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Beretning for 2022 for Barløseborg Golfklub  

 
Barløseborg Golfklub  

Skovvangsvej 47, Barløse  
5610 Assens  
  

CVR nr.: 29 50 79 29  
Telefon: 6479 1224  

  
Bestyrelse:  
Arne Jakobsen, formand  

Kim O. Jensen, næstformand  
Lotte Pennerup, kasserer  

Anne Marie Højvang Christiansen, Sportsudvalg  
Søren Thomsen, Begynderudvalg og rekruttering  
Kirsten Falkesgaard Nielsen, Begynderudvalg og rekruttering  

Anders Busse Rasmussen, Juniorudvalg  
  

Sekretariat:  
Anders Busse Rasmussen, golfmanager  
Camilla Rex Nielsen, sekretariatsmedarbejder  

  
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: Ulla Hansen  
Kaninklubben: Gurli Andersen  

Mix- og pargolf: Kurt og Susanne Nielsen  
Fredagsgolf: Jens Arne Pedersen  
Sponsorudvalg: Arne Jakobsen  

Kommunikationsudvalg: Arne Jakobsen  
  

  
Revisor:   
Richard Andersen  

  
  

Bank:   
Fynske bank, Assens  
 

 
 

 
 
 



   

 

 

4 

Beretning 2022 for Barløseborg Golfklub  

 
Indledning  

  
Året 2022 blev generelt et godt, udviklende og også udfordrende år, hvor flere 
forbedringsarbejder og nyheder af klubbens anlæg og ejendomme blev realiseret. Vi oplevede 

knap samme høje frekvens af spillede golfrunder og nye prøvemedlemmer som i rekordåret 
2020, hvor Coronaen gav den samlede danske golfsport et stort løft. Medlemstallet er ved 

årsskiftet en anelse højere end året før.  
   
Golfsporten er meget afhængig af vejret og i år oplevede vi igen en ret lang solrig og tør 

periode, hvor vandingsanlægget måtte tages i brug. Først her ved årsskiftet er 
grundvandsstanden næsten på normalt niveau igen. Greenkeeperkorpset måtte også tage 

vandslangerne i brug på meget tørre pletter på vores fairways. Greenkeeperne har i årets løb 
passet baneanlæggene fint med ændrede banedesigns flere steder, herunder ikke mindst den 
høje rough og tillige arbejdet med optimering af vores greens, hvor svampeangreb har været 

udfordrende. Klubbens anlæg blev i 2022 opgraderet med ny boldautomat og –vasker samt 
nye ”vejviserskilte” på banen, flere stirenoveringer samt bygget ny velfærdsbygning ved hul 

9. Turneringsafviklingen har ligeledes været tilfredsstillende i år, blandt andet med ny stor 
BMW-sponsoreret turnering. Danmarksturneringen blev gennemført med god succes for 
klubbens 4. div. hold og damekvalifikationsholdet, der begge sluttede på en flot 2. plads i 

deres grupper, mens 5. divisions herreholdet ikke klarede skærene og næste år spiller i 
kvalifikationsrækken.     

  
Klubbens økonomiske resultat viser et mindre tilfredsstillende resultat, der er præget af de 
inflatoriske prisstigninger på energi og banemidler samt vores restaurationsdrift. Sidste års 

gode resultat gav dog plads til et par tiltrængte maskinudskiftninger, en ny boldautomat, 
indvendige mindre renoveringer i restauranten og en ny velfærdsbygning. Restauranten blev 

i år drevet for klubbens egen regning med ansættelse af lønnet personale. Det blev et læreår 
med lidt sen opstart af driften og dermed færre ophold og selskaber i lokaliteterne. Klubbens 
medlemmer og gæstemedlemmer har været ganske flittige brugere af klubbens 

restaurationstilbud. Bestyrelsen har igangsat arbejdet med en reorganisering af 
medarbejderstaben og driften i restauranten, herunder markedsføringen overfor potentielle 

golfophold, selskaber m.v. Vi håber og forventer at kunne præsentere en god løsning, inden 
golfsæsonen starter i 2023.    

  
Igen i 2022 har mange frivillige kræfter hjulpet til i klubben med bestyrelses- og 
udvalgsarbejder og en lang række ad hoc vedligeholdelses- og forbedringsopgaver på 

baneanlæggene bl.a. med beskæringer, grøfteoprensninger, græsklipning og boldopsamling, 
have- og terrassepasning og nyt gulv og maling i restauranten, ny toilet- og velfærdsbygning 

samt nye el-standere, flere stier er fornyet samt mange andre gøremål. Bestyrelsen vil gerne 
rette en kæmpestor tak til alle frivillige hjælpere i klubben og til de anonyme og private 
sponsorer, der har bidraget hertil. ”Barløseborg Golfklubs venner” har ligeledes bidraget til at 

vi kan starte den nye sæson med nye udslagsmåtter på drivingrangen.   
  

Regionsgolfen gav igen i år gode kampe i de indledende runder, og med et enkelt hold, som 
gik videre. Vi håber, at flere medlemmer fortsat vil tilmelde sig disse turneringer, som både 
medførte spil på fremmede baner og hjemmebanen og med godt socialt kammeratskab.    

  
Klubbens gode samarbejdspartnere, vores sponsorer, trænere og medarbejderne på banen og 

i sekretariatet er ligeledes gode aktiver for Barløseborg Golfklub. Vores 
samarbejdspartnerrelationer og de ansvarsfulde indsatser fra medarbejderne er af meget stor 
betydning for klubben og medfører et godt fundament for fremtiden. Bestyrelsen vil gerne 

rette en stor tak til alle samarbejdspartnere for gode relationer i 2022 og til medarbejdere for 
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et ansvarsfuldt samarbejde. Vi ser frem til, at disse samarbejder, må fortsætte og udvikles 

yderligere i det kommende år.  
 

Medlemmer – status og udviklingen  
  

I Barløseborg Golfklub har vi i 2022 budt velkommen til mange nye medlemmer og nye 
golfspillere. Vi har desværre også måttet sige farvel til en del tidligere nu udmeldte 

medlemmer. Pr. 1. januar 2023 (efter udmeldelser pr. nytår) viser vores medlemsdatabase en 
nettotilgang på 3 medlemmer i forhold til samme tidspunkt året før. Udviklingen dækker over 
en nettotilgang på 18 fuldtidsmedlemskaber og 10 færre fleks medlemskaber, mens junior- og 

ynglingespillere samt langdistancemedlemmer viser et fald på henholdsvis 3 og 
2.  Medlemsudviklingen er bedre end på landsplan, hvor der noteres en mindre tilbagegang.     

  

Medlemskategori:  1/1-2023 1/1-2022 

Seniorer (med fuldt medlemskab)  348 330 

Fleks medlemskaber  96 106 

Junior, ynglinge og studerende  30 33 

Lang distance medlemmer  10 12 

I alt  484 481 

  
Begynderudvalget og bestyrelsen vil i 2023 fortsætte arbejdet med at tiltrække flere 
medlemmer til klubben. Vi vil forventeligt benytte os af DGU’s tilbud om golfens dag og spil 

med dag samt vores egen annonceringer på sociale medier m.v. Samtidig øver vi os fortsat 
med at vedligeholde og forbedre vores indslusning og fastholdelse af nye medlemmer. Begge 

områder er vigtige temaer i bestyrelsens og begynderudvalgets arbejde.      
  
 

Økonomi:  

  
Klubbens regnskab for 2022 viser et mindre tilfredsstillende resultat på -49,4 tkr., der 
overføres fra egenkapitalen. Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2022 herefter 1.122,7 tkr. på en 

balance på 10.494,2 tkr. Resultatet følger på de fleste områder klubbens budget, men er 
samtidig påvirket af de inflatoriske prisstigninger på brændstof, kemi, varme- og energiforbrug 

samt øgede vedligeholdelsesomkostninger på maskinparken. Klubbens restaurantdrift har 
tillige påvirket resultatet med øgede lønomkostninger.   

  
Bestyrelsen vurderer resultatet som mindre tilfredsstillende under hensyntagen til de 
inflatoriske prisstigninger og restaurantdrift. Balancen er reduceret til 10.494,2 tkr., hvoraf 

anlægsaktiverne udgør 10.096,6 tkr. Likviditeten er relativ stram og påvirket af resultatet, 
tilbagebetaling af ”Coronakreditter” på offentlige afgifter og skatter samt anvendte 

henlæggelser til toilet- og velfærdsbygningen. Driftskreditten er næsten fuldt udnyttet ved 
årsskiftet.    
  

I 2023 budgetteres forsigtigt med en uændret medlemsantal i forhold til medlemstallet ved 
årets start. Endvidere budgetteres med samme indtægtsniveau fra gæstespillere og de fynske 

ordninger samt samarbejdspartnere og sponsorer. Omkostningsforbruget er budgetteret med 
baggrund i historiske erfaringer, moderate forventede pris- og lønstigninger samt et reduceret 
ressourceforbrug.   

Bestyrelsen har stort fokus på økonomistyringen, der i 2023 vil blive mere ”husholderisk” og 
med løbende budgetopfølgningen bl.a. med henblik på eventuelle nødvendige tilpasninger i 

årets løb.   
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Sekretariat  

  
Sekretariatet er omdrejningspunktet for Barløseborg Golfklubs drift og aktiviteter, hvor 

golfmanager Anders Busse Rasmussen og sekretariatsmedarbejder Camilla Rex Nielsen 
varetager koordineringen, udviklingen og udførelsen af de mangeartede opgaver, som lander 
på sekretariatets bord. Med egen restaurantdrift er opgavepaletten udvidet med flere booking- 

og markedsføringsopgaver samt den overordnede daglige drift af restaurant og 
værelseudlejningen. Bestyrelsen har i 2023 valgt at in source personale- og lønadministration, 

kontingentopkrævning og den løbende bogføring, hvor Pia Jensen er deltidsansat til 
varetagelse af bogføringsopgaverne.  
  

Vi arbejder fortsat med at smidiggøre selvbetjeningen i indskrivningen og udlejningen af 
buggies- og golfudstyr m.v. Vi opfordrer samtidig medlemmer og gæstespillere til at anvende 

golfbox app’en på mobiltelefonen til tidsregistrering, tidsbekræftelse og som scorekort. En 
løsning, der kan spare klubben for store udgifter til printer og udskrivning af scorekort.    
  

  
Hul 16 og hul 12 - en flot vinterdag  
 
 

Banen  
  

Den løbende vedligeholdelse og udvikling af begge baneanlæg og omkringliggende arealer og 
bygninger varetages af greenkeeperkorpset med chefgreenkeeper Jakob Kaltoft Nielsen i 
spidsen. Der er igen i år etableret flere forbedringer især med udvikling af banernes greens, 

der bliver passet og plejet efter bedste evne. Kurt Hansen og co. passer og plejer samtidig 
udslagsbanen tidligt om morgenen med boldopsamling og græsklipning. Stor tak til jer for 

jeres tidlige morgenindsatser.    
  
Samtidig er med Ole Gundersens kreativitet opsat nye ”vejviserskilte” på banen, der sammen 

med teestedernes baneguides gør det lettere for vores gæstespillere at finde rundt. Flere 
stiforbindelser er ligeledes med frivillige hjælperes fælles indsatser renoveret i årets løb. Stor 

tak til Jens Larsen og Hans Henrik Jensen, der stod i spidsen for det store arbejde med både 
bundsikring og belægningen på stierne.   
I årets løb er malet broer, flagstænger, bunkers har fået ekstra sand og er blevet 

kantskåret.  Bagrummet bliver løbende rengjort, terrassen og områderne omkring de ny 
baneskilte bliver gjort ren og planterne nuset om. 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.  
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Oprydning i bækken  
 
  

I klubbens analyser af vores golfbaner giver både gæstespillere og medlemmer generelt god 
kritik af og roser til vores banelayout og -vedligeholdelse. En ros vi videregiver til klubbens 

greenkeeperne, som udfører et godt og ansvarligt arbejde - og nu med færre og færre kemiske 
hjælpemidler. Vi glæder os samtidig over, at vi altid bliver mødt med godt humør og en venlig 
hilsen. Greenkeepernes arbejdsområder omfatter tillige ren- og vedligeholdelse af klubbens 

maskinpark, hvor alle maskiner får hovedeftersyn i vintermånederne.   
 

  

   
Ny velfærdsbygning  

 
 

Bestyrelsen og frivillige kræfter har sammen med gode sponsorer og håndværkere i 2022 fået 
realiseret byggeriet af en ny toilet- og velfærdsbygning på den store p-plads, hvor der samtidig 
er sat strømforsyninger op til campinggæster og autocampere. Byggeriet er blevet til med 

økonomisk støtte fra Fonden for Fynske Bank samt Grethe og Sigurd Pedersens fond samt 
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flere gode håndværkersponsorater. Stor tak både til sponsorer og til de mange frivillige 

kræfter, der har hjulpet til med byggeriet.   
  

I 2022 fik vi samtidig installeret en ny boldautomat og -vasker med elektronisk betalingsanlæg 
på træningsområdet, der ved sæsonstart i 2023 også forventes forbedret med nye 
udsalgsmåtter. Disse er anskaffet med økonomisk hjælp fra ”Barløseborg Golfklubs venner”. 

Bestyrelsen arbejder løbende med flere planer for udvikling og opgradering af vores 
træningsområder.  

  
  
  

Motiver fra banen  
  
 

Restaurant  

  
Efter flere år med bortforpagtning af vores restaurantdrift valgte bestyrelsen at prøve kræfter 

med egen drift og med ansættelse af personale hertil. Samtidig blev igangsat en mindre 
renovering af lokalerne bl.a. med nyt gulv, nyt musikanlæg, maling og enkelte fornyelser på 
værelserne. Der blev samtidig indkøbt et nyt kasse- og betalingssystem til vores nye 

medarbejdere, hvor Bjarne Sørensens blev ansat som restaurantchef og med ansatte 
medhjælpere til de travle perioder. Restauranten åbnede den 1. april for vores medlemmer og 

gæster samtidig med at vi også ansatte nye medarbejder i sekretariatet, til afløsning af 
golfmanager Kim Kristiansen, som forlod os pr. 1. april 2022. Booking af værelser, selskaber 
og golfophold blev således med en noget forsinket start og derfor blev kun opnået begrænset 

værelsesbooking l de første måneder af året.  
  

Selvom medarbejderne både i sekretariatet og i restauranten har arbejdet målrettet for at få 
driften i gang og til at lykkes, må vi efter sæsonafslutningen konstatere, at udgifterne har 

været større end indtægterne.   
  
Med baggrund i denne læringsperiode er bestyrelsen og sekretariatet trukket i arbejdstøjet 

med at finde forbedrede løsninger på den fremtidige drift af klubbens restaurant. Vi vurderer 
fortsat at restauranten er en meget vigtig del af klublivet og et stort aktiv for tiltrækningen af 

gæstespillere og nye medlemmer til banen. Vi bestræber os naturligvis med at finde en mere 
holdbar og økonomisk sammenhængende løsning af vores restaurantdrift.  
Restauranten er fortsat foreningens klublokale (i restauranten eller på terrassen) og skal 

fortsat være det social samlingspunkt efter en god golfrunde. Vi håber, at alle vores 
medlemmer og gæster vil hjælpe os med at restauranten bliver et godt samlingspunkt for 

klubben.   
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Restaurant og afslutning på Mexican Scramble   

 
 

”Golfshop”  
  

Klubbens samarbejdsaftale med Golfshoppen om servicering af medlemmer og gæster med et 
”miniudsalg” af golfforbrugsvarer i vores sekretariat har ikke helt levet op til forventningerne 

2022. Vi er derfor påbegyndt drøftelser med Ole Jørgensen (O.J. Golf) som ny 
samarbejdspartner i 2023, således at der fortsat vil blive mulighed for at købe bolde, tee’s, 
handsker m.v. Hermed håber vi at kunne tilfredsstille de fleste og de mest akutte behov for 

golfforbrugsvarer i dagligdagen.  
     
 

Trænersamarbejde med Odense Eventyr Golfakademi   

  
Odense Eventyr Golfakademi og Barløseborg Golfklub har aftalt at forlænge træneraftalen for 

2023. Vores træningstilbud er i samme omfang som i 2022, hvor der er træning for juniorer, 
elite og nybegyndere på forskellige fastlagte tider og fællestræning for alle i klubben om 
søndagen. Det er vores oplevelse af vores træningstilbud er tilfredsstillende og godt aktiv for 

klubben og vores medlemmer – ikke mindst også for klubbens mange nybegyndere. Der er 
naturligvis også mulighed for at tilkøbe personlige træningslektioner hos vores trænere.   

  
Nedenfor samt på klubbens hjemmeside kan du se, hvornår og til hvem der tilbydes træning i 
klubregi i den kommende sæson 2023:   

  
Tirsdag: Varetages af Eventyr Golf Akademi - første træning 4. april.  

16.30 – 17.30 Junior & Ynglinge  
17.30 – 18.30 Fællestræning for alle medlemmer – uanset hcp.  

18.30 – 20.00 Prøvemedlemmer  
 

9 torsdage: Varetages af Eventyr Golf Akademi  
16.00 - 17.00 Juniortræning  
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17.00 – 18.30 Elitetræning på følgende datoer:  

27. april, 4. maj, 8. juni, 15. juni, 27. juli, 3. august, 10. august, 24. august – sidste dato 
meldes ud senere.  

  
Søndag: Varetages internt i klubben - første træning 16. april  
10.00 – 12.00 Fællestræning for alle medlemmer – uanset hcp.   
 

Hold øje med hjemmesiden og skilte ved stien mod drivingrangen for evt. 
aflysninger/ændringer af træning.  

  
 

Udvalg i klubben  
  

Turneringsudvalget  

  
Turneringsprogrammet 2022 blev afviklet nogenlunde normalt efter et par år med påvirkning 

af Corona pandemien. I 2022 blev der afholdt 11 klubturneringer i Barløseborg Golfklub. 
Derudover tillige klubmesterskaberne i hulspil og i slagspil.  
  

  

  
Vindere og sponsorer ved Mexican Scramble  
  

Samlet set kan vi konstatere en stigning i deltagerantallet på knap 10 %. Deltagelsen er lidt 
svingende for de enkelte turneringer ift. til sidste år, og her spiller vejrudsigten for spilledagen 

tydeligt ind. Vi måtte aflyse Golfhæftets turnering pga. af for få tilmeldte. Denne turnering 
kommer ikke igen. Der blev lagt en ny turnering ind i juni måned, hvor vi spillede en Fourball 

Stableford turnering (af nogle kaldet Bestball). Deltagerne melder tilbage, at det var en 
spændende turneringsform. Så den vil blive gentaget.   
  

Bemærkes skal også, at vores Barløseborg Open Invitational med BMW Odense som 
hovedsponsor blev en succes, hvor de 91 deltagere kæmpede om de flotte præmier. Endelig 

fik vi 9-huls turneringen i gang igen med samlet 94 deltagere over de 3 mandags aftener i 
august. Afslutningsvis skal det nævnes, at Stablefordturneringen, der afholdes i forbindelsen 
med klubmesterskaber for de medlemmer, der ikke deltager i disse, ikke er noget tilløbsstykke 

med kun 5 deltagere. Denne turnering skal promoveres bedre i 2023.  
  

Nyt medlem i Turneringsudvalget er Martin Lunde Larsen.  
Deltagerstatistikken for klubbens turneringer gennem de seneste 10 år kan ses i tabellen 
nedenfor:  
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Deltagerstatistik over klubbens turneringer arrangeret af Turneringsudvalget.  
 

                                 

År  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Turneringer  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  

Åbningsturneringen  95  101  72  93  94  81  105  81  98  79  

Slå et slag / Fourball-Turnering  75  77  54  56  44  39  46  Aflyst  Aflyst  40  

Mexican BBQ  96  96  76  68  80  60  48  84  72  56  

Barløseborg Masters  91  69  74  65  76  40  52  44  40  55  

BBG Open Invitational              79  84  104  73  43  91  

Afslutningsturneringen  99  80  60  77  76  96  86  56  60  77  

Greenkeepernes hævn     72  60        42  57  51  48  34  

Barløseborg Cup (løbende)  45  54  60  42  44  35  35  34  41  34  

Foursome Cup (løbende)  64  48  58  60  50  44  56  56  58  58  

9-huls turnering (gennemsnit)                      44  Aflyst  32  

Golfhæftet Trophy                         46  Aflyst  

Klubturnering stableford  
uden for klubmesterskaber  0  28  14  0  9  17  26  24  16  5  

Årets Kaninmester                 13  7  13  14  11  

i alt  565  625  528  461  552  551  622  560  536  572  

                       

År  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Klubmesterskaber hulspil  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  

Herrer  NA  8  8  6  4  16  14  6  6  9  

Damer  NA  4  4  4  0  8  4  4  4  5  

i alt     12  12  10  4  24  18  10  10  14  

                       

År  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Klubmesterskaber slagspil  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  antal  

Herrer  17  19  15  12  12  6  10  7  4  3  

Damer  11  10  9  6  0  4  6  6  3  3  

Junior  4  3  0  0  0  0  0  0  0  4  

Herre senior  30  11  14  19  18  18  13  9  8  4  

Dame senior  0  0  0  8  10  9  6  6  5  4  

Herrer Veteran                       8  6  5  

i alt  62  43  38  45  40  37  35  36  26  23  

Total  627  680  578  516  596  612  675  606  572  609  
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Juniorudvalget  
 

2022 var et fint år i juniorafdelingen. Forårssæsonen forløb fint efter planen, med mange 

deltagere til de faste tirsdagstræninger, og der kom også en del nye ansigter til i løbet af 
sæsonen. I år var de organiserede søndage skiftet ud med ekstra træninger med Martin på de 
torsdage hvor der også var elitetræning. 

  
I august blev der for første gang i mange år afholdt klubmesterskaber for juniorer med fire 

deltagere. Stort tillykke til Gustav Andersson med sejren og den flotte placering på 
mesterskabstavlen ved siden af August Thor Høst. Også tillykke til William, Jonas og Jonas 
med at deltage og gøre matchen spændende. Det er sin sag at spille to runder på to dage når 

man er junior.  
 

Efteråret forløb lige så godt med fint fremmøde til træningerne. Sæsonen blev afsluttet med 
manér med en turnering på 9-hulsbanen med efterfølgende små konkurrencer og burgere i 

klubhuset.  
 

En stor tak til vores to trænere Yannick og Martin for et godt samarbejde i løbet af året. Tak 
til alle juniorer og forældre for opbakning og hyggelige stunder på banen. Vi ses i 2023.  

  
 

Sportsudvalget 

  

I 2022 har der været afholdt træning 10 torsdage à 1.5 time med Martin Holm Larson fra 
Odense Eventyr Academy. Torsdagene var strategisk anbragt i forhold til kampene i 

Danmarksturneringen. Der er blevet tilbudt træning til alle herrer med et hcp. på 15 og 
derunder og til alle damer med et hcp. på 21 og derunder med det formål at fortsætte de 
tidligere års strategier med at etablere og udvikle en bruttotrup. Formålet er også at give flere 
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interesserede motionister mulighed for at træne sammen med eliten med det formål at fremme 

talentudviklingen i klubben.  
    

Vi har i 2022 også fastholdt den tidligere aftale med et af herreholdene om at de selv 
arrangerer deres aktiviteter i forbindelse med afviklingen af Danmarksturneringen. De melder 
hvem der er på holdet og sætter selv holdet til de enkelte kampe og spiller kampene som 

aftalt. Denne aftale har fungeret rigtig godt til alles tilfredshed. Jakob Høst er kaptajn på dette 
hold og det er aftalt, at han fortsætter med det i 2023.  

  
Danmarksturneringen 2022 er blevet spillet med et herrehold i 4. Division og et i 5. Division 
samt et damehold i kvalifikationsrækken.  

  
Resultatet for 2022 blev at 4. divisionsholdet blev nr. 2 i deres række og fortsætter i denne 

division, mens 5. divisionsholdet rykker ned i kvalifikationsrækken. Damerne fik en 2. Plads i 
kvalifikationsrækken og er derfor i 2023 fortsat i kvalifikationsrækken.  
  

Danmarksturneringen spilles næste år i følgende weekender:  
6/5 og 7/5, 17/6 og 18/6 samt 16/9 og 17/9 og der er aftalt 10 træningsdage med Martin 

Holm Larsson fra Odense Eventyr Academy.  
 

  
Elite Open  

  
I 2022 blev Barløseborg Elite Open afholdt i weekenden den 9/7 og 10/7. Turneringen er en 
rangliste turnering. Der var 56 tilmeldte med 52 endelige deltagere. Turneringen blev vanen 

tro gennemført med stor succes, hvilket ikke mindst skyldes stor hjælp fra alle de frivillige 
samt fra turneringens sponsorer. Stor tak til alle hjælperne på banen, i klubben og i 

restauranten samt til greenkeeperne og til sponsorerne.  
  
Vinderne i 2022 blev   

  
1. Magnus Pilgård, Kolding Golfklub med 208 slag  

2. Mathias Thybo, Viborg Golfklubmed 209 slag  
  
Igen i år havde Fynske Bank givet tilsagn om 15.000 kr. til præmier.  

Ligeledes havde Harndrup Brugs velvilligt sponsoreret vand, bananer og myslibarer til alle 
spillere begge dage.  

  
Stor tak til Lotte Pennerup for opsætning og hjælp ved afvikling af turneringen samt til Torben 
Wolstrup for hjælp ved livescoring samt dommerfunktion.  
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Vinderne i Barløseborg Elite Open 2022  
  
 

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 2022 forestået regelundervisning for 10 hold. Med i alt 46 deltagere.  
Vi fik senest nye golfregler med virkning fra 1. januar 2019. Reglerne revideres hvert fjerde 
år, og med virkning fra 1. januar 2023 er der kommet nogle justeringer, der dog ikke denne 

gang er så gennemgribende som i 2019. Ændringerne kan ses på www.danskgolfunion.dk 
under Regler og hcp. Klubbens bestyrelse planlægger at afholde en aften i foråret for 

medlemmerne, hvor bl.a. de nye regler vil blive gennemgået.  
  
Udvalget bestod i 2022 af Torben Wolstrup og Arne Højgaard Eriksen. Arne er på grund af 

andre aktiviteter dog desværre udmeldt af klubben med årets udgang. Der skal her lyde en 
stor tak til Arne for hans indsats i udvalget.  

Regel- og handicapudvalget er derfor i akut mangel på et par medlemmer, der interesserer sig 
for golfreglerne. Udvalget har orienteret bestyrelsen om dette og bedt om hjælp til at løse 
problemet.  
  
 

Begynderudvalget  
 

Det har været et turbulent og lærerigt år for begynderudvalget. Hele begynderudvalget blev 
skiftet ud ved generalforsamlingen. Der var derfor meget, som det nye udvalg skulle lære, 

også af begåede fejl, som vi kan tage med os videre til planlægningen af 2023.  
 

Vi har dog ikke stået helt stille. Der har som de tidligere år været afholdt ”Golfens dag” og 
”Spil med dage”, hvilket gav flere tilmeldinger til de efterfølgende hold.  
 

Som noget nyt i år har vi – via DGU -indledt et samarbejde med Funnel First. Funnel First 
havde til opgave at køre online annoncer målrettet potentielle deltagere på vores nye begynder 
hold. De garanterede os at kunne skaffe 50 potentielle begyndere, men de har desværre ikke 

kunne levere helt så højt et antal – derfor er vores betaling til Funnel First også blevet nedsat.  
Der er samlet været planlagt for 5 almindelige hverdagskurser og 7 weekendkurser. Vi 

oplevede til vores overraskelse, at holdene efter sommer var godt fyldt op og vi måtte i den 
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forbindelse oprette ekstra hold der. Desuden har vi set, at tilslutningen til weekendholdene 

har været markant større end tilslutningen til hverdagshold.  
 

Vi har i alt været 46 personer igennem et opstartsforløb, hvilket har resulteret i 25 nye 
medlemmer i årets løb. Det forventes at flere melder sig ind i Q1 i 2023. Desuden har vi i 2022 
fået 87 nye medlemmer i alt. Alt i alt er klubben altså ikke gået tilbage i medlemmer.  
 

Der skal lyde en stor tak til alle dem, som har givet en hånd med, som hjælpere til, golfens 
dag, spil med dagen, hjælpe 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. Mentorordningen er 
et stort fokusområde fra udvalgets side. Det er vigtigt, at kommunikationen fra udvalget til 
mentorerne bliver endnu bedre og at samarbejdet løftes til nye højder.   

  
 

Sponsorudvalget  
  

Sponsorudvalget har i årets løb arbejdet med fornyelse af udløbne sponsoraftaler og 
tiltrækning af flere nye samarbejdspartnere og sponsorer, som har båret god frugt til vores 

fælles bedste. Vi har tillige afviklet to velbesøgte sponsortuneringer og sammenkomster for 
vores samarbejdspartnere og sponsorer i klubben. Vores tilbud om at benytte disse 
arrangementer til sponsorers medarbejder eller som kundepleje har nu taget form med rigtig 

mange, der tager gæster med til disse arrangementer.   
  

Udvalget arbejder desuden med at udvikle og forny vores tilgang til sponsorarbejdet og 
præsentationerne heraf. Det er særdeles vigtigt for klubben, at vi løbende drøfter hvilke nye 
tiltag, vi kan gøre for at promovere vores klub og giver sponsorerne mest mulig værdi i vores 

aftaler. Udvalget vil gerne rette en kæmpestor tak stor tak til alle vores samarbejdspartnere 
og sponsorer og for jeres engagement til vores sammenkomster og sponsorturneringer.    

   
 

Klubbens ”nye” BMW-buggy  
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 Kommunikationsudvalget  

  
Kommunikationsudvalget 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.   

  
Den eksterne kommunikation og markedsføring har efter baneovertagelsen og driften af vores 

restaurant fået ekstra stor betydning for klubbens udvikling og drift. Det er vigtigt at vores 
markedsføring af baner og restaurant bliver målrettet mod flere gæstespillere, golfophold, 
værelsesudlejning og brugere af restauranten, f.eks. selskaber, virksomheder med videre.   

  
Vi har derfor gennem længere tid arbejdet med udvikling af klubbens hjemmeside til en mere 

tidssvarende og brugervenlig hjemmeside, der samtidig er lettere at vedligeholde. Klubbens 
hjemmeside bør være det bærende opslagsværk, når man søger oplysninger om klubben og 
vores aktiviteter. Hjemmesiden skal samtidig benyttes som grundlag for vores markedsføring 

på sociale medier med videre. Vi håber at kunne præsentere en ny og opdateret hjemmeside 
inden sæsonstarten i 2023.   

  
I den interne kommunikation til medlemmer og samarbejdspartnere vil vi fortsat benytte os 
af mails, nyhedsbreve, hjemmeside og aktuelle nyheder på Facebook med flere. Vi opfordrer 

derfor vores medlemmer til at ajourføre klubbens kontaktoplysninger hos sekretariatet, hvis 
disse ændres – og samtidig opfordrer vi alle til at blive følger af Barløseborg Golfklubs 

facebookopslag.     
  
  

Banens hul 10 set fra green  
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Klubber i klubben  
 

Seniorklubben  
 

I Seniorklubben har vi i den forgangne sæson spillet 24 runder golf mandag formiddag og der 
har været mellem 15 og 20 deltagere hver gang.  
 

Som noget helt nyt indførte vi, at spillerne skulle tilmelde sig på golfbox senest søndag aften, 

hermed blev der mulighed for at vi på forhånd vidste hvor mange der kom den efterfølgende 
dag, og turneringsledelsen havde mulighed for at sætte en turnering op, der passede til 

deltagerantallet. Efter lidt startvanskeligheder blev dette en stor succes, og der er blevet spillet 
både parturnering, holdturnering, scramble og stableford. Denne form blev ifølge deltagerne 
modtaget positivt, så det vil vi fortsætte i 2023.  
 

Vi har været begunstiget med godt vejr og meget få aflysninger, dog måtte vi aflyse spillet på 
forårsafslutningsdagen, men så kunne deltagerne i stedet mødes direkte i restauranten til 
spisning.  
 

Efteråret blev afsluttet med en holdturnering, hvor ALLE kun måtte putte med en 
venstrehåndsputter! Dette voldte dog ikke større besvær for flere af spillerne, der var endog 
nogle få, der spøgefuldt ville overveje at skifte til denne type fremover! Efter turneringen var 

der præmieoverrækkelse og spisning af indkøbte pålægsfade, som blev indtaget med stor 
appetit – kokken, Bjarne, havde jo tilladt sig at tage på ferie lige inden vores afslutning. 

  
Vi vil MEGET GERNE have mange flere spillere med, så herfra skal lyde en opfordring til ALLE 
klubbens 50+ medlemmer med et HCP på 48 eller derunder til at tilmelde sig på Golfbox, når 

vi starter op igen. Starttidspunkt bliver meddelt sammen med en invitation når terminen 
nærmer sig.  

 
 

Tirsdagsdamer  
 

Dameklubben også kaldet Tirsdagsdamer er for alle over 18 år, som må spille på 18-huls 
banen. I sæson 2022 har vi været ca. 40 som har spillet turnering fra april til september. God 

golf, hygge og socialt samvær har været i højsæde, men der er altid plads til flere.  
 

Dameklubbens formål: At have det hyggeligt sammen. At lære både nye og gamle spillere at 
kende. At få gode golfoplevelser, forbedre sit spil. At være med i et fællesskab.  
 

Vi har spillet hver tirsdag, med reserveret tider formiddag, middag og eftermiddag efter kl. 
17.00. I løbet af turneringen har der været forskellige spille former (stableford, jokermatch, 
orange tee, slagspil) . Der har været både 9-huls og 18-huls turnering i A- og B-rækken og 

med løbende overraskelser af præmier.  
 

I juni blev der holdt forårsafslutning med god golf og efterfølgende spisning og hygge i Café 
Tee-Time. I år gik endagsturen til Royal Oak i august. Vi startede med medbragt morgenmad, 

turnering og efterfølgende dejlig frokost. En rigtig skøn golfdag og bane som kan anbefales.  
Den årlige weekendtur i september gik til Nilles kro i Sabro, hvor der blev spillet på 

Himmelbjerg og Mollerup golfbaner. Også en rigtig dejlig weekend som Kirsten Karlshøj havde 
arrangereret.  
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Tirsdagsdamerne på tur  
 

Blommenslyst var vært for Lady Fyn i år, hvor tirsdagsdamerne var pænt repræsenteret. En 

rigtig hyggelig golfdag med efterfølgende spisning og flotte præmier.  
 

Efterårsafslutningen blev afholdt 24/9 hvor vi startede med en morgen frisker (shots) og 
orientering om hvilke turneringsform. En dejlig golfdag med spisning i Café Tee Time, hygge 

og præmieoverrækkelse. Årets golfer (er den der har spillet de 15 bedste runder i sæsonen) 
blev Jette Sløk som kunne tage vandrepokalen med hjem, skænket af Ann og Niels Haustrup.  
Vinder af 9-huls turneringen A-rækken: Kirsten Bibi Hansen. B-rækken: Vivi Susanne Barløse.  

Vinder af 18-huls turneringen A-rækken: Jette Sløk. B-rækken: Ulla Hansen.  
 

TUSIND TAK til alle de sponsorer som gjorde, at vi havde et flot præmiebord: Totalbanken, 
Vivi Barløse, Dagli´ Brugsen Harndrup, Kop & Kande Årup, Anni Frisør Nr. Åby, Frisør AB 

Haarby, Jan Steen Hansen Holding og dejlige bobler skænket af Lilli Fischer.  
 

Mens der i efterår og vinter har været lidt stilstand i golf, har der været tid til traveture i det 
fynske bl.a. Håre Bjerge, Hindsgavl, Langesø, Fugleviglund, Wedellsborg m.m., hvor flere har 

deltaget.  
 

Vi ønsker alle en skøn sæson 2023 og glæder os til at se rigtig mange tirsdagsdamer.  
  
 

Onsdagsherrer  

  
Vi havde en god sæson, hvor der var mere end 20 spillere i snit hver onsdag, og i alt 47  

spillere deltog på et eller andet tidspunkt i sæsonen. Vi spillede også i år uden sommerpause, 
med et pænt fremmøde.  
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Vi håber, at der i 2023 vil komme tilgang af nye spillere. Afslutningen blev afholdt d. 24. 

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 Poul Eriksen.   
Top-5 i A rækken blev i rækkefølge: Jens j. Nielsen - Jean Andersen - Kenneth Apitz - Poul E. 
Nielsen - Delt nr. 5 - Steffen Steffensen - Edi Frederiksen.  

Top-5 i B rækken blev i rækkefølge: Willy Andersen - Carsten Jørgensen - Poul Eriksen - Per 
A. Jensen - Jørgen Larsen.  

   
Vores årlige udflugt gik i år – som en dagstur - til Langesø Golfklub. I 2023 vil vi prøve at 
arrangere en weekendtur til september.  

  
  

Pargolf  
  
Pargolf er en mixturnering (dame/herre), der kører hver torsdag aften i sæsonen. Vi har haft 

en god sæson i 2022, hvor der har været 79 deltagere igennem sæsonen. Vi har haft den 
glæde, at flere nye medlemmer er begyndt at deltage i torsdagen pargolf. Det er dejligt, at 

der kommer nye ansigter til turneringen, så flere kan lære hinanden at kende.  
  
Vi har spillet Foursome - Greensome og Fourball sæsonen igennem og udvalget siger, at der 

fortsat er plads til flere nye golfere til disse turneringer. Alle med handicap 48 og derunder 
kan deltage. Der spilles hver torsdag, hvor der er indskrivning indtil kl. 17.30 og så slår vi ud 

mellem kl. 17.45 og 18.00. Har du/i lyst til at prøve denne ”klub i klubben”, så blot kontakt 
Lis og Benny Andersen eller Susanne og Kurt Nielsen.    
  

Vi starter op omkring 1 april alt efter vejret. Nærmere info følger senere, når sæsonen nærmer 
sig.   

  
 

Fredagsgolf  
  

Fredagsgolf er for alle medlemmer af golfklubben. I det forgangne år har vi set spillere med 
hcp. 8 og op til nybegyndere som lige har bestået eller knap været oppe til spillerprøve. Der 
kommer normalt mellem 5 og 18 spillere hver gang vi spiller. Selvfølgelig er der flest om 

sommeren. Vi spiller året rundt medmindre banen er lukket. Klubben tilstræber den er åben 
hele året og der må spilles til sommergreens.  
 

Det er helt gratis. Man kommer bare med udfyldt scorekort og lægger det på bordet i ”huset” 

ved hul 1. Der trækkes lod blandt de fremmødte og runden starter kl.14. Den der vinder i 
bolden, skal have 1 bold af sine medspillere. Det er spillet, hyggen og samværet det handler 

om i fredagsgolfen. Derfor er det også tilladt at snakke og ”gasse” hinanden. Vitser bliver det 
også til. Der spilles naturligvis efter golfreglerne.  
 

Efter runden samles vi ved ”huset”. Gør status og drøfter løst og fast. Drikker en vand, øl eller 

måske ingenting. Det er fuldstændig op til hver enkelt. Vi ønsker hinanden God Weekend og 
drager hver til sit…  
 

VI SES FREDAG KL. 13.45 PÅ PAY AND PLAYBANEN. HUSK DET ER FOR ALLE!!  
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Opvarmning på rangen  
 

 

Kaninklubben  
  

Kaninklubben har i 2022 alene spillet turneringer mandag aften, grundet lav tilslutning fra nye 
kaniner. Kun 34 nye har deltaget, og desværre mange kun 1–3 gange. I alt har 114 forskellige 

medlemmer spillet med i kaninturneringerne i 2022, inkl. kaninpassere, mentorer og ”gamle” 
kaniner.  
  

Årets Kaninmester i 2022 blev Troels Storm Larsen. Tillykke.  
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Vores juleturnering blev afholdt med en del sne på banen, så der gik lidt lang tid med spillet, 

da vi skulle lede efter boldene i sneen. Men det gav god appetit til julefrokosten. Præmierne 
var som sædvanlig i en størrelsesordning, så alle deltagere kunne få lidt med hjem.  
 

  

Juleafslutningsturneringen 

  

Igen i 2022 deltog kaninerne i den Fynske Kaninmatch. Tak til de kaniner der deltog.  
Kaninklubben takker for i 2022, og håber på en masse nye kaniner i 2023.  
  

Sportslige resultater  
  

Eliten 

Danmarksturneringens Damer kvalifikationsrækken vest pulje 6: Blev nr. 2   
Danmarksturneringen Herrer 4. division øst pulje 1: Blev nr. 2  

Danmarksturneringen Herrer 5. division øst pulje 8: Blev nr. 4  
  

Regionsgolf  
Regionsgolf B blev nr. 2  
Regionsgolf C blev nr. 3             

Regionsgolf D blev nr. 2  
Regionsgolf Veteran D-8 blev nr. 2  

   
I 2023 har klubben tilmeldt følgende hold:  
Regionsgolf A   

Regionsgolf B  
Regionsgolf C   

Regionsgolf D   
Regionsgolf Veteran C  
Regionsgolf Super Veteran D  
 

 



   

 

 

22 

Klubmesterskaberne 2022 Vindere  
 

I weekenden den 27. og 28. august blev årets klubmesterskaber afviklet med følgende 

vindere:  
 

Slagspil (3 herrer og 3 damer)  
Herrer 1.plads: Jakob Kaltoft Nielsen                                                                                 

Herrer runner up: Lasse Kjær Hansen                                                                            
Damer 1. plads: Marianne Thorslund Hogrefe   

Damer runner up: Gudrun Águstsdottir  
  
Årgangsturneringen: (4 herre Senior, 4 dame senior, 5 herre veteran og 4 junior)  

Herrer Senior 1.plads: Kim Sørensen  
Herrer Senior runner up: Michael Ørgaard Hansen  

Damer Senior 1. plads: Helle Wolstrup  
Damer Senior runner up: Randi Jørgensen  

Herrer Veteran 1. plads: Jean Andersen  
Herrer Veteran runner up: Jens Jørgen Nielsen                                                                    
Junior 1. plads: Gustav Grønnehave Andersson                      

Junior runner up: William Galsgaard  
  

Stablefordturneringen (5 deltagere)  
A-rækken  
1.plads: Poul Petterson                                                                                                 

Runner up: Tommy Fjordhauge  
  

Hulspil:  
Herrer 1.plads: Lars Lund-Christoffersen  
Herrer runner up: Edi Frederiksen  

  
Damer 1. plads: Gudrun Águstsdottir                                                                                

Damer runner up: Marianne Thorslund Hogrefe  
  
Hulspilsturneringen blev afviklet som en cupturnering over sæsonen.  

  
Årets kaninmester (11 deltagere)  

1. plads: Troels Storm Larsen                                                                                          
Runner up: Ejner Knudsen  
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Hole in One i 2022  
D. 9. marts  Peter Dissing  Hul 13  

D. 3. april  Lene Jakobsen  Hul 1  
D. 15. april  Lasse Lindholm Rahbek  Hul 1  

D. 15. april  Lasse Helweg-Mikkelsen        Hul 13  
D. 17.maj  Jesper Ringsmose  Hul 18  

D. 5. juni      Erik Stentebjerg  Hul 18  
D. 21. juni  William Galsgaard  Hul 1  
D. 31. august Hanne Mie Pedersen  Hul 13  

D. 9. oktober Carsten Jørgensen  Hul 1  
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Der puttes koncentreret  
  

  
Greenfeesamarbejder - G6, den Fynske ordning og fritspil i Rønnede Golfklub.  
  

Klubbens samarbejder med G6 og den ”Fynske ordning” fortsætter i 2023 med uændrede 
priser og vilkår. Disse ordninger er gode tilbud til klubbens fuldtidsmedlemmer, der ønsker at 

spille andre baner på Fyn til en reduceret pris. I 2022 indgik klubben tillige en fritspils aftale 
med Rønnede golfklub for alle klubbens medlemmer. Denne fritspils aftale fortsætter i 2023 
og er gratis for privat golfrunder for alle vores medlemmer på Rønnede golfklubs 18 huls bane. 

Ved større gruppe betales et mindre greenfeegebyr.    
  

G6 samarbejdet giver klubbens fuldtidsmedlemmer mulighed for at spille golf i Bogense, 
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 fuldtids medlemmer, hvor der på alle hverdage kan spilles for 250 kr. i greenfee uanset 
bane.   

  
1078 golfspillere har i 2022 benyttet sig af G6 samarbejdet, heraf 100 spillere kommer fra 

Barløseborg Golfklub. Der er sammenlagt spillet 13390 golfrunder på de 6 baner, der deltog i 
samarbejdet – en flot stigning i antal deltagere og spillede runder i forhold til året før, der 
måske kan henføres til at Golfklubben Lillebælt har været delvist lukket i 2022.   

  
  

Samarbejdet med de fynske golfklubber og med DGU.  
   
Bestyrelse og sekretariat i Barløseborg Golfklub har i 2022 deltaget i DGU’s regions- og 

repræsentantskabsmøder samt flere kurser. Klubben modtager generelt stor hjælp, viden og 
inspiration i samarbejdet med DGU – ikke mindst på baneområdet med de reducerede mulige 

anvendelser af gødning og pesticider. ”Golfspilleren i Centrum” giver samtidig klubbens 
bestyrelse og ledelse et godt overblik over gæster og medlemmers oplevelser af klubbens drift, 
bane og restaurant. Vi oplever altid en stor beredvillig til at få hjælp fra DGU’s medarbejdere 

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.   
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Klubbestyrelsen deltager tillige i samarbejdet mellem Fynske Golfklubber, hvor der udveksles 
erfaringer, klubsamarbejder m.v. på de årlige formandsmøder.       

 
 
Forventninger til fremtiden – udvikling af klubben  

  
I 2023 kigger vi ind i et nyt spændende år for golfsporten, året bliver også udfordrende med 

de inflatoriske prisstigninger og udsigt til generelt lavere aktivitetsniveau i erhvervslivet. I 
Barløseborg Golfklub har vi fortsat stor ledig kapacitet på vores 2 baneanlæg, som vi vil forsøge 
at udnytte – både med nye medlemmer og med flere gæstespillere. Vi vil derfor arbejde med 

“den gode oplevelse” – både i medlemsrekrutteringen, som nyt medlem og som gæst i 
klubben. Vi vil målrette vores markedsføring mod salg af flere golfophold og Company Days 

for egnens virksomheder og samarbejdspartnere. Klubbens økonomiske rammer er præget af 
øgede udgifter til energi, brændstof og kemikalier. Vi forventer dog, at vi med det lagte budget 
for 2023 vil blive plads til mindre vedligeholdelsesinvesteringer i årets løb. Vi har allerede ved 

årsskiftet med hjælp fra ”Barløseborg Golfklubs venner” investeret i nye udslagsmåtter til 
drivingrangen.    

  
På medlemsfronten har vores begynderudvalg 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. Vi vil samtidig fokusere på at 
fastholde og videreuddanne vores 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 vil fortsat blive plejet med tuneringstilbud og 

aktiviteter, der kan fremme kendskabet mellem medlemmerne og danne nye sociale 
relationer.   

    
Juniorudvalget arbejder tillige med udbygningen af nye aktivitetstilbud, som vi håber, kan 
medvirke til at øge interessen for golfspillet blandt børn og unge.  

  
Klubbens sociale miljø og rammer – blandt andet med vores restaurant og terrasse - indgår 

tillige i bestyrelsens arbejde i det kommende år, hvor vi forventer igen selv at stå for driften. 
Restauranten er en rigtig god ramme for at skabe nye sociale relationer omkring golfsporten 

og er derfor et særdeles vigtigt aktiv for vores klubliv og for klubbens mange gæster.   
    
Bestyrelsen har i efteråret 2022 holdt et opfølgningsseminar på bestyrtelsens strategiske 

indsatsområder, hvor vi sammen med medarbejderne har fokus på at fortsætte arbejdet med 
”den gode oplevelse” i klubben – lige fra man køre ind ad indkørslen til Barløseborg Golfklub, 

modtagelsen i sekretariatet og i indskrivningen, opgradering af træningsanlægget, oplevelsen 
på golfbanen og oplevelsen på ”hul 19” i restauranten. Vi er alle optaget af, at ”den gode 
oplevelse” er afgørende for en god udvikling og et fortsat godt omdømme.   
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Tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer  

  
 

Tak  
  

Som afslutning på beretningen for 2022 vil bestyrelsen i Barløseborg Golfklub gerne rette en 
stor tak til alle vores samarbejdspartnere – sponsorer, greenkeepere, trænere, medarbejdere 

i sekretariat og restaurant, udvalgsmedlemmer og mange frivillige hjælpere for et aktivt og 
godt samarbejde i 2022. Det er fantastisk at opleve den imødekommenhed, som vi møder alle 
steder.    

  
Klubbens nye medarbejdere i sekretariat, i restauranten samt nye og nuværende 

medarbejdere i grenkeepergården har i 2022 udført et godt og ansvarsfuldt job – hver på sin 
plads. Vi oplever, at alle ansatte har hjertet på rette sted, og arbejder godt for at alle hjulene 
i driften af golfklubben kører godt og sikkert rundt. Bestyrelsen vil gerne sige alle ansatte en 

kæmpestor tak for indsatsen i 2022. Bestyrelsen vil også gerne rette en stor tak til 
trænersamarbejdet med OEG og Sten B. Lund for jeres engagerede og pædagogiske 

træningstimer i klubben.  
  

Vi vil alle – både medarbejdere og bestyrelse - gøre vores bedste for at 2023 må byde på rigtig 
mange gode golfoplevelser i Barløseborg Golfklub. Vi ser frem til at arbejde sammen med alle 
vores frivillige hjælpere i medlemskredsen til gavn for vores fællesskab og for klubbens 

udvikling.  
  

Endelig skal også lyde en stor tak til alle vores medlemmer – både nye og ”gamle” - for jeres 
tillid og opbakning til medarbejderne, bestyrelsen og udvalgene i klubben. Og til allersidst en 
kæmpestor tak til jer, der udtræder af bestyrelse og udvalg, tak for jeres store indsats med 

jeres arbejde for Barløseborg Golfklub.       
 

 

 

 



   

 

 

27 

Resultatopgørelse for 2022 
 

Note 2022 2021 

 
 

 

 

 
  0   0   36.080 

Resultat før finansiering 168.453 477 737.941 

 
Finansieringsudgifter   217.891   230   221.099 

 
Resultat før henlæggelser   -49.438   247   516.842 

 
Henlæggelser til baneforbedringer m.m.   0   0   160.000 

 
Årets resultat   -49.438   247   356.842 

2022 

Budget 
1000 kr. 

 

Engangsomkostninger 8 

 

Indtægter  

Kontingenter og indskud  

Greenfee og G6  

Skabs- og buggyleje m.m.  

Sponsorater  

Turneringer og arrangementer  

Offentlige tilskud  

Restaurantdrift, nettoresultat u/løn 1 

Indtægter i alt  

 

2.572.672 

1.146.876 

127.434 

296.775 

45.145 

49.620 

  441.716 

4.680.239 

 

2.590 

1.160 

95 

250 

80 

35 

  0 

4.210 

 

2.568.245 

1.170.809 

133.164 

234.889 

34.277 

53.645 

  60.035 

4.255.066 

 

Udgifter  

Personaleomkostninger  

Ejendommenes drift 2 

Maskinparkens drift 3 

Materialer til banen 4 

Administrationsomkostninger 5 

Markedsføring og medlemspleje 6 

Afskrivninger 7 

Udgifter i alt  

 

2.711.383 

301.967 

771.683 

294.412 

176.074 

143.786 

  112.482 

4.511.786 

 

2.133 

317 

646 

154 

335 

20 

  128 

3.733 

 

1.961.409 

282.579 

632.933 

206.428 

212.451 

78.489 

  106.755 

3.481.045 
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Balance 31. december 
 
 

Aktiver 
Note 

 

 

 
  2022      2021 

 
 

   

 

 
 

Likvide midler 58.695  847.915 

Omsætningsaktiver 397.585  995.250 

Aktiver i alt  10.494.217   11.124.395 

Baneanlæg  

Bygninger  

Maskinpark  

Anlægsaktiver 9 

 

8.000.000 

1.980.000 

  116.632 

10.096.632 

 

8.000.000 

2.068.000 

  61.145 

10.129.145 

 

Varebeholdninger 

Tilgodehavender hos medlemmer og sponsorer 

Periodeafgrænsningsposter 

Andre tilgodehavender 

Tilgodehavender 

 

73.050 

27.930 

237.911 

  0 

338.891 

 

41.373 

6.270 

99.692 

  0 

147.335 
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Balance 31. december 
 
 

Passiver 
Note 

 

 

 
  2022      2021 

 
 

   

 

 

 
 

Gældsforpligtelser i alt 9.371.554  9.792.294 

Passiver i alt  10.494.217   11.124.395 

 

 
 

Leasingforpligtelser 13 
 
 

Sikkerhedsstillelser 14 

Egenkapital 1. januar 

Overført fra henlæggelser 

Årets resultat 

Egenkapital 31. december 

 

1.172.102 

0 

  -49.438 

1.122.664 

 

815.260 

0 

  356.842 

1.172.102 

 

Henlæggelse til baneforbedringer m.m. 10 

Henlæggelser i alt  

 

  0 

0 

 

  160.000 

160.000 

 

Prioritetsgæld m.m. 11 

Langfristede gældsforpligtelser  

 

  8.288.973 

8.288.973 

 

  8.568.724 

8.568.724 

 

Kortfristet del af langfristet gæld  

Leverandører  

Periodeafgrænsningsposter  

Kassekredit, maksimum  

Anden gæld 12 

Kortfristede gældsforpligtelser  

 

279.750 

93.248 

0 

462.000 

  247.583 

1.082.580 

 

273.080 

104.398 

99.300 

522.000 

  224.792 

1.223.570 
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Noter til årsrapporten 
 

 
1 Restaurant 

 Omsætning mad og drikkevarer 

 Omsætning værelsesudlejning 

 Vareforbrug mad og drikke 

 Bruttoavance 

 Forbrugsudgifter og rengøring 

 Administrationsudgifter 

 Småanskaffelser, indretning og vedligehold 

 Anvendt af henlæggelse 

 

2022 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Nettoresultat   441.717   60.035 

Estimeret lønforbrug i restaurant 2022: 615.000 

 

 
I alt   301.967   282.579 

 
 

I alt   771.683   632.933 

 
 

I alt   294.412   206.428 

990.078 

115.912 

  -446.768 

659.222 

-168.738 

-58.085 

-90.682 

  100.000 

 

2 Ejendommenes drift 
 Ejendomsforsikring 

 El, vand og varme 

 Vedligehold og småanskaffelser 

 Renovation og affald 

 Rengøring 

 Leje af jord 

 

48.630 

151.745 

48.711 

8.865 

4.036 

  39.980 

 

38.192 

105.531 

51.436 

17.285 

30.316 

  39.821 

 

3 Maskinparkens drift 
 Leje og leasing 

 Brændstof 

 Vedligehold og småanskaffelser 

 Forsikring 

 

355.242 

160.043 

217.274 

  39.123 

 

242.179 

114.614 

239.428 

  36.711 

 

4 Materialer til banen 
 Gødning og kemikalier 

 Græsfrø, sand og topdressing 

 Øvrige materialer m.v. 

 Småanskaffelser 

 

84.944 

122.519 

81.410 

  5.538 

 

94.244 

33.744 

48.042 

  30.398 
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2022 2021 

 
I alt   176.074   212.451 

 
I alt   143.786   78.489 

 
 

I alt   112.482   106.755 

 
I alt   0   36.080 

5 Administrationsomkostninger 

 Bogføringsassistance 

 Forsikringer og Falckabonnement 

 Telefon, porto og gebyrer 
 Kontorartikler, papir m.m. 

 Internet 

 Golfbox 

 e-conomic 

 Boardplace 

 Øvrige edb-udgifter 

 Møder bestyrelse, generalforsamling og udvalg 

 PBS og Danløn 

 Øvrige abonnementer og kontingenter 

 Repræsentation og gaver 

 Reparation, vedligehold og småanskaffelser 

 

24.008 

7.132 

8.896 

8.208 

4.586 

32.722 

9.424 

7.597 

36.358 

16.679 

5.739 

750 

1.874 

  12.101 

 

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 

 

6 Markedsføring og medlemspleje 
 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 

 Tab på medlemmer/debitorer 

 

49.876 

10.063 

12.411 

30.535 

4.510 

4.600 

2.889 

3.825 

-457 

  25.535 

 

21.995 

4.844 

6.540 

23.506 

1.499 

4.200 

-857 

0 

16.763 

  0 

 

7 Afskrivninger 
 Bygninger 

 Maskinpark og driftsmidler 

 

88.000 

  24.482 

 

88.000 

  18.755 

 

8 Engangsomkostninger 
 Advokathonorarer ved køb af baneanlæg 

 Tinglysningsafgift m.m. 

 Stiftelsesprovisioner i forb. med låneoptagelse 

 Kurstab ved låneoptagelse 

 Garantiprovisioner 

 Ejendomsskat 

 

0 

0 

0 

0 

0 

  0 

 

28.797 

0 

0 

0 

7.283 

  0 
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9 Anlægsaktiver  
 Maskinpark  

 
             Bygninger  

 Kostpris 1. januar 2022 86.876 2.200.000 

 Årets tilgang 132.500 0 

 Årets afgang   -52.531   0 

 Kostpris 31. december 2022   166.845   2.200.000 

 

 

Balanceværdi 31. december 2022   116.632   1.980.000   8.000.000 

 
25 år 

 
 

2022 2021 

 
Saldo 31. december   0   160.000 

 

 
 

Langfristet del af prioritetsgæld   8.288.973   8.568.724 

 
 

I alt   247.583   224.792 

 Baneanlæg  

8.000.000 

0 

  0 

  8.000.000 

 

 
Afskrivningsperiode 

 
5 år 

 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2022 25.731 

Årets afskrivninger 24.482 

Afskrivninger på afhændede aktiver   0 

Af- og nedskrivninger 31. december 2022   50.213 

 

132.000 

88.000 

  0 

  220.000 

 

0 

0 

  0 

  0 

 

10 Henlæggelser til baneforbedringer m.m. 

 Saldo 1. januar 

 Anvendt til toiletbygning 

 Andvendt til renovering af restaurant 

 Årets henlæggelse 

 

160.000 

-60.000 

-100.000 

  0 

 

0 

0 

0 

  160.000 

 

11 Prioritetsgæld m.m. 
 DLRkredit kontantlån 

 DLRkredit obligationslån 

 Sælgerpantebrev 

 Anden patebrevsgæld 

 

1.279.981 

3.040.000 

1.035.421 

  3.213.321 

 

1.348.053 

3.040.000 

1.102.732 

  3.351.019 

 

I alt 

Kortfristet del af prioritetsgæld 

 

8.568.723 

  279.750 

 

8.841.804 

  273.080 

 

12 Anden gæld 

 Skyldig A-skat m.m. 

 Skyldig moms 

 Skydige feriepenge 

 Skyldige omkostninger 

 Hensættels til juniorer og eliten 

 Øvrige hensættelser 

 

55.719 

62.194 

41.806 

63.482 

21.924 

  2.458 

 

100.759 

0 

41.932 

35.563 

43.759 

  2.778 
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 1.183.557 

 
 
 
 

 
14 Sikkerhedsstillelser 
 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. 
  

 

 

 
 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 
 
      Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for ikke-erhvervsdrivende 
                 foreninger. 
 
 

    Den valgte præsentationsform 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 9. 
 

    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. 
 

13 Leasingforpligtelser 

 Forpligtelser i henhold til leasingkontrakter frem til udløb 

 inklusive moms. Der er i 2022 indgået ny leasingaftale på 

 2 nye maskiner som er indeholdt i nævnte forpligtelser 

 med en restløbetid på 64 mdr. 
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Bestyrelsens påtegning 
 

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 
2022. 

 
 

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for 2022. 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 
Barløse, den 20. februar 2023 

 
 
 

 
Arne Jakobsen Kim O. Jensen Lotte Pennerup 

formand næstformand kasserer 
 
 
 

 
Anne Marie Højvang Søren Thomsen Anders Busse Rasmussen Kirsten Falkesgaard Nielsen 

 
 
 

Revisors påtegning 
      
 

Som generalforsamlingsvalgt revisor for Barløseborg Golfklub har jeg revideret årsrapporten for 

2022. 
 
 

Jeg har fundet den aflagte årsrapport i overensstemmelse med det førte bogholderi, og revisionen 

har ikke givet anledninger til bemærkninger. 

 

Barløse, den 20. februar 2023 
 
 
 

Richard Andersen 
 
 


