
 

 

 

 

Kommentarer til GC Harekær Forecast 2020 
Forecast 2020 er baseret på driften for de første 10 måneder af 2020 samt forventet resultat no-

vember og december 2020. Resultatet for 2020 forventes nu at blive tDKK 117 imod et budgette-

ret overskud på tDKK 106.   

 

Trods en lidt svær start med Corona nedlukning endte medlemskontingenter tDKK 29 over budget 

da sæsonen endelig kom rigtig i gang med diverse restriktioner i april 2020. Greenfeeindtægter 

er tDKK 157 over budget hvilket givet kan tilskrives Corona nedlukningen som har holdt mange 

danskere hjemme i sommeren 2020. Sponsorindtægter er realiseret tDKK 57 over budget som 

følge af et godt arbejde af vores sponsorudvalg, men også som følge af bonusbetaling for 2 op-

rykninger hos eliten samt tilskud fra eliten til indkøb af en ruller til forbedring af kvaliteten af vo-

res greens. Trods corona lykkes det at gennemføre årets AM-AM med 112 deltagere i år med sid-

ste øjebliks opdækning i træningshallen for at kunne overholde gældende afstandskrav. Resulta-

tet af årets AM-AM blev et meget flot overskud på tDKK 43. Øvrige indtægter forventes tDKK 60 

over budget primært som følge af lejeindtægt på lejlighed en del af året fra Cafe Spoon samt er-

statning for ny pejleboring på hul 7 fra HOFOR. Det er dog aftalt med baneejeren Harekær A/S at 

disse indtægter i de kommende år primært skal anvendes til bygningsvedligeholdelse primært af 

stuehuset.   

 

Forpagtningsafgift m.v. er realiseret højere som følge af ekstra tDKK 30 til gratis træning og træ-

ning af mange prøvemedlemmer. Markedsføringsomkostninger er højere end budget som følge af 

udgifter til nye teestedmarkeringer samt øgede omkostninger til bl.a. frivilligematch, hvor klub-

ben ikke nåede at få en sådan afviklet i 2019. Lokaleudgifter er belastet af køb af en ny brugt ovn 

for tDKK 44 samt tDKK 31 til fliselægning i indkørsel/sti til Cafe 19 samt lynshelter på hul 9. Ad-

ministrationsomkostninger er belastet med tDKK 24 vedr. drift af klubbens hjemmeside. Det er 

lykkes at realisere personaleomkostninger under budget som følge af en stor indsats af klubbens 

mange frivillige. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af maskiner forventes godt tDKK 30 

over budget i 2020, da alderen på vores maskinpark medfører relativt store reparation- og vedli-

geholdelsesomkostninger. Derudover brød motoren sammen på vores 5 år gamle roughklipper i 

juli 2020. Da reparation viste sig særdeles dyr og tidskrævende endte det med at klubben købte 

en ny, som er finansieret via en 5-årig leasingaftale, hvilket påvirker regnskabet med netto tDKK 

79 i 2020.  

 

Regeringens diverse COVID-19 initiativer har midlertidigt forbedret klubbens likviditet ultimo 

2020 med tDKK 201 som følge af udskudt afregning af 3 måneders a-skat og momsbetalingen for 

1H2020, der nu først skal betales i løbet af 1H2021.    

 

Kommentarer til Budget 2021  

Medlemskontingenter for 2020 er beregnet på basis af uændrede takster og aktuelt medlemsantal 

pr. 25/10/2019 korrigeret for kendte medlemsstatusskift pr. 1/1/2020. Derudover er der budget-

teret med udmeldelser og indmeldelser på niveau med 2020. Den forventede fremgang i kontin-

gentindtægter ift. 2020 kan forklares ved en høj - og stigende andel af fuldtidsmedlemmer - samt 

en mindre medlemsfremgang.   
 

Den nye SIM Golf aktivitet forventes at bidrage med netto tDKK 70 i 2021 inkl. aftalt overskuds-

deling med SIM Golf og forventede ekstra sponsorindtægter. 

   

Der er i budgettet for 2020 afsat en budgetreserve på tDKK 165 ekstra til lønninger i forhold til 

2020. Til golfbanedrift er der afsat yderligere tDKK 50 til brug for yderligere indsats på bl.a. 

greens og teesteder i 2021. Herudover, er der afsat yderligere tDKK 20 (i alt tDKK 50) til baneud-

valgets arbejde, hvoraf en del forventes anvendt til at udbygge vandingsanlæg på teesteder. 

 

Der budgetteres med et positivt resultat på tDKK 147 for 2021 efter afskrivninger på anlægsakti-

ver med tDKK 76. Anlægsaktiverne er ultimo 2020 bogført til tDKK 207.  

  


