
Brøndby Golfklub
Velkommen til

Generalforsamling 2021
torsdag d. 23. september
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Vi har desværre i år mistet flere af vore 
medlemmer, og specielt 2 af personerne har 

ydet en stor indsats for Brøndby Golfklub,  
derfor vil jeg gerne bede generalforsamlingen 

om at mindes disse to

Ole Rasmussen
Finn Ove Sørensen

ved at rejse sig op og afholde 1 minuts stilhed

Æret være deres minde
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Dagsorden
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Dirigent

• Bestyrelsen foreslår valg af 

Kai Dinesen
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Dagsorden
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Brøndby Golfklub

Generalforsamling 23. sept. 2021 
Bestyrelsens beretning

v/Formand Finn Ulbæk Andersen
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Velkommen til generalforsamling 

• Først lidt statistik/økonomi

• Udviklingen og frivilligt arbejde

• Vores tiltag i 2020-2021 – 1

• Frivilligeudvalg v/ Finn Ulbæk Andersen

• Begynderudvalg v/ Helge Michelsen

• Familieudvalg v/ Karin Bancsi

• Juniorudvalg v/ Mads Schousboe
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Velkommen til generalforsamling 

• Eliteudvalg v/ Karin Bancsi

• Turneringsudvalg v/ John Riisgaard

• Baneserviceudvalg v/ Helge Michelsen

• Sponsorudvalg v/ John Riisgaard

• Baneudvalg v/ Peder Sustmann

• Byggeudvalg v/ Flemming Le Fevre

• Regel- & Handicapudvalg v/ Peder 
Sustmann
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Først lidt statistik for 2020

• 31. december 2020 var der 154.803 golfspillere i DK 
fordelt på 186 klubber (3 færre end i 2019) 
– en stigning på 6.233 golfspillere fra 2019 

• 31. december 2020 var vi 940 (stigning på 40) aktive 
medlemmer i BGK (heraf 44 under 25 år) 
samt 91 passive medlemmer
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Først lidt statistik for 2020

• i Brøndby Golfklub 2020:

• har vi fået netto 40 nye medlemmer 

• har vi haft væsentlig flere betalende greenfee spillere 
sammenlignet med 2019

• har der grundet Corona være færre aktiviteter i foråret
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Klubbens økonomi

• Som vanligt fokus på økonomistyring 

• Vores mantra er fortsat at ”Vi kan og vil ikke 
forsøge at spare os til succes”

• Økonomisk har 2020 været et godt år på 
mange områder 

• Mere om økonomien fra Martin
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Udviklingen i 2020

• Greenkeepere – medarbejderstab ændret – det har været en 
personalemæssigt turbulent periode. 

• Mange aktiviteter organiseret af 
medlemmer - Åben herredag, 
Pink cup, m.v.

• En fortsat succes med gratis 
undervisning til fuldtids medlemmer

• Kampagne med nedsat greenfee 
m.v. i 2020

• REGN, FROST og LUKKET BANE i perioder
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Tiltag i 2020 
– Fritspils aftale fortsættes i 2021

med Harekær, Sorø og Vallø

– Etablering af rimelige vintergreens

– Corona-lukket i foråret 2020

– Brøndby Golfklub har fulgt 
anbefalingerne fra DGU 
vedr. håndtering af Covid 19

– Klubben har fået 5 mono buggies fra et gavmildt medlem - TAK13



Det sportslige

3. Division senior 
manglede kun 1 
point for at blive i 
rækken

Dame- og herrehold 
i kval rækken 
kæmpede bravt, 
men sluttede sidst

6 hold i Danmarks-turneringen i 2020 - Den største trup i mange år

3. Division Veteran   
oprykning til 2. div

ELITEN

2020 resultater
• 6 hold i Danmarks 

turneringen
• Superveteran 3. 

plads i kval rækken
• Vi mangler spillere 

til dameholdet
• Nedrykning til 5. 

division for 
herrerne

• Seniorerne missede 
oprykning, bliver i 
kval. rækken

• Veteraner vandt 
puljen 

• Ca. 35 spillere i 
truppen

Herre 5 division 
vandt puljen og 
rykker op
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Frivilligt arbejde

Finn Ulbæk Andersen (formand)

Flemming Le Fevre
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Frivilligt arbejde i klubben 2020
• Frivillige er en uvurderlig gruppe i klubben som tæller mere 

end 100 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 påskønnes nok

• Konkrete opgaver er vejen frem til de frivillige  

• Fastholde og udvikle det frivillige arbejde i klubben

16



Frivilligt arbejde i BGK
Rigtig mange siger ja til at arbejde frivilligt for 
klubben – vi har 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, bestyrelser, KiK m.v. 
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Begyndereudvalg

Ole Nielsen (formand)

Lene Henriksen

Anne-Grethe Schou

Jan ”Krølle” Clausen

Helge Michelsen (best.)
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Begyndereudvalg
Øvrige medhjælpere:

Susanne Andersen
Birgit Clausen

Rie Schultz
Poul Quist

Jan V. Andersen
Peter Lethin

Bruno Berthou
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Begyndereudvalg
Arbejdsopgaver

Begynderarbejdet, hvad er det for en størrelse i klubben

Ét udvalg bliver til to

Kaninklubben!

Frivillige hjælper klubbens Pro med nye medlemmer!!

Hvad har vi tænkt at gøre fremadrettet
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Familieudvalg
Kai Dinesen

Henrik Christensen

Frank Winzentsen

Søren Jensen

Karin Bancsi (best.) (fra 2021)
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Familieudvalg
Arrangerer 3 familiedage om året

• De små underholdes med leg og sjov med golfen I 
centrum – måske også lidt slag og putting med rigtige 
golfbolde

• De større børn får en kort velkomst og instruktion om 
sikkerhed. Herefter en let golflektion af Pro’en – derefter 
på driving range, øver at putte samt spille på Par  3-banen

• De voksne får en kort velkomst og instruktion om 
sikkerhed. Herefter en let golflektion af Pro’en. Derefter 
er de på driving range, øver i at putte samt spiller på Par 
3-banen 
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Juniorudvalg

Mads Schousboe (best.) 
(formand)

Kai Kornerup

Rasmus Christoffersen
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Status Juniorer og familiegolf

• 42 juniorer 

• Yngste junior 2 år

• Laveste handicap – Joshua 0,5 & Cornelius 0,9

• Der er afholdt familiegolf den 5/7 og 9/8 2020

• Mange børn, forældre og bedsteforældre …. 
3 generationer

• 1000 tak til; Kai Dinesen, Henrik Christensen, 
Frank Winzentsen, Søren Jensen og H-H
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Juniorudvalg

• Ny Juniorformand, Mads Groth Schousboe

• Sæsonafslutning 2020, mini camp 
var en stor succes!

• Mange gode nye ideer og tiltag fra udvalget, 
men det kræver opbakning i både bestyrelse 
og blandt forældre og frivillige…
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Eliteudvalg

Jill Mehlbye (formand)

John Hansen (fratrådt 2021)

Lotte Poulsen (fra 2021)

Karin Bancsi (best.)
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Eliteudvalg
• Tiltrække, udvikle og fastholde elitespillere på alle niveauer

• Planlægge træning med henblik på udvikling af den enkelte 
spiller

• Samarbejde med Pro’en om træningsprogram

• Ansvarlig for afholdelse af turneringer i Danmarksturneringen

• Planlægge sociale aktiviteter med henblik på at skabe 
fællesskab i truppen på tværs af holdene

• Være opmærksomme på nye medlemmer med lavt HCP med 
henblik på optagelse i truppen
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Turneringsudvalg 2020
Alice Siegmann (formand)

Connie Hansen

Dennis Møller

Peter Falk (best.)

Øvrige medhjælpere:

Jesper Siegmann

Kim Hansen
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Turneringsudvalg (nyt)

Dennis Møller
Birgitte Riisgaard

Susanne Andersen
Kjeld Holm

Kent Pedersen
Bruno Berthou

John Riisgaard (best.)

Herudover som hjælper:
Susanne Kjellerup

Leif Jacobsen
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Turneringsudvalg
Arbejdsopgaver:

Arrangere og afholde klubmatcher

Ægtepar turnering

Regionsgolf

Turneringer i DGU-regi
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Baneserviceudvalg
Carsten Thorsen (formand)

Ebbe Bruus
Ole Hansen

Claus Jessing
Flemming Eilstrup Jonassen

Rie Schultz
Morten Rud Pedersen

Susanne Stenholt (2021)
Lars Madsen (2021)

Helge Michelsen (best.)
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Baneserviceudvalg
Arbejdsopgaver:

Samarbejde med bestyrelsen

Hvilke problemstillinger møder de frivillige på banen

Hvor tænker vi, der skal være fokus i det nye år
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Sponsorudvalg

John Riisgaard (formand)

Flemming Le Fevre

Finn Ulbæk Andersen
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Sponsorudvalg

Arbejdsopgaver:

Være opsøgende mod nye sponsorer

Indgå aftaler med sponsorer

Løbende relationer til sponsorer

Afholde sponsor/erhvervsklub arrangementer
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Baneudvalg
Peder Sustmann (best.) (formand)

Gediminas Rudokas 
(chefgreenkeeper)

Connie Hansen

Frank Winzentsen

Lene Saustrup (fra 2021)

Johnny Ljungberg (fratrådt 2021)
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Banen

Brøndby Golfklubs golfbane skal være en attraktiv, udfordrende, velplejet og 
miljøvenlig bane til glæde og gavn for medlemmer og gæster. 

Plejeplan:
• Forgreens og Greens: Hyppig dybdeluftning og hurtigprikning, topdressing, 

propoptagning, eftersåning med rødsvingel.
• Fairways vertikalskæres i starten af sæsonen og efter behov samt dybdeluftes i slutning 

af sæsonen.
• Teesteder dybdeluftes, eftersås 1 gang, vertikalskæres og topdresses ca. 3 gange.
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Pesticidfri bane

• Rapport fra DGU banekonsulent i maj 2021: 

• Arbejdet, der bliver gjort viser, at I er på vej i den rigtige retning. Banens 
transformation fra 2018 til nu, syntes jeg har været meget vellykket. Omlægning til 
økologisk drift er meget spændende at følge. Det er ikke en nem opgave, når man 
ikke har kemikalier til rådighed mere, men de programmer, der har været anvendt 
med sand, luftning og eftersåning har givet gode resultater og greens er klart i 
fremgang.

• Video:
• I samarbejde med DGUs Bane og Miljø er der lavet en video  

om, hvordan Brøndby Golfklub håndterer de plejemæssige 
udfordringer og muligheder, som følger med ikke brug af 
pesticider.

• Videoen kan ses på BGKs hjemme- og Facebookside.
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Banen

• Chefgreenkeeper og 2 greenkeeperassistenter (en bliver elev) på fuld tid. 
Derudover 2 med slut 31. oktober, heraf 1 greenkeeper som er langtidssyg og 1 
assistent i jobprøvning

• Beskæring langs søer, vandløb og hegn
• Beskæring og renovering af teestederne på hul 8, 16 og 18.
• Optimering af maskinparken:

• Ny greenklipper
• Ny vertikalskærer til teesteder, greens og forgreens
• Græsstrigle
• Ny traktor med frontlæsser
• Ny tipvogn

Siden generalforsamling 14.10.2020:
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Banen

• Renovering af vandingsanlæg og styrekabler på banen

• Siden generalforsamling 14.10.2020:

• Ny rating af banen – resultatet har vi nu fået
• Nyt hegn langs venstre side på driving range
• Hegn til beskyttelse af Par-3 banen
• Out of bounds ved spil af hul 16 og hul 18
• Nye afstandsmarkeringer
• Nyt dame teested på hul 13
• Nye teestedskilte
• Cup saver
• Hul 5 nedlagt bunker i højre side
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Hvad pønser vi på

Udover daglig pleje og vedligehold indeholder kataloget:

• Teesteder

• Skråninger på hul 11 skal ændres, så de kan plejes med andet end en flymo 

• Sammenlægge 51 og 43 på hul 12. Det vil gøre Par 3-banen mere sikker

• Gøre overgangen på hul 13 bredere. Evt. rørlægge hele det åbne dræn.

• Rykke herre tee ud bag dame tee på hul 15

• Fairways

• Dybdeluftning årligt af ekstern leverandør til vi har en maskine, der kan klare det 

• Rough/semirough

• Jordforbedring af området til højre og venstre for green på hul 5

• Finde flere steder hvor vi kan lade græsset gro. Sparer resurser 

• Greens

• Green hul 1 rykkes ca. 40 til 50 m. længere bagud

• Green hul 13 udbedring af konstruktionsfejl, så der kan klippes uden skader

• Maskiner

• Årlig opdatering af 5-årig oversigt over udskiftning af materiel, der har en værdi af 15.000 kr. +
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Hvad pønser vi på

Udover daglig pleje og vedligehold indeholder kataloget:
• Bunkere

• Fairwaybunker hul 14 sløjfes. 2 nye i henholdsvis højre og venstre side etableres.

• Greenbunkere hul 14 skal renoveres/ombygges

• Sø hul 12 føres tilbage til fairway med 2 bunkere på hver side foran green (som oprindeligt). 
Det vil give mere sikkerhed til Par 3-bane og driving range

• Driving range:

• Lille bunker skal flyttes/rykkes, så det bliver nemmere at klippe græs. Hvis det ikke er sket i 
2021

• Nyt net i bagkant og højre side trænger til fornyelse 

• Beplantning: Skal som udgangspunkt være til gavn for fugle- og dyreliv

• Øge beplantning mellem 17. green og 16. teested. 

• Øge beplantning bag 3. green

• Beplante området ved Midlergård mellem 1. green og den offentlige sti

• Flytte træer bag 2. green bagud, så rødder ikke på senere tidspunkt ødelægger green

• Flytte rododendron på hul 1 til område ved klubhus
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Hvad pønser vi på

Udover daglig pleje og vedligehold indeholder kataloget:
• Nærområder:

• Fjerne jordbunker ved p-plads ved det gule palæ. Vil give flere parkeringspladser 

• Fjerne jordbunker ved Midlergård. Kan evt. bruges til udbedring af skåninger på teested hul 
11

• Oprydning i gammel oplagsplads til venstre for 3. teested, ved vejen og foran gult hus 

• Fjerne dræn fra oprindelige 1. og 2. green, så græsset kan komme til at gro 

• Ny bro på hul 7 

• Renovere stier og grusveje

• Projekter

• Hul 8: Flytte palisade ud til søkant/udbedring af nuværende palisade/shaping af søbred

• Hul 10: Pris indhentes til udbedring af palisade 

• Hul 11: Priser indhentes til udbedring af indvendig og udvendig palisade/shaping af søbred 

• Hul 15: Etablering af palisade mod green. Oprindelig var der en palisade af klyner af tørv

• Bagparkering ved klubhus trænger til renovering/istandsættelse/ændring 

• Etablering af reparationsgreen 
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Hvad vi pønser på

For at komme i mål/hul er vi afhængige

• af økonomi

• af personale

Nogle projekter er dyre

Nogle projekter kan vi selv lave

Nogle kræver udefra kommende hjælp
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Byggeudvalg

Flemming Le Fevre (formand)

Peter Falk (udtrådt 2021)

Mads Schousboe (fra 2021)

Finn Ulbæk Andersen (fra 2021)
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Byggeudvalg

Arbejdsopgaver:

Indhente tilbud ifm. byggesager

Indstille tilbud til bestyrelsen

Reparation af eksisterende bygninger
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Branden

• Brand i greenkeepergården den 18. juni 2020
• Værksted og mandskabsfaciliteter blev erklæret ubrugelige
• Maskinhal var intakt og kunne bruges
• Mandskabsvogn opstillet til greenkeeperne
• Renovering er i gang:

• Startede 9. august
• Forventes færdig til november 
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Regel- & 
handicapudvalg

Peder Sustmann (best.) (formand)

Jørn Schlichting

Michael Staub

Helge Michelsen (best.)
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Regel- & 
handicapudvalg

Arbejdsopgaver:

Afholde regel- og etikette kurser

Håndtere DGU ift. rating af bane

51



Vognforbud

Vognforbud
Vognforbud indføres for at beskytte banen i vintersæsonen, da der meget ofte er rimfrost, frostvejr eller meget 
fugtige/snedækkede baner på grund af slud og regn.

Vinterregler 2021-2022 gældende fra 1. november til 31. marts

• Der er vognforbud (buggy, scooter, alle typer trolley (golfvogn)).

• Der SKAL anvendes medbragt bærbar vintertee i det generelle område og på vinterteesteder.

• Dispensation gives ikke.

Trolleytilladelse 2021 -2022

• Pris 300 kr., hvilket dækker reparation af vinterskader (ligesom prisen for ”frie” bolde dækker driften af 

driving range). 

• Men vi opfordrer alle, der kan, til at bruge bærebag

Sidste års dispensationsansøgninger har vist sig at være uhensigtsmæssige:

• Erklæring fra 2 medlemmer har vist sig at give et meget større antal dispensationer end tidligere år til brug af 

trolley, da det åbenbart ikke er særlig svært at få nogen til at skrive under på, at man ikke er i stand til at gå 

med bærebag. 

• Der spilles fra vinterteesteder og til vintergreens, når disse er etableret.
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Slope Rating (SR) er et udtryk for en relative sværhedsgrad for en 
bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. En Bogeyspiller er lidt forenklet 
sagt en spiller som i snit scorer bogey på alle huller. En gennemsnitlig 
bane har en slope på 113.

Ny rating juni 2021
Hvad er Course Rating & Slope (CR&S)?
Banens Course Rating (CR) måler banens sværhedsgrad for en 
scratchspiller og udtrykker denne som en forventet gennemsnitlig 
score under normale forhold. CR angives med én decimal.

Kort og godt: Course rating fortæller en scratchspiller, hvor svær banen 
vil være. Slope Rating fortæller en bogeyspiller, hvor svær banen vil 
være. 
Jo højere tal desto sværere er banen.
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Ny rating juni 2021

Tee Meter
Damer Herre

Par
CR Slope CR Slope

51 5102 72,3 130 66,9 122 70

43 4337 67,4 120 62,9 112 70

CR&S juni 2021 – 18 huls banen

CR&S juni 2021 – 9 huls banen

Tee Meter
Damer Herre

Par
CR Slope CR Slope

46 4320 64,5 114 69,4 123 66

39 3908 60,7 105 64,8 114 66
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World Handicap System 2021
• Alle handicapgrupper er forsvundet i WHS. Spillere under handicap 4,5 vil fx. 

således have samme rettigheder som alle andre.

• Maksimal score pr. hul: En score, som afleveres til handicapregulering, kan 
maksimalt være en Netto Dobbelt Bogey pr. hul (det mindste antal slag som vil 
resultere i 0 stableford point, eller: ”hullets par + antal tildelte slag + 2”).

• Man kan stadig godt strege et hul i stableford, og så indsætter systemet i 
stedet en Netto Dobbelt Bogey.

• Alle scores er som udgangspunkt tællende og bør afleveres, så snart det er 
praktisk muligt efter runden.

• WHS Handicappet udregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 
20 handicapresultater, da det giver et godt billede af en spillers potentielle 
spillestyrke, hvilket er det, et WHS Handicap skal reflektere.
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Opsamling

v/ Finn Ulbæk Andersen
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Hvordan med 2020 (1)

• Vi har ligesom alle andre været ramt af Corona
– Følge anbefalinger fra myndigheder, DIF og DGU

– Næsten 100 DGU-nyhedsbreve vedr. corona – 30 stk. alene før 1. april

• Dialog vedr. etablering af café – 2 medlemmer har vist 
interesse for at drive en café i klubben

• Der implementeres en løsning for natte-parkering af golfbiler

• Aftale med TeeBox om opstilling af ”Golfhus”
på p-pladsen ved Det Gule Palæ i Brøndby Golfklub 
i vinteren 2020
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Hvordan med 2020 (2)

• Bæredygtig golfklub 
– Mange små tiltag, men vi har ikke fået det hele sat i system endnu

– Vores projekt vedr. genbrug af regnvand fra Letbanen har fået 
opmærksomhed fra ”The R&A Golf Course 2030 Water Secure 
project” (Golf Course 2030 launched to address challenges and 
opportunities of climate change, resources and regulation)

• Det videre arbejde med organisations ændringer vil blive 
besluttet og gennemført af den nye bestyrelse

• Vinter-åbent i sekretariatet bliver 3 dage om ugen

• WHS – der kommer mere i løbet af vinteren
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Hvad så med 2021 (1)

• Hvad er der sket indtil nu?
– Ansættelse af nye greenkeepere, så bemandingen kom op på 5 

personer (3 fastansatte og 2 periodeansatte)

– Reparation af net på driving range

– Projekt vedr. genbrug af regnvand fra Letbanen har forsat stort fokus, 
på trods af, at de involverede parter ikke helt kan blive enige om, 
hvem der skal betale

– Opsætning af sikkerhedsnet ved par 3 banen

– Opsætning af nye markeringer på banen (stor TAK til Egon Post)

– Nye åbningstider og telefontider i sekretariatet (stor TAK til
de frivillige i sekretariatet)

– Nyt sponsorkoncept indført (stor TAK til sponsorudvalget)

– Indgåelse af flere nye sponsoratet
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Hvad så med 2021 (2)

• Hvad er der sket indtil nu?
– Udbygning af buggy skuret til monobuggyer (stor TAK til Steen og

Henry for økonomisk bidrag til dette) 

– Indkøb / leasing af nye maskiner til greenkeepergården

– Reparation af boldopsamlermaskinen

– Indgåelse af nye pensions- og sundhedsforsikringer for dele af 
personalet

– Ansat vikar i sekretariatet grundet sygdom

– ”Oprettelse” af nyt begynderudvalg (det gamle begynderudvalg er 
blevet til kaninudvalg)

– Åbning af 9 huls banen (prøveordning i 2021)

– Åbning af nyt dame teested på hul 13

– Foretaget mindre ombygning i køkken og klublokale/café
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Hvad så med 2021 (3)

• Hvad er der sket indtil nu?
– Åbning af Café Fairway

– Forlængelse af eksisterende rabataftaler med diverse golfklubber

– Brøndby kommune har accepteret betaling af det nye vandaflednings 
projekt fra Letbanen ☺

– Indgåelse af ny fritspilsaftale med Midtsjællands Golfklub

– Møde med Brøndby kommune angående uoverensstemmelser 
omkring greenkeeperbygningen (brandskaden) – stor uenighed 
mellem parterne!!

– Ny Facebook gruppe ”BGK spil med”

– Aftale med TeeBox om forventet åbning i efteråret 2022
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Tak til alle jer som hjælper 
• med bl.a. baneservice, junior- og begynderarbejde, 

eliteholdene, Klubber i Klubben, diverse projekter, 
klubhus samt de mange andre aktiviteter i vores klub

og alle som har hjulpet til i sekretariatet.

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

• Og selvfølgelig til 
bestyrelsen for de 
mange gode 
dialoger
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Slut for denne gang 

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne
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Dagsorden
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3. Fremlæggelse af regnskab 2020

• Kassererens 1. år

• Overskud i 2020, større end budgetteret

• God likviditet hele året, kassekreditten har 
ikke været brugt, planmæssigt afdrag på lån

• En tilfreds kasserer

65



Regnskab 2020

Resultatopgørelsen

Budgetoverskud i et 
meget usædvanligt år

Glædeligt med en 
stigning i omsætningen, 
højere 
kontingentindtægter og 
greenfee-gæster  

Øgede 
gebyromkostninger

Udbetaling fra Covid-19-
hjælpepakke

Stigende IT-udgifter – står 
til udskiftning og 
opdatering.

Kun husleje på 
greenkeeperbygningen
i 3 mdr.
Store omkostninger på 
gamle maskiner.

Budget 2020 2020 2019

(ej revideret)

Nettoomsætning 5.821.701 6.004.656 5.653.331

Indtægter i alt 5.821.701 6.004.656 5.653.331

Banens drift -3.098.493 -3.219.341 -3.167.151

Klubaktiviteter -419.850 -419.657 -161.726

Bygninger -407.056 -423.472 -563.322

Administrationsomkostninger -1.434.827 -1.446.369 -1.368.250

Af- og nedskrivninger af materielle 

anlægsaktiver -407.916 -435.513 -376.051

Andre driftsindtægter 23.800 74.129 102.128

Resultat før finansielle poster 77.359 134.433 118.959

Andre finansielle indtægter 6.000 7.049 3.367

Øvrige finansielle udgifter -72.100 -79.577 -116.028

Resultat før skat 11.259 61.905 6.298

Skat af årets resultat 0 0 0

Årets resultat 11.259 61.905 6.298

66



Regnskab 2020
Aktiver

Godt styr på 
debitorerne, men 
dog lidt større 
tab end sidste år

God likviditet

2020 2019

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 5.634.124 5.878.309

Andre anlæg, driftrsmateriel og inventar 1.659.535 1.699.613

Anlægsaktiver i alt 7.293.659 7.577.922

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende kontingenter 32.757 25.073

Andre tilgodehavender 241.455 999

Periodeafgrænsningsposter 0 7.180

Tilgodehavender i alt 274.212 33.252

Likvide beholdninger 328.267 142.533

Omsætningsaktiver i alt 602.479 175.785

Aktiver i alt 7.896.138 7.753.707

Likviditetsreserve 
indsat på 
skattekontoen
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Regnskab 2020

Passiver

Kr. 316.000 er 
årets afdrag 2020 

Anlægslån fra 2005 
med 5 mio.
Vi er færdige 2023

2020 2019

Egenkapital

Hensættelse til fornyelse af baneanlægget 450.000 450.000

Overført resultat 5.342.136 5.280.231

Egenkapital i alt 5.792.136 5.730.231

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 510.782 827.029

Langfristet gældsforpligtelser i alt 510.782 827.029

Kortfristet del af langfristet gæld 316.247 298.070

Gæld til pengeinstitutter 0 650

Modtagne forudbetalinger fra kunder 36.709 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 197.339 108.044

Anden gæld 841.926 618.633

Periodeafgrænsningsposter 200.999 171.050

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.593.220 1.196.447

Gældsforpligtelser i alt 2.104.002 2.023.476

Passiver i alt 7.896.138 7.753.707

Covid-19-
hjælpepakker om 
udskydelse med 
betaling af Skatter 
og moms
Kr. 226.000 –
indsat på 
skattekontoen
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Dagsorden
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Forslag fra bestyrelsen

v/ Finn Ulbæk Andersen
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Der er fremsendt 3 forslag fra bestyrelsen:

Ændring af § 6 stk. 3 

omhandlende æresmedlemmer

Ændring af § 8 stk. 3 punkt 9 – 11

omhandlende direkte valg af kasserer

Ændring af § 9 stk. 1 og stk. 2

(hænger sammen med § 8 ændringen)

Ændring af § 10 stk. 1

(hænger sammen med § 8 ændringen) 71



Motivering for ændring af § 6 stk. 3:

Der har i Brøndby golfklubs historie altid været mulighed for at udnævne 

æresmedlemmer. Kendetegnet for æresmedlemmer er, at de gennem deres virke og 

engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats 

til gavn for Brøndby Golfklub og dennes medlemmer. Opfyldes disse betingelser giver 

klubbens vedtægter mulighed for at tildele et æresmedlemsskab.

De nuværende vedtægter regulerer, at udnævnelse af et æresmedlemsskab er for en 

periode på 3 år og den altid siddende bestyrelse kan vedtage af forlænge 

æresmedlemsskabet i en eller flere perioder.

Tidsbegrænsningen på 3 år er lavet, fordi et æresmedlemsskab automatisk giver 

kontingentfrihed.

Det er den nuværende bestyrelse opfattelse, at et æresmedlemsskab bør være 

livsvarigt, men at kontingentfriheden kun skal omfatte en 3-årig periode, hvorfor der 

fremsættes forslag om ændring af de nuværende vedtægters § 6, stk. 3

Det nye forslag giver medlemmet livsvarigt æresmedlemsskab af Brøndby Golfklub, og 

samtidig vil den siddende bestyrelsen ikke skulle løbende vurdere, hvorvidt 

æresmedlemsskabet skal forlænges – kun vurdere hvorvidt et æresmedlemsskab skal 

inddrages. 72



Forslag til ændringer som følge af ovenstående motivering:

Vedtægternes § 6, stk. 3 Nuværende:

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der i 

deres virke har ydet en ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for klubben og 

klubbens medlemmer.

Æresmedlemmer udnævnes for en periode af 3 år, men udnævnelsen kan efter 

bestyrelsens vedtagelse forlænges til flere perioder.

Der kan til enhver tid højst være fem æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke 

kontingent i æresmedlemsperioden. 

Bestyrelsens udnævnelse af æresmedlemmer kræver enstemmighed.
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Forslag til ny vedtægt:

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der i 

deres virke har ydet en ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for klubben og 

klubbens medlemmer.

Æresmedlemmer udnævnes for livstid, men udnævnelsen kan af bestyrelsen 

inddrages såfremt æresmedlemmet bringer Brøndby Golfklub eller golfsporten i 

misrøgt.

Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke 

kontingent i en periode på 3 år efter udnævnelsen. Efter udløbet af den 3-årige 

periode genindtræder æresmedlemmet i den medlemskategori, medlemmet var i før 

udnævnelsen, men beholder sit æresmedlemsskab.

Bestyrelsens udnævnelse og inddragelse af æresmedlemsskaber kræver 

enstemmighed.
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Motivering for ændring af § 8 stk. 3 punkt 9 – 11 samt § 10 stk. 1:

Hvervet som kasserer kræver nogle specifikke kompetencer, for at kunne bistå 

sekretariatet i forbindelse med årlige budgetlægning, foreningens aflæggelse af 

årsrapport samt løbende økonomisk afrapportering til bestyrelsen.

De nuværende vedtægter regulerer, at bestyrelsen konstituerer posten til kasserer 

efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at dette 

kan betyde en risiko for, at der kan sidde en samlet bestyrelse uden den form for 

kompetencer.

Det er derfor vigtigt, at bestyrelsesposten som kasserer, vælges direkte og særskilt på 

generalforsamlingen, for at sikre at personen, der varetager hvervet som kasserer har 

de nødvendige kompetencer.
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Forslag til ændringer som følge af ovenstående motivering.

Vedtægternes § 8, stk. 3 – punkt 9 - 11

Nuværende:

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer

10) Valg af revisor

11) Eventuelt

Forslag:

9) Valg af kasserer (på valg i lige årstal) 

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af revisor

12) Eventuelt
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Vedtægternes § 9, stk. 1 og stk. 2

Nuværende stk. 1:

Bestyrelsen består af formanden og minimum 6, maksimum 9 generalforsamlingsvalgte 

medlemmer.

Forslag:

Bestyrelses består af formanden, kasseren og minimum 5, maksimum 8 

generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Nuværende stk. 2:
Indtræder der vakance i årets løb, vælger bestyrelsen, for så vidt den anser det for 
nødvendigt, et medlem til at fungere indtil nærmest følgende generalforsamling.

Forslag:
Indtræder der vakance i årets løb blandt ordinære bestyrelsesmedlemmer, vælger 
bestyrelsen, for så vidt den anser det for nødvendigt, et medlem til at fungere indtil 
nærmest følgende generalforsamling.

I tilfælde af frafald af enten formand eller kasserer indkaldes til ekstra ordinær 
generalforsamling med dette emne på dagsordenen. 77



Vedtægternes § 10, stk. 1

Nuværende:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og fastsætter selv sin 

dagsorden.

Forslag:

Bestyrelses konstituerer sig selv med næstformand og fastsætter selv sin dagsorden.
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Indkaldelse til ekstra ordinær 
generalforsamling

• Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke 
er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog 
er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder 
bestyrelsen med 8 dages varsel til en ny generalforsamling,
der afholdes tidligst 8 dage og senest 30 dage efter den første 
generalforsamling.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af 
de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte.

Om afgivelse af fuldmagt gælder bestemmelsen i§8 stk. 5.
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Dagsorden
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Indkomne forslag fra 
medlemmer

v/ Finn Ulbæk Andersen
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Forslag nr. 1
Jeg vil gerne fremsende følgende forslag til behandling og 
afstemning på ovennævnte Generalforsamling: 

Da det i sin tid blev besluttet af Bestyrelsen og præsenteret 
på Generalforsamlingen (ved flere lejligheder), at ændre på 
hul 13, var der 4 ting der ifølge Visionsplanen skulle gøres, 
for at skabe helhed:

• Beplantning på højreside mellem hul 13/14 - dette er  
udført

• Trægrupper ved teested - dette er delvist udført 

• Træer til venstre for ny green mod nyttehaver - ikke 
udført 

• Ny sø mellem de to overgange mellem hul 13 & 14, resten 
af åen til venstre for overgang skal rørlægges - dette er ikke 
gjort. 82



Forslag nr. 1 (fortsat)
Vi kan sagtens vente med, eller droppe at lave sø mellem de 
2 overgange, da dette er et lidt dyrere projekt, og der skal 
også ansøges om dette. 

For at man kan spille hul 13 på en rimelig måde, er det 
essentielt, at venstre side af åen rørlægges, da der ikke er ret 
mange der kan slå over åen. 

Samtidig, vil det højne sikkerheden for at spillet fra hul 13, vil 
blive holdt i venstre side, så man ikke kommer i karambolage 
med spillere på vej frem på hul 14. 

Mit forslag lyder: 

“Det pålægges Bestyrelsen, at rørlægge åen til venstre for 
overgangen på hul 13, inden sæson 2022 påbegyndes”

Venlig hilsen Stig Bindner - medlem nummer 225 

Den 26. august 2021 83



Kommentarer til forslag nr. 1

Estimeret pris for projektet er 57.670 kr. 

Prisen er ekskl. moms, leveringsomkostninger og 

diverse gebyrer.

Estimeret tidsforbrug for projektet er 200 timer

Evt. ansøgning hos kommunen
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Kommentarer til forslag nr. 1 fortsat
En detaljeret projektbeskrivelse:

1. Afpropning af eksisterende afløb og tømning af åen for vandet 

Tidsforbrug 1 dag - 2 mand / Samlet pris 2.180 kr.

• Døgnpris for leje af rørballon ø100-200 og rørballon ø150-300: 700 

kr.

• Døgnpris for leje af 380V generator: 840 kr.

• Døgnpris for leje af slampumpe inkl. 30 m afløbsslange i 2”: 520 kr.

• Benzin til generator 10 ltr: 120 kr.

2.  Opførsel af brønd, tilslutning på den eksisterende afløb, tømning af

vand fra ny brønd 

Tidsforbrug 1,5 dag - 2 mand / Samlet pris: 21.730 kr.

85



Kommentarer til forslag nr. 1 fortsat
3. Inspektionsbrønd ø600/250 mm: Samlet pris 3.200 kr.

• Gummiring til opføringsrør: 250 kr. 

• PP-opføringsrør ø600 x 3000: 2.400 kr.

• Rund karm/dæksel 12,5 T: 2.200 kr. 

• Døgnpris for leje af rørballon ø100-200 og rørballon ø150-300: 700 

kr.

• Døgnpris for leje af 380V generator: 840 kr.

• Døgnpris for leje af slampumpe inkl. 30m afløbsslange i 2”: 520 kr.

• Brændstof til gravemaskine 2,5 T 20 ltr: 200 kr. 

• Brændstof til traktor 10 ltr: 100 kr. 

• Brændstof til generator 10 ltr: 120 kr. 

• Stabilgrus 1 T: 1.300 kr.

• Diverse (overgange, glidemiddel, osv.): 500 kr.
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Kommentarer til forslag nr. 1 fortsat
4.  Afgravning af bundslam, tilførsel af stabilgrus og komprimering

Tidsforbrug 2 dage - 2 mand / Samlet pris 9.480 kr.

• Døgnpris for leje af rørballon ø150-300: 350 kr.

• Døgnpris for leje af 380V generator:  840 kr.

• Døgnpris for leje af slampumpe inkl. 30 m afløbsslange i 2”: 520 

kr.

• Døgnpris for leje af råjordskompaktor: 1.700 kr.

• Brændstof til rendegraver 80 ltr: 800 kr.

• Brændstof til traktor 40 ltr: 400 kr. 

• Brændstof til råjordskompaktor 10 ltr: 100 kr. 

• Brændstof til generator 10 ltr: 120 kr. 

• Stabilgrus 20 T: 4.300 kr.
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Kommentarer til forslag nr. 1 fortsat
5.  Rørlægning af kanal: Tidsforbrug 1,5dage - 2 mand

Samlet pris: 16.680 kr. 

• Rør DN250 30 m: 9.000 kr.

• Tilkørsel af 0-8 grus 10 m3: 3.300 kr.

• Brændstof til gravemaskine 2,5 T 40 ltr: 400 kr. 

• Døgnpris for leje af rørballon ø150-300: 350 kr.

• Døgnpris for leje af 380V generator: 840 kr.

• Døgnpris for leje af slampumpe inkl. 30 m afløbsslange i 2”: 520 

kr.

• Døgnpris for leje af råjordskompaktor: 1.700 kr.

• Brændstof til råjordkompaktor 10 ltr: 100 kr. 

• Brændstof til generator 10 ltr: 120 kr.

88



Kommentarer til forslag nr. 1 fortsat

6. Fyldning af kanal med råjord 300 m3

Tidsforbrug 3 dag - 3 mand / Samlet pris  2.800 kr. 

• Brændstof til rendegraver 160 ltr: 1. 600 kr. 

• Brændstof til traktor 80 ltr: 800 kr.

• Brændstof til minigraver 40 ltr: 400 kr.
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Kommentarer til forslag nr. 1 fortsat

7. Fyldning af muldjord, reetablering og såning

Tidsforbrug 2 dage – 3 mand / Samlet pris 4.800 kr.

• Tilkørsel af muldjord 10 m3: 2.400 kr.

• Brændstof til rendegraver 80 ltr: 800 kr. 

• Brændstof til traktor 40 ltr: 400 kr.

• Brændstof til minigraver 20 ltr: 200 kr.

• Jordfræsning og såning: 1.000 kr.
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Bestyrelsens ændrings forslag

Stigs forslag:

“Det pålægges Bestyrelsen, at rørlægge åen til venstre 
for overgangen på hul 13, inden sæson 2022 
påbegyndes”.

Bestyrelsens ændringsforslag:

”Det pålægges Bestyrelsen at rørlægge åen til venstre 
for overgangen på hul 13, når mandskabssituationen 
og klubbens økonomi tillader det”. 91



Økonomi til forslag nr. 1

• Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at vi på 
budgettet for 2022 anvender penge til 
gennemførelse af forslaget, fra klubbens hensatte 
midler til baneforbedringer

• Der  er pt. til baneforbedringer hensat 450.000,- kr.
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Forslag nr. 2
At søen omkring Hul 11 ryddes for siv. 

At såfremt greenkeeperne ikke råder over ressourcer og eller 
materiel til denne opgave, at der indhentes tilbud fra eksterne 
entreprenører til at forestår opgaven. 

Eller at der indkøbes materiel til greenkeeperne, så de er i stand 
til at forestå opgaven, eventuel med bistand fra frivillig 
arbejdskraft. 

At såfremt tilbuddet fra eksterne entreprenører ligger indenfor 
klubbens økonomiske formåen, at dette accepteres. 

Eller alternativet med indkøb af eget materiel opvejes i forhold 
til entreprenørernes tilbud. 

Med venlig hilsen Helmuth Hjorth Jacobsen 130-876 

(modtaget den 30. august 2021)
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Forslag nr. 3
Jeg vil gerne stille følgende forslag til behandling og afstemning på 
Brøndbys golfklubs Generalforsamling torsdag 23 september 2021:

Når der bliver blokeret en tid i GolfBox så skal der været beskrevet 
hvad det er til i GolfBox så medlemmer og greenfee spiller kan se 
kan se hvad der foregår på vores bane:-)

Begrundelse, syntes i årets løb der har været meget forvirring i 
krogene om hvad tiden bliver brugt til:-)

Med venlig hilsen
Lars Madsen

Medlems nr. 130- 3137
(modtaget den 8. september 2021)
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Forslag nr. 4
Jeg vil gerne stille følgende forslag til behandling og afstemning 
på Brøndbys golfklubs Generalforsamling torsdag 23. 
september 2021:

REGLER FOR TROLLEYTILLADELSE I VINTERPERIODEN

1.  Skriftlig ansøgning vedlagt lægeerklæring indsendes til 
sekretariatet.

2. Lægeerklæringen skal oplyse om årsagen til dispensation, 
eventuelt sygdommens art.

3. Der kan maksimalt gives tilladelse til kørsel med trolley ved 
generelt vognforbud indtil 1. april.

4. Tilladelsen gælder letvægtsvogn – let bag, med ½ sæt køller. 
Vognen må ikke have hjælpemotor. En let vogn som f.eks. 
vore udlejningstrolleys vejer ca. 4,5 kg. 95



Forslag nr. 4 (fortsat)

5. Der kan i specielle tilfælde gives tilladelse til en kortere 
periode, f.eks. 3 måneder.

6. Tilladelsen er personlig.

7. Bestyrelsen og chefgreenkeeperen kan uden varsel forbyde 
brug af trolley, når baneforholdene påbyder dette.

8. Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af 
tilladelsen.

Med venlig hilsen
Lars Madsen

Medlems nr. 130-3137
(modtaget den 8. september 2021)
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Kommentarer til forslag 4

• Da forslag nr. 4 fra Lars Madsen indskrænker medlemmers 
mulighed for spil på banen, mener bestyrelsen at det er imod 
BGK’s formålsparagraf, samt at det ikke kan afgøres på en 
generalforsamling jvf. § 8 st. 1

• Det er alene bestyrelsen der jvf. §7 har beføjelsen

• § 8 stk. 1 fastslår at generalforsamlingen skal respektere de 
afstukne grænser i vedtægterne

• Bestyrelsen afviser derfor forslaget med henvisning til dette
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Dagsorden
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6. Forelæggelse af budget 2021

Budgetforudsætninger

• Uændret medlemstal

• Fald i greenfee

• Bolde flyttet til andre indtægter

• Opstart af Cafe Fairway

• Genoptaget husleje på Green-
keeperbygningen

• Planlagte nyanskaffelser

• Kontingentstigning kr. 200,- / 125,-

• Stigning i juniormedlemmer

• Ændring i sekretariat

• Eksterne leverandører i 
administration

Budget 2021 Real 2020 Real 2019

Medlemskontingenter og -indskud 4.882.300 4.938.388 4.886.134

Andre indtægter 996.340 1.066.268 767.196

Indtægter i alt 5.878.640 6.004.656 5.653.330

Banens drift -3.487.363 -3.209.415 -3.174.967

Golfpro -199.740 -242.693 17.907

Junior -115.100 -68.653 -58.590

Elite -82.050 -36.358 -64.462

Turneringer -11.000 -6.037 -6.046

Begyndere -38.000 -46.814 -26.613

Andet -42.000 -34.536 -23.922

Sekretariat -419.267 -843.390 -799.599

Salgsomk. -50.800 -63.812 -64.155

Lokaleomk. -386.820 -423.473 -563.323

Administration -594.900 -532.357 -496.129

Afskrivninger -397.447 -411.713 -340.207

Ekstraordinære indtægter 0 50.329 66.284

Finans, netto -53.000 -73.829 -113.211

Omkostninger i alt -5.877.487 -5.942.751 -5.647.033

Periodens resultat 1.153 61.905 6.297
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6. Budgetopfølgning 31/8 2021

Keypoints

• Medlemstal stiger

• Kontingentstigning kr. 200 / 125

– Endnu ikke gennemført

• Greenfee falder kraftigt

• Ekstraordinær vedligehold på 
maskiner

• Ekstraordinær 
reparation/nyanskaffelse på 
vandingsanlæg

• Vikarhjælp til sekretariat

Real Budget Real Budget

Medlemskontingenter og -indskud 22.863 17.975 3.776.839 3.666.681

Andre indtægter 44.245 77.100 851.802 849.190

Indtægter i alt 67.108 95.075 4.628.641 4.515.871

Banens drift -241.642 -342.331 -2.777.229 -2.684.505

Klubaktiviteter i alt -82.320 -78.230 -348.717 -387.780

Sekretariat i alt -47.846 -25.034 -332.601 -242.132

Salgsomk. -312 -4.300 -44.497 -49.200

Lokaleomk. -48.387 -30.360 -295.992 -267.380

Administration -94.847 -27.200 -437.762 -441.500

Afskrivninger -33.119 -33.119 -264.952 -264.952

Finans, netto -819 -2.000 -31.173 -31.500

Omkostninger i alt -549.291 -542.573 -4.532.923 -4.368.949

Periodens resultat -482.183 -447.498 95.719 146.922

Måned År til dato
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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:

Bestyrelsen foreslår:

Kategori Kontingent 2020 Kontingent  2021 Indskud

a. Seniormedlemmer o. 25 år 6.600 6.800 0

b. Flex hverdagsmedlemmer 4.975 5.100 0

c. Passive 800 800 0

Der er ingen forslag om ekstraordinære indskud
Forsøgsordning med ingen indskud foreslås at fortsætte i 2021
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Kontingentforhøjelse for 
2021

Opkrævning af kontingentforhøjelse

- 200,- kr. for fuldtidsmedlemmer 

- 125,- kr. for flex hverdagsmedlemmer

opkræves i oktober/november måned
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Dagsorden
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8. Valg af formand

• Finn Ulbæk Andersen er på valg. 

– Finn Ulbæk Andersen modtager genvalg

• Bestyrelsen anbefaler genvalg af Finn Ulbæk 
Andersen
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Dagsorden
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Følgende medlemmer er på valg for en 2 årig periode:

– Peter Falk – har tidligere i 2021 trukket sig

– Peder Sustmann – modtager genvalg

– Helge Michelsen – modtager genvalg

Bestyrelsen anbefaler genvalg af begge to

• Følgende medlem opstiller til valg for en 2 årig periode:

– John Riisgaard

Bestyrelsen anbefaler valg af John Riisgaard
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Dagsorden
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10. Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår nyvalg af 

Algade Revision 

Algade 5 ¹

4000 Roskilde

Revisor: Mick B. Andersen
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10. Valg af revisor
Begrundelse for bestyrelsen nyvalg: 

• Utilfredshed med vores eksisterende

• Alt for lang svartid

• Alt for besværlig kommunikation

• Hele tiden nye folk som skal sættes ind i sager 
og som stiller de samme spørgsmål mange 
gange

• Vi sparer tid og penge
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Dagsorden
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11. Eventuelt
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Er der nogen som har lyst til at indgå i klubbens nye 

Begynderudvalg?

Det gamle begynderudvalg er blevet til kaninudvalg og 
derfor har vi behov for et nyt begynderudvalg
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Er der nogen som har lyst til at indgå i klubbens nye 

Kontaktudvalg?

Skal sikre at vi har de rigtige kampagner kørende:

Nye medlemmer
Greenfee spillere
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Er der nogen som har lyst til at indgå i klubbens nye 

Vedligeholdelsesudvalg?

Have overblik over hvad frivillige skal udføre på vore 
arbejdsdage
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Tak for i aften
• Stor TAK til vores dirigent Kai Dinesen

• Stor TAK til afgåede bestyrelsesmedlem Peter Falk

• Stor TAK til Alice Siegmann

• Husk vintergolf:

– Starter i november

• Kom godt hjem ☺☺☺
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