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Ordinær Generalforsamling 2016 
 

 
Mandag den 7. november 2016 kl. 19:30 

 
Dagsorden: 
 

 
1. Valg af dirigent 

- Bestyrelsen foreslår Michael Hejlskov Jacobsen 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

- Regnskab (Bilag 1) 
 

4. Forelæggelse af Budget, og fastsættelse af Medlemskontingent og Indmeldelsesgebyr 
- Forslag til medlemskontingent og indmeldelsesgebyr (Bilag 2) 

 
5. Forslag fra Bestyrelsen 

- Renovering af bunkers (Bilag 3) 
 

6. Forslag fra Medlemmer 
- Forslag fra Hans Pedersen 112-1 (Bilag 4) 

 
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

- På valg er Kim Bjerregaard og John Vegner Madsen. Begge modtager genvalg. 
- Ledig bestyrelsespost – bestyrelsen foreslår Anders Dahl. 
 

8. Valg af Revisor og Revisorsuppleant 
- Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S 

 
9. Eventuelt 

 
 

På Bestyrelsens vegne 
Kim Bjerregaard, Formand 

30. oktober 2016 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Hammel Golf Klub aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
indregnings- og målingskriterier bortset fra afskrivninger og skyldig afspadsering. 
 
Årlige afskrivninger af bane og klubhus svarer til årets afdrag på prioritetsgælden. I henhold til 
årsregnskabsloven skal der foretages lineære afskrivninger over brugstiden. 
 
Årsregnskabet præsenteres efter bestyrelsens krav hertil. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
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Resultatopgørelse     

 Note  2015/16    2014/15  

Indtægter     

Kontingenter 1    4.234.415      4.166.243  

Indskud                   -             41.400  

Baneindtægter        651.574         778.958  

Sponsorer        284.640         209.945  

Øvrige indtægter        156.020         139.515  

Café 19 2    

Omsætning     1.551.475      1.546.689  

Varekøb       -832.209        -849.519  

Øvrige omkostninger         -74.056          -88.995  

Café 19 i alt        645.211         608.176  

Indtægter i alt    5.971.860     5.944.236  

     

Omkostninger     

Udgifter     

Drift af bane 3      -537.054        -754.647  

Forbedringer af bane         -25.776            -7.395  

Leje af jord, Frijsenborg       -129.075        -128.228  

Trænerudgifter 4      -441.088        -439.000  

Junior/ungdomsafd.         -78.327          -31.956  

Elitehold         -23.036            -9.480  

Klubhus 5      -224.926        -224.578  

Administration 6      -316.018        -229.310  

Reklame/baneguide m.v.         -84.277          -55.320  

Dansk Golf Union       -138.236        -147.198  

Personaleomkostninger     

Personaleomk. Banen    -1.572.978     -1.514.408  

Træner, i alt       -180.000        -180.000  

Personaleomk. Adm.       -401.998        -460.918  

Personaleomk. Cafe 2      -788.485        -702.942  

Omkostninger i alt   -4.941.274       -     -4.885.380  

Resultat før afskrivninger    1.030.586       -      1.058.856  

Afskrivninger i alt 8      -797.971        -783.569  

Resultat før renter        232.615         275.286  

Finansielle indtægter             2.416              4.279  

Finansielle udgifter 7      -217.329        -270.558  

Resultat før ekstraordinære poster          17.703             9.007  

Ekstraord. poster netto                   -                      -    

Årets resultat          17.703             9.007  
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Balance 30. september 2016        

 Note  30/9 2015    Bevægelse     30/9 2016  

Aktiver        

        

Anlægsaktiver        

Maskiner         1.226.732          -409.304           817.428  

Bagrum               52.791            -45.000                7.791  

Maskinhus             490.540                      -             490.540  

Klubhus         3.223.926            -68.685        3.155.240  

Golfbane         1.343.982          -274.981        1.069.000  

Jord til Golfbane         4.120.232                      -          4.120.232  

Anlægsaktiver i alt 8     10.458.202           -797.971        9.660.231  

                        -      
Omsætningsaktiver                        -      
Likvide midler               97.285           374.571           471.856  

Tilgodehavender  9           191.024           214.712           405.735  

Omsætningsaktiver i alt           288.309            589.282            877.591  

Aktiver i alt      10.746.511           -208.689      10.537.822  

        
Passiver        

        

Egenkapital       -4.212.621                       -         -4.230.324  

        

LANGFRISTET GÆLD        

Langfristet gæld 10      -6.024.589            343.667       -5.680.922  

        

Gæld Pengeinstitut  11                      -                        -                        -    

Kreditorer  12         -388.438          -113.419    -501.856,93  

Skyldige lønomk.  13         -120.862              -3.857          -124.719  

Kortfristet gæld i alt          -509.301           -117.275           -626.576  

Gæld i alt       -6.533.889            226.391       -6.307.498  

                        -      

Passiver i alt    -10.746.511            208.689     -10.537.822  
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 Noter     

      
1 Kontingenter   2015/16    2014/15  

## Senior      3.898.840       3.822.530  

## Ungdom 18-25 år           39.100            23.975  

## Juniorer >17 år           68.800            76.783  

## Par 3 bane           12.800            14.850  

## Fleksmedlem         169.500          165.300  

## Long Distance                    -                       -    

## Passive           45.375            62.805  

## Ventelistegebyr & Longdistance                    -                       -    

 Kontingenter     4.234.415      4.166.243  

      
2 Café 19   2015/16    2014/15  

## Salg af øl og vand         536.223          500.313  

## Salg mad fra cafe         847.052          861.777  

 Salg Gavekort              8.280                     -    

## Salg fra kaffeautomat                 620               1.008  

## Salg Kaffe cafe           30.499            33.912  

## Salg Vin           60.236            69.687  

## Salg Frugt & Slik           41.612            42.188  

## Salg Spiritus              2.755            16.317  

## Cigarettet m.v.           13.789            15.711  

## Salg automat øl & vand              3.025               5.778  

## Andet salg              7.385                     -    

 Omsætning     1.551.475      1.546.689  

## Køb af øl og vand        -329.367         -306.947  

## Køb mad til cafe        -349.087         -380.557  

## Køb til kaffeautomat                -716                     -    

## Køb kaffe            -4.354           -14.835  

## køb vin          -55.588           -58.204  

## Køb frugt, is & slik          -58.298           -44.341  

## Køb spiritus            -2.645             -3.985  

## Tobaksvarer          -12.232           -17.280  

## Diverse køb            -1.236             -6.509  

## Lagerforskydning pr. 30/9.          -18.686           -16.861  

 Varekøb        -832.209         -849.519  

## Berendsen - vasketøj            -9.693                     -    

## Andel af varm vand          -10.000           -10.000  

## Andel af el          -30.000           -30.000  

## Telefon + andre udgifter     -20.764,70           -46.969  

## Mellemregning DK m.v.                -669             -1.477  

## Rengøringsartikler m.v            -2.929                 -549  

## Lønninger        -788.485         -702.942  

 Øvrige omkostninger        -862.541         -791.937  

 Café 19 i alt        -143.274           -94.766  
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3 Banedrift   2015/16    2014/15  

## Diverse maskiner          -91.969         -283.846  

## Vandingsanlæg            -5.893             -9.899  

 Vedligeholdelse af maskiner          -97.862         -293.744  

## Hjælpematerialer          -24.609           -34.054  

## Drift af maskiner (olie etc.)          -50.569         -134.599  

## Leje af maskiner          -82.335           -47.527  

## Topdressing          -17.759           -23.483  

## Gødning          -11.236           -38.777  

## Frø          -36.379                     -    

## Sprøjtevæske          -11.674           -12.301  

## Vanding bane          -35.000           -34.539  

## Baneudstyr          -27.518           -37.140  

## Vedligeholdelse bane          -41.518             -8.531  

## El maskinhus          -20.000           -20.000  

## Varme (olie) maskinhus          -18.651           -10.000  

## Tømning spildevand          -12.381             -8.910  

## Renovation          -12.085             -8.847  

## Forsikring maskinhus          -10.000             -9.111  

## Maskinhus diverse            -1.690           -11.748  

## Forsikringer maskiner            -4.617             -2.443  

## Mobiltelefon            -2.428             -5.228  

## Kursus banepersonale            -3.366             -7.921  

## Indkøb diverse          -15.377             -5.742  

 Drift af bane        -537.054         -754.647  

      
4 Trænerudgifter   2015/16    2014/15  

## Træner, retainerfee        -132.690         -131.300  

## Fri bolde        -302.100         -302.100  

## Træner nybeg./prøvemedlemmer            -6.298             -5.600  

## Træner, retainerfee        -180.000         -180.000  

 Trænerudgifter        -621.088         -619.000  

      
5 Klubhus   2015/16    2014/15  

## El-afgift          -80.360           -93.132  

## Varme (olie)          -77.475             -4.667  

## Vand-afgift           61.962             -4.621  

## Vandafledningsbidrag          -11.121                     -    

## Tyverialarm m.v.            -5.215           -17.181  

## Indbrud 2011                    -                    130  

## Renovation            -4.500             -4.500  

## Skadedyrsbekæmpelse          -11.185           -10.537  

## Forsikringer          -23.354           -25.951  

## Rengøringsartikler          -28.235           -40.992  

## Reparationer og vedligeholdelse          -41.082           -16.753  

## Andre udgifter            -4.360             -6.374  

 Klubhus        -224.926         -224.578  
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6 Administration   2015/16    2014/15  

 Telefon/internet          -14.152           -12.999  

 Kontorartikler            -2.409             -3.283  

 Porto                -420             -1.896  

 Revision          -13.406             -7.500  

 Advokat bistand                    -                       -    

 Økonomistyring          -49.602    

 Medlemsbagmærker                    -               -3.150  

 Indkøb af regelbøger            -4.902                     -    

 Edb udgifter          -67.577           -74.207  

 Dankort / DGU kortlæser            -8.512           -13.180  

 Hjemmeside HGK          -16.345             -4.470  

 Dataløn / gebyrer            -7.280             -6.433  

 Kontormatr.          -13.997           -14.819  

 Forsikringer            -2.078             -1.992  

 Abonnement/kontingenter          -35.347           -33.022  

 PBS            -4.605             -4.955  

 PBS gebyr                -887    

 Rejser / møder                -725                 -317  

 Bestyrelsesmøder m.m.            -2.112             -7.294  

 Fællesmøder/generalforsamling                    -               -2.117  

 Udvalgs/hjælpe-turnering                 500             -3.000  

 Turneringsudvalget                    -                       -    

 Banekontrol                    -                   -900  

 Kurser            -4.525                     -    

 Turneringsudgifter          -25.298             -7.959  

 Pokaler Klubmesterskab                -120             -1.676  

 Golfsæt - tilbud                    -               -2.500  

 Gavekort - Tilbud (Shoppen)            -3.000             -5.000  

 Diverse          -39.220           -16.641  

 Administration        -316.018         -229.310  

      
7 Finansielle omkostninger   2015/16    2014/15  

## Renter pengeinstitut            -3.277             -6.263  

## DLR Kredit 2005 20 år          -17.404           -38.729  

## DLR Kredit RT-lån - NY          -28.021           -22.194  

## 
Renter Hammel kommune - 
1.700.000,-          -77.525           -79.622  

## 
Lån ny bane Hammel kommune - 
1.840.000,-          -90.701           -95.773  

## Renter og gebyrer iøvrigt                -401           -27.978  

 Finansielle udgifter        -217.329         -270.558  

 

8 Anlægsaktiver Maskiner Bagrum Bygninger Golfbane I alt 

 Saldo pr.01/10 2015  1.226.732    52.791    3.714.465    5.464.214   10.458.202  

 Årets tilgang                -               -                    -                    -                      -    

 Årets afgang                -               -                    -                    -                      -    

 Anskaffelsessum pr. 30/09 2016  1.226.732    52.791    3.714.465    5.464.214   10.458.202  

       

 Årets afskrivninger    -409.304   -45.000        -68.685      -274.981        -797.971  

 Akk. afskrivninger vedr. afgang              -                    -                    -                      -    

 Akk. afskrivninger pr. 30/09 2016    -409.304   -45.000        -68.685      -274.981        -797.971  

            

 Bogført værdi pr. 30/09 2016     817.428      7.791   3.645.780   5.189.233     9.660.231  
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9 TILGODEHAVENDER   30/9 2015   Bevægelse   30/9 2016 

## Debitorer - samlekonto           46.784           205.279           252.063  

## Andre tilgodehavender           37.678            -26.117             11.561  

## Forudbetalte poster           45.423                      -               45.423  

 Periodeafgrænsnings poster               64.683             64.683  

## Lager cafe           61.138            -18.686             42.452  

 Betalingskort til fordeling                    -              -18.372            -18.372  

 Dankort til fordeling fra kassen                    -               19.718             19.718  

 Diff. betalingskort før 01052016                    -              -11.793            -11.793  

 Tilgodehavender         191.024           214.712           405.735  

         

10 LANGFRISTET GÆLD   30/9 2015   Bevægelse   30/9 2016 

## DLR Kredit RT-lån type F1-10    -1.611.535             68.685      -1.542.849  

## DLR Kredit 2005 - 20 år    -1.502.016           145.412      -1.356.604  

## Hammel kommune gl. bane    -1.511.679             89.608      -1.422.071  

## Hammel Kommune ny bane    -1.399.360             39.962      -1.359.398  

 Langfristet gæld    -6.024.589           343.667      -5.680.922  

 

 

         

         

         

         

11 GÆLD PENGEINSTITUT   30/9 2015   Bevægelse   30/9 2016 

## Sparekassen Kronjylland                    -                        -                        -    

 Gæld Pengeinstitut  9                   -                        -                        -    

12 KREDITORER   30/9 2015   Bevægelse   30/9 2016 

## Kreditorer - samlekonto       -361.163          -127.965          -489.128  

## Festudvalget - overskud            -7.657                      -                -7.657  

## SparKron Golfcup ungdomsarbejde          -10.669                      -              -10.669  

 Verner Ottesens Fond            -8.950                      -                -8.950  

 Skyldige omkostninger                    -               25.106             25.106  

 Gavekort                    -              -10.560            -10.560  

 Kreditorer  10      -388.438         -113.419         -501.857  

13 SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER M.V.   30/9 2015   Bevægelse   30/9 2016 

 Tilbageholdt A-skat          -60.066             25.016            -35.050  

 Tilbageholdt AM-bidrag          -18.855            -19.968            -38.823  

 Tilbageholdt ATP            -7.560               3.544              -4.016  

 Skyldige feriepenge          -12.300            -15.873            -28.172  

 Skyldig pensionsbidrag          -22.082               3.424            -18.658  

 Skyldige lønomk.        -120.862              -3.857         -124.719  

 

Langfristede leasingforpligtelser  udgør  pr. 30/9 2016 Kr. 717.378 inkl. moms 



Hammel Golf Klub - Kontingenter 
 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017: 

Bemærk intet indmeldelsesgebyr! 

Medlemskab Indmeldelsesgebyr   Kontingent (incl. bolde på driving range) 

 Senior kr. 0,- kr. 5.750,-  Født før 1991 

 Studie Kr. 0,- Kr. 3.500,-  (*1*) 

 Ungdom (18-25 år) kr. 0,- kr. 3.500,-  Født fra 1991-1998 

 Junior (13 - 17 år) kr. 0,- kr. 1.800,-  Født fra 1999-2003 

 Junior (8 - 12 år) kr. 0,- kr. 700,-  Født fra 2004-2008 

 Bambino (indtil 8 år) kr. 0,- kr. 400,-  Født efter 2008 

 Par 3 bane medlemskab kr. 0,- kr. 1.600,-   

 Passiv kr. 0,- kr. 825,-  

 Langdistancemedlem> 50 km kr. 0,- kr. 3.000,-  

 Prøve (2 måneder inkl. træning) kr. 0,- kr. 500,-  

 Fleksmedlemskab kr. 0,- kr. 1.500,-  

 Bagrum Depositum Underskab Overskab 

 Lille, leje pr. år kr. 50,- kr. 450,- kr. 350,- 

 Stort, leje pr. år kr. 50,- kr. 550,- kr. 450,- 

 El-rum stort, leje pr. år kr. 50,- kr. 650,- kr. 550,- 

Langdistance kr. 3.000 kr. året forudsætter en DGU hjemmeklub og bopæl minimum 50 km fra Hammel. 

Regulering ved indmelding i løbet af året: 

Indmeldelse 1. okt. - 30. juni 1. juli – 30. sept. 

Senior Fuldt kontingent kr. 3.400,- 

Studie Fuldt kontingent Kr. 2.100,- 

Ungdom (18-25 år) Fuldt kontingent kr. 2.100,- 

Junior (13 - 17 år) Fuldt kontingent kr. 1.080,- 

Junior (8 - 12 år) Fuldt kontingent kr. 420,- 

Bambino (indtil 8 år) Fuldt kontingent Kr. 240,- 

Par 3 bane medlemskab Fuldt kontingent kr. 960,- 

Fleks medlemskab Fuldt kontingent kr. 900,- 

 

Medlemmer der melder sig ind i løbet af året og er blevet 26 år på indmeldelsestidspunktet, skal betale fuldt 
kontingent. 

 
(*1*) For at være berettiget til et Studie medlemskab skal gyldigt studiekort – udstedt af en annerkendt 

Dansk uddannelsesinstitution - fremvises ved indmelding eller skift til dette kontingent. 

 
I henhold til vedtægternes §2 skal ”Udmeldelse eller overgang til en anden medlemskategori 
skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af klubbens regnskabsår”.  
 
Hammel Golf Klubs regnskabsår er 01. oktober til 30. september hvorfor rettidig udmeldelse eller 
skift af medlemskategori skal være sekretariatet i hænde senest den 31. august. Udmeldelse 
eller skift af medlemskategori har effekt fra og med den 1. oktober. 



05 Forslag fra bestyrelsen 

Renovering af bunkers 
Der gennemføres en total renovering af banens 42 bunkers. 

Projektet finansieres ved at der indbetales et engangs beløb på 1.200,- kr. pr. fuldtids senior 

medlem. 

Det indbetalte beløb kan kun anvendes til renovering af bunkers. 

Baggrund og motivering af forslaget: 
Gennem flere år har kvaliteten af vore bunkers været til diskussion. Det er ikke kun medlemmerne 

der har kommenteret kvaliteten, også en del af vore gæster har anført kvaliteten på bunkers som 

det eneste element på banen som de er minds tilfredse med. 

Mange forskellige løsningsforslag har været bragt på banen, men den eneste effektive og 

fremtidssikrede løsning vil være en total renovering af alle bunkers. 

En total renovering er ret omfattende idet de fleste bunkers skal have renoveret og/eller lagt nyt 

dræn. Endvidere skal bunden af bunkers i mange tilfælde lægges om og arealerne omkring bunkers 

skal ligeledes renoveres. 

Som de fleste kan forstå er det en bekostelig affære som endvidere vil påvirke spillet på banen i en 

længere periode. De forholdsvis store omkostninger har været den primære årsag til at arbejdet ikke 

bare er igangsat. 

Bestyrelsen har – UB – fået udarbejdet en oversigt over det forventede arbejde, samt modtaget en 

budgetpris, som viser at de totale omkostninger vil være 1.1 million kr. 

Provenuet ved en engangs indbetaling på 1.200,- kr. vil, med det nuværende medlemstal, være ca.  

900.000,- kr. De resterende ca. 200.000,- finansieres ved øget brug af egen arbejdskraft, samt 

reduktion i projektets omfang. 

Bestyrelsen i Hammel Golf Klub 



06 Forslag fra medlemmer 
 

Forslaget modtaget pr. e-mail den 18. oktober 2016 

”Bestyrelsen for HGK. 

Dagsorden for bestyrelsesmøder i regi Hammel Golf Klub informeres til klubbens valgbare og 

stemmeberettigede medlemmer senest 8 dage før mødets afholdelse via mail. 

Senest 8 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse giver bestyrelsen/repræsentant for bestyrelsen  

"referat fra bestyrelsesmødet" i klubbens lokaler på Mosevej 11B, Hammel. 

Dato og tidspunkt for mødets afholdelse orienteres på samme måde og til den samme 

medlemskreds, som er gældende for orientering om afholdelsen af bestyrelsesmøder. 

Kort motivering til forslaget: 

Rettidig og ensartet information fra bestyrelsen 

Rettidig og forståelig feedback fra klubbens medlemmer. 

Rygtedannelser til skade for klubben elimineres. 

 

Hans Pedersen - 112-1” 

 


