Årets Kaninmester
i alt

17

26

24

16

13

7

13

14

565

625

528

461

552

551

622

560

536

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

Herrer

NA

8

8

6

4

16

14

6

6

Damer

NA

4

4

4

0

8

4

4

4

12

12

10

4

24

18

10

10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

Herrer

17

19

15

12

12

6

10

7

4

Damer

11

10

9

6

0

4

6

6

3

Junior

4

3

0

0

0

0

0

0

0

Herre senior

30

11

14

19

18

18

13

9

8

Dame senior

0

0

0

8

10

9

6

6

5

8

6

606

572

År
Klubmesterskaber hulspil

i alt
År
Klubmesterskaber slagspil

Herrer Veteran
Total

627

680

Det er festligt ved Mexican Scramble

14

578

516

596

612

675

Systemet er indført for at gøre handicapberegningen ens i hele verden. De fleste europæiske spillere
vil have oplevet at få et lidt højere handicap i 2021.

markedet. Vi har bl.a. bestilt udvikling af ny og mere
brugervenlig hjemmeside, som vi påregner at kunne
sætte i søen i 2022.

Udvalget består lige nu af Torben Wolstrup og Arne
Eriksen. Vi savner voldsomt et tredje medlem, der
interesserer sig for golfreglerne.

I den interne kommunikation til medlemmer og
samarbejdspartnere vil vi fortsat benytte os af mails,
nyhedsbreve, hjemmeside og aktuelle nyheder på
facebook med flere. Det er derfor vigtigt, at vores
kontaktoplysninger til vores mange medlemmer løbende ajourføres, herunder at medlemmerne oplyser os om nye adresseændring og mailadresser ved
flytninger og ændringer i øvrigt.

Sponsorudvalget
Sponsorudvalget har i sæsonens løb 2021 afviklet to
velbesøgte sponsortuneringer og sammenkomster
for vores samarbejdspartnere og sponsorer i klubben. Vores tilbud om at benytte disse arrangementer
til sponsorers medarbejdere eller som kundepleje
har nu taget form med flere deltagere fra hver sponsor ved disse aktiviteter.
Det er i årets løb endvidere lykkedes at tegne flere
nye sponsorater samt også at gentegne og forny en
række eksisterende. Desuden arbejder vi fortsat med
at udvikle og forny vores tilgang til sponsorarbejdet
og præsentationerne heraf. I 2021 er sponsorerne
bl.a. blevet synliggjort på TV-monitoren i indskrivningen. Sponsorudvalget er derfor revitaliseret og
udvidet med et par nye frivillige kræfter (medlemmer
og sponsorer), hvor vi løbende drøfter, hvilke nye tiltag vi kan gøre for at promovere vores klub og give
sponsorerne mest mulig værdi i vores aftaler. Udvalget
vil gerne rette en kæmpe stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer og for deres engagement
til vores sammenkomster og sponsorturneringer.

Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalgets hovedopgave er klubbens interne og eksterne kommunikation og markedsføring med udsendelse af mails, nyhedsbreve,
annonceringer, pressemeddelelser, nyheder på sociale medier – primært Facebook - samt ajourføring
af og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside.
Efter baneovertagelsen blev behovet for den eksterne kommunikation udvidet ganske betragteligt med
henblik på markedsføring af baner, restaurant og golfophold overfor potentielle gæstespillere og brugere
af restaurant med videre. Med disse nye opgaver har
vi valgt at revitalisere vores kommunikationsstrategi,
og udvalget vil arbejde med målgrupper, medier ikke mindst de sociale medier og en opdateret hjemmeside – med henblik på at nå længst muligt ud i
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KLUBBER I KLUBBEN
SENIORGOLFKLUBBEN

Vi har i 2021 været ca 25 medlemmer og har spillet en
forårs- og efterårsturnering med 15 – 20 deltagere hver
mandag formiddag.
Der var en afslutningsturnering med 22 deltagere d.1
november, hvor vi efter spillet hyggede os med smørrebrød i Cafe Teetime og delte præmier ud.
Seniorgolfklubben er jo for medlemmer der er fyldt 50
år og har et handicap på max. 48, og der er plads til
mange flere om mandagen, især blandt vore nye medlemmer kan det være en kærkommen mulighed for at
lære nye ansigter at kende og suge lidt erfaring til sig.
Vi pønser i udvalget på nye idéer til spilleformater, så
det ikke altid er stableford der spilles, men også par/
holdturneringer eller andet.
Er der spørgsmål eller forslag er man særdeles velkommen til at kontakte udvalget, og så håber vi, at vi kan
får et coronafrit år 2022 med mange nye ansigter om
mandagen.

TIRSDAGSDAMER

I sæsonen 2021 har der gennem perioden været 32
damer, der har spillet.
Vi har haft to sideløbende turneringer.
En 9-huls turnering, som er spillet hver tirsdag, altid
forni og sideløbende har vi spillet en 18- huls turnering, som er spillet en gang om måneden.

Derudover har vi haft en tur til Royal Oak og en
match i Svendborg, hvor vi var inviteret af Lady Fyn.
Nyt tiltag i dameklubben: Hver torsdag (hvis vejret tillader det) går vi en tur, hver gang til et nyt spændende sted og her er nok at vælge imellem. Så har man
lyst til en rask travetur i den dejlige natur, så kom frisk.
Dameklubben holder opstartsmøde den 9. marts og
vi håber at se rigtig mange damer i 2022.

ONSDAGSHERRER

Vi havde en god sæson, hvor vi var mere en 20 spillere i snit hver onsdag, og i alt 49 spillere deltog på et
eller andet tidspunkt.
Vi spillede også i år uden sommerpause med et pænt
fremmøde i sommerperioden. Vi fik i år tilgang af nye
“ansigter”, hvilket er glædeligt, men vi har plads til flere, så mød endelig op.
Vi holdt afslutning d. 26. september, hvor der var vin
til alle ugevindere og præmier til top-5 i både A og B
rækken.
Årets golfer, som blev iført den lilla jakke blev:
Kenneth Apitz

Vi har afholdt en forårs- og en efterårsafslutning, hvor
vinderne over hele sæsonen i A-rækken og B-rækken
blev kåret.

Top-5 i A rækken blev:
Jens J. Nielsen - Kenneth Apitz - Torben Wolstrup Poul E. Nielsen - Gert Jørgensen

Vindere i 9-huls turneringen:
A-rækken
Nr. 1: Gurli Andersen
Nr. 2: Anne Marie Gad Jensen.

Top 5 i B rækken blev:
Carsten Jørgensen - Jørgen Larsen Christer Rasmussen - Bent Larsen - Benny Andersen

B-rækken
Nr. 1: Inga Virkelyst Skælbæk
Nr. 2: Ulla Hansen
Vindere i 18-huls turneringen
A-rækken: Gurli Andersen
B-rækken: Inga Virkelyst Skælbæk
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Årets damegolfer, som fik vandrepokalen:
Gurli Andersen

Vores årlige tur til en anden bane blev ikke til noget,
fordi der ikke var plads på de baner vi ville besøge,
men vi vil bestille i god tid denne gang, så vi kan få
det til at lykkes i 2022.

PARGOLF

I den Fynske Kaninturnering har Barløseborg i 2021
spillet mod Sølykke, Fåborg og Sct. Knuds. Og for første
gang kom Barløseborg i finalen, der blev spillet i Langeland, hvor kaninerne blev nr. 3. Godt klaret kaniner.
Årets Kaninmester blev spillet med 14 deltagere og Ole
Maciejewski løb med titlen.

Der har været 74 deltagere igennem i 2021, trods en
sæson med covid 19.

Juleturneringen havde 48 deltagere, hvor A-rækken
spillede bagni, og B-rækken spillede på 9-huls banen.
Vinder i A-rækken blev Torben Wolstrup, og i B-rækken vandt Ole Gundersen.

Pargolf, er en mixturnering, ( dame - herre ) hvor vi spiller en foursome/ greensome eller bestball turnering
over 9 huller hver torsdag.
Der udfyldes kort indtil kl. 17.30 og vi slår ud kl 17.45 18.00

Der er stadig plads til flere og vi ser frem til, at der kommer nye ansigter i 2022.

Tak til alle kaninhjælpere i 2021

Alle med handicap 48 og derunder kan deltage.
Ønskes mere info kontakt Lis og Benny Andersen eller
Susanne og Kurt Nielsen
Årets “kanin” 2021 - Ole Maciejewski

KANINKLUBBEN

De frivillige ”kaninpassere” gør et stort arbejde for at
gøre kaninturneringerne så hyggelige og så gode som
muligt.
Desværre har der i 2021 været en nedgang i antal deltagere, fra 144 i 2020 til 127 i 2021.
Det gør sig især gældende for vores onsdagshold, som
er for helt nye samt spillere i hcp. 36 – 54.
Især nybegynderne er ikke mødt op. Der er noteret 35
nye spillere og en del har kun været der 1 – 2 gange.
Kaninklubben håber, at Begynderudvalget i 2022 vil
hjælpe med, at flere nye spillere deltager i Kaninklubben.
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Klubmestre 2021
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Klubmestre 2021

Sportslige resultater
ELITE

Danmarksturneringens Damer kvalifikationsrækken: Flot andenplads.
Danmarksturneringen Herrer 5. division øst: Vinder og oprykning til 4. division
Danmarksturneringen Herrer kvalifikationsrækken: Vinder og oprykning til 5. division
REGIONSGOLF

Hermed resultater fra Barløseborg Golfklubs deltagelse i Regionsgolf holdturneringen 2020:
Regionsgolf A blev nr. 4					
Regionsgolf B blev nr. 4						
Regionsgolf C blev nr. 2 					
Regionsgolf D blev nr. 3					
Regionsgolf Senior A nr. 4					
Regionsgolf Senior C trak holdet				
Regionsgolf Veteran D blev nr. 2				

I 2022 har klubben tilmeldt følgende hold:
Regionsgolf A
Regionsgolf B
Regionsgolf C
Regionsgolf D
Regionsgolf Senior B
Regionsgolf Veteran D

KLUBMESTERSKABERNE 2021 VINDERE

Slagspil
Herrer 1. plads:			
Herrer runner up:		
Damer 1. plads:			
Damer runner up:		

Mads Jørgensen
Jakob Kaltoft
Marianne Thorslund Hogrefe
Gudrun Agustsdottir

Årgangsturneringen:
Herrer Senior 1. plads:		
Herrer Senior runner up:
Damer Senior 1. plads:		
Damer Senior runner up:
Herrer Veteran 1. plads:		
Herrer Veteran runner up:

Kim Sørensen
Jacob Høst
Birgitte Jørgensen
Gurli Andersen
Jean Andersen
Bent Jørgensen

Stablefordturneringen:
A-rækken
1. plads:			
Runner up:			
B-rækken
1. plads:			
Runner up:			

Carsten Jørgensen
Gustav Grønnehave Andersson
Hanne Egdal
Jørgen Dissing

Hulspil:
Herrer 1. plads:			
Mads Jørgensen
Herrer runner up:		
Peter Guldahl Clausen
Damer 1. plads:			
Gudrun Agustsdottir
Damer runner up:		
Marianne Thorslund Hogrefe
Hulspilsturneringen blev afviklet som en cup-turnering over sæsonen.
Hole in One i 2021
21. marts 2021 Peter Iversen, GKL på hul 13.
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Greenfeesamarbejder - G6 og Fynske ordning
G6 samarbejdet og den såkaldte ”Fynske ordning”
er gode greenfee tilbud til klubbens fuldtidsmedlemmer, som begge fortsætter i 2022. Det tidligere
samarbejde med Esbjerg Golfklub er ophørt efter
deres ønske. Den ”Fynske ordning” forsætter med
samme pris som i 2020, mens G6 samarbejder udvides til ubegrænset antal spillede runder på alle 6
baner og til en samlet årspris på 1.100 kr. (100 kr.
mere end i 2021).
G6 samarbejdet giver klubbens fuldtidsmedlemmer mulighed for at spille golf på HCA, Odense
Eventyr, Blommenslyst, Lillebælt og Midtfyns golfklubbers baner – både 9-huls og 18-huls banerne.
Fynske ordning er et fynsk tilbud om lavere greenfee på alle fynske golfbaner for fuldtidsmedlemmer,
hvor der på alle hverdage kan spilles for 250 kr. i
greenfee uanset bane.
I 2021 har 1080 golfspillere benyttet sig af G6 samarbejdet, heraf 132 fra Barløseborg Golfklub, og
hvor der sammenlagt er spillet 12060 golfrunder på
de 6 baner, der deltog i samarbejdet. Det er en fin
stigning i antal deltagere og spillede runder i forhold til året før, hvor der samtidig deltog en klub
mindre i samarbejdet.

DGU og samarbejdet med organisationen og
Golfspilleren i centrum
Bestyrelse og sekretariat i Barløseborg Golfklub har
i 2021 deltaget i flere af DGU’s repræsentantskabsmøder, kurser og regionsmøder. Generelt modtager vi stor hjælp, viden og inspiration i samarbejdet
med DGU og fra de analyser, som vi modtager fra
systemet ”Golfspilleren i Centrum”. DGU’s sekretariat er altid beredvillig med hjælp om alle forhold i
golfverdenen - både om rekruttering, bane- og greenkeeperarbejder, turneringer, jura og administrative forhold. DGU tilbyder endvidere mange forskellige kurser i bestyrelses- og udvalgsarbejde samt for
trænere og greenkeepere.
Klubbestyrelsen deltager tillige i samarbejdet
mellem Fynske Golfklubber, hvor der udveksles
erfaringer, klubsamarbejder m.v. på de årlige formandsmøder.
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Forventninger til fremtiden
– udvikling af klubben
Golfsporten satte i 2021 rekord i antal nye medlemmer i Danmark. En positiv udvikling, der også smittede af på Barløseborg Golfklub, hvor året i øvrigt
var første hele driftsår som baneejer af anlæggene
i Barløse. Coronaen satte fortsat præg på mulighederne for socialt samvær, dog i mindre grad end i
2020. Vi kunne fortsat glæde os over mulighederne for aktivt at nyde golfspillet som en fantastisk
friluftssport uden nævneværdige begrænsninger i
udfoldelsesmulighederne bortset fra rejser til fjernere destinationer. Sporten indførte samtidig det
nye handicapsystem WHS, som vi alle skulle lære at
benytte bedst muligt.
I 2022 kigger vi ind i et nyt år med udvikling af golfsporten og udvikling af klublivet – både med nye
medlemmer og også gerne med flere gæstespillere. Banernes kapacitetsudnyttelse er fortsat begrænset, hvor der er plads til flere spillere. Klubbens
økonomiske rammer ser tilfredsstillende ud, og
med det lagte budget forventer vi ligeledes plads
til mindre vedligeholdelsesinvesteringer i årets løb.
Vi har allerede i slutningen af 2021 taget hul på tiltrængte maskininvesteringer til materielgården og
boldvaskeanlæg til træningsanlægget.
På medlemsfronten har vores begynder- og rekrutteringsudvalg planlagt den kommende sæsons
uddannelsesplan for nye medlemmer og når sæsonstarten nærmer sig, vil markedsføringen for nye
rekrutteringer blive igangsat bl.a. med golfens dag
etc. Samtidig har vi en stor opgave i at fastholde og
videreuddanne vore mange nye medlemmer, der
er budt velkommen i klubben i de seneste par år.
Vi håber, at mange af vores ”gamle” medlemmer vil
hjælpe til med at integrere og danne golfnetværk
med de mange nye medlemmer, f.eks. ved at byde
ind til en runde golf på den store eller lille bane.
Klublivet skal fortsat også plejes med aktiviteter og
tuneringstilbud, der kan fremme kendskabet mellem medlemmerne og danne nye sociale relationer.
Udbygningen og tiltrækningen af flere junior- og
ynglingespillere står fortsat også højt på dagsorden, hvor vi især vil forsætte indsatserne med at
udbrede kendskabet og udøvelsen af golfspillet. Juniorudvalget arbejder p.t. med en række aktivitetstilbud, der forventes at øge interessen for golfspillet
blandt børn og unge.
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Bestyrelsen har naturligt også stor fokus på at skabe
gode rammer for de sociale dimensioner i golfsporten, ikke mindst med at gentænke og forhåbentlig
udvikle vores restaurant med en holdbar og længerevarende løsning. Netop restauranten er rammen for at
skabe gode sociale relationer omkring golfsporten og
er derfor et særdeles vigtigt aktiv for vores klubliv og
for klubbens mange gæster. Vi er glade for de mange
gode ideer og forslag, som vi modtager fra vores medlemmer. Vi lytter gerne til gode og konstruktive ideer.
Bestyrelsen har i efteråret 2021 holdt et opfølgningsseminar på bestyrtelsens strategiske indsatsområder,
hvor vi sammen med medarbejderne har fokus på at
udvikle modtagelsen af medlemmer og gæster. Det
sker lige fra man køre ind ad indkørslen til Barløseborg
Golfklub til modtagelsen i sekretariatet og indskrivningen, en tiltrængt opgradering af træningsanlæg,
til oplevelsen på golfbanen og oplevelsen på ”hul 19” i
restauranten. Vi ser frem til at tage hul på dette strategiske udviklingsarbejde.

Tak
I Barløseborg Golfklub vil vi gerne sig tak til alle vores
samarbejdspartnere – sponsorer, greenkeepere, trænere, udvalgsmedlemmer og mange frivillige hjælpere for et aktivt og godt samarbejde i 2021.
Medarbejderne og bestyrelsen vil alle gøre vores bedste for at 2022 også må byde på rigtig mange gode
golfoplevelser i Barløseborg Golfklub – gerne uden for
meget corona. Vi ser frem til at arbejde for og samarbejde med vore medlemmer for at dette lykkes til
gavn for vores alles fællesskab og for klubbens udvikling.
Klubbens medarbejdere i sekretariat, serviceområder
og greenkeepere har i 2021 udført et godt, solidt og
ansvarsfuldt job – hver på sin plads – for at alle hjulene i driften af golfklubben kører godt og sikkert rundt.
Det vil vi i bestyrelsen gerne kvittere for med en kæmpe stor tak for indsatsen i 2021. Der er fortsat mange
udviklingsopgaver og nye udfordringer at tage op –
og dette vil helt sikkert lykkes med jeres positive indstilling til at tage nye ting til jer. Bestyrelsen vil også
gerne rette en stor tak til trænersamarbejdet med
OEG og Sten B. Lund for jeres engagerede og pædagogiske træningstimer i klubben.
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Med denne afslutning på beretningen vil bestyrelsen
tillige takke alle medlemmer - nye og ”gamle” - for jeres tillid og opbakning til medarbejderne, bestyrelsen
og udvalgene i klubben. Jeres tillid er medvirkende
til at give ny energi til at arbejde med den fortsatte
udvikling af klubben og banen. Til allersidst en kæmpestor tak til jer, der udtræder af bestyrelses- og udvalg, tak for jeres store indsats med jeres arbejde for
Barløseborg Golfklub til glæde for alle medlemmer og
interessenter i klubben.
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Regnskab
Resultatopgørelse for 2021
Note

2021
Budget

2020

1000 kr.

Indtægter

Kontingenter og indskud
Greenfee og G5
Skabs- og buggyleje m.m.
Sponsorater
Arrangementer
Offentlige tilskud
Restaurant

2.568.245
1.170.809
133.164
234.889
34.277
53.645
60.035
4.255.066

2.510
1.120
100
250
95
25
48
4.148

2.446.166
699.663
94.445
175.497
24.859
41.550
34.863
3.517.042

1.961.409
282.579
632.933
206.428
0
212.451
78.489
106.755
3.481.045

2.021
317
604
154
0
354
20
198
3.668

1.267.108
281.943
256.665
80.768
853.695
176.043
183.544
50.976
3.150.742

36.080

0

218.348

Resultat før finansiering

737.941

480

147.952

Finansieringudgifter

221.099

255

98.247

Resultat før henlæggelser

516.842

225

49.705

Henlæggelser til baneforbedringer m.m.

160.000

0

0

Årets resultat

356.842

225

49.705

Indtægter i alt
Udgifter

Personaleomkostninger
Ejendommenes drift
Maskinparkens drift
Materialer til banen
Baneleje
Administrationsomkostninger
Markedsføring og medlemspleje
Afskrivninger

Udgifter i alt

Engangsomkostninger
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2021

1
2
3
4
5
6

7

Balance 31. december
Aktiver

2021

2020

8.000.000
2.068.000
61.145
10.129.145

8.000.000
2.156.000
86.800
10.242.800

Varebeholdninger
Tilgodehavender hos medlemmer og sponsorer
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

41.372
6.270
99.692
0
147.334

39.596
14.163
29.913
50.381
134.053

Likvide midler

325.916

619.856

Omsætningsaktiver

473.249

753.909

10.602.395

10.996.709

2021

2020

815.260
0
356.842
1.172.102

638.055
127.500
49.705
815.260

160.000
160.000

0
0

8.568.724
8.568.724

9.389.345
9.389.345

273.080
104.398
99.300
224.792
701.570

303.595
44.376
22.000
422.133
792.104

9.270.294

10.181.449

10.602.395

10.996.709

Baneanlæg
Bygninger
Maskinpark
Anlægsaktiver

Note

8

Aktiver i alt

Balance 31. december
Passiver

Note

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

Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

Leasingforpligtelser

11

Sikkerhedsstillelser

12
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Noter til årsrapporten
1

2

3

2021

2020

Ejendomsforsikring
El, vand og varme
Vedligehold og småanskaffelser
Renovation og affald
Rengøring
Leje af jord

38.192
105.531
51.436
17.285
30.316
39.821

23.805
73.979
11.408
7.930
35.040
19.831

I alt

282.579

171.994

Leje og leasing
Brændstof
Vedligehold og småanskaffelser
Forsikring

242.179
114.614
239.428
36.711

142.537
56.446
39.479
18.203

I alt

632.933

256.665

94.244
33.744
48.042
30.398

40.612
30.468
7.125
2.564

206.428

80.768

44.438
20.580
12.403
4.980
10.003
18.570
14.683
3.438
51.262
15.227
3.973
1.100
3.636
8.160

0
10.977
15.176
6.976
9.617
38.588
9.564
10.625
27.280
21.131
9.493
750
780
15.085

212.451

176.043

Ejendommenes drift

Maskinparkens drift

Materialer til banen

Gødning og kemikalier
Græsfrø, sand og topdressing
Øvrige materialer m.v.
Småanskaffelser
I alt

4

Administrationsomkostninger
Bogføringsassistance
Forsikringer og Falckabonnement
Telefon, porto og gebyrer

Kontorartikler, papir m.m.
Internet
Golfbox
e-conomics
Boardplace
Øvrige edb-udgifter
Møder bestyrelse, generalforsamling og udvalg
PBS og Danløn
Øvrige abonnementer og kontingenter
Repræsentation og gaver
Reparation, vedligehold og småanskaffelser
I alt
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5

6

2021

2020

Annoncering
Brochurer og tryksager
Rekrutering, Åbent hus, messer m.m.
Scorekort og materialer klub/medlemmer
Prøvemedlemmer
Holdturneringer
Juniorer, ynglinge og elite
Klubarrangementer
Hjælperturnering og arbejdsdag

21.995
4.844
6.540
23.506
1.499
4.200
-857
0
16.763

72.813
6.944
29.483
36.308
9.718
4.200
200
21.169
2.710

I alt

78.489

183.544

88.000
18.755

44.000
6.976

106.755

50.976

Advokathonorarer ved køb af baneanlæg
Tinglysningsafgift m.m.
Stiftelsesprovisioner i forb. med låneoptagelse
Kurstab ved låneoptagelse
Garantiprovisioner
Ejendomsskat

28.797
0
0
0
7.283
0

39.793
51.555
58.565
39.607
28.829
109.949

I alt

36.080

328.297

Markedsføring og medlemspleje

Afskrivninger
Bygninger
Maskinpark
I alt

7

8

Engangsomkostninger

Anlægsaktiver

Maskinpark

Bygninger

Baneanlæg

Kostpris 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang
Kostpris 31. december

93.776
30.000
-36.900
86.876

2.200.000
0
0
2.200.000

8.000.000
0
0
8.000.000

Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger 31. december

6.976
18.755
0
25.731

44.000
88.000
0
132.000

0
0
0
0

Balanceværdi 31. december

61.145

2.068.000

8.000.000

5 år

25 år

Afskrivningsperiode

9 Prioritetsgæld m.m.

2021

2020

27

Balanceværdi 31. december

61.145

2.068.000

5 år

25 år

Afskrivningsperiode

9 Prioritetsgæld m.m.

8.000.000

2021

2020

DLRkredit kontantlån
DLRkredit obligationslån
Sælgerpantebrev
Anden patebrevsgæld
Banklån

1.348.053
3.040.000
1.102.732
3.351.019
0

1.415.677
3.040.000
1.168.061
3.484.662
584.541

I alt

8.841.804

9.692.940

273.080

303.595

8.568.724

9.389.345

Skyldig A-skat m.m.
Skydige feriepenge
Skyldige omkostninger
Hensættels til juniorer og eliten
Øvrige hensættelser

100.759
41.932
35.563
43.759
2.778

242.902
34.699
80.801
63.731
0

I alt

224.792

422.133

Kortfristet del af prioritetsgæld
Langfristet del af prioritetsgæld

10 Anden gæld

11 Leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leasingkontrakter frem til udløb

12 Sikkerhedsstillelser

1.408.880

Udover sædvanligt ejendomspant til realkreditinstitut er der på ejendommen tinglyst
ejerpantebrev på t.kr. 600 til pengeinstitut samt pantebreve til henholdsvis BGK Invest
ApS på oprindeligt t.kr. 3.550 og til sælger på oprindeligt t.kr. 1.200.
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Pengestrømsopgørelse

2021

2020

Årets resultat før henlæggelser
Foretagne afskrivninger
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i periodeafgr. poster
Ændring i gældsposter
Afdrag på langfristet gæld
Køb/salg af anlægsaktiver
Optagelse af langfristet gæld

516.842
106.755
-1.776
58.274
7.521
-137.319
-851.137
6.900
0

49.705
50.976
-39.596
-64.004
6.424
328.331
-135.060
-10.293.776
9.828.000

Årets likviditetsændring
Likviditet primo

-293.939
619.856

-269.001
888.856

Likviditet ultimo

325.916

619.856

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for ikke-erhvervsdrivende foreninger.
Den valgte presentationsform giver en hensigtsmæssig beskrivelse af golfklubbens drifts- og økonomiske
forhold.
Indtægter og udgifter er medtaget med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Anlægsaktiver er opført til kostpris med fradrag af afskrivninger, beregnet efter forventet levetid, som
anført i note 8.
Anskaffelser under t.kr. 30 udgiftsføres straks.
Varebeholdninger er opført til kostpris reduceret for eventuel ukurans.
Tilgodehavender er medregnet til nominel værdi, reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gæld, der påhviler golfklubben, er opført med nominel værdi på balancetidspunktet.
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Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. dec. 2021
Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for 2021.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Barløse, den 10. februar 2022

Arne Jakobsen
formand

Børge Jensen
næstformand

Lotte Pennerup
kasserer

Anne Marie Højvang

Ove Jensen

Anders Busse Rasmussen

Kim O. Jensen

Revisors påtegning
Som generalforsamlingsvalgt revisor for Barløseborg Golfklub har jeg revideret årsrapporten for
2021.
Jeg har fundet den aflagte årsrapport i overensstemmelse med det førte bogholderi, og revisionen
har ikke givet anledninger til bemærkninger.
Barløse, den 10. februar 2022

Richard Andersen
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Vinterbillede af hul 16

Vinterbillede af hul 11
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