Referat af Generalforsamling 2017 i Golf Club Harekær, fredag den 31. marts 2017
Til stede fra bestyrelsen var
Jesper Wraa-Bess
Palle Sick Børgesen
Jørgen Kunnerup
Svend Clausen
Afbud fra: Tina Skou Larsen
Dagsorden for mødet var
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
7. Valg af formand – for 2 år på ulige årstal
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Jesper Wraa-Bess bød velkommen til Generalforsamlingen. Fortalte, at det af forskellige årsager havde været
nødvendigt at vælge denne fredag for afholdelse.
Synes at det næppe kan være mere passende at sige farvel til det gamle golf år og goddag til det nye på årets hidtil
varmeste dag. Fortalte samtidig at han havde haft fornøjelsen af at inspicere banen, og ’ jeg må sige, at det er den
bedste stand, jeg har oplevet banen i så tidligt på året i min tid på Harekær’.
Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog John Dybdal som dirigent.
John Dybdal takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Jesper Wraa Bess fremlagde bestyrelsens beretning.
Efter en turbulent afslutning på 2015, hvor vi i maskinrummet både skiftede bogholder og kasserer, samt på
trænersiden skiftede fra den traditionelle trænerform til en mere tidssvarende løsning med Davies Golf, som
rettighedsindehaver til træning og proshop på Harekær, har vi været gennem en sæson, hvor der er blevet sat skik
på sekretariatet, og hvor der desværre også blev åbnet låger til skabe med gamle skeletter.
Hen over sommeren havde vi flere tiltag dels for at gøre Harekær attraktiv for udefrakommende spillere og dels for
at gøre noget nyt for medlemmerne. Vores tilbud om ½ greenfee i juli måned blev taget rigtig godt imod med
ekstraordinært mange gæster, og derfor overvejer vi at gentage succesen i 2017.
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Gratis træning i august blev også en stor succes, og vi valgte derfor at prøve med dette i vinterhalvåret fra december
til marts to gange ugentligt, med lige så stor succes.
Først til nogle af de tørre fakta:
Medlemsstatus
I 2016 fik vi 52 nye medlemmer og 38 udmeldinger, hvortil kommer oprydning i tidligere medlemmer, som først blev
slettet i løbet af 2016, selvom der reelt har været meldt ud flere år forinden.
Desværre måtte vi sige farvel til Jette Bay og Jess Schmidt, der gik bort i løbet af året. Ydermere har vi efter årsskiftet
mistet yderligere 2 medlemmer. Det er med stor sorg jeg kan meddele, at vi har mistet Jenny Dehn og vores tidligere
formand Jens Bramsen, der er taget til de evigt grønne golfbaner. Jeg vil gerne have, at vi holder 1 minuts stilhed for
alle fire. - Tak.
Medlemsbevægelserne betød, at vi kom op på samlet 552 medlemmer pr. 31. december 2016 og jeg kan med glæde
meddele, at vi indtil nu i år har fået 23 nye medlemmer, som skal være velkomne i Danmarks hyggeligste golfklub.
Fritspilsordning og Selandia Golf:
Vi har stadig fritspilsordning med Værebro, Brøndby, Ree, Sorø og Midtsjællands Golfklub i 2017. I 2016 havde vi
1773 besøgende fra disse klubber, og vi har selv lige så flittigt besøgt de andre klubber.
Vi er igen i år en del af Selandia Golf Sjælland, SGS, med Sydsjællands, Køge, Vallø, Ishøj, Falster & Greve Golfklubber.
Her havde vi besøg af mange spillere, der i alt spillede 918 runder på Harekær. Der var 44 spillere fra Harekær, der
benyttede sig af tilbuddet om denne tilvalgsordning og spillede i alt 393 runder på de andre baner. Denne ordning
havde ydermere et positivt økonomisk afkast på 91 tkr. til Harekær.
Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i august. Tillykke til
klubmester for herrer: Anders Steen Hansen og
klubmester for damer: Tina Skou Larsen, samt til de øvrige mestre der er
Herre junior: Christian Skou Rasmussen
Dame junior: Malene Clausen
Herre Mid-age: Shai Taieb
Herre Senior: Henrik Jørgensen
Herre Veteran: Peter Hansen
Dame Veteran: Mona Nielsen.
Klubmestrene i hulspil blev fundet i september. Tillykke til
Klubmester for herrer: Kristian F. Jensen
Klubmester for damer: Rikke Haurvig
Juniorer
Der har været god tilslutning til Sandkasssegolf hen over sommeren. Flere af de ”gamle juniorer” er rykket op og
spiller nu med Dame og Herre eliten.
Vi mangler ”nye” juniorer, og vi har derfor haft skoler på besøg for at gøre vores hoser grønne.
Juniorerne skal huske Juniorugen uge 31 (sidste uge i sommerferien), der er et Landsdækkende DGU initiativ.
Vidste I, at de første 5 gange juniortræning er ”gratis” og udstyr kan lånes? Og vores samarbejde med andre
nærtliggende klubber fortsætter 2017
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Elite
Herrer – 1. hold nedrykning til 4. division
Herrer – 2.hold oprykning til 5. division
Damer blev i kvalifikationsrækken
Seniorerne
Seniorerne arbejder 24/7 365 dage i sne, regn, sol og sommer - der er bare fuld opbakning - flot arbejde.
Herreklub
Ramlerne har en rimelig stabil medlemsskare på ca. 110, som støtter op hver tirsdag i sæsonen i form 80-90 glade
spillere. Her falder tankerne jo let hen på Tour de Sverige i september, hvor lidt over 40 spillere hygger sig en fredag i
Skåne.
Dameklub
Damerne klarede sig fint i 2016 - Åben Damedag - mega succes med venteliste. Et eksempel til efterfølgelse. Max
antal deltagere og et præmiebord, som ikke er set mage. Præmier i 3 rækker fra 1-20 - fantastisk arbejde af frivillige
piger, sponsorer som igen og igen bakker jer op. Super flot.
Begynderne
Begynderklubben gjorde igen i 2016 en kæmpe indsats, og I er med jeres ihærdighed med til at få nye spillere til at
føle sig velkomne.
Greenkeepere
Trods udfordrende start for Lasse og co., specielt på greens, kronedes en storslået indsats fra hele teamet med en
super fin bane fra juni og resten af sæsonen.
Tak til alle de frivillige, der som Lasses tro lejesvende sørger for en tilgivende bane, der samtidig tilfredsstiller den
mest kritiske spiller på banen. De er med til at skabe de rammer, der gør os i stand til at håndtere alle vore gæster i
form af greenfeespillere, SGS’er og fritspil’ere, og selvfølgelig os medlemmer, der får en positiv oplevelse med golf
og ikke spilder tid med at lede i rough.
Hold fanen højt, vi holder alle meget af jer. Tak for indsatsen. Vi glæder os til 2017.
Restaurant
Maiken & Lars gjorde igen i 2016 en forbilledlig indsats og tog handsken op med SGS fremmødet og havde en
forrygende sæson.
Trænerne
Vi står nu før anden sæson med Davies Golf, og dem I kommer til at møde i år er Kim, Keen og John Davies selv. Vi
har sammen lært en masse af det første år, og nu glæder vi os til en sæson hvor alt ikke er nyt.
Alle de frivillige
Tak til alle de frivillige, som gør et kæmpe arbejde på terrasse, omkring bygninger, i bagrum, på p-pladsen, i alle vore
udvalg, med regionsgolf og selvfølgelig AM/AM.
Økonomi
Året regnskab udviser et underskud på 246 tkr. hvoraf 71 tkr. stammer fra de sidste nedskrivninger på
medlemskartoteket, og herudover mange engangsposteringer, men dem vil Jørgen Kunnerup komme ind på i
forelæggelse af regnskabet.
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Slutkommentar
Vi er en rigtig god klub, og derfor må vi hjælpe hinanden med at få tingene til at fungere, rette nedslagsmærker op,
lægge river tilbage i bunkers, rydde op omkring os, omtale klubben på de sociale medier og dele andres opslag og så
videre.
Til sidst skal der endnu en gang lyde en tak til alle de frivillige, og selvfølgelig tak til bestyrelsen for det gode
samarbejde gennem 2016. Tak til Harekær A/S, ved Naomi, samt Anne og Palle Flackeberg for samarbejdet.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet var lagt ud på hjemmesiden i forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Jørgen Kunnerup indledte med at gøre opmærksom på, at der var en fejl i notehenvisningerne. Der vil blive lagt en
korrigeret version ud på hjemmesiden.
Resultatet er, udover de af Jesper nævnte nedskrivninger på kontingenter 71 tkr., påvirket negativt af
periodiseringer med ca. 45 tkr. Primært betaling af el, hvor der i år er medtaget 5 kvartalers elregninger, mens denne
periodisering ikke blev foretaget sidste år. Fraregnet disse poster er det underliggende underskud ca. 130 tkr. inkl. de
sidste afskrivninger på vores anlægsaktiver på 43 tkr., som herefter er bogført til et stort rundt nul. Dette er en
meget konservativ bogføring, idet maskinparken ved fortsat drift og vedligeholdelse ifølge Lasse har en værdi, som
med pæn marginal overstiger den bogførte negative egenkapital pr. 31/12/2016. Lasse har vurderet levetiden af alle
vore maskiner, herunder også 3 leasede under note 18 hvor vi ved udløb af leasingaftalerne skal anvise en køber til
en forud aftalt lav pris, som ligger under den forventede markedsværdi.
På omkostningssiden havde 2 gange lynnedslag i betalingsterminalen medført uforudsete omkostninger i form af
selvrisikoen på forsikringen, ligesom en reparation på taget på hovedhuset ikke var forudset.
Specielt udviklingen i debitorer (2016: 22 tkr.) er meget tilfredsstillende sammenholdt med 2015. Beløbet er nu
under 10 tkr., som desværre indeholder en, som vi har måttet sende til inkasso. Debitorer for 2017 udgør ca. 20 tkr.,
hvoraf halvdelen er aftalt betalt 1/4/2017 og udviklingen er dermed fastholdt i 2017.
Kommentarer fra medlemmer
Kjeld Mårtensson spurgte hvad banken siger til vores resultat.
Banken siger ikke meget, da de kan se, at vi i januar måned får en rigtig stor ’pose penge’ ind på kontoen. Vi har dog
et møde med banken, når det kommende års budget foreligger. Ultimo 2016 havde vi lånt 131 tkr. i banken (2015:
167 tkr.), mens vi havde lånt 250 tkr. (2015: 302 tkr.) af Harekær A/S, hvor vi desværre ikke har haft likviditet til at
betale forpagtningsafgiften rettidigt ultimo året. Som en del af den aftalte nedsættelse af forpagtningsafgiften sidste
år blev kravet til deponering øget, således, at denne over tid og afhængigt af GC Harekærs resultat opbygges til 1,5
års forpagtningsafgift, men dog med minimum 50 tkr./år.
Maskinerne er blevet afskrevet til 0 over 3 år, men vi overtog dem også til 0 kr.? Bestyrelsen var enig i denne
betragtning.
Leif Larsen undrede sig over, at kontingentindtægter er mindre i 2016 end i 2015.
Jørgen forklarede, at årsagen var, at der i 2015 ikke var styr på medlemsantallet. Det viste sig, at vi ikke havde det
antal medlemmer, som vi troede, hvorfor vi måtte afskrive/tilbageføre et meget betydeligt beløb af den i 2015
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indregnede omsætning. Til gengæld kunne han oplyse, at vi nu har styr på antallet af medlemmer, så vi ikke kommer
i en lignende situation fremover.
Carsten Hansen ville gerne vide, hvor lille Jørgen mente, at egenkapitalen kunne tåle at blive.
Jørgen oplyste, at den ikke kan tåle blive mindre, men at han heller ikke forventer, at det vil ske. Fremover skal vi
have mindst lige så mange indtægter som udgifter, og driften vil fremadrettet ikke være belastet af de tidligere
afskrivninger på anlægsaktiverne på 76 tkr. p.a.
Paul Birger udtrykte tilfredshed med dette, og han bad bestyrelsen huske vores aktiver. På et eller andet tidspunkt,
skal der jo kunne geninvesteres.
Jesper Wraa-Bess uddybede, at vi har afskrevet 200 tkr. Der er nu ryddet op i alt, så vi i dag kan sige, at vi har en
klub, hvor alt er bragt i orden regnskabsmæssigt. Det danner grundlag for et godt regnskab. Vi fik sat forpagtning
ned med årligt 400 tkr. sidste år, og har til gengæld skullet deponere yderligere 50 tkr. i 2016.

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Der var ingen forslag til behandling.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent
I henhold til vedtægternes § 5 fastsættes kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog, at
kontingentet for 2017 bliver som følger:
Aktive Seniorer kr. 6.600,Flexmedlemmer kr. 3.000,Hverdagsmedlemmer kr. 4.975,Ynglinge kr. 3.000,Juniorer kr. 1.750,Sandkassegolf (op til 8 år, uden spilleret) 1.000,Studerende kr. 3.300,Månedsbetalign af kontingent kr. 616,Vinterkontingent (indendørsfaciliteter) kr. 750,Frode Klausen spurgte, hvorfor vi behandler det nu, hvor vi allerede har betalt.
Begrundelsen er, at bestyrelsen skal fremlægge forslaget til beslutning på Generalforsamlingen, jfr. vedtægterne.
Ad 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
Jørgen Kunnerup fremlagde budget og kunne forklare, at det var udarbejdet ud fra et betalende medlemstal på 539,
og at sponsorindtægter, SGS og fritspilsordninger er uændrede. Medlemstallet er her fraregnet kontingentfrie
sponsorer og andre kontingentfrie (stab m.v.)
I sidste kvartal af 2016 tilbød vi ’gratis’ tilmelding for resten af året mod betaling af næste års kontingent. Der blev
betalt et kontingent på 96 tkr., som blev hensat i 2016 regnskabet og derfor kommer ind som omsætning i 2017.
I løbet af november 2016 var der 34 udmeldinger op til udmeldingsfristen den 30/11, mens nye medlemmer i
1Q2017 stort set har bragt os tilbage på niveauet fra budgetlægningen. Medlemskontingenterne er, med udtagelse
5

af månedsbetalerne, som tidligere nævnt stort set alle modtaget, og vi har dermed sikret den budgetterede
kontingentomsætning selv uden indregning af SGS.

Golf Club Harekær
Resultatopgørelse for 2015 - 2017
Antal betalende medlemmer:

Medlemskontingenter
Green-fee m.v.

531
31-03-2017
Budget 2017
3.000.419 *)

505
01-12-2017
Budget 2017

539
31-10-2017
Budget 2017

Realiseret 2016

Realiseret 2015

2.886.010

3.014.010

2.878.321

3.250.593

490.500

490.500

490.500

639.411

520.954

Udlejning af Bagskabe, træningshal m.v.

71.490

71.490

71.490

72.687

75.025

Forpagtning C afe Harekær

36.000

45.000

45.000

30.000

34.500

251.250

251.250

251.250

222.100

214.950

Sponsor indtægter
Øvrige indtægter
Nettoomsætning i alt

10.452

19.360

3.849.659

-

3.744.250

-

3.872.250

-

3.852.971

4.115.382

942.575

942.575

942.575

941.923

913.568

53.500

53.500

53.500

59.021

59.805

343.321

343.321

343.321

376.189

332.703

Eksterne omkostninger:
Forpagtningsafgift m.v.
Markedsføringsomkostninger
Lokaleudgifter
Administrationsomkostninger

342.810

342.810

342.810

547.928

521.988

1.473.047

1.473.047

1.473.047

1.529.267

1.882.104

Maskindrift

417.430

417.430

417.430

425.252

404.477

Golfbanedrift

178.018

178.018

178.018

182.241

101.752

Splitmomsregulering

-20.000

-20.000

-20.000

-18.717

-15.085

3.730.701

3.730.701

3.730.701

4.043.104

4.201.312

118.958

13.549

141.549

-190.134

-85.930

43.323

75.742

Personaleomkostninger

Eksterne omkostninger
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Renteindtægter og lignende indtægter
Renteudgifter og lignende udgifter
Årets resultat, overskud (-underskud)

Nye medlemmer indmeldt i 2016
Opkrævning pr. 16/01/2017
Nye medlemmer 1Q2017
Samlet kendt kontingent for 2017

-

-

-

118.958

13.549

141.549

-233.457

-161.672

13.015

13.015

13.015

12.956

5.291
14.053

105.944

535

128.535

-246.413

-170.434

95.925
2.799.745
104.749
3.000.419

Carsten Hansen spurgte om bestyrelsen mener, at det er et realistisk budget.
Jesper og Jørgen kunne oplyse, at bestyrelsen har gjort alt for at udarbejde et realistisk budget, hvilket de mener er
lykkedes, men lægger ikke skjul på, at det er meget stramt.
Kjeld Mårtensson spurgte om bestyrelsen var vidende om, at der bliver bygget en nye indendørs golftræningshal i
Lille Skensved, og ville gerne vide, hvilken indflydelse dette kunne få for udlejning af vores indendørsfaciliteter.
Bestyrelsen var ikke bekendt med dette, men oplyste, at vores indtægt på udlejning kun udgør ca. 25 tkr.
Ad 7. Valg af formand – for 2 år på ulige årstal
Jesper Wraa-Bess var på valg, og er villig til genvalg. Bestyrelsen anbefalede genvalg.
Jesper blev genvalgt.
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
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Næstformand Palle Sick Børgesen og kasserer Jørgen Kunnerup var på valg. Begge var villige til genvalg. Bestyrelsen
havde indstillet, at de begge blev genvalgt.
Begge blev genvalgt.
Suppleant Peter Ebbe Pedersen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Monika Jensen.
Monika Jensen blev valgt som suppleant.
Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen indstillede og anbefalede valg af Ragnhild Kofod som revisor.
Ragnhild blev genvalgt.
Ad 10. Eventuelt
Paul Birger slog et slag for at vi støtter restauranten. Den er medvirkende til, at greenfee-spillere kommer til os.
John Rasmussen gjorde opmærksom på, at markedsføring af Harekær var en væsentlig vej til at få nye medlemmer.
Fortalte om den positive udvikling, som Greve Golfklub har haft. Dette er sket ved kontakt til kommunens
idrætsforeninger, tilbud i skoleferier og aftale med Ældre Sagen om træning og spil.
John synes, at vi i Harekær skal gøre noget mere af den slags. Vi har f.eks. Handelsskolen og mange andre, som vi kan
henvende os til.
Leif Larsen ærgrer sig over at se, at det altid er vores omkringliggende klubber, der annoncerer og dermed også får
artikler i lokalaviserne.
Dette affødte en drøftelse af annoncering eller ej, hvor Jesper gjorde opmærksom på, at han ikke ’vil stå på mål for
annoncering’, fordi han ikke mener, vi får tilstrækkeligt ud af det.
Joan Rønne fortalte, at der er mange tiltag man kan gøre, men der er brug for hænder. Synes bestyrelsen gør en stor
indsats, og at vi alle skal bidrage i det omfang, vi har mulighed for det.
Carsten Hansen synes, at vi skal udarbejde flyers eller lignende. Man forholder sig mere til disse end til annoncer i en
avis.
Franz Tschicaja meddelte, at han har tillid til beretning, og er nysgerrig. Sikker på bestyrelsen gør alt, hvad der er
overskud til men pointerede, at markedsføring er midlet til at skaffe flere medlemmer.
John Rasmussen gjorde opmærksom på, at der er markedsføringsmæssige ting, som er gratis, f. eks. artikler.
Svend Clausen mente, at manglende medlemmer er et generelt problem mange steder. Hvordan kan vi lave gode
produkter, som fanger interesserede? Mente f.eks. at vi bør tænke på at gøre noget i relation til det nye
supersygehus, skolerne m.m.
Appellerede til, at man stiller op og spiller med en junior. Det vil give glæde til begge parter, og man bliver lidt stolt,
når man ser hvordan ens indsat er med til at udvikle disse unge mennesker.
Som nævnt i Jespers beretning, så afholdes der junioruge i uge 31. Svend appellerede til, at nogen giver en hånd med
i den forbindelse.
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Genereh var der stor enighed om* at vi skal gøre noget rnålrettet imod de store virksornheder, som netop
sXrolernq sygehuset Pektinfahrikken rn.fl.
Palle Sick Bsrgesen redeglorde for de ting, som har haft første prioritet her i starten af 2017: styr pa
nredlernskartoteket, opkraevning af og påmln&lse om kontingentindbetalirg m-m. I seketariatet er vi

begyndt at se på rnarkedsføring som naeste tfltag. Og fer god ordens slqdd giorde han oprnærtcsom på, at
der p.t er dlalog rned Pekinfabrikken om sponsoraftale.

ove Olsen oplyste, at det var muligt at få gratis omtale i Køgeaviserne. Koge Miniby har fået rneget gratis
omtate i f. eks. BT rned en dobbeltside og TV2 Lorry, som geme uille komme og besdge dem og se nærnere
på deræ arbejde. Ove har også kontaktertil personer på Køge Sygehus, og vil gerne hidrage med input til
sponsorudnalget"
Palle fortalte orn Yield Managernen!. sorn er et systern i Golfbox, hvor det er muligt at differentfere priserne
hen or*er dagen. Forel6hig kører vi 3 måneder sorn en prøveperiodg hrorefter vi evaluerer. Gjorde sarntidig
opmærksorn på, at priserne alene er gældende for greenfee-spillere, så der er hverken betaling eller

ekstraarbelde f o r Hubbens medlemmer i den anledning.
Falle fortake ligeledes. at det fremover vil være rnulig selv at hestille buggy for dern, sofiI har behov fon

dette.
Sorn allerede ncevnt, så

forventer bes§relsery at vi gentager succesen rned halv pris

d

greenfee

ijuli

måned.
Bente S6nensen foreslog at der uddelegeres opgaver, hvorf. eks.en ældre og en yngre spiller stiller op
sarnmen til gå-hjem rnøder eller lign. Dette match skal sikre at vi 'taler til' begge rnåtgrupper.
Der rmr enighed orn, at det var en rigtig god ide, og at det er vores fælles ansrrar at skatfe nye medlernrner

til denne dejlige klub.
Herefter gik rnan over til udnævnelsen af Årets Gclfer i 6olf CIub HarekærPalle argunrenterede for valget af åreB golfer, som blev Fer Wind.

John Dyhdal afsluttede herefter Generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
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