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Hammel Golf Klub 
 

 
Ordinær Generalforsamling 2019 

HAMMEL GOLF KLUB 

Mandag den 18. november 2019 kl. 19:30 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

- Bestyrelsen foreslår Michael Hejlskov Jacobsen 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse regnskab til godkendelse. Regnskab skal være gennemgået og påtegnet af ekstern revisor 

- Regnskab (Bilag 1) 

4. Forelæggelse af Budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud (Bilag 2) 

5. Forslag fra Bestyrelsen - Ingen 

6. Forslag fra medlemmer (Bilag 3) 

- Flemming Vadet (112-700) 

- Leo T. Mortensen (112-1607) 

7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

- På valg er: Kim Bjerregaard (modtager genvalg) og John Vegner Madsen (modtager IKKE genvalg) 

- Bestyrelsen foreslår: Lene Flytkjær Lundsgaard 

8. Valg af Revisor 

- Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S 

9. Eventuelt 

 

På Bestyrelsens vegne 
Kim Bjerregaard, Formand 
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7 Anlægsaktiver Maskiner Bagrum Bygninger Golfbane I alt 

 Saldo pr.01/10 2018      833.780          -      3.460.531        4.655.712         8.951.023  

 Årets tilgang            -           -         87.077                -             87.077  

 Årets afgang      -78.420          -              -                 -            -79.420  

 Anskaffelsessum pr. 30/09 2019      755.360          -      3.547.608        4.655.712         8.958.680  

       

 Årets afskrivninger     -265.595          -        -73.532        -302.241         -641.368  

 Akk. afskrivninger vedr. afgang            -           -              -                 -                  -   

 Akk. afskrivninger pr. 30/09 2019     -265.595          -        -73.532        -320.401  -641.368 

            

 Bogført værdi pr. 30/09 2019      489.765          -      3.474.077       4.353.470        8.377.213  

 
 

8 TILGODEHAVENDER    30/9 2018    Bevægelse    30/9 2019  

### Debitorer - samlekonto          89.112          -14.466          74.646  

### Andre tilgodehavender          34.520         158.363         192.883  

### Periodeafgrænsnings poster               -          101.580         101.580  

### Lager cafe          41.214           -6.913          34.301  

### Betalingskort til fordeling               -             2.645            2.645  

 Tilgodehavender          164.846         241.209         406.055  

         

9 LANGFRISTET GÆLD    30/9 2018    Bevægelse    30/9 2019  

### DLR Kredit RT-lån type F1-10 (V114044-062)       -1.401.312          73.532       -1.327.780  

### DLR Kredit 2005 - 20 år (1.610.000,-) (V114044-063)       -1.062.668         148.539        -914.130  

### Hammel kommune gl. bane opr. kr. 1.840.000       -1.226.403         106.724       -1.119.679  

### Hammel Kommune ny bane opr. kr. 1.700.000       -1.272.710          46.978       -1.225.731  

 Langfristet gæld       -4.963.093         375.773       -4.587.320  

 

Langfristede leasingforpligtelser udgør pr. 30/9 2019 Kr. 1.473.935 inkl. moms 
Leasingudgifter for regnskabsåret 2019/2020 udgør i alt Kr. 497.415 inkl. moms 

 

10 KREDITORER    30/9 2018    Bevægelse    30/9 2019  

### Kreditorer - samlekonto        -401.339          -89.704        -491.042  

### Festudvalget - overskud           -7.657               -            -7.657  

### SparKron Golfcup ungdomsarbejde          -10.669               -           -10.669  

### Verner Ottesens Fond           -8.950               -            -8.950  

### Jubilæumsgaver          -10.950               -           -10.950  

### Skyldige omkostninger          -90.000          60.000          -30.000  

### Gavekort               -                -                -   

 Kreditorer  10       -529.564          -29.704        -559.268  

         

11 SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER M.V.    30/9 2018    Bevægelse    30/9 2019  

## Skyldig A-skat          -90.125          16.101          -74.024  

## Skyldigt AM-bidrag          -25.636            3.168          -22.468  

## Skyldig ATP           -8.710           -2.083          -10.792  

## Skyldige Ferie Penge Funk.          -39.342               -           -39.342  

## Skyldige feriepenge TL          -15.021          -21.828          -36.849  

## Skyldig pensionsbidrag          -16.060             481          -15.579  

## Skyldig Barsel           -1.143             117           -1.026  

 Skyldige lønomk.         -196.038           -4.043        -200.081  
 



Hammel Golf Klub - Resultatbudget 

Hammel Golf Klub Resultatbudget 2019 - 20 1 

 

  Realiseret Budget  

Indtægter  2018/19 2019/20 

Kontingenter  3.993.345 4.074.000 

Baneindtægter  725.662 720.000 

Sponsorer  142.276 140.000 

Øvrige indtægter  116.645 125.000 

Indtægter, PRO  348.397 330.000 

Alle indtægter før Café 19  5.326.324 5.389.000 

Café 19      

Omsætning  1.924.895 1.950.000 

Varekøb  -1.070.830 -1.000.000 

Øvrige omkostninger  -90.766 -62.000 

Café 19 i alt  763.299 888.000 

Indtægter i alt  6.089.623 6.277.000 

      

Omkostninger      

Drift af bane  -1.356.855 -1.326.000 

Junior/ungdomsafd.  3.873 -17.500 

Elitehold  -33.271 -35.000 

Klubhus  -257.406 -210.000 

Administration  -267.445 -249.000 

Reklame/Tryksager m.v.  -104.547 -124.500 

Dansk Golf Union i alt  -159.241 -160.000 

Personaleomkostninger      

Personaleomk. Banen  -1.405.472 -1.437.000 

Personaleomk. Adm.  -578.529 -613.500 

Personaleomk. Café  -1.003.308 -787.500 

Personaleomk. Træner  -433.036 -492.500 

Personaleomkostninger i alt  -3.420.344 -3.330.500 

Omkostninger i alt  -5.595.237 -5.452.500 

Resultat før afskrivninger  494.386 824.500 

      

Afskrivninger      

Afskrivning driftsmidler  -265.595 -250.000 

Afskrivning bane (afdrag på lån)  -302.241 -267.500 

Afskrivning bygninger (afdrag på lån)  -73.532 -123.000 

Afskrivninger i alt  -641.368 -640.500 

Resultat før renter  -146.982 184.000 

Finansielle indtægter  -3.421 0 

Finansielle udgifter  -170.894 -152.500 

Finansielle omkostninger i alt  -6.410.920 -6.245.500 

Resultat før ekstraordinære poster  -321.297 31.500 

Ekstraordinære poster netto  10.160 0 

Årets resultat  -311.137 31.500 
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Kontingent og indmeldelsesgebyr for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020: 

Bemærk intet indmeldelsesgebyr! 

Medlemskab Indmeldelsesgebyr   Kontingent (incl. bolde på driving range) 

 Senior kr. 0,- kr. 6.300,-  Født før 1992 

 Studie (26-30 år) Kr. 0,- Kr. 3.500,-  Max. 30 år (*1*) 

 Ungdom (18-25 år) kr. 0,- kr. 3.500,-  Født fra 1993-2000 

 Junior (13 - 17 år) kr. 0,- kr. 1.800,-  Født fra 2001-2005 

 Junior (8 - 12 år) kr. 0,- kr. 700,-  Født fra 2006-2010 

 Bambino (indtil 8 år) kr. 0,- kr. 400,-  Født efter 2010 

 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. 3.500,- 

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. 
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6. Forslag fra medlemmer 
 
Forslag modtaget fra Flemming Vadet pr. mail den 6. december 2018 
 

”Hermed fremsendes forslag til næste generalforsamling 
 
Forslag til ændringer omkring mulighederne for, at opsige sit abonnement i forbindelse med beslutninger 
taget på generalforsamlingen herunder kontingentstigninger. 
 
Jeg synes, at det skal være muligt at opsige sit abonnement efter generalforsamlingen har fastsat et nyt 
kontingent, såfremt man som medlem synes en stigning er for høj ift. hvad man kan/vil betale for et 
medlemskab i Hammel Golfklub eller i øvrigt er imod andre beslutninger der måtte komme via en 
generalforsamling. 

Jeg foreslår derfor, at udmeldelsesfristen flyttes til 4 uger efter referatet fra generalforsamlingen foreligger / 
udsendt via golfbox.” 
 
 

Bestyrelsens kommentarer. 
Fristen for udmeldelse (§ 2 - ..skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af klubbens regnskabsår) er 
den almindelige standard for Danske Golfklubber og altså ikke noget specielt for Hammel Golf Klub. 
Som eksempler kan nævnes: Lyngbygaard, Randers Fjord, Aarhus Aadal og Tange Sø – lidt varierende 
varsler. 
Desuden er det den frist som er angivet af DGU/DIF’s ”Standardvedtægter” – dog med 3 måneders varsel. 
 
Denne bestemmelse gør det muligt for bestyrelsen at udarbejde budget for kontingentindtægterne på et 
oplyst grundlag. Hvis forslaget vedtages, vil det kræve en vedtægtsændring (§2). 
 
Bestyrelsen indstiller at forslaget ikke vedtages. 
 
 

 
Forslag modtaget fra Leo T. Mortensen pr. mail den 2. november 2019 

 
”Jeg vil gerne komme med et forslag til generalforsamlingen, da jeg er bortrejst: 
 
Jeg vil foreslå, at skrænten mod Hadstenvejen på hul 10 bliver ryddet for træer og buske, der forhindrer 
indblik mod vores flotte golfbane. 
 
Inden jeg begyndte at spille golf, kiggede jeg altid mod golfbanen, når jeg kørte forbi og tænkte, her skal jeg 
spille golf, når jeg får tid.  
 
Når man i dag kører forbi, kan man ikke se vores flotte golfbane. Ved at rydde skrænten kan alle, der kører 
forbi nyde udsigten, og det kan måske give nogle flere medlemmer.” 
 
 

Bestyrelsens kommentarer 
Da skrænten er kommunal jord er Favrskov kommune kontaktet for at få en tilkendegivelse i forhold til at 
rydde bevoksningen. 
 
Den umiddelbare tilbagemelding er, at Favrskov kommune IKKE rydder bevoksningen når det er for at 
etablere ”indkig” til erhverv. Det er samtidig tilkendegivet at vi ikke skal forvente tilladelse til selv at rydde 
bevoksningen.  
 
 


