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Velkommen til generalforsamling 

• Først lidt statistik/økonomi for 2018
• Udviklingen og frivilligt arbejde i 2018
• Vores tiltag i 2019 - 1
• Begyndere og nye medlemmer
• Banen v/ Stig
• Frivillig arbejde 2019 v/ Helge
• Junior v/ Jesper
• Vores tiltag i 2019 - 2



Først lidt statistik for 2018

• 30. sept. 2018 var der 149.044 golfspillere i DK – et fald på 
2199 golfspillere fra 2017

• 31. dec. 2018 var vi 980 (-1) medlemmer i BGK – heraf 63 
under 25 år (+ 96 passive) (734 fuld tids + 7)

• I Brøndby Golfklub var der i 2018:
• 10 turneringer med 670 deltagere (- 81 deltagere og et fald for 

2. år i træk)
• ca. 19.000  spillede runder (- ca. 1000)
• 1288 betalende greenfee spillere, et fald på 386 betalende i 

forhold til 2017. 
• Bestyrelsen vil drøfte udviklingen – hvorfor ser vi disse 

ændringer ?



Klubbens økonomi i 2018

• Fortsat fokus på økonomistyring 
• Vores mantra er fortsat at ”Vi kan og vil ikke 

forsøge at spare os til succes”
• Økonomisk har 2018 været et godt år på 

mange områder
• Vi skal dog fortsat søge at øge vores indtægter
• Mere om det fra Ole



Udviklingen i 2018

• Medarbejderstab lidt ændret i 2018 (på banen) – Mathias stoppede 1. oktober 
og Daniel er blevet fastansat

• Frit spil på 3 baner (og vi fortsætter aftalerne med Vallø, Sorø og Harekær)
• 287 medlemmer har deltaget i Regelkurser fra 

december 2018 til marts 2019
• Mange aktiviteter organiseret af medlemmer

– Åben herredag, Støt brysterne, Pink cup, 
Golf mod kræft, m.v.

• En fortsat succes med gratis undervisning til 
alle fuldtids medlemmer - over 200 deltagere

• Kampagne med nedsat greenfee m.v. i
efteråret – ikke same effekt som i 2017 

• (ingen) VAND, VAND og REGN



Frivilligt arbejde i BGK
Rigtig mange siger ja til at arbejde frivilligt for 
klubben – i 2018 har vi bl.a:

– Afholdt Golfens Dag (med 
godt tilbud på dagen)

– Klubber i Klubben som kører 
på alle områder

– Afholdt arbejdsdage på 
banen m.v.

– Afholdt familie søndage
– Holdt en lang række åbne 

turneringer og ture til andre 
baner

– Og meget meget mere i vores 
udvalg, bestyrelse m.v. 



Tiltag i 2019 – fokus på vores 
nuværende og nye medlemmer
• Fokus på gode forhold for vores medlemmer

– Diff. Greenfee med rabat for spil med et medlem
– Træer plantes d. 29/3 og hul 13-14 færdiggøres
– Frit spil aftale fortsættes 

med Harekær/Sorø/Vallø
– Anskaffelse/placering af 

ekstra hjertestarter 
(Finn U Andersen)

– Kortbetaling i automater
undersøges (Steen Simonsen)

– Etablering af gode 
vintergreens (Finn U Andersen)



Begyndere og nye medlemmer
• 2018 var året, hvor vi appellerede 

til, alle klubbens medlemmer yder 
en særlig ambassadør indsats for 
at få nye medlemmer til BGK.

• Rekruttering (gavekort, attraktive
prøvemedlemskaber, gratis 
indskud) har været en succes. Der
er kommet ca. 80 nye medlemmer
til klubben.

• Alle nuværende medlemmer vil –
sammen med DGU-kort - få
udleveret en pakke med diverse 
introduktions materiale bl.a. til
Klub i Klub, Golfens Dag og 
prøvemedlemskabs pakker. 



Ekstraordinære tiltag 2019

Fortsat ingen indskud i 
2019. Værdi kr. 8.000

HygInd Golf hver søndag
klokken 14.00 i hele 
sommerperioden

Medlemmer kan tilbyde 2 
gratis prøvemedlemskaber  
værdi kr. 600,-

Nye medlemmer 3 gratis 
individuelle golflektioner



Nye medlemmer 2019

Golf i Brøndby
A la golfens dag

Familiesøndage 12/5, 
2/6 og 11/8 klokken
13.00 - 15.00.

Golfens Dag 28. April

Lukkede prøve-
medlems hold f.eks.  
Diabetesforeningen

Juniormedlemskab 
fra kr. 350,- om året





Det sportslige

3. Division senior 
manglede kun 1 
point for oprykning

Dameholdet 
kæmpede bravt

2 hold i Danmarks-
turneringen i 2018, vi 
måtte trække 4 
division herrer

Region veteran elite 
vandt rækken og 
spiller division i 2019

ELITEN

2019 forventninger
• Ny start
• 5 hold i Danmarks 

turneringen
• Tilgang af nye 

herrer
• Ca 30 spillere i 

truppen



Banen – 2018

v/ Stig Bindner



Arbejde på banen

• Fjernelse af pil-par 3 banen
• Bunkerkanter og ekstra sand
• Fjernelse af 2 træer på hul 9
• Lynskur ved hul 8/9
• Fjernelse af tjørn på højen v/hul 17
• Omgivelser omkring klubhuset

Baneudvalget



Baneudvalget

Pil fjernet på par 3 banen



Baneudvalget

Bunkerkanter og efterfyldning af sand



Baneudvalget

2 yderste træer på hul 9 - fældet



Baneudvalget

Lynskur mellem hul 8/9



Baneudvalget

Fjernelse af tjørn på højen hul 17



Omgivelser ved klubhus



Baneudvalget

Tak for jeres opmærksomhed.



Frivilligt arbejde

v/ Helge



Frivilligt arbejde i klubben 2018 – 2019
• Frivillige er en uvurderlig gruppe i klubben som tæller ca. 85 

medlemmer, og der er plads til mange flere
• I løbet af året har frivillige gjort en stor forskel, og arbejdet med at 

vedligeholde og forbedre områder i klubben

• Klubhuset, terrassen,  baneservice, og plantning af træer, med mere, 
kan ikke påskyndes nok

• Konkrete opgaver er vejen frem til de frivillige  

• Fastholde og udvikle det frivillige arbejde i klubben

• I løbet af 2019 vil vi forsøge at få et haveudvalg op at stå, som under 
chefgreenkeeperens anvisning vedligeholder og forbedre områder på 
klubbens arealer

• Vi skulle gerne nå ca. 14 personer.



Brøndby Junior Golf

Et rart sted at være….

V / Jesper



Resultater fra junior 2018
• Cornelius fik en 3. plads for seniorer
• Holdet fik en 2. plads i række U 16b – trods deres unge alder 

13, 13 og 11 år.
• Cornelius og Samuel deltog i årgangsmesterskabet U 14
• Rasmus var 1. reserve i U 12 årgangen (der var 8 pladser at 

spille om)
• Alle gik ned i handicap og havde nogle lærerige og hyggelige 

timer med H-H.



Opsamling

v/ Tage



Hvad var det lige med 2019
• Der er hensat penge i regnskabet til resten af træplantningsprojekt i 2019

– Vi startede på sletten i 2018
– Alt plantes efter vores beplantningsplan

• Diff. Greenfee med rabat for spil med et medlem – skal vi fortsætte ?
• Fortsat dialog med kommunen om bygninger
• Bestyrelsen overvejer etableringen af 3. teested – og en række andre 

tiltag for at gøre banen mere fleksibel og spændende.
• Kampagner fortsættes på Facebook f. eks. for at:
• tiltrække nye prøvemedlemmer og medlemmer fra nærområdet og ind mod København –

kampagne i april/maj
• tiltrække firmaer til Begyndergolf i grupper – for at få prøvemedlemmer og medlemmer -

kampagne maj/juni
• tiltrække eksisterende golfere - kampagne august/september



Tak til alle jer som hjælper 
• med bl.a., banekontrol, junior- og begynderarbejde, 

eliteholdene, projekter, klubhus samt de mange 
andre aktiviteter i vores klub.

• Også en tak til personalet – banepersonale, 
sekretariatet og 
klubbens træner

• Og selvfølgelig til 
bestyrelsen for de 
mange gode 
diskussioner



Slut for denne gang 

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne
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3. Fremlæggelse af regnskab 2018

• Kassererens 4. år
• Pænt overskud i 2018, stabil periode
• Tæt på budget
• God likviditet hele året, kassekreditten har 

ikke været brugt, planmæssigt afdrag på lån
• En tilfreds kasserer



Regnskab 2018

Resultatopgørelsen

Årets resultat tæt på 
budget

Lynskuret er blevet 
bygget, tilskud fra 
Brøndby kommune.
En god løsning

Ingen husleje på 
greenkeeperbygningen.
Sparet løn til 
chefgreenkeeper som 
sidste år

Fald i omsætning, 
lavere 
kontingentindtægter

Et fokusområde 

Lavere renteudgifter 
med den nye bankaftale 
fra 2017



Regnskab 2018
Aktiver

Godt styr på 
debitorerne, ingen 
tab i året

God likviditet



Regnskab 2018
Passiver

Kr. 281.000 er årets 
afdrag 2019 

Anlægslån fra 2005 
med 5 mio,
Vi er færdige 2023

Øget hensættelse til 
baneforbedringer 
med 100.000



Regnskab 2018
Revisionen



Er der spørgsmål til regnskab ?

Resultatopgørelsen 2018

Årets resultat tæt på 
budget

Lynskuret er blevet 
bygget, tilskud fra 
Brøndby kommune.
En god løsning

Ingen husleje på 
greenkeeperbygningen.
Sparet løn til 
chefgreenkeeper som 
sidste år

Fald i omsætning, 
lavere 
kontingentindtægter

Et fokusområde 

Lavere renteudgifter 
med den nye bankaftale 
fra 2017
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Forslag 1

Forslag til Brøndby Golfklubs generalforsamling
Den 28.03.2019

1. Undertegnede foreslår kontingentnedsættelse til halvt seniorkontingent fra det 
Kalenderår, man fylder 81 år.

Begrundelsen:
Klubben kunne måske fastholde flere ældre medlemmer længere.
Jeg faldt tilfældigt over en mail om Korsør golfklubs baner, og i den klub, har man 
Denne såkaldte senior plus ordning.
Har ikke nogen viden om, hvor mange klubber den ellers findes i.

Jytte Kjær Nielsen
medl. 2019
den 13.03.2019



Forslag 2+3+4

Kære Formand !
Tak for endnu en fin sæson i vor dejlige klub.
For at anerkende klubbens ældste medlemmers betydning for såvel udvikling som
atmosfære og for at fastholde deres medlemsskab så længe som muligt, vil jeg forslå, 
at der nu etableres en ny medlemsgruppe for super senior medlemmer (80+) i lighed
med eks. Sorø og Søllerød golfklubber. Derfor ønsker jeg følgende forslag behandlet
på Generalforsamlingen i marts d.a.

2. Super senior medlemmer (80+) får 25% rabat på deres normale kontingent, 
3. 50% rabat på leje af bogies samt
4. mulighed for fleksibelt hulforløb (f.eks. 1-2 + 10-18, 1-5 + 10-18, ) uden fortrinsret.

Venlig hilsen
Hans J. Larsen
Medlem nr. 701
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6. Forelæggelse af budget 2019
Budgetforudsætninger
• Uændret medlemstal

– 70 udmeldelser
– 70 nye medlemmer

• Lejefritagelse i 2019 på 
greenkeeperbygningen

• Kontingentstigning kr. 100,-
– Gratis træning

• Uændret greenfee fra 2018

• Træplantning
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7. Fastsættelse af kontingent m.v. 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og indskud jfr. §3,1 og § 5,1 pkt. a, b og c:

Kategori Kontingent 
2018

Kontingent  
2019

Indskud

a. Seniormedlemmer o. 25 år 6.500 6.600 0

b. Flex hverdagsmedlemmer 4.900 4.975 0

c. Passive 800 800 0

Der er ingen forslag om ekstraordinære indskud

Forsøgsordning med ingen indskud foreslås at fortsætte i 2019
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8. Valg af formand

• Tage E. Jensen er på valg og modtager genvalg

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Tage E. Jensen
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Følgende medlemmer er på valg for en 2 årig 
periode:
– Helge Michelsen 
– Stig Bindner
– Peter Falk

• Alle modtager genvalg

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Helge Michelsen, Stig 
Bindner og Peter Falk



Stemmetal

Peder Sustmann 116
Helge Michelsen 131
Stig Bindner 55
Peter Falk 145
Ugyldige 9
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10. Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark 
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
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11. Eventuelt



Tak for i aften
• Tak til vor dirigent

• Husk opdateringer på Facebook og 
hjemmesiden

• Vigtige datoer:
– 29. marts Frivilligdag med plantning af træer
– 7. april Åbningsmatch
– 28. april Golfens dag

• Kom godt hjem 


