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Generalforsamling 2017 
Den 14. marts var lidt over 100 medlemmer 
samlet i Klædefabrikkens hyggelige lokaler til 
den ordinære generalforsamling. Forsamlin-
gen bakkede op om bestyrelsens indstilling af 
Holger Dock som dirigent og han styrede 
slagets gang effektivt. 
 
For at tiltrække nye, og sikre fastholdelse af de 
yngre medlemmer i Kokkedal Golfklub, stillede 
bestyrelsen forslag om en ændring af med-
lemskategorierne. ”Ynglinge” blev erstattet af 
”Ungsenior 19 til 29 år” og ingen indskuds- 
betaling indtil det fyldte 30 år blev vedtaget.   
 
På valg til bestyrelsen var Preben Stokkendal, 
Lars Gundorph og Mikael Sternberg og alle 
tre blev genvalgt med klapsalver. 
 
På førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen konstituerede bestyrel-
sen sig som følger: 
 
Lars Gundorph, Formand (på valg 2019) 
Lars Güldner, næstformand (på valg 2018) 
Mikael Sternberg, hon. kasserer (på valg 2019) 
Preben Stokkendal, hon. sekr. (på valg 2019) 
Henrik Thouber, medlem (på valg 2018) 
Erik Weber Olesen, medlem (på valg 2018) 
Annette Larsen, medlem (på valg 2018) 
 
Lejeaftale kom på plads 
I en længere årrække har bestyrelsen forhand-
let med Hørsholm Kommune om en afklaring 
på vores lejeaftale, der som de fleste bekendt 
udløber i 2027. I starten af 2017 fik vi endeligt 

aftalt en 20 års forlængelse, således at vi kan 
dyrke vores herlige sport på uændrede vilkår 
indtil udgangen af 2047. 
 
Det giver os helt nye og spændende mulighe-
der for at udvikle vores smukke bane, klubhus 
og øvrige faciliteter, og samtidig sikre os en 
nødvendig og fornuftig afskrivningsperiode på 
nye investeringer fremover. 
 
2017 regnede næsten væk 
”Det er noget skidt vejr I har arrangeret” var 
nok én af de mest hørte bemærkninger fra 
medlemmer og gæster i 2017. Regn, regn og så 
lidt mere regn betød at banen i perioder var 
enten helt lukket eller svært fremkommelig på 
flere huller.  

Gæsterne blev af åbenlyse årsager hjemme og 
det kunne mærkes på vores greenfee indtæg-
ter, som i 2017 var budgetteret noget højere 
end tidligere år med baggrund i flere års 
succes på det område. 
 
Der er ikke udsigt til at regnmængden bliver 
mindre fremover, så derfor har bestyrelsen sat 
dræning øverst på ønskelisten. De gamle 
markdræn er efter mange år i jorden enten 
ødelagt eller delvist faldet sammen, så de vil 
blive udskiftet allerede i foråret 2018. Andre 
eventuelle udvidelser af dræningen vil natur-
ligvis blive foretaget med respekt for naturen. 

” Bedre dræning står øverst 

på ønskelisten i 2018 ” 
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Kan vi ikke gøre det lidt bedre? 
I de seneste par år har bestyrelsen ikke været 
helt tilfredse med bl.a. banens generelle stand 
og vedligeholdelse. Og sammenholdt med fal-
dende tilfredshed hos medlemmer og gæster i 
de årlige spørgeskemaundersøgelser, iværk-
satte vi en række nødvendige tiltag for at 
vende udviklingen.  
 
Bestyrelsen vurderede og sammenlignede 
klubbens nuværende bemanding, de samlede 
faglige kompetencer og budgetter op mod de 
af vores naboklubber med samme arealstør-
relser og antal medlemmer. Og senest invite-
rede vi DGU’s banekonsulenter ud for at give 
deres vurdering. 

Konklusionen var kort at vi lå helt på niveau 
med andre i forhold til det afsatte budget på 
banen, men at der var en del områder hvor 
kvaliteten af arbejdet burde løftes. 
 
Det førte til beslutningen om at ryste posen i 
greenkeeperstaben, se på de forskellige fag-
lige kvalifikationer og dermed sætte et nyt 
stærkt team.  Vi ønskede en chefgreenkeeper 
som havde erfaring med at upgrade en bane 
og derfor ansatte vi Anders Linnet som ny 
Course manager. Anders har tidligere gjort det 
fremragende og skabt flotte resultater i både 
Ledreborg og Royal Golf. Med fra Royal Golf 
følger også Peter S. Wæde. 
 
Bestyrelsen er glade for at vi kan forsætte 
samarbejdet med Peter Fals og de øvrige vel-
kendte medarbejdere i greenkeepergården. Vi 
kan allerede nu mærke at der er kommet frisk 
energi, gå-på-mod og lyst til at gøre det lidt 
bedre igen. 
 
For godt til at være sandt  
I slutningen af 2016 besluttede bestyrelsen at 
flytte bogholderiet ”ud i byen” og fra starten 
af 2017 overtog et eksternt firma arbejdet. 
 
Med gode anbefalinger fra andre klubber, der 
havde taget springet tidligere, så det hele rig-
tigt godt ud på papiret. Men desværre holdt 

løfterne og de gode intentioner ikke helt mål 
med vores forventninger. 
 
Efter flere advarsler og løfter om forbedringer, 
der dog ikke hjalp noget, valgte bestyrelsen 
derfor at trække bogholderifunktionen tilbage 
efter sommerferien. Og da klubbens mange-
årige golfmanager ”smed håndklædet i rin-

gen” i september på grund af flere års massivt 
arbejdspres, besluttede bestyrelsen at tilføre 
ekstra timer og friske kræfter til vores Med-
lemsService. 
 
Heldigvis lykkedes det at finde en god løsning 
med to nye medarbejdere fra starten af 2018, 
samt med Ken tilbage ved roret som klubbens 
golfmanager. Velkommen til Sabrina Colberg 
og Anne Vindahl.  
 
Fra starten af marts siger vi til gengæld farvel 
til Elsebeth Bach Larsen, der har set efter både 
administration og pengekasse, vores medlem-
mers mange almindelige og ualmindelige 
behov for assistance og samtidig været den 
smilende og opmærksomme ”mor” for os alle 
sammen. 
 
En stor tak for din indsats gennem mange år.  
  
Nye krydderier i restauranten 
Efter tre år med Mads og Magnus bag 
gryderne og baren, måtte bestyrelsen i foråret 
ud på markedet og begynde at lede efter en ny 
restauratør. 
 
Mads og Magnus nød at være i klubben og vi 
nød deres gode humør og spændende mad. 
Men de mange timer sled for hårdt på familie-
livet, så derfor valgte de at trække sig efter 
kontraktens udløb i slutningen af 2017.  
 
Vi fik mange gode ansøgninger men allerede 
fra starten var der én der skinnende lidt mere 
igennem. Fra 1. november overtog Johnny 
Blixenkrone forpagtningen af restauranten og 
vi glæder os til samarbejdet. Johnny er med-
lem og et velkendt ansigt i klubben i forvejen 

” Kokkedal Golfklub skal 

være kendt for høj kvalitet 

og hyggelig atmosfære ” 

 

” Vores mål er at give dig den 

bedste oplevelse som medlem 

eller gæst ”… vi ses i MedlemsService 
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og han får god støtte af hans ”wingman” 
Bo Lindhard, der i forvejen driver flere restau-
ranter i kommunen. 
 
Tak til Mads og Magnus for jeres engageret 
indsats gennem de sidste tre år og held og 
lykke fremover. 
 
Tre skarpe i Proshoppen 
Med Nigel, Michael og Nils har Kokkedal Golf-
klub et stærkt trænerteam. I 2017 myldrede 
det med nye medlemmer og golfkursister alt 
imens de også skulle passe puslinge-, junior- og 
elitetræningen. 
 
Vi glæder os allerede til samarbejdet i 2018, 
hvor der som altid er store forventninger til 
spændende træning og naturligvis topplace-
ringer for vores spillere. 
 
Vi elsker vores frivillige hjælpere  
Om vi råber på hjælp til ukrudt, maleropgaver, 
træfældning, udvalgsarbejder, turneringsle-
dere og meget andet, så kan vi altid regne med 
masser af frivillige hjælpere. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle udvalgsfor-
mænd – og kvinder og de mange frivillige, der 
yder en enestående indsats for klubben. 
 
I kan roligt regne med at vi får brug for jeres 
hjælp igen i 2018.  
 
Hjælp os med at blive endnu bedre 
”Golfspilleren i Centrum” er et værdifuldt 
arbejdsredskab for både bestyrelsen, vores 
ansatte og samarbejdspartnere i restaurant og 
Proshop. Hvert år har alle medlemmer mulig-
hed for at påvirke udviklingen af Kokkedal 
Golfklub. Så husk at besvare spørgeskemaet, 
som du modtager enten i april, juni eller sep-
tember. 
 
Årets gang i klubben 
Kokkedal Golfklub har fået et opdateret og 
spændende website, der gennem året er ble-
vet opdateret med nyheder og resultater fra 
de mange klub- og officielle turneringer. Og 
suppleret med sociale medier som Facebook, 

og Instagram samt ugentlige nyhedsmails er 
det nemt at holde sig godt orienteret.  
 
For en orientering om årets gang i klubben og 
de mange flotte resultater, henviser vi til års-
beretninger fra klubbens udvalg, som forven-
tes at komme på vores website i løbet af for-
året. 
 
Spændende fremtid 
Nu er forlængelsen af lejeaftalen på plads og 
bestyrelsen har trimmet organisationen. Der 
er lagt en 3-4 årig plan for at sikre at kvaliteten 
på hele anlægget løftes, og at der bliver mulig-
hed for at holde banen åben i næsten alt slags 
vejr.   
 
Vi arbejder med planer for en udbygning og 
renovering af vores klubhus. Og vi er i fortsat 
dialog med Hørsholm Kommune om vores for-
slag til en helhedsplan for Kokkedal jordene.   
 
Klubbens økonomi er under ombygning efter 
den forbedrede mulighed for længere afskriv-
ninger og vi arbejder på en fuld digitalisering af 
vores økonomi- og bogholderisystemer, så 
bestyrelsen og ledelsen kan træffe de rigtige 
beslutninger i løbet af sæsonen. Målet er at 
have et fuldt økonomisk overblik fra dag til dag 
året rundt. 
 
Vi glæder os til at åbne vores drivingrange i for-
året med flere ”target points” at træne efter 
og naturligvis de otte overdækkede udslags-
måtter. Hurtigere og nemmere boldopsamling 
samt en ny boldgrav er klar for at lette arbejdet 
for Proshoppen. 
 
Added value til dit medlemskab 
Top Nordic Golf med 56 runder gratis green-
fee, lån af trailer, rabat på golfrejser og i detail-
butikker og flere venskabsklubber er blot 
nogle af de medlemsfordele, som giver added 
value til dit medlemskab i Kokkedal Golfklub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” Verdens bedste frivillige 

spiller golf i Kokkedal. Basta! ” 
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” Flotte resultater til Kokkedal 

Golfklub i alle aldersgrupper ” 
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Medlemsstatus 
Pr. ultimo 2017 så tallene således ud: 
Seniorer:  890 
Hverdagsmedlemmer:  70 
Par 3: 10  
Ungsenior:  63 
Long distance:  34   
Juniorer:  84 
Firma:  0 
Aktive:   1151   
Passive:  136 
 
Vi glæder os til at byde velkommen til nye med-
lemmer fra 2018. Tag godt imod dem. 
 
Klubbens økonomi 
Efter at ventelisterne er forsvundet har besty-
relsen de seneste 6 år baseret klubbens bud-
get på de faktiske medlemstal primo året. I 
2017 fik vi igen en positiv medlemstilgang hen 
over foråret og øgede hermed kontingent- og 
indskudsindtægter en del.  
 
Til gengæld betød det meget dårlige vejr, at vi 
mistede en hel del af vores forventede green-
fee indtægter. 
 
Resultatet for 2017 blev, med de ændrede 
afskrivningsmuligheder ved forlængelse af 
lejekontrakten på 20 år til udgangen af 2047, 
et overskud på 569 t.kr., mod et budgetteret 
overskud på 75 t.kr. Bestyrelsen ønsker at hen-
sætte 480 t.kr. over 2018 og 2019 til nødven-
dige baneforbedringer, der stort set svarer til 
lempelsen i forbindelse med den længere 
afskrivningsprofil. 
 
Set i lyset af udfordringerne i 2017 er bestyrel-
sen tilfreds med resultatet.   
 
På generalforsamlingen vil klubbens kasserer 
give en overordnet redegørelse for 2017 og et 
indblik i formålet med hensættelse af en del af 
overskuddet til driften i 2018 og 2019. 
 
Et sammendrag af det reviderede regnskab for 
2017 vil blive offentliggjort på klubbens hjem-
meside senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 
Opbakning fra vores sponsorer 
I 2017 har vi mødt stor velvilje fra sponsorer til 
at støtte Kokkedal Golfklub. Vi arbejder på at 

skabe flere spændende muligheder for at 
indgå i et partnersamarbejde med nye virk-
somheder og lokale detailforretninger. Tusind 
tak til jer alle – det betyder rigtigt meget for 
klubben og vores mange medlemmer. 
 
Som nævnt tidligere har MedlemsService fra 
2018 fået tilført flere ressourcer til at arbejde 
med bl.a. medlemsudvikling, nye tilbud på 
golfkurser og vi styrker også indsatsen med 
skaffe spændende golfarrangementer til klub-
ben, som passer ind i vores årskalender.  
 
Ny struktur i bestyrelsen  
Der er også lagt op til forandringer og en ny 
dynamisk sammensætning af bestyrelsen. 
 
Efter en årrække med forhandlinger om leje-
kontrakten, ”projekt træer”, styrkelse af 
greenkeeperstaben og MedlemsService samt 
andre krævende opgaver, vil bestyrelsen 
gerne ”trimme sig selv” og fra 2018 bestå af 
5 medlemmer. 
 
En omfordeling af udvalgsposter vil betyde en 
bedre sammenhæng mellem udvikling, drift 
og økonomi. Ansvaret for banedriften fordeles 
ud på flere bestyrelsesmedlemmer, klub-
berne-i-klubben får en direkte kontakt til 
bestyrelsen og der fokuseres fortsat for at til-
trække og fastholde de yngre medlemmer 
bl.a. med en reduktion af juniorkontingentet. 
  
På den baggrund stiller bestyrelsen på årets 
generalforsamling et ændringsforslag til ved-
tægterne. 
 
Der er fortsat både udfordringer og spæn-
dende opgaver med at sikre en høj kvalitet på 
alt hvad vi arbejder på i Kokkedal Golfklub.  
 
Vi skal fortsat udvikle os for at tiltrække nye 
medlemmer i alle aldersgrupper, og vi skal 
skabe muligheder for, at vi kan fastholde vores 
nuværende medlemmer så længe som muligt 
uanset alder. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lars Gundorph 
Formand 
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OPLYSNINGER OM KLUBBEN 
 
 
Klubben Kokkedal Golfklub 
 Kokkedal Allé 9 
 2970 Hørsholm 
 
 Telefon:  45 76 99 59  
 Telefax:  45 76 99 03 
 Hjemmeside: www.kokkedalgolf.dk 
 E-mail:  kg@kokkedalgolf.dk 
  
 CVR-nr.: 46 51 98 17 
 Hjemsted:  Hørsholm 
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december  
  
 
Golfmanager Ken Lauritsen 
  
 
Bestyrelse Lars Gundorph, formand 
 Lars Güldner, næstformand 
 Preben Stokkendal, honorær sekretær 
 Mikael Sternberg, honorær kasserer 
 Henrik Thouber, bestyrelsesmedlem    
 Erik Weber Olesen, bestyrelsesmedlem   
 Annette Larsen, bestyrelsesmedlem   
  
Revision KRESTON CM 
 Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
 Usserød Kongevej 157 
 2970 Hørsholm 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Kokkedal Golfklub. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-
virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende un-
der hensyntagen til klubbens aktiviteter. 
 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver, fi-
nansielle stilling og pengestrømme samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at bestyrelsens 
beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 

Hørsholm, den 8. februar 2018 
 

 
Bestyrelsen: 
 
 

     

 Lars Gundorph  Lars Güldner  
 Formand  Næstformand   

 
 
 

     

 Preben Stokkendal 
Honorær sekretær 

 Mikael Sternberg 
Honorær kasserer 

 

 

 
 
 

     

 Erik Weber Olesen  Henrik Thouber  
 
 
 

   

 Annette Larsen  
 
 
 
 
 
 
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling,  
Den                 2018 
 
 

  

 Dirigent 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

 
Til medlemmerne i Kokkedal Golfklub 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Kokkedal Golfklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de ændringer og tilpasninger, 
som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til klubbens aktiviteter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af klubben i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med klubbens sædvanlige praksis det af bestyrelsen god-
kendte resultatbudget for 2017 og 2018. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til re-
sultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere klub-
ben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover: 
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladel-
ser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af klubbens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om klubbens evne til at fort-
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
klubben ikke længere kan fortsætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 

Hørsholm, den 8. februar 2018 
 

KRESTON CM 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

CVR-nr. 39 46 31 13 
 
 

Michel Hansen 
statsautoriseret revisor 

mne 31406 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2017 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hen-
sigtsmæssige og passende under hensyntagen til klubbens aktiviteter. 
 
Anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:  
 
Materielle anlægsaktiver, herunder banen, klubhus, Greenkeeperhus og maskinhus har tidligere 
været afskrevet efter den forventede brugstid og har været beregnet ud fra indgået brugs- og leje-
aftale med Hørsholm Kommune om brug af arealer som klubben anvender til golfbane. Den tidli-
gere kontakt udløb den 1. januar 2028.  
 
Der er af klubben i år 2017 indgået en ny tidsbegrænset aftale med Hørsholm Kommune som udlø-
ber den 1. januar 2047.  
 
På denne baggrund har klubben valgt at ændre afskrivningsperioden for banen og bygninger såle-
des at disse aktiver er restafskrevet ved kontraktens udløb ultimo regnskabsåret 2046.  
 
Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.  
 
Generelt om indregning og måling 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balance-dagen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Indtægter 
 
Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter: 
Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de 
indgår, idet dog forudbetalinger passiveres. 
 
Bagskabe: 
Indtægt vedrørende bagskabe er opgjort netto, idet der er foretaget modregning af diverse drifts-
omkostninger samt afskrivninger på disse. 
 
Company Day, Ecco Tour og Top Nordic:  
Indtægt er opgjort netto, idet der er modregnet afholdte omkostninger i forbindelse med arrange-
menterne. 
 
Omkostninger 
 
I posterne vedrørende banens drift, klubhusets drift samt administration er indeholdt afskrivninger 
vedrørende disse aktiviteter. 
 
Finansielle poster 
 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger herunder prioritets-
renter samt urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld. 
 
 
Resultatdisponering  
 
Bestyrelsen har valgt, at foreslå et beløb stort kr. 480.000 henlagt til nødvendige baneforbedringer i 
de kommende år.  
  
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
 
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-
der: 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS – FORTSAT 
 
 
Klubbens anlæg:       
Banen  rest 29 år     
Klubhus  rest 29 år     
Klubhus, særlige installationer  6 år     
Maskiner  6 år     
Greenkeeperhus  rest 29 år     
Maskinhus/stakladen  rest 29 år     
Bagskab/bagrum  10 år     
Vej/P-anlæg  6 år     
Vandboring  10 år     
       
Inventar:       
Banen, klubhus, køkken og restauration       1-6 år     
Administration, automobil  5 år     
               

Aktiver med en kostpris på under 25.000 pr. enhed eller en brugstid på under 3 år indregnes som 
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
 
 
Tilgodehavender 
 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterføl-
gende regnskabsår. 
 
Gældsforpligtelser 
 
Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
 
Prioritetsgæld, der forfalder indenfor 1 år fra balancedagen, er afsat i balancen under kortfristede 
forpligtelser. 
 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
 
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efter-
følgende år. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017 
 
Urevideret        Urevideret   

budget       budget   

1.000 kr.       1.000 kr.   

2018   Note  2017  2017  2016 

  Indtægter        
          
  Kontingenter m.v.:        

8.255  Indgåede kontingenter  .................    8.119.756  7.881  7.887.695 
373  Medlemsindskud  ..........................    598.887  422  402.325 

(175)  DGU kontingenter  ........................    (172.641)  (175)  (169.790) 

          
8.453  Kontingenter m.v. - netto  ..............    8.546.002  8.128  8.120.230 

          
  Andre indtægter:        

1.100  Greenfee ......................................    990.112  1.300  1.221.380 
329  Bagskabe  .....................................    315.259  323  306.315 
250  Sponsorer  ....................................    173.572  286  192.805 
35  Company Day  ..............................    13.634  35  38.548 
0  Top Nordic  ...................................    (30.252)  0  0 
0  Ecco Tour  ...................................0   31.061  30  28.544 

50  Forpagtningsafgift, restauration  ...    70.000  70  60.000 
36  Andre indtægter  ...........................    147.403  70  48.250 
55  Offentlige tilskud  ..........................    56.988  55  50.187 

          
1.855  Andre indtægter i alt  ....................    1.767.777  2.169  1.946.029 

          
10.308  Indtægter i alt  .............................    10.313.779  10.297  10.066.259 

          
  Omkostninger        
          

5.494  Banens drift ..................................  1  (5.276.470)  (5.481)  (5.332.862) 
1.083  Klubhusets drift  ............................    (1.121.113)  (1.261)  (1.305.196) 

40  Halfway-house  .............................    (37.467)  (40)  (35.492) 
1.997  Administration  ..............................    (1.797.133)  (1.805)  (1.799.177) 
1.480  Medlemsaktiviteter m.v.  ...............  2  (1.342.234)  (1.451)  (1.410.913) 

          
10.094  Omkostninger i alt  .....................    (9.574.417)  (10.038)  (9.883.640) 

          
  DRIFTSRESULTAT FØR        

214  FINANSIELLE POSTER  ..............    739.362  259  182.619 
          

0  Finansielle indtægter ....................    223  0  1.744 
(185)  Finansielle omkostninger  .............    (170.519)  (184)  (180.864) 

          
29  ÅRETS RESULTAT  ....................    569.066  75  3.499 

          
  Resultatdisponering:        
  Hensættelse til baneforbedringer        

0  de kommende år  ..........................    480.000  0  0 
29  Overført til egenkapital  .................    89.066  75  3.499 

          
29  I ALT  ...........................................    569.066  75  3.499 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 
 
 
 Note  31/12 2017  31/12 2016 

AKTIVER      
      
Anlægsaktiver      
      
Materielle anlægsaktiver      
      
Klubbens anlæg:      
Banen  .......................................................................    2.124.880  2.192.479 
Klubhus  .....................................................................    2.682.227  2.774.718 
Særlige installationer  ................................................    0  0 
Maskiner  ...................................................................    1.682.065  1.298.499 
Greenkeeperhus  .......................................................    2.837.218  2.935.053 
Maskinhus/stakladen  ................................................    348.221  360.229 
Bagskabe/bagrum  .....................................................    50.577  59.336 
Vejasfaltering/P-anlæg  ..............................................    0  0 
Vandboring  ...............................................................    198.052  228.699 

      
Klubbens anlæg i alt  .................................................  3  9.923.240  9.849.013 

      
Inventar:      
Banen  .......................................................................    80.165  151.165 
Klubhus  .....................................................................    0  0 
Køkken  .....................................................................    90.351  88.901 
Restauration  .............................................................    313.706  364.827 
Administration  ...........................................................    32.604  59.203 
Automobil  ..................................................................    83.536  114.862 

      
Inventar i alt  ..............................................................  4  600.362  778.958 

      
Materielle anlægsaktiver i alt  .................................    10.523.602  10.627.971 

      
Anlægsaktiver i alt  ..................................................    10.523.602  10.627.971 

      
Omsætningsaktiver      
      
Tilgodehavender:       
Tilgodehavende moms  ..............................................    12.299  36.030 
Andre tilgodehavender  ..............................................    210.958  217.338 
Periodeafgrænsningsposter  ......................................    60.794  200.527 

      
Tilgodehavender i alt  .................................................    284.051  453.895 

      
Likvide beholdninger  .................................................    884.132  611.406 

      
Omsætningsaktiver i alt  .........................................    1.168.183  1.065.301 

      
AKTIVER I ALT  ........................................................    11.691.785  11.693.272 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 
 
 
 Note  31/12 2017  31/12 2016 

      
PASSIVER      
      
Egenkapital      
      
Saldo 1. januar  ........................................................    6.714.087  6.710.588 
Årets resultat  ...........................................................    89.066  3.499 

      
Egenkapital i alt  .....................................................    6.803.153  6.714.087 

      
Henlæggelser       
      
Henlagt til baneforbedringer  ....................................    480.000  0 
Anvendt i år 2017  ....................................................    0  0 

      
Henlæggelser i alt  .................................................    480.000  0 

      
Gældsforpligtelser      
      
Langfristede gældsforpligtelser:      
Langfristet del af prioritetsgæld  ...............................  5  3.291.120  3.748.368 

      
Langfristede gældsforpligtelser i alt  .........................    3.291.120  3.748.368 

      
Kortfristede gældsforpligtelser:      
Kortfristet del af langfristet gæld  ..............................  5  457.084  454.590 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  ................    126.046  160.705 
Anden gæld  ............................................................    101.031  70.504 
Feriepengeforpligtelser  ...........................................    300.077  324.528 
Periodeafgrænsningsposter  ....................................    133.274  114.000 
Boldkort depositum  .................................................    0  106.490 

      
Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ..........................    1.117.512  1.230.817 

      
Gældsforpligtelser i alt  .........................................    4.408.632  4.979.185 

      
PASSIVER I ALT  ....................................................    11.691.785  11.693.272 

  
  
Eventualposter m.v.  ................................................  6 
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  .....................  7 
Lokaletilskud  ...........................................................  8 
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N O T E R 
    Urevide-

ret  
  

    budget   

    2017  2016 

    1.000 kr.  1.000 kr. 

1.  Banens drift       
       
Gager og lønninger m.v.  .............................................   2.868.284  2.788  2.850 
Maskindrift  ..................................................................   677.719  545  612 
Banedrift  .....................................................................   919.575  855  864 
Træfældning  ...............................................................   0  0  1 
Banebiler  ....................................................................   (40.588)  0  (29) 
Bildrift  ..........................................................................   27.991  20  38 
Afskrivninger driftsmateriel, banen og bygninger  .........   823.489  1.273  1.035 

       
BANENS DRIFT I ALT  ................................................   5.276.470  5.481  5.371 

       
       
2.  Medlemsaktiviteter m.v.       
       
Hjemmeside/medlemsguide  ........................................   42.825  10  78 
Sport, damer  ...............................................................   108.745  130  124 
Sport, herrer  ................................................................   215.291  300  329 
Sport, juniorer  .............................................................   404.853  290  231 
Sport, old boys/old girls/veteran  ..................................   37.452  70  55 
Begynderudvalg  ..........................................................   57.479  30  59 
Turneringer/sport  ........................................................   48.649  45  55 
Diverse medlemsaktiviteter  .........................................   (2.025)  25  (33) 
Prohonorar med fradrag af husleje proshop  ................   222.236  221  198 
Driving Range  .............................................................   206.729  330  315 

       
MEDLEMSAKTIVITETER M.V. I ALT  ..........................   1.342.234  1.451  1.411 
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N O T E R 
 
 
3.  Klubbens anlæg 

 
      Særlige    Green- 

  Baneanlæg  Klubhus  installationer  Maskiner  keeperhus 

           

Forventet brugstid   rest 29 år  rest 29 år  6 år  6 år  rest 29 år 

           
Kostpris pr. 1. januar 2017 ............    5.392.420  7.770.526  123.493  6.649.715  5.123.154 
Tilgang til kostpris  ........................   5.484  0  0  969.280  0 

Afgang til kostpris  .........................   0  0  0  (774.764)  0 

           

Kostpris pr. 31. december 2017  ...   5.397.904  7.770.526  123.493  6.844.231  5.123.154 

           

Afskrivninger           

pr. 1. januar 2017  .........................   (3.199.941)  (4.995.808)  (123.493)  (5.351.216)  (2.188.101) 

Årets afskrivninger  .......................   (73.083)  (92.491)  0  (585.714)  (97.835) 

Afskrivninger           

vedrørende årets afgang ...............    0  0  0  774.764  0 

           

Afskrivninger           

pr. 31. december 2017  .................   (3.273.024)  (5.088.299)  (123.493)  (5.162.166)  (2.285.936) 

           

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI            

PR. 31. DECEMBER 2017  ...........   2.124.880  2.682.227  0  1.682.065  2.837.218 

 
 
           
  Maskinhus/  Bagskabe/  Vej/  Vand-   
  stakladen  bagrum  P-anlæg  boring  I alt 

           
Forventet brugstid  rest 29 år  10 år  6 år  10 år  - 

           
Kostpris pr. 1. januar 2017 ......   768.750  998.587  198.021  668.701  27.693.367 
Tilgang til kostpris  ..................   0  0  0  0  974.764 
Afgang til kostpris  ...................   0  0  0  0  (774.764) 

           
Kostpris           
pr. 31. december 2017  ...........   768.750  998.587  198.021  668.701  27.893.367 

           
Afskrivninger           
pr. 1. januar 2017 ....................   (408.521)  (939.251)  (198.021)  (440.002)  (17.844.354) 
Årets afskrivninger  .................   (12.008)  (8.759)  0  (30.647)  (900.537) 
Afskrivninger vedrørende           
årets afgang ............................   0  0  0  0  774.764 

           
Afskrivninger           
pr. 31. december 2017  ...........   (420.529)  (948.010)  (198.021)  (470.649)  (17.970.127) 

           
REGNSKABSMÆSSIG            
VÆRDI PR.           
31. DECEMBER 2017 .............   348.221  50.577  0  198.052  9.923.240 
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N O T E R 
 
 
4.  Inventar 
  Banen  Klubhus  Køkken  Restauration 

         
Forventet brugstid  6 år  6 år  1-6 år  6 år 

         
Kostpris pr. 1. januar 2017  ......................   633.850  248.491  284.785  529.636 
Tilgang til kostpris  ...................................   0  0  27.100  0 
Afgang til kostpris  ....................................   0  0  (55.910)  0 

         
Kostpris pr. 31. december 2017  ..............   633.850  248.491  255.975  529.636 

         
Afskrivninger pr. 1. januar 2017  ..............   (482.685)  (248.491)  (195.884)  (164.809) 
Årets afskrivninger  ..................................   (71.000)  0  (25.650)  (51.121) 
Afskrivninger vedrørende årets afgang  ...   0  0  55.910  0 

         
Afskrivninger pr. 31. december 2017  ......   (553.685)  (248.491)  (165.624)  (215.930) 

         
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI         
PR. 31. DECEMBER 2017 .......................   80.165  0  90.351  313.706 

 
 
 
  Administration  Automobil  I alt 

       
Forventet brugstid  5 år  5 år  - 

       
Kostpris pr. 1. januar 2017  .......................................   454.382  156.630  2.307.774 
Tilgang til kostpris  ....................................................    0  0  27.100 
Afgang til kostpris  .....................................................    0  0  (55.910) 

       
Kostpris pr. 31. december 2017  ...............................   454.382  156.630  2.278.964 

       
Afskrivninger pr. 1. januar 2017  ...............................   (395.179)  (41.768)  (1.528.816) 
Årets afskrivninger  ...................................................   (26.599)  (31.326)  (205.696) 
Afskrivninger vedrørende årets afgang  ....................   0  0  55.910 

       
Afskrivninger pr. 31. december 2017  .......................   (421.778)  (73.094)  (1.678.602) 

       
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI       
PR. 31. DECEMBER 2017  .......................................   32.604  83.536  600.362 
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N O T E R 
 
 
5.  Langfristede gældsforpligtelser 
 
  31/12 2017  Afdrag  Restgæld   Restgæld 

  Gæld i alt  næste år  efter 1 år  efter 5 år 

         
Var.rt.obligationslån         
opr. kr. 4.254.000  .................    2.075.636  230.634  1.845.002  922.469 
Var.rt.obligationslån         
opr. kr. 4.000.000  .................   1.672.568  226.450  1.446.118  526.750 

         
I ALT  ....................................   3.748.204  457.084  3.291.120  1.449.219 

 
Kursværdi 31. december 2017: kr. 3.846.361. 
 
 
6.  Eventualposter m.v. 
 
Klubben har indgået en renteswapaftale med Nykredit. Restgælden udgør kr. 2.077.810 og 
den negative markedsværdi udgør kr. 391.268 pr. 31. december 2017.  
 
Der er indgået en brugs-og lejeaftale med Hørsholm Kommune om vederlagsfri brug af arealer 
til golfformål. Aftalen er tidsbegrænset og udløber den 1. januar 2047. 
 
Der påhviler ikke klubben yderligere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i 
årsrapporten oplyste. 
 
 
7.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
 
Nykredit har tinglyst pant i klubbens ejendomme, bogført værdi kr. 5.867.666. Restgæld til 
Nykredit udgør kr. 3.748.204 pr. 31 december 2017 jf. note 5.    
 
Ejerpantebrev kr. 1.500.000 i klubhuset ligger til sikkerhed for klubbens engagement med Ny-
kredit Bank. 
 
 
8.  Lokaletilskud 
 
Specifikation af beløb der indgår i ansøgning om lokaletilskud. 
 
Renter prioritetsgæld  .....................................................................................   53.033 
Afgifter  ...........................................................................................................   28.018 
Forsikringer  ....................................................................................................   16.420 
Varme og el  ...................................................................................................   175.361 
Tilsyn  .............................................................................................................   20.000 
Ordinær vedligeholdelse  ................................................................................   0 

   
  292.832 
Indtægter  .......................................................................................................     (27.872) 

   
NETTOLOKALEUDGIFTER  ...........................................................................   264.960 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
 
  Budget   Realiseret  Realiseret 

  2018  2017  2016 

  1.000 kr.  1.000 kr.  1.000 kr. 

       

Årets resultat  ...............................................   29  569  3 
       
Anvendt af hensættelser banefordeling  .........   (225)  0  0 
Regnskabsmæssig avance/tab ved salg,       
maskiner og inventar  .....................................   0  (75)  (169) 
Afskrivninger  .................................................   1.027  1.106  1.584 

       
Resultat herefter  .........................................   831  1.600  1.418 
       
Ændring i arbejdskapital:       
Større/mindre pengebinding, netto  ................   0  54  (111) 

       
Selvfinansiering fra driften m.v.  .................   831  1.654  1.307 

       
Investeringens likviditetsvirkning m.v.:       
Anlæg, netto, jf. specifikation  ........................   (600)  (926)  (883) 

       
  (600)  (926)  (883) 

       
Langfristet finansiering:       
Realkreditlån m.v.  .........................................   (457)  (455)  (452) 

       
  (457)  (455)  (452) 

       
Årets likviditetsvirkning  .............................   (226)  273  (28) 
       
Likvide beholdninger netto, primo  .................   884  611  639 

       
LIKVIDE BEHOLDNINGER NETTO,       
ULTIMO  ........................................................   658  884  611 

       
Specifikation af anlæg       
        
Køkken, maskiner  .........................................   50  27  0 
Klubhus, toiletter  ...........................................   0  0  92 
Teested, renovering  ......................................   460  5  248 
Maskiner, netto  .............................................   0  894  543 
Inventar, administration  .................................   90  0  0 

       
Anlæg i alt  ...................................................   600  926  883 

  

22 



  

  



 

 


