
 

Stensballegaard Golfklub 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 

hos 

 Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

Klaus Therkildsen valgt. Konstaterede af generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt.  

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Bestyrelsens årsberetning for 2017 
2017 har været et rigtig godt år på mange områder. Vi levede op til de forpligtigelser, vi havde 
påtaget os omkring økonomien med et overskud på kr. 19.527. 
 Vi fik flere nye medlemmer, vi har, gennem støtte fra sponsorer og medlemmer, udvidet par 3 
banen til 9 huller, vi fik hævet standarden på vores bane, således at vi kunne slutte året af med en 
fremragende bane.  
 
I 2017 har vi været udfordret meget på grund af vejret. Det var en elendig start vi havde. 
Gæsterne blev væk i første halvdel af sæsonen dels på grund af vejret, men også som følge af ikke 
helt gode greens.  
Men med massiv markedsføring og bedre vejr, lykkes det at hente de indtægter vi havde 
budgetteret med. 
 
Bestyrelsen har igen i år været fokuseret på klubbens økonomi. Vores fokus har været, om end 
ikke mere, på vores anlæg.  
Vi havde desværre en uheldig start de første måneder på året, da vores Greens var meget dårlige. 
Det fik vi også meget kritik for, både af medlemmer og af gæster.  
Greens blev hen over året meget flotte, og gæsterne kom tilbage, således at vi nåede vore budget 
på greenfee. 
 
Det er for bestyrelsen meget vigtig, at vi har et anlæg der lever op til de forventninger vore 
medlemmer og gæster har. 
 
Jeg er derfor stolt over det regnskab, som Hans Jørgen senere vil fremvise. 



 

 
Bestyrelsen har endvidere igen haft fokus på at tiltrække nye golfspillere. Det være sig golfspillere, 
som allerede er i handicap, samt helt nye spillere.  
Vores “TRY OUT“ koncept blev i 2017 ændret i forhold 2016. I modsætning til 2016, hvor man kun 
være med hele sæson, blev TRY OUT-medlemskabet ændret til at gælde i 3 måneder. Dette for at 
få spillerne til at konvertere hurtigere til fuldt medlemskab. 
Vi tiltrak 70 nye, hvoraf 28 er forblevet som medlemmer. Prisen ændres også til kr. 450.  
 
I bestyrelsen er vi utrolig glade for den hjælp, som vi modtager fra mange frivillige. Uden den store 
indsats og hjælp, ville det helle ikke kunne lykkes. Der er mange, som har mange forskellige jobs, 
og som altid stiller op, når der er behov. I skal alle have en meget stor tak, uanset hvilken indsats i 
har ydet. 
 
Fokuspunkter har i år været: 

• Økonomi 
• Nye medlemmer 
• Banen 
• Kommunikation til medlemmerne 
• Sponsorer, nuværende som nye 
• Øget aktiviteter 
• Frivillighed 
• Hjemmesiden 
• Ungdomsspiller 

 
Medlemmerne 
Medlemstallet i Stensballegaard Golf Klub var i 2017 stigende. Vi er meget glade for, at vi har haft 
den vækst, som vi har oplevet i 2017, den blev ikke helt, som vi havde håbet på.  
 
Vi har haft en tilgang på 100 nye medlemmer. 
 
 

  

Medlemsudvikling 
     

 
01.01.2017 31.12.2017 01.01.2018 Ændring 

Aktive 689 789 737 48 

Passive 113 113 111 -2 

I alt 802 902 848 46 
 



 

Der sker jo desværre udmeldinger, vi havde 54 udmeldinger i året. Der har i den første del af i år 
været nogle udmeldinger, hvilket vi i vores vedtægter giver mulighed for grundet sygdomme, hvor 
medlemmet kan dokumentere dette ved en lægeerklæring. Der har også været dødsfald. 
Medlemstallet er i dag 835. 
 
Jeg kan oplyse at medlemsantallet hos DGU stort set er uændret i 2017. DGU siger at der i 
gennemsnit i klubberne udmeldes 13 %.  Vores er på 7,4 
 
Som nævnt har der også i 2017 været stor fokus på at få nye spiller til klubben. Vi forsøger at 
hverve nye medlemmer med forskellige tiltag. Det sker gennem kampagne, annoncering  brugen 
af sociale medier. Vi kører bandereklamer på Casa Arena, når AC spiller fodbold. Dette arbejde 
mindskes ikke i 2018. Her vil vi fortsat intensivere jagten på nye medlemmer.   
Som allerede nævnt har vi kørt Try Out på en anden måde en i 2016. 
 
Vi vil derfor igen gerne opfordre jer, som medlemmer til at hverve nye medlemmer. 
Det være sig helt nye, som endnu ikke er i hcp., som spiller der er i hcp. Vores Try Out koncept er 
en god måde at komme i gang med golf. 
 
Det er af stor betydning at vi får medlemsantallet til at stige, da vi har stigende udgifter. 
 
Vi arbejder samtidigt på at gøre det attraktivt for eksisterende medlemmer, at blive ved med at 
være medlem, gennem forskellige tilbud og medlemsarrangement. 
 
Jeg vil gerne nævne at vi har indført fri brug af Buggy for medlemmer over 75 år. 
 
Et af medlemstilbuddene, for fuldtidsmedlemmer, er Club 1, hvor vi har et samarbejde mellem 6 
klubber bestående af Vejle - Kolding – Haderslev – Bregnhøjgård – Gyttegaard og Stensballegaard. 
Vi kan kun opfodre jer til at benytte dette tilbud, da det giver gode muligheder for at prøve andre 
baner til en fornuftig pris. Jeg vil også nævne vores samarbejde med Silkeborg – Lyngbygård – 
Lübcke, hvor vi opnår 33 % rabat på greenfee. 
 
Mange af medlemmerne har brugt mange timer på at vedligeholde vores anlæg, hvilket er af 
meget stor betydning for klubben. Det samme har også været tilfælde med hjælp i reception og 
vores servicebil. Holdet der samler bolde op, er også meget værdifuld.  
Det er ikke mindre end fantastisk, alle de mange timer I hjælper med. TAK for det. 
 
Vi har også haft mange, som har været mentorer, til hjælp for nye spillere. Det kan ikke 
understreges nok, hvor vigtigt det er at vi holder fast i de nye medlemmer. Det er vigtigt, at vi 
giver dem gode oplevelser, gode relationer og nogle gode sociale oplevelser. Disse oplevelser 
behøves ikke kun være på banen, det kan også være at sætte sig og drikke en kop kaffe eller en 
fadøl i restauranten. 

 
Golfspilleren i Centrum 



 

Som tidligere år har klubben igen i 2017 deltaget i GIC, de svar og tal vi får der er af meget stor 
betydning for, da de giver os svar og en retningslinje på hvad der fungere og ikke fungere. Vi får 
med de oplysninger vi får retur fra jer, som medlemmer og vore greenfee gæster mulighed for at 
se, hvor vi skal gøre en indsats. Vi har i 2017 haft den glæde, at vi har hævet vores score på de 
fleste parametre, der bliver svaret på. 
Jeg vil derfor gerne opfodre jer som medlem til at svare når GIC fremsende et spørgeskema til jer. 
Det er et meget nyttigt redskab for os. 
 
Gennem systemet kan vi sammenligne os med andre klubber. Vi kan måle på de forskellige 
parametre, hvor vi forsøger at forbedre os. 
 
Tak til de medlemmer, som har givet sig tid til at besvare spørgsmålene.  Jeg håber også at I vil 
gøre det i fremtiden. 
 
 

Sport 
Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som vi afviklede den 16 – 17 september, 
hvor der var 65 deltager. 
 
Som noget nyt var der i år mulighed for at deltage i mesterskabspil for Hcp. Vi havde også deltager 
i junior drenge. Dejligt. 
 
Vi vil derfor gerne endnu en gang ønske klubbens mestre tillykke med mesterskaberne de har 
vundet i 2017 
 
Klubmestre 2017 : 
 
Junior	drenge	
Vinder:	Simon	Damm	
Runner-up:	Philip	Gomig-Hansen	
Veteran	damer	
Vinder:	Kate	Borregaard	
Runner-up:	Vibeke	Fyenbo	
Veteran	herrer	
Vinder:	Ramon	Lopez	
Runner-up:	Kristen	Bruun	
Midage	herrer,	efter	omspil	
Vinder:	Claus	Eliasen	
Runner-up	Kim	Helbo	
Senior	herrer	
Vinder:	Steen	Friis	Mortensen	
Runner-up	Bendix	Henningsen	
Damer	
Vinder	Daniela	Gomig-Hansen	
Runner-up	Jeanette	Schjøth-Eskesen	
Herrer	
Vinder	Christian	Brandt	Hansen	
Runner-up	Lars	Flemming	Hansen	



 

Handicapmester	
Vinder	Lars	Damgaard	41	point	
Runner	up	Christian	Brandt	Hansen	39	point	
 
Hulspillet  
Vinder: Ramon Lopez 
Runner-up: Kim Helbo 
 
Jeg vil samtidig gerne ønske vores deltager i Regionsgolf tillykke, hvor vi have den glæde at 2 hold 
vandt Landsmesterskab. Det var i Senior rækken under kaptajn Ramon og C rækken under kaptajn 
Peter Skov. C holdet var i øvrigt det eneste hold ved mesterskaberne fra Vest som vandt, alle 
øvrige vindere kom fra Øst. Stor tillykke. 
 
Vores deltagelse i regionsgolf blev en stor succes i 2017, hvilket betyder at vi i S/V udvider med 
extra hold i 2018. Alle hold i S/V rykker en række op. 
 
Eliteholdet 2017 
Stensballegaard Golfklub havde 3 herrehold en 4. division og 2 Kval. række, og et 
damehold som spiller i Kval. række 
 
Herre holdene: 
4. division havde dårlige reultater og må derfor i 2018 spille i 5. division 
Kval. rækken her fik det ene hold en placering som giver et år mere i rækken. Det andet 
hold trækker sig. Det var et hold som var selvkørende og udenfor sportsbudgettet. 
 
Damer Kval. rækken fik en placering, som giver dem mulighed for at fortsætte i samme 
række. 
 
I Stensballegaard Golfklub har vi i 2017 haft 2 unge medlemmer, som også træner under 
Eliteklassen Langmarksskolen og Sportscollege Horsens i klubben nogle morgener om 
ugen. Det er Christian og Jacob. De stopper begge, men samarbejdet med Eliteklassen og 
Sportscollege fortsætter, men vi er endnu ikke klar over, hvor mange der bliver og om der 
bliver nogle. 

 
Banen 
Jeg vil ikke berette meget omkring banen, da Finn Bundgaard, som er formand for baneudvalget, 
vil give en mere fyldestgørende orienterende. 
 
Vore bane var i begyndelse af 2017 udsat for hård kritik, både af medlemmer og gæster, når vi 
læste i de svar vi fik i GIC og de der kom ind på kontoret for at fortælle os, hvor dårlig vores greens 
var. 
Vi har også i 2017 klippet roughen, som vi startede i 2016, hvilket vi oplever stor tilfredshed med. 
 
Roughen er blevet klippet ned, hvilket har bevirket, at det er nemmere at komme hurtigere videre 
i spillet. Denne klipning har selvfølgelig ændret på layoutet af banen. 



 

 
Vi er fra bestyrelsen, meget tilfreds med den standard vores bane  fik i løbet af 2017  
 
Der vil i 2018 stadigt blive arbejdet på at forbedre og optimere banen på alle 27 huller, således at 
vi kan fremstå med en af de bedste golfbaner. 
 
Vi har også haft den glæde at par 3 banen blev anlagt i 2017. Chefgreenkeeperen har lovet at vi 
kan begynde at spille i år. Den åbnes i forbindelse med fejring af 10 års jubilæet den 25. august. 
Med denne udvidelse får vi en attraktiv par 3 bane til glæde for mange medlemmer, samtidig 
forventer vi at den kan tiltrække bruger udefra ti glæde for vores økonomi. 
Det var også året, hvor vi fik sat lynafleder på toiletbygningen ud på banen. 
Vi har også i 2017 fået nye buggy, hvilket også var meget tiltrængt. 
 

Sponsorer 
Bestyrelsen er meget taknemmelig for den støtte, som vi får af vore Sponsorer. Vi har 73 
sponsorer. 
Uden denne støtte vil det ikke være muligt at køre klubben på det niveau vi gør. 
Der skal derfor lyde en meget stor tak til alle vore sponsorer. Det er både sponsorer, som yder en 
direkte økonomisk støtte, eller der er tale om gaver til en af vores klubarrangementer. 
 
Vi er som alle andre foreninger udsat for en meget stor konkurrence når der skal hentes 
sponsorater, vi er mange foreninger, som har behov for støtte. Vi er utrolig glad for den store 
opbakning vi får. 
Jeg vil også gerne her takke de sponsorer, som har gjort det muligt at få udvidet vores par 3 bane. 
 
Jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at støtte op om vore sponsorer. 
 
Vi har i år forsøgt at lave en del flere aktiviteter for sponsorerne i form at netværksgolf, træning og 
socialt samarbejde. Det har været en stor succes, hvor der er mange deltagere når vi mødes. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke alle sponsorer for deres bidrag 
 
Medarbejdere, frivillige. 
Bestyrelsen vil meget gerne ved denne lejlighed takke alle medarbejdere, som er med til at holde 
vores dejlige klub kørende i hverdagen. Der udføres en fantastisk stykke arbejde. Tak til Rasmus og 
alle hans kollegaer, som gennem ihærdigt arbejdsindsats er med til, at vi igen har en rigtig god 
bane. 
Som alle ved, havde vi lidt turbulens omkring chefgrenkeeper jobbet. Vi tro at vi med Rasmus på 
pladsen, har fundet den rigtig chef. 
 
Tak til Kaja for hendes omhyggelig rengøring, som er til stor glæde for os alle, både i klubhuset og 
på toiletterne ud på banen. 
 



 

Tak til vores pro – team, som tålmodig forsøge at udvikle os til bedre golfspiller. Tak for arbejdet i 
udfører med de forskellige grupper. Pro-temaet reduceres her i 2018, da Dennis pr. 1.marts er 
blevet udlært og er startet i et nyt job, som pro i Ikast/Tullemo.  Vi vil gerne takke Dennis for hans 
indsats gennem årerne i klubben, samtidig vil vi gerne ønske ham held og lykke fremover. 
 
Tak skal der også lyde fra bestyrelsen, til alle de frivillige der gennem 2017, har bidraget med et 
stykke arbejde: baneservice, handicapudvalg, juniorer, eliten, turneringsafvikling, begyndere, 
boldopsamling, bunkers, udenoms arealer, mentorer, receptionen. 
 
Der skal også lyde en stor tak til Ladies Sektion, Mens Sektion og Senior Sektion, for det store 
arbejde, som i udfører til glæde for medlemmerne.  
Tak til samarbejdet med restauranten og til Proshoppen 
 
Tak til administrationen for det arbejde i laver til glæde for os. 
 
Jeg håber at jeg er kommet hele vejen rundt. Skulle jeg har misset nogle, er det ikke bevist. 
Tak til alle frivillige, som nævnt, vil vi ikke kunne lykkes uden den indsats i har gjort. 
Tak allesammen 
 

 
Fremtiden 
Vi i bestyrelsen ser meget positiv, men samtidig realistisk på fremtiden. Det vil fremover kræve 
mange kræfter for at hverve nye medlemmer og fastholde vore nuværende medlemmer. Der skal 
også bruges mange kræfter på at fastholde og finde nye sponsorer. Vi ser en positiv udvikling i 
antallet. 
Vi har udfordringer med at holde banen i den stand, som den fortjener 
 
I 2016 var der et stort fald i junior gruppen, det har ændret sig i 2017 og det ser ud til at fortsætte i 
2018. Det er glædeligt, at vi får tilgang af unge medlemmer. 
Samtidig har vi også en stor økonomisk trussel i vandringen over til flexmedlemskab. 
 
 Som nævnt har vi haft tilgang af 101 nye medlemmer, men desværre er 54 forsvundne. 
Udmeldingerne er heldigvis faldende.  Vi har her en stor opgave i at fastholde såvel nye, som 
gamle medlemmer. Det viser sig at mange af de, som starter er væk igen efter 2 år. Derfor er det 
vigtigt at vi etablerer et godt netværk til alle de nye. Dette er ikke kun et problem i vores klub, 
men generelt. 
Vi har en fantastisk udfordrende og spændende bane med gode forhold, hvor vi kan spille hele 
året på sommergreens. 
Vi har gode klublokaler. 
Vi har gode medlemmer  
Vi har en god restaurant, og jeg kunne blive ved. 
Vi har alle de faciliteter, der skal til for at man, som medlem, har de fordele der skal til for at være i 
vores klub. 



 

Som der i 2017 har været fokus på økonomien, vil det også være tilfældet i 2018.  Herudover vil 
bestyrelsen koncentrer indsatsen omkring de punkter jeg har nævnt. Vi vil forsøge at 
kommunikerer og informerer på det niveau, som vi har gjort i 2017, således at alle er godt 
orienteret om hvad der sker. 
Vi har nu også sat en ny hjemmeside i gang. Det er mere enkelt og logisk opbygget. Finder i nogle 
fejl / uhensigtsmæssigheder, så lad os det videre. 
 
Fremtiden bringer også det nye at vi er blevet pålagt, af DGU, at fjerne den rabat medlemmer med 
aktie har haft. Samtidig fjerne vi også betalingen fra passive medlemmer, der er pligtige til at 
betale kr. 550 pr år. Det vil være gældende for året 2019. 
 
Året 2018 bliver også året, hvor vi får et lockerrum med varme.  
 
Vi har også indledt et samarbejde med Horsens Golfklub, som vi håber vil være til glæde for alle 
medlemmer. 
2018 bliver også året, hvor vi skal til at lære nye regler omkring golf spillet. Vi planlægger at 
afholde regel aften i efteråret. De nye regler er gældende fra 1. januar 2019. Fra 2020 skal vi have 
nye hcp. Regler. 
 
Vi vil gerne takke familien Ahlefeldt – Laurvig for samarbejdet i 2017, og ser med glæde frem til 
samarbejdet fremover. 
 
Jeg vil ikke undlade at nævne at vi i bestyrelsen er meget afhængig af det frivilligt arbejde 
medlemmerne udfører, jeg vil derfor appellere til jer om at bidrage med et par timers arbejde. På 
forhånd tak.  
 
Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i 2017. Tak for den 
interesse og arbejdsindsats i har leveret. 
 
Jeg vil også gerne takke Ane V Kristensen for det arbejde hun har udført. Ane har midlertidig meldt 
sig ud af klubben og kan derfor ikke være en del af bestyrelsen. 
 
 
Vi har standerhejsning den 7. april i forbindelse med åbningsmatchen. Vi synger og hejser vores 
flag kl.08.00, håber på stor frem møde. 
 
Tak for fremmødet. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Link til klubbens regnskab: https://stensballegaardgolf.dk/f/stensballegaard-
golfklub-aarsrapport-2017.pdf 



 

 

Stensballegaard Golfklub

Årsregnskab 2017 Perioden Januar - December 2016
Realiseret Budget Afvigelse

Kontingent 3.897.777       4.100.000       -202.223         3.900.935   
Greenfee 1.351.702       1.300.000       51.702             1.297.735   
Sponsorater 949.808           588.800           361.008           598.328       
Andre indtægter 710.390           938.000           -227.610         740.753       
Indtægter i alt 6.909.677       6.926.800       -17.123            6.537.751   

Omkostninger
Lønninger administration 1.525.147       1.525.775       628                   1.547.122   
Lønninger greenkeeperstab 2.013.685       1.900.859       -112.826         1.740.388   
Personaleomkostninger (sociale omk. mv) 253.647           470.178           216.531           396.934       
Klubomkostninger 251.721           232.000           -19.721            178.552       
Salgs- og rejseomkosninger 129.772           83.000             -46.772            165.133       
Baneomkostninger inkl. drift af maskiner 957.510           1.120.000       162.490           1.133.566   
Etablering af par 3 bane 215.000           
Leje/leasing af maskiner 156.702           157.000           298                   154.774       
Lokaler og leasing 359.047           371.500           12.453             366.030       
Baneleje 500.000           500.000           -                   200.000       
Administrationsomkostninger 489.392           502.000           12.608             568.116       
Omkostninger i alt 6.851.622       6.862.312       225.690           6.450.615   

Resultat før afskrivninger 58.055             64.488             208.567           87.136         

Afskrivninger 59.846             48.383             -                   67.984         

Resultat før renter -1.791              16.105             -17.896            19.152         

Renteindtægter  og rykkergebyrer 21.318             -                   21.318             5.404           

Resultat før skat 19.527             16.105             3.422               24.556         



 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og 
indskud. 

Stensballegaard Golfklub 
 Note 

   
 2017  
 kr.  

 2016  
 kr.  

Aktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    139.161   150.207  

Materielle anlægsaktiver  2  139.161   150.207  

Anlægsaktiver i alt  
 

 139.161   150.207  

Råvarer og hjælpematerialer   98.000   71.500  

Varebeholdninger 
 

 98.000   71.500  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   45.639   68.194  

Andre tilgodehavender    182.677   213.020  

Periodeafgrænsningsposter    12.433   39.708  

Tilgodehavender  
 

 240.749   320.922  

Likvide beholdninger    66.350   92.756  

Omsætningsaktiver i alt  
 

 405.099   485.178  

Aktiver i alt  
 

 544.260   635.385  

    

Passiver 

Overført resultat    55.179   35.651  

Egenkapital    55.179   35.651  

Andre hensættelser    0   40.000  

Hensatte forpligtelser i alt  
 

 0   40.000  

Leverandører af varer og tjenesteydelser    61.187   37.519  

Anden gæld    378.544   386.870  

Periodeafgrænsningsposter    49.350   135.345  
 

Kortfristede gældsforpligtelser  
 

 489.081   559.734  

Gældsforpligtelser i alt  
 

 489.081   559.734  

Passiver i alt  
 

 544.260   635.385  

 



 

 

Ingen kontingentstigninger.  

Budgettet er godkendt. 

Bernt og Kirsten Reinhard rejste en diskussion om rettidig omhu i forhold til at 
informere om aktiers annullering og rimeligheden af dette.  

5. Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Snak omkring anden belægning på vejen til golfklubben og pris for at udføre 
dette. 

Stensballegaard Golfklub

Årsregnskab 2017 Perioden Januar - December 2016 Budget
Realiseret Budget Afvigelse 2018

Kontingent 3.897.777           4.100.000           -202.223             3.900.935           4.050.000           
Greenfee 1.351.702           1.300.000           51.702                 1.297.735           1.450.000           
Sponsorater 949.808               588.800               361.008               598.328               700.000               
Andre indtægter 710.390               938.000               -227.610             740.753               810.000               
Indtægter i alt 6.909.677           6.926.800           -17.123               6.537.751           7.010.000           

Omkostninger
Gager, lønninger og personaleomkostninger 3.792.479           3.896.812           104.333               3.684.444           3.660.000           
Klubomkostninger 251.721               232.000               -19.721               178.552               262.000               
Salgs- og rejseomkosninger 129.772               83.000                 -46.772               165.133               108.000               
Baneomkostninger inkl. drift af maskiner 1.114.212           1.277.000           162.788               1.288.340           1.258.000           
Etablering af par 3 bane 215.000               -215.000             
Lokaler og leasing 359.047               371.500               12.453                 366.030               358.000               
Baneleje 500.000               500.000               -                       200.000               825.000               
Administrationsomkostninger 489.392               502.000               12.608                 568.116               466.000               
Afskrivninger 59.846                 48.383                 -11.463               67.984                 58.000                 
Omkostninger i alt 6.911.469           6.910.695           -774                     6.518.599           6.995.000           

Resultat før renter -1.792                  16.105                 -16.349               19.152                 15.000                 

Renteindtægter  og rykkergebyrer 21.318                 -                       21.318                 5.404                   -                       

Resultat før skat 19.526                 16.105                 4.969                   24.556                 15.000                 



 

Henrik Ahlefeldt tager imod tilbuddet fra Finn og kigger ind i dette.

 

Ift vaskeplads. Vi snakker om vaskeplads nede ved boldene hvor opsamleren også 
skal vaskes. Den skal laves med olieudskiller på. Bestyrelsen kigger ind i forslagene 
og takker. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter). 

Hans Jørgen Nielsen (modtager genvalg) 
Christian Preuthun (modtager genvalg) 

Begge blev genvalgt. 
 

Suppleant Anne V. Kristensen modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår i 
stedet Hanne Reinholt. 

Hanne blev valgt. 

8. Valg af revisor. 

Roesgaard og partnere genvalgt. 

9. Eventuelt. 
Der blev spurgt om hvad vi gør med folk der går ud uden at have booket en tid. 
Bestyrelsen sender informationer ud der understreger og påpeger den korrekte 



 

metode og adfærd i forhold til anvendelse af golfbox. Reglerne skal følges og 
baneopsætningerne står ved trone. 

Finn Bundgaard præsenterede baneplanen frem til 2022 herunder målsætning om 
helårsbane på 18 huller fra 2018/19. Planen kommer på hjemmesiden. 

MÅLSÆTNING MED PLEJEPLAN 2018 - 2022 

  

• At FREMTIDSSIKRE golfbanen  

• At skabe et bedre og stærkere BRAND  

• At skabe MERVÆRDI for såvel klub som 
medlemmer og gæster  

• At optimere anlægget med henblik på 27 hullers 
HELÅRSGOLF på sommergreens  

  

  

  

FOCUSOMRÅDER FOR 2018 

  

• Fairways på B9, B3 samt E9 og G9  

• Foregreens på B9, B5, B3, B2  samt E4, E7, E5, E2 
og G9  

• Catchbassiner renoveres løbende.  

  

  

 



 

Notat vedrørende tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked 

 

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere unoterede aktier. 

Hvis du taber på at sælge aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal 
du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 67, eller selvangivelse. Så bliver tabet 
automatisk modregnet i eventuelle udbytter. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, 
udregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst automatisk. Dette negative 
skattebeløb fratrækkes automatisk i dine øvrige skatter på årsopgørelsen. 

Hvis du er gift og samlevende ved årets udgang, skal din negative aktieindkomst dog først 
modregnes i din ægtefælles eventuelle positive aktieindkomst for samme år, inden der 
beregnes et negativt skattebeløb. 

• Et negativt skattebeløb, som er større end din egen slutskat af anden indkomst, 
modregnes i en samlevende ægtefælles slutskat for samme indkomstår. 

• Er der stadig et overskydende negativt skattebeløb, bliver det automatisk modregnet 
i skatten i de efterfølgende år, først i din egen skat og dernæst i din ægtefælles. 

Skatteværdi af negativ aktieindkomst beregnes med 27 procent af de første 52.900 kr. og 
42 procent af resten for 2018. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 105.800 kr. For 
2017 er beløbsgrænsen på 51.700 kr. og for ægtepar på 103.400 kr. 

Hvis du taber på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som i 
din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede), skal 
du trække tabet fra efter de regler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked. 

 

 


