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Dirigent

• Bestyrelsen foreslår valg af 
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Generalforsamling 23. marts 2022 
Bestyrelsens beretning

v/Formand Finn Ulbæk Andersen



Velkommen til generalforsamling 

• Først lidt statistik/økonomi

• Udvikling

• Vores tiltag i 2021

• Sportslige



Velkommen til generalforsamling 

• Frivilligeudvalg v/ Finn Ulbæk Andersen
• Kaninudvalg v/ Helge Michelsen
• Begynderudvalg v/ Helge Michelsen
• Baneserviceudvalg v/ Helge Michelsen
• Juniorudvalg v/ Mads Schousboe

herunder Familiedage



Velkommen til generalforsamling 

• Eliteudvalg v/ Karin Bancsi
• Turneringsudvalg v/ John Riisgaard
• Sponsorudvalg v/ John Riisgaard
• Baneudvalg v/ Peder Sustmann
• Regel- & Handicapudvalg v/ Peder Sustmann
• Byggeudvalg v/ Flemming Le Fevre



Først lidt statistik for 2021

• 31. december 2021 var der 164.130 golfspillere, en 
stigning på 9.327 golfspillere fra 2020 i DK, fordelt på 
186 klubber (2 klubber mere end i 2020) 

• 31. december 2021 var vi 966 (stigning på 26) aktive 
medlemmer i BGK (heraf 58 under 25 år) 
samt 85 passive medlemmer



Først lidt statistik for 2021
”Golfspilleren i centrum” 

• I 2021 var mere end halvdelen af alle golfspillere i 
Danmark klubuafhængige: Dvs. at de ikke deltager i KiK, 
klubturneringer, frivilligt arbejde, generalforsamlinger 
etc.

• 21 % af disse klubuafhængige medlemmer vil melde sig 
ud indenfor 2 år, kun 5 % af de klubafhængige vil gøre 
det samme

• Årsag: Banen er optaget af KiK, klubturneringer, regions-
golf, begynderturneringer, danmarksturnering, 
juniorturnering, company days, seniorklub etc.



Først lidt statistik for 2021

• i Brøndby Golfklub 2021:

• har vi fået netto 26 nye medlemmer 

• har der grundet efterveer fra Corona være færre 
deltagere til vores klubaktiviteter



Bestyrelsens aktiviteter i 2021

• Bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i:

- 11 bestyrelsesmøder
- 1 ekstra ordinært bestyrelsesmøde
- 1 Strategi- & Visionsmøde
- 6 møder i forretningsudvalget
- samt hertil et ikke registreret antal møder i 

diverse udvalg



Klubbens økonomi

• Som vanligt fokus på økonomistyring 
• Vores mantra er fortsat at ”Vi kan og vil ikke 

forsøge at spare os til succes”
• Økonomisk har 2021 været et meget, meget 

specielt år 
• Mere om økonomien fra Martin (v/Finn)



Udviklingen i 2021

• Greenkeepere – medarbejderstab ændret – men det har været en 
personalemæssigt ok periode

• Været én mindre i sekretariatet end året
før

• En del frivillige til at passe sekretariatet
• Mange aktiviteter organiseret af 

medlemmer - Åben herredag, 
Pink cup, m.v.

• En fortsat aftale med gratis 
undervisning til fuldtids medlemmer

• REGN, FROST og LUKKET BANE i perioder



Tiltag i 2021 
– Fritspils aftale fortsat i 2021 med Harekær, Sorø og Vallø

– Ny fritspils aftale med Midtsjælland Golfklub

– Nye regler ifm. vognforbud og
spil med vintermåtter på banen

– Spil på fine vintergreens 

– Spillet til sommergreens hele
november (2021)

– Brøndby Golfklub har fulgt 
anbefalingerne fra DGU 
vedr. håndtering af Covid 19



Superveteran hold 
vandt 2. division og 
rykkede op i 1. 
division  

2 hold skal særligt 
fejres  

5 hold i Danmarks-turneringen i 2021  

2021 resultater
• Herre i 4. division 

1. plads
• Herre kvalifikation 

– sluttede sidst
• Seniorerne 

sluttede sidst
• Veteraner nummer 

2 i 2. division 
• Superveteran 2. 

division – 1. plads
• Ca. 40 spillere i 

truppen  
• Desværre ingen 

damehold

Herre hold i 5 
division – vandt og 
rykkede op i 4, 
division

ELITEN
Det sportslige



Frivilligt arbejde

Finn Ulbæk Andersen (formand) (best.)

Flemming Le Fevre (best.)

Helge Michelsen (best.)



Frivilligt arbejde i klubben 2021
• Frivillige er en uvurderlig gruppe i klubben som tæller mere 

end 130 medlemmer, men der er plads til mange flere

• I løbet af året har frivillige gjort en stor forskel, speciel med 
pasning af sekretariatet, men bestemt også med arbejdet 
omkring vedligehold og forbedring af områder i klubben

• Klubhuset, terrassen, baneservice, og plantning af træer med 
mere, kan ikke påskønnes nok

• Konkrete opgaver er vejen frem til de frivillige  

• Fastholde og udvikle det frivillige arbejde i klubben



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

– Afholdt Golfens Dag (med godt 
tilbud på dagen)

– Klubber i Klubben som kører på alle 
områder

– Afholdt arbejdsdage på banen m.v.
– Afholdt familie søndage
– Holdt en lang række åbne 

turneringer og ture til andre baner
– Og meget meget mere i vores 

udvalg, bestyrelser, KiK m.v. 



Kaninudvalg

Ole Nielsen (formand)
Lene Henriksen

Anne-Grethe Schou
Jan ”Krølle” Clausen

Helge Michelsen (best.)



Kaninudvalg

Susanne Andersen
Birgit Clausen

Rie Schultz
Poul Quist

Jan V. Andersen
Peter Lethin

Bruno Berthou



Kaninudvalg
Arbejdsopgaver

Sørger for arbejdet med nye medlemmer når de er meldt ind og har 
bestået golfprøverne (dvs. har et officielt HCP)

Arrangere spil/matcher for kaninerne om mandagen generelt på 9 huls 
banen

Sikre at kaninerne efter en god ”prøvetid” kan overgå til eventuelle 
medlemskaber i andre KiK’er (hvis de har lyst)



Rekrutteringsudvalg

Bent Filstrup (formand)
Jan Roed

Helge Michelsen (best.)



Rekrutteringsudvalg
Arbejdsopgaver

Rekrutteringsarbejdet, hvad er det for en størrelse i klubben

Frivillige hjælper klubbens Pro med nye medlemmer!!

Hvad har vi tænkt at gøre fremadrettet



Baneserviceudvalg
Carsten Thorsen (formand)

Ebbe Bruus
Ole Hansen

Claus Jessing
Flemming Eilstrup Jonassen

Rie Schultz
Morten Rud Pedersen

Susanne Stenholt (en del af 2021)

Lars Madsen (en del af 2021)

Helge Michelsen (best.)



Baneserviceudvalg
Arbejdsopgaver:

Samarbejde med bestyrelsen

Hvilke problemstillinger møder de frivillige på banen

Hvor tænker vi, der skal være fokus i det nye år



Juniorudvalg

Mads Schousboe (formand) (best.) 

Rasmus Christoffersen



Familiedage
Kai Dinesen

Henrik Christensen
Frank Winzentsen

Søren Jensen
Mads Schousboe (best.)



Status Juniorer og familiedage

• Ca. 50 juniorer 
• Yngste junior 3 år
• Laveste handicap – Joshua 0,5 & Cornelius 0,5
• Der er afholdt familiedag den 4/7 og 8/8 2021
• Mange børn, forældre og bedsteforældre …. 

3 generationer
• 1000 tak til; Kai Dinesen, Henrik Christensen, 

Frank Winzentsen, Søren Jensen og H-H



Juniorudvalg

• Ny Juniorformand, Mads Groth Schousboe
• Mange gode nye ideer og tiltag fra udvalget, 

men det kræver opbakning i både bestyrelse 
og blandt forældre og frivillige…



Familiedage
Arrangerer 3 familiedage om året
• De små underholdes med leg og sjov med golfen I 

centrum – måske også lidt slag og putting med rigtige 
golfbolde

• De større børn får en kort velkomst og instruktion om 
sikkerhed. Herefter en let golflektion af Pro’en – derefter 
på driving range, øver at putte samt spille på Par  3-banen

• De voksne får en kort velkomst og instruktion om 
sikkerhed. Herefter en let golflektion af Pro’en. Derefter 
er de på driving range, øver i at putte samt spiller på Par 
3-banen 



Eliteudvalg
• Jill Mehlbye (formand)

• Lotte Poulsen
• Simon Kvetny

• Karin Bancsi (best.)



Eliteudvalg
• Tiltrække, udvikle og fastholde elitespillere på alle niveauer

• Planlægge træning med henblik på udvikling af den enkelte spiller

• Samarbejde med Pro’en om træningsprogram

• Ansvarlig for afholdelse af turneringer i Danmarksturneringen

• Planlægge sociale aktiviteter med henblik på at skabe fællesskab i 
truppen på tværs af holdene

• Være opmærksomme på nye medlemmer med lavt HCP med henblik på 
optagelse i truppen



Turneringsudvalg (nyt)

• Dennis Møller
Birgitte Riisgaard
Susanne Andersen
Kjeld Holm
Kent Pedersen
Bruno Berthou
John Riisgaard (best.)

• Herudover som hjælper:
Susanne Kjellerup
Leif Jacobsen



Turneringsudvalg
Arbejdsopgaver:

• Arrangere og afholde klubmatcher

• Ægtepar turnering

• Regionsgolf

• Turneringer i DGU-regi



Turneringsudvalg
Aktiviteter 2022

• Klubmatcher hver måned i sæsonen

• Herunder en åben parturnering i samarbejde med International 
Pairs

• Ægtepar turnering med afslutning i september

• Regionsgolf – 7 hold

• Turneringer i DGU-regi – Turnering for junioe/ungdom i maj



Sponsorudvalg

• John Riisgaard (formand) (best.)

• Flemming Le Fevre (best.)

• Finn Ulbæk Andersen (best.)



Sponsorudvalg
Arbejdsopgaver:

• Være opsøgende for at få nye sponsorer

• Indgå aftaler med sponsorer

• Løbende relationer til sponsorer

• Afholde sponsor/erhvervsklub arrangementer



Tak til alle sponsorere

Hulsponsorer:
• Hoffmann Consulting
• Velkommen.dk
• Rema 1000
• Dall Revision - HiO
• Uni Pro - HiO
• Thoma EL - HiO
• Kvickly
• Café Fairway
• Finn Jepsen VVS - HiO
Hole in One:
• Caddie Golfrejser

Øvrige Sponsorer:
• Vestsjællands Jernhandel
• Nybolig, Glostrup, Brøndby 

og Albertslund
• OK Benzin
• DK Brandteknik
• Royal Unibrew
• Cafax
• Golfexperten
• Flügger



Baneudvalg

Peder Sustmann (formand) (best.)

Connie Hansen
Frank Winzentsen

Lene Saustrup



Banen
Brøndby Golfklubs golfbane skal være en attraktiv, 
udfordrende, velplejet og miljøvenlig bane til glæde og 
gavn for medlemmer og gæster. 

Plejeplan:
• Forgreens og Greens: Hyppig dybdeluftning og 

hurtigprikning, topdressing, propoptagning, eftersåning 
med rødsvingel.

• Fairways vertikalskæres i starten af sæsonen og efter 
behov samt dybdeluftes i slutning af sæsonen.

• Teesteder dybdeluftes, eftersås 1 gang, vertikalskæres og 
topdresses ca. 3 gange.



Pesticidfri bane
• Rapport fra DGU banekonsulent i maj 2021: 
– Arbejdet, der bliver gjort viser, at I er på vej i den rigtige 

retning. Banens transformation fra 2018 til nu, syntes jeg har 
været meget vellykket. Omlægning til økologisk drift er meget 
spændende at følge. Det er ikke en nem opgave, når man ikke 
har kemikalier til rådighed mere, men de programmer, der har 
været anvendt med sand, luftning og eftersåning har givet 
gode resultater og greens er klart i fremgang.

• Video:
• I samarbejde med DGU’s Bane og Miljø er der 

lavet en video  om, hvordan Brøndby Golfklub 
håndterer de plejemæssige udfordringer og 
muligheder, som følger med ikke brug af 
pesticider.

• Videoen kan ses på BGK’s hjemme- og 
Facebookside.



Banen
• Chefgreenkeeper og 2 greenkeeperassistenter (en er blevet 

elev) på fuld tid. Derudover 2 som sluttede 31. oktober, 
heraf 1 greenkeeper som var langtidssyg og 1 assistent i 
jobprøvning, som kommer igen i 2022.

• Beskæring langs søer, vandløb og hegn
• Beskæring og renovering af teestederne på hul 8, 16 og 18.
• Optimering af maskinparken:

• Ny greenklipper
• Ny vertikalskærer til teesteder, greens og forgreens
• Græsstrigle
• Ny traktor med frontlæsser
• Ny tipvogn

Hvad er der sket



Banen
Hvad er der sket:

• Renovering af vandingsanlæg og styrekabler på banen
• Ny rating af banen – resultatet har vi nu fået
• Nyt hegn langs venstre side på driving range
• Hegn til beskyttelse af Par-3 banen
• Nye afstandsmarkeringer
• Nyt dame teested på hul 13
• Nye teestedskilte
• Cup saver
• Hul 5 - nedlagt bunker i højre side



Banen

• Efter sidste generalforsamling fik vi afslag 
på rørlægning af den venstre del af 
vandløbet på hul 13.

• Er i dialog med kommunen om delvis 
rørlægning mod at udvide vandløbet.

• Ansøgning om dispensation fra§3 skal i 
høring hos miljøorganisationer.

Søer og vandløb 
Naturbeskyttelseslovens §3



Banen
Søer og vandløb 

Naturbeskyttelseslovens §3

§ 3 stk. 1: Der må ikke foretages ændring i tilstanden af 
naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb 
eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren 
efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som 
beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige 
vedligeholdelsesarbejder i vandløb.



Regel- & handicapudvalg

Peder Sustmann (formand) (best.)

Jørn Schlichting



Regel- & handicapudvalg
Arbejdsopgaver:

• Afholde regel- og etikettekurser
• Håndtere DGU ift. rating af bane
• Holde Golfbox opdateret ift. rating af banen

Nye lokale regler 2022:
Out of bounds genindføres på hul 17 ved spil af hul 16.



Byggeudvalg

Flemming Le Fevre (formand) (best.)

Mads Schousboe (best.)

Finn Ulbæk Andersen (best.)



Byggeudvalg

Arbejdsopgaver:
Indhente tilbud ifm. byggesager

Indstille tilbud til bestyrelsen

Reparation af eksisterende bygninger



Branden

• Brand i greenkeepergården den 18. juni 2020
• Værksted og mandskabsfaciliteter blev erklæret ubrugelige
• Maskinhal var intakt og kunne bruges
• Mandskabsvogn opstillet til greenkeeperne
• Renovering har været i gang siden 9. august:
• Er færdig!!, men vi afventer leveringsforretning fra kommunen

• (denne dato kendes desværre ikke pt.)



Opsamling

v/ Finn Ulbæk Andersen



Hvad er sket i 2021

• Vi har ligesom alle andre været ramt af Corona reglerne
– Følge anbefalinger fra myndigheder, DIF og DGU

• Dialog vedr. etablering af café: 2 medlemmer har vist 
interesse for at drive en café i klubben

• Aftale med TeeBox om opstilling af ”Golfhus”
på p-pladsen ved Det Gule Palæ i Brøndby Golfklub 
i vinteren 2021 (udskudt til 2022)



Hvad er sket i 2021
• Bæredygtig golfklub 

– Mange små tiltag, men vi har ikke fået det hele sat i system endnu
– Vores projekt vedr. genbrug af regnvand fra Letbanen har fået 

opmærksomhed fra ”The R&A Golf Course 2030 Water Secure 
project” (Golf Course 2030 launched to address challenges and 
opportunities of climate change, resources and regulation)

• Det videre arbejde med organisationsændringer har været en 
udfordring, ikke bare for klubben men også for sekretariatet

• En målsætning om at sekretariatet skal holde åbent
hver dag i  sæsonen (5 dage om ugen i vinter perioden)

• Nye WHS regler trådt i kraft



Hvad er sket i 2021

• Ansættelse af nye greenkeepere, så bemandingen kom op på 
5 personer (3 fastansatte og 2 periodeansatte)

• Reparation af net på driving range
• Projekt vedr. genbrug af regnvand fra Letbanen har forsat 

stort fokus, på trods af, at de involverede parter ikke helt kan 
blive enige om, hvem der skal betale

• Opsætning af sikkerhedsnet ved par-3 banen
• Opsætning af nye markeringer på banen 

(stor TAK til Egon Post)
• Nye åbningstider og telefontider i sekretariatet 

(stor TAK til de frivillige i sekretariatet)
• Nyt sponsorkoncept indført



Hvad er sket i 2021

• Indgåelse af flere nye sponsoratet
• Åbning af Café Fairway
• Forlængelse af eksisterende rabataftaler med diverse 

golfklubber
• Brøndby kommune har accepteret betaling af det nye 

vandaflednings projekt fra Letbanen 
• Indgåelse af ny fritspilsaftale med Midtsjællands Golfklub
• Møde med Brøndby kommune angående 

uoverensstemmelser omkring greenkeeperbygningen 
(brandskaden) – stor uenighed mellem parterne!!

• Ny Facebook gruppe ”BGK spil med”



Hvad er sket i 2021
• Udbygning af buggy skuret til monobuggyer (stor TAK til Steen 

og Henry for økonomisk bidrag til dette) 
• Indkøb / leasing af nye maskiner til greenkeepergården
• Reparation af boldopsamlermaskinen
• Indgåelse af nye pensions- og sundhedsforsikringer for dele af 

personalet
• Ansat vikar i sekretariatet
• Åbning af 9 huls banen (prøveordning i 2021)
• Foretaget mindre ombygning i køkken og klublokale/café
• Åbning af nyt dame teested på hul 13



Hvad er sket i 2021
• Ny ansættelseskontrakt for Golf-Pro, således at han er 

fastansat i hele kalenderåret (fra januar 2022)
• Ansættelse af Henrik Koch i en fuldtidsstilling fra 1. januar 

2022
• Arbejdet med Vision- & Strategimøde, således at hele klubben 

har en sådan, og ikke kun Banen
• Arbejdet med at klarlægge BGK’s it forhold 
• Arbejdet med stor redigering af klubbens maskinpark 

forsikringsforhold (vi har i en længere periode været 
underforsikret)



Hvad så med 2022 ??



25 års jubilæum



25 års jubilæum

• Præcis den 25. marts 1997 blev der 
afholdt stiftende generalforsamling

• De første 9 huller åbnes/tages i brug 
den 25. juli 1999 kl. 11:00 



Hvad så med 2022

Hvad er der sket indtil nu?

• Arbejdet med ændringsforslaget (fra GF) omkring hul 13

• Henrik Koch startet i fuldtidsstilling i sekretariatet

• GolfPro igen ansat i en hel års stilling fra 1. januar

• Greenkeeperbygningen



Hvad så med 2022

• Oprettelse af nyt begynderudvalg !!

• Oprettelse af Rekrutteringsudvalg

• Vision- & Strategiplan nærmer sig sin færdiggørelse



Hvad så med 2022

• Planlægning af 2022 sæson for Café Fairway

• Ny sponsor (Flügger) på plads

• Fortsat arbejdet omkring BGK’s it forhold

• Få placeret et BGK medlem i Brøndby kommunes
Folkeoplysningsudvalg

• Samarbejde med DGU omkring ”Kvinder og Golf”



Hvad så med 2022

• Opsætning af sikkerhedshegn ved hul 1 / putting green

• Opsætning af hegn for enden til venstre på driving range

• Planlægning af TeeBox installation på p-plads ved Det gule 
palæ

• Ny medlemsaftaler hos sponsor Kvickly

• Arbejdet med el-ladestander på klubbens areal
(hvor mange er interesseret?)



Ændringer på banen

• ”Baneudvalget” (Lene og Peder) har haft en tur rundt på 
banen hul for hul med Thomas, som er banekonsulent og 
banearkitekt fra DGU. 
Han havde forinden fået og læst vores banestrategi. 
Umiddelbart havde han ingen indvendinger mod vores planer. 
Han syntes, det var lidt akavet at have rhododendron på 
banen, og om søen på hul 12 syntes han, at hvis der skal være 
en sø, så skal den være en rigtig sø uden plastik og sten. 
Vi fortalte om forslaget til generalforsamlingen om at bygge 5 
til 6 broer over det åbne dræn på hul 13. Det kunne han ikke 
lige forstå, da man spiller banen, som den er. 
Han foreslog blandt andet også, at vi lod græsset gro i et 
bælte ude på sletten mellem hul 6 og 7.



Ændringer på banen

• Peder har haft et møde med stadsgartneren, Jesper Purhus, 
som gerne ville kigge på det åbne dræn. 

• Han var positiv overfor forslaget om at udvide overgangen 
med ca. 6 m. mod at forlænge vandløbet med det samme 
antal meter ind mod driving range. 

• Han kan ikke dispensere fra Naturbeskyttelsesloven, uden at 
en ansøgning har været i høring hos miljøorganisationerne. 
Gives der dispensation, skal arbejdet foregå i perioden 15. 
september til 15. marts, da det er uden for paddernes 
yngleperiode. 



Ændringer på banen

• Omkring forslaget om at bygge 5 til 6 broer var han mere 
bekymret, da lysindfaldet til vandløbet ville blive reduceret.

Umiddelbart mente han ikke, at der skal søges dispensation til 
brobygning, men det ville han finde ud af og give os en 
tilbagemelding inden generalforsamlingen.

Finder bestyrelsen penge til at renovere palisaderne, skal der 
ikke søges dispensation, men arbejdet skal foregå uden for 
paddernes yngletid.



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

eliteholdene, Klubber i Klubben, diverse projekter, 
klubhus samt de mange andre aktiviteter i vores klub
og alle som har hjulpet til i sekretariatet.

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

• Og selvfølgelig til 
bestyrelsen for de 
mange gode 
dialoger



Slut for denne gang 

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne
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3. Fremlæggelse af regnskab 2021

• Et lille overskud i 2021, i et usædvanligt 
regnskabsår

• Pres på likviditeten 

• Gælden er faldet med over 560.000

• Ny anskaffelser for mere end 500.000



Regnskab 2021

Resultatopgørelsen

Højere afskrivninger 
som følge at 
nyinvesteringer

Kontingentstigning er 
slået igennem
Pænt med greenfee og 
sponsorudvalget har haft 
travlt.
Andre indtægter er for-
tjeneste salg af maskiner

Besparelse ved færre 
personaler, men ekstra 
omkostninger til IT og 
ekstern administrativ 
assistance

Uforudsete udgifter på 
vandingsanlæg
Store omkostninger på 
gamle maskiner
Pænt med nyanskaffelser
Ekstraudgifter som følge 
af branden

Budget
2021 2020 2021

Nettoomsætning 6.209.947 6.004.660 5.878.640
Andre driftsindtægter 103.375 74.129 0

Indtægter i alt 6.313.322 6.078.789 5.878.640

Banens drift -3.820.550 -3.219.342 -3.497.363
Bygninger -438.653 -423.473 -386.820
Klubaktiviteter -422.706 -419.657 -477.890
Administrationsomkostninger -1.103.178 -1.446.371 -1.064.966

Resultat før afskrivninger 528.235 569.946 451.601

Af- og nedskrivninger af materielle 
anlægsaktiver -467.716 -435.513 -397.447

Resultat før finansielle poster 60.519 134.433 54.154

Finansielle indtægter 2.400 7.049 6.000
Finansielle udgifter -60.352 -79.577 -59.000

Årets resultat 2.567 61.905 1.154



Regnskab 2021
Aktiver

Udskiftning af 
gamle maskiner

Stram likviditet

Salg maskiner i 
december –
betalingen er sket i 
januar

2021 2020
Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 5.389.934 5.634.124
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 464.233 185.703
Indretning af lejede lokaler 1.347.401 1.473.832

Anlægsaktiver i alt 7.201.568 7.293.659

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender kontingenter 10.505 32.757
Andre tilgodehavender 120.765 241.455
Tilgodehavender i alt 131.270 274.212

Likvide beholdninger 2.305 328.267

Omsætningsaktiver i alt 133.575 602.479

Aktiver i alt 7.335.143 7.896.138



Regnskab 2021
Passiver

Kr. 336.000 er 
årets afdrag på 
anlægslånet i 2022
Kr. 176.000 er træk 
på klubbens 
kassekredit.

Anlægslån fra 2005 
på 5 mio.
Er betalt færdig 
medio 2023

Stor gæld i 2020 
pga. hjælpepakker
Alle udsatte 
betalinger er 
betalt i 2021

2021 2020
Egenkapital

Hensatte forpligtelser 450.000 450.000
Overført resultat 5.344.703 5.342.136

Egenkapital i alt 5.794.703 5.792.136

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitut 194.781 510.782
Langfristet gæld i alt 194.781 510.782

Kortfristet del af langfristet gæld 492.410 316.247
Modtagne forudbetaling 47.184 36.709
Leverandør af varer og tjenesteydelser 158.069 197.339
Anden gæld 592.011 841.926
Periodeafgrænsningsposter 55.985 200.999
Kortfristet gæld i alt 1.345.659 1.593.220

Gældsforpligtelser i alt 1.540.440 2.104.002

Passiver i alt 7.335.143 7.896.138
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Forslag fra bestyrelsen

v/ Finn Ulbæk Andersen



Kommende udfordringer
Bestyrelsen ønsker hele tiden at kigge fremad, og har derfor 
forsøgt at lave et overblik på både de kort- og langsigtede 
udfordringer

• Palisaderne på hul 8, 10, 11 og 15 er stærkt nedbrudte pga. 
manglende vand i vore søer (palisade på hul 8 er fjernet og 
der arbejdes nu med at plane ud ned mod søen og oprindelig 
palisade på hul 15 ønskes retableret med kampesten)

• Maskinpakken er i bedring, men der VIL komme nogle store 
investering i nær fremtid

• Andre ikke planlagte baneforbedringer
• Andre ikke planlagte ejendomsreparationer



Kommende udfordringer

• Slibning af knive på maskiner pga. manglende faciliteter på 
greenkeepergården i 2022 (pris ca. 40.000) 

• Leje af køreplader ifm. rep. af greenkeepergården (pris ca. 
30.000) er doneret af UniPro

• Ny lift til greenkeepergården (pris ca. 80.000) eller betaler vores 
forsikring?

• Forstærkning af bro over til hul 11 (ca. 100.000)
• Renovering af sikkerhedshegn ud for hul 1 / putting green (pris 

ca. 10.000) er på budget i 2022
• Renovering af hegn i venstre side bagtil på driving range (pris ca. 

40.000) er på budget i 2022
• Renovering af hegn bagside og højre side af driving range (pris ?)



Kommende udfordringer

Kortsigtede udfordringer (2022/2023):
Palisader - Anslået udgift kr.    720.000
Maskininvesteringer – anslået kr. 2.000.000

Langsigtede udfordringer (2024/2025):
Maskininvesteringer – anslået kr. 2.000.000
Andre baneforbedringer kr.     400.000
Andre ejendomsreparationer (Oliefyr,
vinduer og anden generel istandsættelse
af klubbens lejede ejendomme) kr. ??



Kommende udfordringer
Mulige finansieringsløsninger:

• Det nuværende anlægslån i Danske Bank udløber primo 2023. 
Der er muligvis grundlag for ny lånoptagelse i omegnen af kr. 1-2 
mio.

• Ekstraordinært medlemsindskud (1.000 pr. medlem vil betyde 
næste 1 mio.)

Begge løsninger kræver godkendelse fra generalforsamlingen !!

Anvende det tidligere indbetalte beløb til baneændringer (450.000)
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Indkomne forslag fra 
medlemmer

v/ Finn Ulbæk Andersen



Forslag 1
• Forslag til afstemning på ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub 2022
Færdiggørelse af hul 13
Da mit forslag sidste år blev vel modtaget af Bestyrelsen, men desværre ikke
umiddelbart var en mulighed grundet tilladelser, fremsender jeg hermed følgende 
forslag til løsning af problemet:
“Det pålægges Bestyrelsen i sæsonen 2022, at sørge for, i stedet for at rørlægge den 
venstre side af åen, som det oprindeligt var planen for hullets helhed, foreslås det at 
man “overdækker” åen med 5-6 små tremme broer/overgange, således at dyrelivet 
tilgodeses, vandet kan løbe i åen, og boldene kan løbe over åen.“

Dette kræver ikke godkendelse, da ingen af vores andre broer er ansøgt og godkendt 
noget sted.

Dette er en meget billig & hurtig løsning.

Venligst bekræft modtagelse
Kind regards Stig Bindner



Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

godkendelse
4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra

bestyrelsen
5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte

være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler
6) Forelæggelse af budget for det kommende år
7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5

stk. 1 pkt. a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til
byggefond mv.

8) Valg af formand
9) Valg af kasserer (på valg i lige årstal)

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af revisor
12) Eventuelt



6. Forelæggelse af budget 2022

Budgetforudsætninger
• Uændret medlemstal
• Genoptaget husleje på Green-

keeperbygningen
• Planlagte nyanskaffelser
• ”Normalisering” i udvalgene efter 2 

Corona-år
• Ændring i sekretariatet
• Ændring af GolfPro ansættelse
• Ingen plads til de store 

investeringer
• Ingen plads til de store 

baneforbedringer.

Budget Real Real
2022 2021 2020

Medlemskontingenter og -indskud 5.120.725 5.108.009 4.938.388
Andre indtægter 1.133.382 1.101.935 1.066.268

Indtægter i alt 6.254.107 6.209.944 6.004.656

Banens drift -3.410.183 -3.749.033 -3.209.415
Golfpro -199.750 -209.771 -242.693
Juniorudvalget -132.950 -70.861 -68.653
Eliteudvalget -82.800 -48.709 -36.358
Turneringsudvalget -50.100 -18.218 -6.037
Rekrutteringsudvalget -48.000 -37.907 -46.814
Andet -76.000 -108.795 -34.536
Sekretariat -818.791 -485.911 -843.390
Salgsomkostninger -43.800 -51.897 -63.812
Lokaleomkostninger -411.520 -438.654 -423.473
Administration -559.950 -564.967 -532.357
Afskrivninger -404.277 -364.341 -411.713
Ekstraordinære indtægter 0 0 50.329
Finans, netto -14.500 -58.313 -73.829

Omkostninger i alt -6.252.621 -6.207.376 -5.942.751

Periodens resultat 1.486 2.567 61.905



7. Fastsættelse af kontingent m.v. 

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

Bestyrelsen foreslår:

Kategori Kontingent 2021 Kontingent  2022 Indskud

a. Seniormedlemmer o. 25 år 6.800 6.800 0

b. Flex hverdagsmedlemmer 5.100 5.100 0

c. Passive 800 800 0

Der er ingen forslag om ekstraordinære indskud
Forsøgsordning med ingen indskud foreslås at fortsætte i 2022
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8. Valg af formand

• Finn Ulbæk Andersen er på valg 
– Finn Ulbæk Andersen modtager genvalg

• Bestyrelsen anbefaler genvalg af Finn Ulbæk Andersen
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9. Valg af Kasserer

• Følgende medlem opstiller til valg for en 
2 årig periode:

–Martin Høgh (har de seneste par år været 
valgt som kasserer blandt 
bestyrelsesmedlemmerne)

Bestyrelsen anbefaler valg af Martin Høgh



Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

godkendelse
4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra

bestyrelsen
5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte

være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler
6) Forelæggelse af budget for det kommende år
7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5

stk. 1 pkt. a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til
byggefond mv.

8) Valg af formand
9) Valg af kasserer (på valg i lige årstal)

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af revisor
12) Eventuelt



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

–Karin Bancsi – modtager genvalg
–Mads Schousboe – modtager genvalg
– Flemming Le Fevre – modtager genvalg

Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle tre
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10. Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår genvalg af 

Algade Revision 
Algade 5 ¹

4000 Roskilde
Revisor: Mick B. Andersen



Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

godkendelse
4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra

bestyrelsen
5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte

være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler
6) Forelæggelse af budget for det kommende år
7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5

stk. 1 pkt. a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til
byggefond mv.

8) Valg af formand
9) Valg af kasserer (på valg i lige årstal)

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af revisor
12) Eventuelt



11. Eventuelt



El-ladestandere

Hvem har umiddelbar interesse?



Tak for i aften

• Stor TAK til vores dirigent Kai Dinesen

• Stor TAK til jer alle for en fin generalforsamling

• Kom godt hjem 


