
Brøndby Golfklub på Facebook

Brøndby Golfklub
Velkommen til

Generalforsamling 2018







Brøndby Golfklub

Generalforsamling 21. marts 2018 
Bestyrelsens beretning

v/Formand Tage E. Jensen



Velkommen til generalforsamling 

• Først lidt statistik for 2017

• Udviklingen i 2017

• Frivilligt arbejde i Brøndby Golfklub

• Vores tiltag i 2018 - 1

• Begyndere og nye medlemmer v/ Henrik

• Banen v/ Stig

• Vores bygninger og Sporten v/ Peter

• Vores tiltag i 2018 - 2



Først lidt statistik for 2017

• 30. sept. 2017 var der 151.243 golfspillere i DK – en stigning på 
104 golfspillere fra 2016

• 31. dec. 2017 var vi 981 (-34) medlemmer i BGK – heraf 56 
under 25 år (+ 108 passive)

• I Brøndby Golfklub var der i 2017:

• 10 turneringer med 751 deltagere 
(- 200 deltagere)

• var der ca. 20.000  spillede runder (- ca. 3100)

• 1674 betalende greenfee spillere, en stigning
på 298 betalende i forhold til 2016.  
Kampagnen i efteråret gav mange gæster 
og mere end 40 nye medlemmer



Klubbens økonomi i 2017

• Fortsat fokus på økonomistyring 

• Vores mantra er fortsat at ”Vi kan og vil ikke 
forsøge at spare os til succes”

• 2017 har været et godt år på mange områder

• Vi skal dog fortsat søge at øge vores indtægter: 

1. Kontingent (flere medlemmer)

2. Greenfee indtægter (flere gæster)

3. Sponsor indtægter (flere sponsorer)



Udviklingen i 2017

• Medarbejderstab lidt ændret i 2017 – Chefgreenkeeper stoppede 1. januar

• Frit spil på 3 baner (og vi fortsætter aftalerne med Vallø, Sorø og Harekær)

• Medlemsmøde sommer 2017 – bl.a. vedr.
hul 13-14 planer og hulforløb

• Mange aktiviteter organiseret af medlemmer

– Åben herredag, Støt brysterne, Pink cup, 
Golf mod kræft

• En succes med gratis undervisning til alle 
fuldtids medlemmer - over 200 deltagere

• Afgrænsning på parkeringspladsen

• Kampagne med nedsat greenfee m.v. 

• VAND, VAND og REGN



Frivilligt arbejde i BGK
Rigtig mange siger igen igen ja til at arbejde 
frivilligt for klubben – i 2017 har vi bl.a:

– Afholdt Golfens Dag (med 
godt tilbud på dagen)

– Klubber i Klubben som kører 
på alle områder

– Afholdt arbejdsdage på 
banen m.v.

– Holdt en lang række åbne 
turneringer 

– Ture til andre baner og 
gæster hos os

– Og meget meget mere i vores 
udvalg, bestyrelse m.v. 



Tiltag i 2018 – fokus på vores 
nuværende og nye medlemmer
• Fokus på gode forhold for vores medlemmer

– Diff. Greenfee med rabat for spil med et medlem

– Træer plantes og hul 13-14 færdiggøres

– Greenfee aftaler 
med 15 klubber 
i syd Sverige

– Frit spil aftale 
fortsættes med 
Harekær/
Sorø/Vallø



Fokusområder i 2018 – fortsat

• Brøndby Golfklub vil i 2018 fokusere ekstraordinært 
på at tiltrække nye medlemmer.

• I 2018 vil der på helt ekstraordinære vilkår være 
mulighed for at optage 50 nye medlemmer i Brøndby 
Golfklub - efter først til mølle princippet!

• Alle klubbens medlemmer og ”Klubber i Klubben” 
mobiliseres til at yde en særlig ambassadør indsats 
for klubben.



Begyndere og nye 
medlemmer

v/ Henrik



Året 2018 er året, hvor vi 
appellerer til, at alle klubbens 

medlemmer yder en særlig 
ambassadørindsats for at skaffe 

nye medlemmer til Brøndby 
Golfklub.



Ekstraordinære tiltag 2018

Ingen indskud i 2018
Værdi kr. 8.000

Gæstegreenfee –
rabat kr. 100,-

Medlemmer kan 
tilbyde 2 gratis 
prøvemedlemskaber  
værdi kr. 600,-





Nye medlemmer 2018

Golf i Brøndby
A la golfens dag

4 Familiesøndage

Golfens Dag 22. April

Lukkede 
prøvemedlems hold 
f.eks.  Ældre Sagen

Golf-Event i Brøndby

Juniormedlemskab 
fra kr. 350,- om året





Banen – 2018

v/ Stig Bindner



Arbejde på banen

• Ny sti på hul 5  
• Beskæring og opstamning på hul 10
• Oprensning af søer og åer
• Ny palisadevæg hul 8 
• Nye dræn fairway 16
• Ny sti til sletten                                  

Baneudvalget



Baneudvalget

Ny sti på hul 5



Baneudvalget

Opstamning og beskæring hul 10



Baneudvalget

Oprensning af søer og åer



Baneudvalget

Ny palisadevæg hul 8



Baneudvalget

Nye dræn fairway 16



Ny sti til sletten



Tak for jeres opmærksomhed



Vores bygninger

v/ Peter Falk



Bygninger

• Greenkeeperbygningen

• Nyt tag

• Nye facader 

• Endnu 2 års huslejefrihed i 
2017 og 2018 er bevilget af 
Brøndby kommune. (mod 
forlængelse af 
lejekontrakten)

• Administrations 
bygningen 

• Diverse udvendige arbejder 
er nødvendige:

• Tag reparationer

• Vindskeder, tagrender

• Vinduer m.v.

• Søgt tilskud hos kommunen
Afslag

• Lynskur

– Ansøgt om 
byggetilladelse



Administrationsbygningen

Males efterår 2018



Greenkeeperbygningen

FØR

NU



Lynskur

Placering ved sti



Lynskur

Placering ved sti



Lynskur
Byggeansøgning under behandling

Lynskur excl. toilet
Opføres i træ 3 x 3 m højde ca 2,7 m lukket på 2 sider
Udføres med kobbertråd i tag konstruktion – ført til jord.



Og sporten

v/ Peter



Det sportslige

4. Division herrer 
pænt resultat

Dameholdet nr. 2 i 
puljen

2 hold i Danmarks-
turneringen i 2017

Region Senior Elite 
vandt rækken og 
spiller 3. division i 
2018

ELITEN



Det sportslige

Veteran rykkede op 
fra B til A

Veteran elite 
manglede 1 point og 
blev nr 2

Alle hold i A, B & C 
rækken leverede 
gode resultater og 
blev i rækken

Regionsgolf



Opsamling

v/ Tage



Hvad var det lige med 2018

• Der er hensat penge i regnskabet til afslutning af baneprojekt i 2018

• Diff. Greenfee med rabat for spil med et medlem

• Dialog med kommunen om bygninger

• Bestyrelsen overvejer etableringen af 3. teested. 

• Vi planter nye træer på banen i 2018

– Starter på sletten 

– Plantes efter vores beplantningsplan

• Ny aftale med 16 svenske golfbaner om 25% greenfeerabat 

• Kampagner på Facebook for at:
• tiltrække nye prøvemedlemmer og medlemmer fra nærområdet – kampagne i april/maj

• tiltrække svenske greenfeegæster fra de 16 baner vi har aftale med - kampagne juni/juli

• tiltrække firmaer til Begyndergolf i grupper – for at få prøvemedlemmer og medlemmer -
kampagne maj/juni

• tiltrække eksisterende golfere - kampagne august/september



Tak til alle jer som hjælper 
• med bl.a., banekontrol, junior- og begynderarbejde, 

eliteholdene, projekter, klubhus samt de mange 
andre aktiviteter i vores klub.

• Også en tak til personalet – banepersonale, 
sekretariatet og 
klubbens træner

• Og selvfølgelig til 
bestyrelsen for de 
mange gode 
diskussioner



Slut for denne gang 

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne





3. Fremlæggelse af regnskab 2018

• Kassererens 3. år

• Pænt overskud i 2018, stabil periode

• Løbende budget kontrol i udvalgene

• God likviditet hele året, kassekreditten har 
ikke været brugt, afdrag på valutalån

• Omlægning af bankgæld, eengangs
omkostninger men lavere renter de 
kommende år – gælden afviklet om 5 år

• En tilfreds kasserer – Tak til Anne



Regnskab 2017

Resultatopgørelsen

Årets resultat bedre 

end budget

110.000 mere ned 

budget. Facader og 

utæt tag repareret 

på adm. bygning

Ingen husleje på 

greenkeeperbygningen.

Hensættelse til 

vedligehold kr. 200.000

Sparet løn til 

chefgreenkeeper

Flere indmeldelser end 

budgetteret 70 –

udmeldelser på 

budget.

Vigende omsætning 



Hvor kommer pengene fra ?



Hvad går pengene til ?





Regnskab 2017
Aktiver

Godt styr på 

debitorerne



Regnskab 2017

Passiver

Træk på kreditten 

145.000

Kassekredit forhøjet 

til 1 mio

Ekstraordinært 

afdrag 1,1 mio er 

betalt

Øget hensættelse til 

baneforbedringer.

Hul 13 & 14 ej 

afsluttet

Gæld til Brøndby 

Golf ApS afviklet



Regnskab 2017
Revisionen



Spørgsmål til
Regnskab 2017

Resultatopgørelsen

110.000 mere ned 

budget. Facader og 

utæt tag repareret 

på adm. bygning

Ingen husleje på 

greenkeeperbygningen.

Hensættelse til 

vedligehold kr. 200.000

Sparet løn til 

chefgreenkeeper

Flere indmeldelser end 

budgetteret 70 –

udmeldelser på 

budget.

Vigende omsætning 

Kan regnskabet godkendes
Årets resultat bedre 

end budget



Dagsorden



Dagsorden



Dagsorden



6. Forelæggelse af budget 2018
Budgetforudsætninger
• Uændret medlemstal

– 70 udmeldelser

– 70 nye medlemmer

• Lejefritagelse i 2018 på 
greenkeeperbygningen

• Kontingentstigning kr. 100,-

– Gratis træning

• Ændret greenfee

• Beplantning på terrassen



Dagsorden



7. Fastsættelse af kontingent m.v. 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og indskud
jfr. §3,1 og § 5,1 pkt. a, b og c:

Kategori Kontingent 
2017

Kontingent  
2018

Indskud 
2018 

(forsøg)

a. Seniormedlemmer o. 25 år 6.400 6.500 0

b. Flex hverdagsmedlemmer 4.850 4.900 0

c. Passive 800 800 0

Der er ingen forslag om ekstraordinære indskud



Dagsorden



8. Valg af formand

• Tage E. Jensen er på valg og modtager genvalg

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Tage E. Jensen



Dagsorden



9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Følgende medlemmer er på valg for en 2 årig 
periode:

– Ole Rasmussen 

– Henrik Christensen

– Jesper Kalmeyer Løvenhardt

• Alle modtager genvalg

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole 
Rasmussen, Henrik Christensen og Jesper 
Kalmeyer Løvenhardt



Dagsorden



10. Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark 
Statsautoriseret revisionspartnerselskab



Dagsorden



11. Eventuelt



Tak for i aften
• Tak til vor dirigent

• Husk opdateringer på Facebook og 
hjemmesiden

• Vigtige datoer:

– 7. april Frivilligdag med plantning af træer

– 8. april Åbningsmatch

– 22. april Golfens dag

• Kom godt hjem ☺☺☺


