
 

Stensballegaard Golfklub 

Referat af ordinær generalforsamling  

Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00 

hos 

 Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens 

  

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 2016  

 
Året 2016 er det første hele regnskabsår for Stensballegaard Golfklub, i foreningsregi. 

 
Bestyrelsen har gennem hele året været fokuseret på,at vores økonomi kunne 
servicere de aktiviteter, vi har sat i gang. Et andet punkt, vi har været fokuseret på er 

vores anlæg, således at vi gennem en god bane kan tiltrække og fastholde vore 
medlemmer, samtidig med at vi kan tiltrække greenfee gæster. 

 
Vi havde udarbejdet et budget med et overskud – et beskedent overskud – og det har 
vi realiseret, godt og vel. Vi præsenterer et overskud på kr. 26.000, hvor vi havde 

budgetteret med kr. 16.000 
 

Vi har samtidigt haft den glæde, at vi i 2016 har kunne leve op til de forpligtigelser, vi 
havde påtaget os overfor udlejer. 
 

Jeg er derfor stolt over det regnskab, som Axel senere vil fremvise. 
 

Bestyrelsen har endvidere haft fokus på at tiltrække nye golfspillere, det være sig 
golfspillere, som allerede er i handicap, og helt nye spillere. Vi lavede derfor et 

koncept, som vi kaldte ”TRY OUT”. Her kunne man komme og lære at spille golf for 
300 kr. for hele sæsonen. Det tiltrak 225 personer, hvoraf 50 er blevet medlem fra 
2017.  

 
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, som altid stiller op, når der er behov. I skal alle have en 
stor tak.  

 
 

 



 

Vi har i år i bestyrelsen haft fokus på : 
 Økonomi 

 Nye medlemmer 
 Banen 
 Kommunikation til medlemmerne 

 Sponsorer, nuværende som nye 
 Øget aktiviteter 

 Frivillighed 
 Strategiplan 

 

Medlemmerne 
 

Medlemstallet i Stensballegaard Golf Klub var i 2016 stigende. Vi er meget glade for, 
at vi har haft den vækst, som vi har oplevet i 2016. Vi har haft en tilgang på 109 nye 
medlemmer. Der sker jo desværre samtidig det, at nogle melder sig ud, så vi havde 

en netto tilgang på 50 nye spillere. Den 01.01.2017 var vi  822 medlemmer, hvoraf 
701 var aktive og 121 var passive.  

 
Jeg kan oplyse at DGU samlet har haft en vækst på 223 flere end i 2015. 
 

Vi oplever desværre samtidigt, at antallet af fleksible medlemmer er stigende. Jeg 
siger desværre, fordi det har en negativ indvirkning på vores indtjening, men samtidig 

betyder det også, at vi bevarer disse medlemmer i klubben. Antallet af fleks 
medlemskaber udgør 20 % på landsplan hos os er det  det samme. 
 

Som nævnt har der i 2016 været stor fokus på at få nye spiller til klubben. Dette 
mindskes ikke i 2017. Her vil vi fortsat intensivere jagten på nye medlemmer. Vi vil 

igen kører Try Out, dog på et lidt andet måde end i 2016. Prøveperioden sættes til 3 
måneder. Vi håber herved, at få flere til at konvertere hurtigere end, vi har oplevet i 

2016. 
 
Vi vil derfor gerne opfordre jer, som medlemmer at hverve endnu flere. 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 for klubbens fremtid meget vigtigt at vi får/ bliver flere medlemmer. Gerne 
fuldbetalende. 

 
Vi arbejder samtidigt på at gøre det attraktivt for eksisterende medlemmer, at blive 

ved med at være medlem, gennem forskellige tilbud og medlems arrangement. 
 
Et af medlems tilbuddene, for fuldtidsmedlemmer, er Club 1, hvor vi har et 

samarbejde mellem 6 klubber bestående af Vejle - Kolding – Haderslev – 
Brejnhøjgård – Gyttergaard 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. 

 
 



 

Det er brugt mange timer fra medlemmer på at holde vores anlæg i orden og 
servicerer vore gæster. Det er ikke mindre end fantastisk den hjælpsomhed, der 

udvises fra en stor del af medlemmerne. TAK for det. 
 
Skulle nogle have lyst til at hjælpe, som ikke pt. hjælper kan vi stadig bruge nogle, vi 

har et par ting, som vi godt kan bruge hjælp til. Der ligger skemaer, som man kan 
tilmelde sig på, eller man kan gøre det direkte til mig eller kontoret 

 
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 

 
GIC, som Stensballegaard Golfklub deltager i, er et meget nyttigt redskab, der giver 

os mulighed for at fokuserer på de områder, hvor vi kan forbedre banen og anlægget. 
Vi bliver informeret gennem de svar, som vi får fra såvel gæster som egne 
medlemmer.  

Alle greenfee gæster får tilsendte et spørgeskema når de har spillet en runde. Alle 
medlemmer i klubben bliver spurgt i løbet af året, 1/3 af gangen. Der kan derfor være 

afvigelse fra gang til gang. De der bliver spurgt først på sæsonen kan have andre 
oplevelser end de, der bliver spurgt sidst på sæsonen. 
Svarerne omsættes til et tal. Det tal kan vi så sammenligne med os selv eller vi kan 

benchmarke det med andre klubber. 
Dén score der komme ud kalder man en ambassadørscore, når man regner det hele 

sammen. 
I 2015 var den for medlemmer på 42, og i 2016 var den 69, en stigning på 27. For 

greenfee gæster var den i 2015 29 og i 2016 43, en stigning på 14. Sammenligner vi 
os med Midtjylland her er den 56 og for hele landet er det også 56, altså er vi 13 
bedre, det er vi meget stolte af. 

De laveste score vi fik, var for træningsanlægget. Det har vi gjort noget ved bl.a. er 
måtterne nu rettet op. Der kommer ved sæsonstart ny bolde. Som Quickly Odder er 

medsponsor på. Boldene er denne gang hvide. 
Jeg vil derfor gerne I som medlemmer, når I får spørgeskemaet, deltager i 
undersøgelsen. 

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 17 – 18 
september, hvor der var 69 deltager. 

 



 

Vi vil derfor gerne endnu en gang ønske klubbens mestre tillykke med 
mesterskaberne de har vundet i 2016. 

 
Klubmestre 2016 : 
Veteran Damer Vibeke Fyenboe 

Damer Daniela Gomig – Hansen 
Senior Damer  

Veteran HerrerRamon Ubric Lopez 
Herrer Lars Flemming Hansen 
Senior Herrer Bendix Henningsen 

Herrer Mid Age Anders Emmertsen 
 

Hulspillet blev vundet af Christian Brandt Hansen 
 
Jeg vil samtidig gerne ønske et par af vore dygtige unge spiller tillykke med deres 

individuelle præstationer.  
 

Jacob Worm Agerschou vandt DGU’s årgangsmesterskab (2000) i august i Nivå 
Golfklub. 
Han vandt turneringen i – 6. 

Efterfølgende har Jacob modtaget Horsens Kommunes Idrætspris for det fine resultat. 
 

Christian Brandt Hansen vandt DGU ranglisteturnering i Skanderborg. Christian vandt, 
som allerede nævnt også hulspilsmesterskab. I slagspilsmesterskab blev det til en 2. 
plads. 

 
Stor tillykke til Jacob og Christian. 

 
Eliteholdet 2015 

Stensballegaard Golfklub har 2 herrehold en 4. division og en Kval. række og et 
damehold som spiller i Kval. række 
 

Herre holdene: 
 

4. division opnåede en 2. plads og bevarer der med pladsen i 4. divisionen. 
Kval. rækken blev nr. 3 i puljen, hvilket giver et år mere i rækken. Fra sæson 2017 
er der oprettet en 5. division, så det betyder lidt længere vej til toppen. 

 
Damer Kval. rækken blev nr. 2 i puljen og det betyder samme række i 2017 

 
Bestyrelsen vil gerne ønske tillykke med de fine resultater. 
 

For sæson 2017 har klubben en ekstra herrehold i kvalrækken. Dette hold er 
selvkørende og hører ikke under sportsbudgettet. 

 
I Stensballegaard Golfklub har vi i 2016 haft 2 unge medlemmer, som også træner 
under Eliteklassen Langmarksskolen og Sportscollege Horsens i klubben nogle 

morgener om ugen. Det er Christian og Jacob. 



 

Jacob og Christian er blandt landets bedste juniorer, det kan ses af de resultater, som 
jeg lige har nævnt. De har næsten hver weekend, spillet turneringer i ind - og udland. 

Hver gang repræsenterer de Stensballegaard Golfklub. Det er vi meget stolte af. 
 
Samarbejdet med Eliteklassen og Sportscollege fortsætter, men vi er endnu ikke klar 

over, hvor mange der bliver. 
 

Jacob vil ikke i 2017 repræsentere Stensballegaard Golfklub, idet han har ønsket at 
finde nogle nye udfordringer i Kolding, hvor han har flere på både alders – og 
spilleniveau. 

Vi ønsker Jacob alt godt fremover, han forbliver medlem hos os.  
 

Klubben har også i 2016 deltaget i Regionsgolf ABCD Vest med 4 hold. Alle holdene fik 
sekundære placeringer. Bestyrelsen støtter dette arbejde, da det er en faktor, som 
kan bidrage til det sociale samvær. Samtidig er det en god måde at prøve andre baner 

på.  
 

I 2017 er regionsgolfen udvidet til at omfattet Senior og veteraner.  
 
Banen 

Banen var i 2015 udsat for hård kritik, både af medlemmer og gæster, når vi læste i 
de svar vi fik i GIC. I 2016 er dette ændret, vi oplever nu mange rosende ord omkring 

vores bane. Scoren er fra medlemmerne i GIC øget med 8. 
 
 

Der er også kommet styr på de fugtige fairways på B 9, E 9 og B3.  
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 har haft i 2016.  
 
Der vil i 2017 stadigt blive arbejdet på at forbedre og optimere banen på alle 27 

huller, således at vi kan fremstå med en af de bedste golfbaner. 
 

Der er afsat midler til forbedringer. 
 
Som i nok har bemærket er vi gået i gang med udvidelsen af par 3 banen. Vi 

forventer, at den er klar til ibrugtagning i 2018. 
Vi fik i 2015 tilbud fra en af vore medlemmer om, at han vil lave entreprenørarbejdet 

som et sponsorat. Det sagde vi så tak til. Vi manglede herefter en hel del penge til 
resten, såning af græs, dræning mv. Det er lykkes at skaffe de penge ved hjælp af 
gode klubmedlemmer, som har givet økonomiske gaver til klubben. Det er vi i 

bestyrelsen meget taknemmelige for. En stor TAK til alle, som har bidraget med 
støtte. Jeg nævner ingen navne, da man indtil videre ønsker at være anonyme. 

 
Sponsorer 
Bestyrelsen er meget taknemmelig for den støtte, som vi får af vore 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 dirket 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 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 alle vore greenkeepere, som gennem ihærdigt arbejdsindsats er med 

til, at vi igen har en rigtig god bane, som vi kan spille på hele året.  1. april får vi en 
ny greenkeeper. Han skal efter kort tid overtage jobbet, som chefgreenkeeper efter 

Jens, der ønsker at overgår til greenkeeper job. Jeg vil derfor her gerne sige Jens tak 
for det gode arbejde du har lavet. Tak fordi du var villig til, med kort varsel, at 
overtage jobbet efter Gunnar. Jens du har stået for den forbedring og opgradering af 

banen, som vi får meget ros for.  Tak Jens. Jeg /vi glæder os til samarbejdet fremover 
og jeg er sikker på,at du vil være en god sparring for Morten. 

 
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. 
 

Tak skal der også lyde fra bestyrelsen, til alle de frivillige der gennem 2016 har 
bidraget med et stykke arbejde  : regelundervisning, baneservice, handicapudvalg, 
juniorer, eliten, turneringsafvikling, begyndere, boldopsamling, bunkers, udenoms 

arealer, mentorer, receptionen. Der skal også lyde en stor tak til Ladies Section , 
Mens Section og Senior Section, for det store arbejde, som i udfører til glæde for 

medlemmerne. Tak til samarbejdet med restauranten og til Proshoppen 
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 positiv, men samtidig realistisk på fremtiden. Det vil fremover 
kræve mange kræfter for at erhverve nye medlemmer og fastholde vore nuværende 



 

medlemmer. Der skal også bruges mange kræfter på at fastholde og finde nye 
sponsorer.  

Som allerede nævnt er tilgang af juniorer faldet til kun at udgøre 5 % af 
medlemmerne på landsplan. Her har vi en stor opgave for at sikre tilgangen til vores 
klub. Samtidig har vi også en stor trussel i vandringen over til flexmedlemskab. 

Vi har haft tilgang af 109 nye spiller, men desværre er 59 forsvundne. Det er dog det 
laveste tal vi har haft i de seneste 3 år.  Vi har her en stor opgave i, at begrænse den 

afgang. 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 god 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 2016 har været fokus på økonomien, vil det også være tilfældet i 2017. Da 
vi har mange økonomiske udfordringer og vores råderum ikke er ret stor, vil vi fra 
bestyrelsen lægge op til en mindre kontingentstigning. 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 2016, således at alle er 

godt orienteret om hvad der sker. 
 
Vi vil gerne takke familien Ahlefeldt – Laurvig for samarbejdet i 2016, 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 alle i bestyrelsen for samarbejdet i 2016. Tak for den 

interesse og arbejdsindsats i har leveret. 
 

 
Vi har standerhejsning den 1. april i forbindelse med åbningsmatchen. Vi synger og 
hejser vores flag kl.08.00, 

 
tak 

 
  



 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Generalforsamling 20. marts 2017 1.000 kr.

Real. Budget

2016 2016

Kontingent 3.901 4.078

Greenfee 1.518 1.300

Sponsorater 404 500

Andre indtægter 715 611

Indtægter i alt 6.538 6.488

Direkte omkostninger -441 -482

Dækningsbidrag 6.097 6.007

Kapacitetsomkostninger

Personaleomkostninger -3.638 -3.937

Salgs- og rejseomkosninger -152 -137

Bane -1.267 -1.147

Lokaler og leasing -379 -200

EDB -114 -106

Forsikring -47 -78

Kontingent DGU + arbg.forening -145 -111

Øvrig administratiosomk. -268 -174

Kapacitetsomkostninger i alt -6.010 -5.890

Resultat før afskrivninger 87 116

Afskrivninger -68 -105

Resultat før renter 19 11

Renter 5 -3

Ekstraord. Poster 0 0

Resultat 25 8

Stensballegård Golfklub
Regnskab 2016



 

 

Generalforsamling 20. marts 2017 1.000 kr.

Real. *)Real. Real.

2015 2015 2016

Kontingent 4.070 4.070 3.901

Greenfee 1.274 1.274 1.518

Sponsorater 450 450 404

Andre indtægter 722 722 715

Indtægter i alt 6.516 6.516 6.538

Direkte omkostninger -347 -347 -441

Dækningsbidrag 6.169 6.169 6.097

Kapacitetsomkostninger

Personaleomkostninger -4.020 -4.805 -3.638

Salgs- og rejseomkosninger -225 -225 -152

Bane -1.139 -1.157 -1.267

Lokaler og leasing -237 -237 -379

EDB -105 -105 -114

Forsikring -61 -61 -47

Kontingent DGU + arbg.forening -117 -117 -145

Øvrig administratiosomk. -237 -237 -268

Kapacitetsomkostninger i alt -6.141 -6.944 -6.010

Resultat før afskrivninger 28 -775 87

Afskrivninger -70 -70 -68

Resultat før renter -42 -845 19

Renter -6 -6 5

Ekstraord. Poster 0 0 0

Resultat -48 -851 25

*) Inklusiv omkostninger fra driftsselskab

Stensballegård Golfklub
Udvikling inklusiv omkostninger fra driftsselskab



 

  

Aktiver 2015 2016

Driftsmidler og inventar 218 150

Varelager 20 72

Debitorer 60 68

Andre tilgodhavender -65 -39

MR. Golf Drift 2.049 179

Kassebeholdning 2 13

Marstercard 1 5

Bank 126 83

Likvider 129 100

Aktiver i alt 2.411 529

Passiver

Egenkapital

Res. Tidligere år 11 11

Årets resultat 25

Egenkapital i alt 11 36

Kreditorer 22 38

MR. Ejerfamilien 1.939 0

Skyldige omkostninger 24 13

Moms og afgifter -17 20

Anden gæld 432 423

Gæld i alt 2.378 456

Passiver i alt 2.411 529

Stensballegård Golfklub
Balance ultimo



 

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

 

Generalforsamling 20. marts 2017 K. 1.000

Real. Budget

2016 2017

Kontingent 3.901 4.100

Greenfee 1.518 1.535

Sponsorater 404 500

Andre indtægter 715 792

Indtægter i alt 6.538 6.927

Direkte omkostninger -441 -732

Dækningsbidrag 6.097 6.195

Kapacitetsomkostninger

Personaleomkostninger -3.638 -3.896

Salgs- og rejseomkosninger -152 -83

Bane -1.267 -1.277

Lokaler og leasing -379 -372

EDB -114 -110

Forsikring -47 -50

Kontingent DGU + arbg.forening -145 -150

Øvrig administratiosomk. -268 -192

Kapacitetsomkostninger i alt -6.010 -6.129

Resultat før afskrivninger 87 65

Afskrivninger -68 -48

Resultat før renter 19 17

Renter 5 0

Ekstraord. Poster 0 0

Resultat 25 17

Stensballegård Golfklub
Budget 2017



 

 

Budget og medlemskontingent godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen forslag. 

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

Følgende er på valg: 
Bent Kyndesgaard (modtager genvalg) 
Leif Biza (modtager genvalg) 

Axel Kjær (Modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Finn Bundgaard – Finn blev 
valgt. 

8. Valg af revisor. 

Roesgaard og Partnere genvalgt. 

  

Fastsættelse af kontingent år 2017 

 

   ÅR 2016  Forslag ÅR 2017 

Fuldtid med aktie  6700,-   6900,-  

Fuldtid uden aktie  7200,-  7400,- 

Tilbud 1. års medlem  6000,-  6000,- 

Flex 9 huls   4200,-  4400,- 

Long distance  3900,-   3900,- 

Studerende  3400,-   3400,- 

Yngling (19-21)  3400,-   3400,- 

Junior (til 18)  500/1150/1850  500/1150/1850 

Flex medlemskab par3  2650,-  2650,- 

Super Senior Par 3 +70 år 1150,-  1150,- 

Passive   550,-  550,- 

Try Out   350,-  450,- 



 

9. Eventuelt. 

Der blev spurgt til nye par 3 huller. Vi er ikke helt klar på hvornår vi kan tage den i 
brug. Vi informerer. 

Bedre information om hvad der sker ude på banen. 

Oprens af rødder i vandet!! 

Tiltag vedr. vinter teesteder så de bliver bedre. 

Prikning sker rettidigt i 2017. 

Bent fortalte lidt om de nye (forenklede) regler fra 2019. (se evt. 
https://www.19hul.dk/maaske-kommer-nye-forenklede-golfregler-2019/ ) 

Vi arbejder på en udfasning af aktiemedlemskab og passive medlemmer. 

Tak til Axel for sin store indsats som kasserer. 

Restauranten reklamererede for pianoaften den 24. marts. 

Vær opmærksom på det nye turneringsprogram på mail og på 

www.stensballegaardgolf.dk  

Dirigenten lukkede generalforsamlingen 20:18 

For referat 

Christian 

https://www.19hul.dk/maaske-kommer-nye-forenklede-golfregler-2019/
http://www.stensballegaardgolf.dk/

