
 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 6. november 2020. 

Dette nyhedsbrev vil for størstedelens vedkommende omhandle den kommende generalforsamling, som 

afholdes i klubhuset torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00. 

Grundet de skærpede restriktioner omkring forsamlinger m.m., er det desværre ikke muligt at indlede med den 

sædvanlige fællesspisning inden generalforsamlingen, ligesom der vil være nogle krav til indretningen af lokalet 

og placeringen af deltagerne i generalforsamlingen. 

Det er derfor nødvendigt, at alle, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, tilmelder sig i GolfBox, hvor 

generalforsamlingen er oprettet under turneringer – senest torsdag den 12. november 2020. 

Det siger også sig selv, at den aktuelle situation kan bevirke, at nogle ikke ønsker at deltage i en større 

forsamling, og vi vil derfor i dette nyhedsbrev beskrive en del af punkterne, som skal fremlægges på 

generalforsamlingen, ligesom eventuelle bemærkninger og/eller forslag af forskellig art gerne modtages pr. 

mail inden generalforsamlingen. 

På det seneste bestyrelsesmøde gennemgik vi dagsorden for generalforsamlingen, som vil være uændret: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter. 
5. Forslag fra bestyrelsen. (Fuldmagt til optagelse af lån.) 
6. Forslag fra medlemmerne. (Ingen.) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 
    (På valg er Jan Christensen og Brita Heesgaard.)  
    (Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Christensen og nyvalg af Erik Jensen.) 
    (Som suppleanter foreslås Anne Marie Kristensen genvalgt og Gert Hartvigsen  
     nyvalgt.) 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (På valg er Christian Mølsted og Niels Jørgen  
     Nielsen.) 
    (Bestyrelsen foreslår nyvalg af Niels Jørgen Nielsen som revisor og Valther  
      Vestergaard som revisorsuppleant). 
9. Eventuelt. 
 

Årsberetningen vil blive placeret på hjemmesiden efter generalforsamlingen, og som vi tidligere har meddelt, 

er det bestyrelsens forslag, at der ikke ændres på kontingentsatserne for 2021. De vil derfor være følgende: 

Junior Under 16 år Kr. 700,00 

Junior 16 – 18 år Kr. 1.500,00 

Ungsenior 19 – 25 år og studerende med studiekort Kr. 2.500,00 

Senior Over 25 år Kr. 5.100,00 

Passive Passive medlemmer har spilleret på par-3 bane Kr. 700,00 

Langdistance Betinget af fuldgyldigt medlemskab af anden klub Kr. 1.700,00 

Prøvemedlemmer Form og pris fastsættes af bestyrelsen 

Firmaer Forhandles med bestyrelsen 

Indskud  Kr. 0 

 
 



 

 

Fuldgyldige medlemmer betaler kontingent med halvdelen for foråret (den 1. januar) og halvdelen for efteråret 
(den 1. juli).  
I kontingentet er inkluderet fri brug af træningsbolde på driving range og DGU-afgift. 
 
Med udgangspunkt i disse kontingentsatser kan vi fremlægge budget for 2020/2021, som vil fremgå af dette 
regnskab (hovedtal) for 2019/2020.  
 

Indtægter: 2019/2020 2018/2019 Budget 2020/2021 

Indtægter fra medlemmer inkl. firkløver 2.154.342 2.252.360 2.129.150 

Greenfee indtægter 230.220 196.499 200.000 

Reklame- og sponsorindtægter 284.998 294.217 280.000 

Overskud ved klubhusdrift 15.321 43.973 35.500 

Overskud ved turneringer 71.620 100.019 90.000 

Andre indtægter 219.218 192.085 120.000 

Indtægter i alt 2.972.719 3.049.153 2.854.650 

    

Udgifter:    

Administration og markedsføring 254.665 279.504 262.000 

Sportsaktiviteter 19.240 26.559 29.500 

Personaleudgifter 1.203.920 1.520.462 1.144.000 

Vedligeholdelse af maskiner og bane 431.270 466.947 551.000 

Leje af arealer 257.500 257.500 257.500 

Renteudgifter og leasing 484.327 524.662 485.000 

Udgifter i alt 2.650.922 3.075.634 2.729.000 

    

Resultat før afskrivninger 321.797 -26.481 125.650 

Afskrivninger 132.510 0 94.086 

Årets resultat 189.287 -26.481 31.564 

 
Til regnskabet skal der lige knyttes et par bemærkninger. Andre indtægter rummer gavebeløb, hvor mange 

medlemmer har bidraget med i alt kr. 29.300 – hermed en stor tak for opbakningen.  

Desuden indgår tilskud fra hjælpepakker og løntilskud med i alt kr. 102.900. 

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer til drøftelse på generalforsamlingen, men det årligt 

tilbagevendende forslag fra bestyrelsen vedr. fuldmagt til låneoptagelse vil også være aktuelt i år, og forslaget 

lyder således: 

I henhold til vedtægternes §8 bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at optage de fornødne 
langfristede lån og/eller kreditter til finansiering af gennemførte og kommende ændringer på vort baneanlæg, 
og investeringer/ændringer i og ved klubhuset samt ejendommen Sandetvej 4.  
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de nødvendige pantsætninger for etablering af nævnte lån og 
kreditter. 
 
Der er ikke nogen aktuelle planer for låneoptagelse, men fuldmagten er alene en sikkerhed for, at bestyrelsen 

kan handle i tilfælde af, at der byder sig mulighed for en forbedret finansiering. 

 



 

 

Sædvanen tro vil vi afslutte generalforsamlingen med at hædre årets klubmestre samt årets spiller 2020. 

Nok om generalforsamlingen i denne omgang, men lige et par andre opdateringer. 

Siden sidste nyhedsbrev har vi indgået aftale med Michael Nielsen, som ny træner i Åskov Golfklub, og der vil 

senere blive udsendt en dagsplan over Michaels træffetider i klubben. 

I vinterens løb vil der blive tilbudt holdtræning, for 3 – 8 deltagere, nogle lørdage om formiddagen.  

Der udsendes informationer desangående via GolfBox, når disse tilbydes. 

Desuden er der vintertilbud på individuel træning for kr. 75,00 pr. lektion torsdag eftermiddag. 

Tilmeldinger til både holdtræning og individuel træning skal foretages til kontoret. 

På banen bliver der nu igangsat omlægning af hul 4, hvor der placeres en ny bunker foran green, hvor svellerne 

nu er placeret, og arealet foran svellerne omlægges til rough. 

Der er tilført nyt sand i greenbunkerne på hul 11 og hul 13, og endelig er der plantet mere end 300 nye træer i 

nogle grupper bl.a. på hul 1, hul 3, hul 4/5, hul 7 og hul 16. En stor tak til hjælperne med plantearbejdet. 

 
Nye træer på hul 7 imod 5. tee. 

Afslutningsvis lige en opdatering på de aktuelle restriktioner i forbindelse med covid-19. 

Der SKAL bruges mundbind i alle indendørs lokaliteter. Det vil sige ved ankomst og anvendelse af 

touchskærme, udskrivning af scorekort, anvendelse af toiletter, bagrum og i klubhuset.  

Undtagelse for brug af mundbind er alene, når man sidder på sin plads. 

Det skal endvidere iagttages, at der højst må forsamles 10 personer. Det gør sig både gældende i klubhuset og 

andre lokationer på banen – inkl. driving range og puttinggreen m.m. 

Konsekvensen af disse restriktioner er desværre, at det i øjeblikket ikke er muligt at afvikle turneringer med 

gunstart og/eller med afsluttende fælles præmieoverrækkelse.  

Derfor er turneringerne tirsdag formiddag, torsdag formiddag og søndag formiddag i øjeblikket sat i bero. 

 

PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN.  

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 


