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10. Eventuelt 

 

Jesper Wraae-Bess bød velkommen til Generalforsamlingen. 

 

Ad1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog John Dybdal som dirigent. 

JD blev valgt og bekendtgjorde at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Ad. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Jesper Wraae-Bess fremlagde bestyrelsens beretning. 

 

”Golfåret 2017 var langt hen ad vejen en våd fornøjelse. 

På trods af det blev det også en sæson, hvor vi oplevede fremgang og var en af de klubber, som 

kunne holde åbent langt det meste af tiden. 

Ved hjælp af en ny funktion i GolfBox – Yield Management har vi fået indført variable priser hen 

over dagen, hvilket har givet flere spillere i ydertimerne. 

I marts måned overtog kassereren det samlede ansvar for bogholderi og regnskab. Samtidig 

overgik vi til et nyt og mere tidssvarende bogføringssystem – E-conomic. Jørgen er meget tilfreds 

med det skifte. 

 

Greenkeeper-staben 

Trods store udfordringer med at holde vand fra banen, kan vi se tilbage på en sæson, hvor Lasse og 

co. Sørgede for en bane, der stod rigtig flot og veltrimmet hen over hele sæsonen. 



Tak for indsatsen til jer alle. Hold fanen højt, vi sætter stor pris på jer og jeres arbejde, og glæder 

os til 2018. 

 

Tak til alle de frivillige, som har stillet op og hjulpet Lasse og greenkeeperteamet med at sikre, at 

banen tilfredsstiller både medlemmer og greenfee-spillere.  I har ydet en værdsat indsats til gavn 

for alle spillere på banen.  Tak for det. 

 

Medlemsstatus  

Vi har efterhånden fået rigtig godt styr på vores medlemskartotek i Golfbox, og vores 

kontingentudeståender har de seneste to år være minimale pr. ultimo. Dette har krævet hårdt 

arbejde fra sekretariatet og kassererens side, jf. i øvrigt senere under punkt 3, 

regnskabsfremlæggelse.  

Ifølge DGU officielle medlemsstatistik pr. 30/9 havde vi den 30/09/2017 574 aktive medlemmer 

imod 545 samme tid året før, svarende til en fremgang på 29 medlemmer. Hertil kommer 16 passive 

medlemmer imod 20 året før. Ikke et stort tal, men det går den rigtige vej. Det skal dog bemærkes, 

at ligesom Peter Edderkop bliver ramt af regnen falder vort medlemstal med alle årets udmeldinger 

pr. 1/1.  Således havde vi ultimo 2017 68 udmeldelser (dækkende hele kalenderåret), som bragte 

medlemstallet ned på 511 plus 11 passive medlemmer.  Aktuelt er vi ultimo februar 2018 533 aktive 

medlemmer plus 11 passive medlemmer. 

Glædeligt er det også, at vi ved sammenligning med DGU’s officielle medlemsstatistikker pr. 30/9 

kan se, at GC Harekær som en af det eneste klubber i vort område har haft fremgang i fuldt 

betalende medlemmer, og at vores andel med knap 76% af denne medlemskategori er meget høj i 

forhold til områdets øvrige klubber. Det er jo qua vore mange fritspilsklubber også sådan man får 

klart mest ud af et medlemskab af GC Harekær. 

 

Markedsføring  

Som lovet sidste år har vi haft følgende markedsføringstiltag 

• I juni måned kørte vi radiospots hos Køge Radio i 2 uger 

• Vi annoncerede i bladet Seniorliv i Køge og omegn, som kan afhentes på alle offentlige kontorer, i 

banker m.fl. Køge  

• Vi havde spots kørende i Rishøj- og Skensved hallen  

• Vi har annonceret i publikationen ’Ny i Køge’, som Køge Kommune sender til alle nye borgere 

samt borgere, der skifter bolig. 

Disse steder er det lykkedes os at blive den eneste golfklub, der fik adgang til annoncering. 

Derudover er vi gået i gang med de sociale medier, men må indrømme, at vi ikke er nået helt i mål 

endnu. 

 

Davies Golf 

Trænerstaben fortsætter uændret. 

Som det er fremgået af nogle af de nyhedsbreve, som har været udsendt i løbet af året, har 

omsætningen i Davies Golf ikke været tilfredsstillende. Dette har medført, at vi har aftalt et nyt 

koncept for 2018, som indebærer et meget begrænset sortiment. 

Vi har derfor valgt at indskrænke shoppens areal og i stedet etableret et dejligt loungeområde, som 

mange har haft glæde af hen over vinteren. 

Gratis træningen har været rigtig velbesøgt i år. Tak for den store tilslutning, som Davies Golf også 

sætter pris på. 

  



Greenfee spillere  

På trods af vejret har vi haft en pæn stigning i antallet af greenfeespillere. Ikke mindst juli måned, 

hvor vi igen i år havde ½ greenfee, havde vi en fremgang på 61,5 % med samlede indtægter på 

greenfee + buggy på knap DKK 113.000. 

Jørgen vil uddybe disse tal i sin gennemgang af økonomien.  

 

Fritspil og Selandia Golf: 

Vi har forlænget vores fritspils ordninger med Værebro, Brøndby, Ree, Sorø og Midtsjællands 

Golfklub i 2018. I 2017 havde vi 1868 besøgende fra disse klubber – en fremgang på 5%, og vi har 

selv lige så flittigt besøgt de andre klubber.  

Vi har ligeledes forlænget samarbejdet med Selandia Golf Sjælland, SGS, som omfatter 

Sydsjællands, Køge, Vallø, Ishøj, Falster & Greve Golfklubber.  Her havde vi besøg af mange 

spillere, der i alt spillede 1083 runder – svarende til en fremgang på 18 %. Der var 47 spillere fra 

Harekær, der benyttede SGS ordningen.   SGS ordningen gav en indtægt på DKK 98.644 i 2017 

imod 90.726 i 2016. Som følge af flere spillede runder faldt afregningsprisen pr. spillet runde fra 

DKK 93,61 i 2016 til DKK 84,98 i 2017. Så længe vi har plads på banen er dette en god 

supplerende indtægtskilde for klubben, som også sørger for et betydeligt ekstra forretningsgrundlag 

til Cafe Harekær. 

 

Klubmesterskaber Slagspil 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i august. Tillykke til  

• Herrer:  Anders Hansen  

• Damer:  Rikke Haurvig 

• Herre junior: Laurits Trolle Kolding Nielsen 

• Dame junior: Malene Clausen 

• Herre Mid-age: Jørgen Kunnerup 

• Herre Senior: John Dybdal 

• Herre Veteran: Mathieu Arevalo 

• Dame Veteran: Mona Nielsen 

 

Klubmesterskaber Hulspil 

Klubmesterskaberne i hulspil blev spillet i september. Tillykke til   

• Herrer:  Erik Sommer 

• Damer:  Rikke Haurvig 

 

Klubber i klubben 

Juniorer 

I forsøg på at tiltrække flere juniorspillere har vi – som meddelt via nyhedsbrev – planlagt 

bedsteforældredag de næste 3 lørdage. Vi startede i går med 6 deltagere.  

Jeg vil igen i år gøre opmærksom på, at de første 5 gange juniortræning er ”gratis”.  Og vores 

samarbejde med andre klubber fortsætter 2018 med henblik på at styrke juniorafdelingen.  

 

Eliten  

Dameeliten fik endnu et år med god erfaring og udvikling og hentede 3 sejre ud af 6 mulige i 

Danmarksturneringen. 

2017 blev et stort succes år for Herreeliten, der med oprykning for begge hold nu er at finde i 3. 

division og 4. division. Den positive udvikling på Elitesiden har også tilført flere nye spillere med 

førsteholdspotentiale, blandt andet så kommer Daniel Petersen tilbage til Harekær og er der 



skrevet kontrakt med Keen Bernberg, der ud over at skulle spille Ecco tour på fuld tid også tørner 

ud for Harekær i Danmarksturneringen, og da der ikke har været afgang, betyder det at 

ambitionerne er oprykning til 2. division. Herudover har tilgangen også betydet at vi igen har 

oprettet 3. holdet, der på ny tørner ud i kvalifikationsrækken. 

Herudover deltog flere af Elitespillerne i Herreklubben henover sommeren, og jeg skal på 

elitespillernes vegn undskylde den høviske indhøvling af præmier. 

 

Seniorerne 

Seniorerne spiller 24/7 365 dage i sne, regn, sol og sommer - der er bare fuld opbakning - flot 

arbejde. Gid øvrige klubber i klubben havde samme opbakning.  

Seniorerne har i løbet af sæsonen afholdt match med Brøndby, hvor man har spillet hos hinanden.   

 

Ramlerne  

Ramlernes medlemsskare ligger nogenlunde fast på godt 120, hvor ca. halvdelen møder op hver 

tirsdag i sæsonen. 

 

Bunnierne 

Pink Cup 

Damerne har plads til flere medlemmer.  Der spilles hver onsdag.   

Åben Damedag er blevet en fast succes. Med stor støtte fra frivillige og sponsorer er det blevet en 

dag, som man taler om i mange andre klubber – ikke mindst det meget velassorterede præmiebord.   

Et eksempel til efterfølgelse.  

Pink Cup blev igen i 2017 en succes for vores damer. Indsamlingen til det gode formål ’Støt 

brysterne’ – som store dele af klubben flittigt har bakket op om, gav en samlet beløb på mere end 

kr. 110.000.  

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Pink Cup landsfinalen i år, bliver spillet i Harekær. Så mon 

ikke Pink Cup udvalget her for behov for frivillige.  

 

Begyndere 

Vi er blevet rigtig gode til at tage imod begyndere, idet der hver mandag spilles på en af 

begynderudvalget ’udviklet’ bane. Efterfølgende er der hygge med lidt vådt og tørt, så nye spillere 

ad den vej lærer alle golfens facetter at kende.  

En stor tak til Ulla og Carsten for jeres ihærdige indsats hver mandag.  

 

Restaurant 

Maiken & Lars har igen i 2017 sikret, at ingen behøvede at gå sultne eller tørstige fra Golf Club 

Harekær. Deres indsats har også været med til at sikre fremgangen i greenfee-spillere i 2017.  

 

Sponsorer 

En klub som Harekær kan bruge alle de midler vi kan skrabe sammen, og her bidrager vore 

sponsorer med et ikke ubetydeligt beløb. Stor tak til vore sponsorer for bidraget, og en stor tak til 

de frivillige der er med til at skaffe vore sponsorer. 

 

Alle de frivillige 

I sæson 2017 har mere end 70 medlemmer bidraget med forskellige opgaver omkring sekretariat, 

vedligehold af bygninger, haveanlæg, terrasse, bagrum og meget andet.  Tak for den kæmpe indsats 

I har ydet.  



En særlig tak til Per Wind og Palle for det store arbejde med at etablere vores lounge hen over 

vinterperioden.  

 

Økonomi 

2017 blev året, hvor vi fik vendt underskud til overskud. Og jeg er rigtig glad for, at Jørgen lidt 

senere vil præsentere et regnskab, hvor vi har en fremgang på kr. 623 tusind i forhold til sidste år, 

og et overskud på kr. 377 tusind.  

 

Slutkommentar 

I 2017 har vi alle bidraget til den gode klub, så vi kan prale af, at være Danmarks hyggeligste 

klubber.   

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne takke Harekær A/S, ved Naomi, samt Anne og Palle 

Flackeberg for et godt og konstruktivt samarbejde indtil nu. Vi ser frem til at det fortsætter 

fremover.” 

 

Der var enkelte spørgsmål til formandens beretning: 

 

Claus Mosumgaard (878): Er der begrænsning på fritspilsrunder for os i de andre klubber? Ree og 

Værebro tæller runder og ser helst at det er maks 5 runder. Men der er ingen regel som siger max 5 

runder. Spilles der mere end 5 runder på Ree eller Værebro kan det forventes at der rettes 

henvendelse til de pågældende spillere. 

 

Anne Marie Jensen (1879): Må der spilles SGS i weekender før kl. 13:00? Der må ikke spilles SGS 

mellem 8:00 og 13:00 i weekender. 

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab er lagt på hjemmesiden og udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 

Jørgen Kunnerup gennemgik regnskabet for 2017. 

 

”Markant sjovere at aflægge end 2016, med en resultatfremgang på godt DKK 623.000. Selvom der 

var lidt regnskabsteknik bag det meget dårlige 2016, (fakturaer udgiftsført på basis af fakturadato 

imod tidligere forfaldsdato) er der stadig tale om en markant fremgang, som vi kan være stolte af. 

 

Regnskabet har i 2017 medtaget ”driften” vedr. tre klubturneringer (Grethe Nielsen matchkasse), 

hvilket giver ekstra ca. 30.000 i omsætning vedr. åbnings- afslutnings- og andespilsturneringerne. 

AM-AM gav et overskud på godt DKK 27.000, mens den bagvedliggende omsætning var på 74.000 i 

deltagergebyrer. 

 

Markedsføringsomkostninger er gået op, men noget af det kan forklares ved, at alle omkostninger 

til møder, herunder Regionsgolf, klubmesterskaber, frivillige match og DGU Drenge tour er bogført  

her, mens de sidste år var bogført under diverse under administrationsomkostninger. 

 

Forsikringer via TRYG er i 2017 blevet væsentlig billigere pga. et samarbejde med DGU, hvor 

ansvarsforsikringen nu er en kollektiv aftale med DGU/TRYG, udbetaling af bonus samt generelt en 



god pris til GC Harekær på vore forsikringer. Vi har ikke haft behov for dækning i 2017, mens vi jo 

i 2016 havde to lyn skader på vores terminal. 

 

Telefonregningen er saneret hos TDC, hvilket har givet en betydelig besparelse. 

 

Abonnementer er i 2017 belastet af alt for store omkostninger til G4S alarm (Davies Golf butik), 

hvor der var 4 meget dyre fejludkald på en nat. I alt har alarmdækningen kostet godt DKK 18.000 i 

2017. Denne er opsagt i januar 2018 efter at vi er gået over til et meget beskedent varelager af 

bolde/handsker mv.  

 

Revision og regnskabsassistance har ikke medført omkostninger siden vi selv overtog dette arbejde 

1/4/2017. 

 

Tab på tilgodehavende er faldet til et acceptabelt niveau, og dækker over en enkelt, som er sendt til 

inkasso i 2017, og en gammel spøgelsespost, som dukkede op, da vi konverterede til vort nye 

bogføringssystem E-conomic. 

 

Aktuelt har vi tre til inkasso, hvoraf en bliver politifremstillet næste gang politiet evt. napper ham 

via en nummer-pladescanner. Derudover har vi udlæg i et enkelt hus til sikkerhed for en fordring 

overdraget til inkasso. Alle beløb til inkasso er fuldt afskrevet, og de kan derfor kun påvirke 

regnskabet positivt fremadrettet. Debitorer ultimo 2017 er månedsbetalere og en enkelt svensk 

kunde, hvor vi var lidt sene til at fakturere. Alle beløb er modtaget primo januar 2018. 

 

På banen er der brugt DKK 40.000 mindre på topdressing og lidt mere på sand til bunkers. Lasse 

og Co. har stort set ikke haft tid til andet end at klippe græs i 2017, hvor det jo regnede hele tiden 

og dermed gav græsset gode vilkår til vækst. 

 

Splitmoms er i 2017 8% – tæt på 9%, som have givet endnu mere moms retur, imod 7% i 2016. Vi 

betaler i øvrigt moms to gange om året nu efter krav fra Skat 1/3 og 1/9 imod tidligere kun 1/3. 

Dette koster lidt på likviditeten. 

 

Debitorer er vist med de pr. 18/12/2017 opkrævede kontingenter og skabsleje. Og undskyld til dem, 

hvor vore registreringer ikke var korrekte og vore opkrævninger dermed forkerte. Disse fejl skulle 

nu alle være rettet. 

 

Skyldig forpagtning og deponering af depositum til Harekær A/S var ultimo 2017 NUL, hvilket er 

meget glædeligt både for os og for vores baneejer. Betydelige mindre forudbetalt kontingent fra nye 

medlemmer og færre som betalte inden nytår. Til gengæld var betalingerne frem til den 15. januar 

2018 store, hvilket gjorde, at vi likviditetsmæssigt kunne klare os igennem frem til den 15. januar 

2018, hvor kontingentindbetalingerne via PBS kom ind. Det maksimale træk på vores kassekredit 

var i perioden DKK 230.000 selvom vi har nogle store betalinger primo januar af bl.a. el og 

leasing. A-skat forfalder først den 17/1 (en uge senere end normalt), hvilket også var medvirkende 

til, at vi havde likviditet til at betale alle regninger til tiden.” 

 

Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet: 

Kjeld Mårtensson (2036): Drift og depositum hvad er det? En aftale der er indgået med A/S. 

Klubben skal indbetale min. 50.000,- p.a. til A/S indtil 1,5 års leje er sat ind som depositum. 

 



Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Ingen forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

 

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: (Kontingenter er uændret i forhold til sidste år).  

 

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,- 

Passive kr. 700,- 

Ny kategori til kr. 750,- for DGU kort er tilføjet 

 

Der var et enkelt spørgsmål til kontingent fastsættelsen: 

 

Annalise Hansen (746): Medlemskontingent for passive mangler på listen, er dette en fejl? Ja det er 

en fejl. Passive medlemmer koster 700,- pr. år. 

 

 

Ad. 6 Fremlæggelse af budget til godkendelse 

 

Jørgen Kunnerup fremlagde budget og kunne konstatere at vi var samme antal medlemmer som 

sidste år på nuværende tidspunkt. 

 

”Det pr. 31/10/2017 fremsendte budget er stadig bestyrelsens bedste bud på et realistisk budget for 

2018 når vi ser på udviklingen frem til 28/2/2018. 

 

Af 500 opkrævninger mangler vi indbetaling af kontingent for 2018 fra 12 medlemmer, som primo 

næste uge vil få rykker 3. Vi sendte rykker 2 med et rykkergebyr på DKK 100 til 21 medlemmer. 

 

Vi mangler stadig ca. DKK 35.000 i sikre sponsorindtægter for at nå budgettet. 

 

Størst usikkerhed knytter der sig til greenfee indtægter, men vi forventer også i 2018, at SGS vil 

bidrage pænt her, ligesom det er rygtedes, at vi har en god og velholdt bane - og en god restaurant. 

 

Udgifter indeholder som nævnt ved fremsendelsen i oktober en ekstra mand i 6 måneder, som skal 

hjælpe med at holde græsset i ave, og i øvrigt give tid til nogle af de aktiviteter som blev forsømt 

lidt i 2017, herunder vertikal-skæring og luftning af greens. To af vore leasingkontrakter udløber i 

2018, hvilket koster lidt ekstra til frikøbet, men herefter sparer den løbende leasingydelse. I 2019 vil 



vores månedlige leasingydelser således falde med godt DKK 5.900/måned til godt DKK 

6.000/måned.” 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

Ad. 7 Valg af formand – for 2 år på ulige årstal 

Formanden er ikke på valg i år. 

 

Ad. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsesmedlemmerne Svend Clausen og Tina Skou Larsen er på valg. Begge er villige til 

genvalg. Bestyrelsen anbefaler valg til begge. 

 

Begge blev genvalgt. 

 

Suppleant Monika Jensen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen anbefaler valg af Monika. 

 

Monika blev genvalgt. 

 

Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen anbefaler valg af Ragnhild Kofod. 

Ragnhild blev valgt. 

 

Bestyrelsen anbefaler valg af Carsten Hansen som revisorsuppleant. 

Carsten Hansen blev valgt. 

 

 

Ad. 10 Eventuelt 

 

Claus Mosumgaard (878): Bliver hjemmeside lagt om så man ikke skal være på Facebook for at se 

banestatus? Forslaget blev noteret, men den nuværende løsning giver Greenkeeperstaben mulighed 

for en løbende og enkel opdatering, hvilket ikke er så nemt, hvis man skal have det på hjemmesiden. 

 

Kjeld Mårtensson (2036): Fritspils ordning med Midtsjælland giver hverdagsmedlemmer ret til at 

spille, gælder dette også i Sorø?  

Aase Jensen (676): Sorø har ingen hverdagsmedlemmer og ser derfor igennem fingre med at vi 

spiller på Sorø. 

 

Jens Fiskbæk (1123): Har man lært af tidligere fejltagelse for at få nye medlemmer på Golfens Dag? 

Alle er velkomne til at tage stafetten, men tidligere år har ikke givet flere medlemmer. Ulla og 

Carsten tager hånd om årets Golfens Dag. 

 

Finn Petersen (1704): Vil der være klubtrøjer for CG Harekær i år? Ja, klub trøjer kan købes for 

425,- i sekretariat/shop. 

 

Årets Golfer 2018: Klubbens medlemmer bør indstille året golfer. I år har bestyrelsen modtaget 

følgende indstilling: 

”Lene og jeg indstiller hermed Tina S. Larsen til årets golfer. Da jeg var med i bestyrelsen, blev det 

besluttet at årets golfer kun kunne være en ulønnet golfer, som gjorde en fantastisk indsats for 






