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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NÆSTVED GOLFKLUB
6. marts 2018 KL. 19.00 på Hotel Kirstine, Næstved

Dagsorden:
Punkt 1:

Valg af dirigent.

Punkt 2:

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Punkt 3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Punkt 4.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.

Punkt 5.

Forslag fra bestyrelsen.

Punkt 6:

Forslag fra medlemmerne.
Forslag fra medlem om ændring af starthul en gang pr. uge.

Punkt 7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jack Stecher Hansen: modtager genvalg.
Irene Rannes: modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Henrik Pultz
Valg af 2 suppleanter
Kim Hansen: Modtager genvalg.
Henrik Pultz:
Bestyrelsen foreslår:
Irene Rannes

Punkt 8.

Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
På valg som revisor er Aage Kildemark, modtager genvalg.
På valg som revisorsuppleant er Peder Flansmose, modtager genvalg.

Punkt 9.

Eventuelt.

Næstved d. 02.02.2017
p.b.v.
Jack S. Hansen, Formand
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Sponsorudvalget
Der er pt. 21 sponsorer i klubben som bidrager med kr. 276.720 (2016: kr. 287.800) og vi har et
provenu tilbage til klubben på kr. 113.275 (2016 kr. 129.664) - en indtægtsnedgang på kr. 16.389
som primært skyldes at hul 4 og 5 har været uden sponsor det meste af året, samt at vi har
fastholdt sponsorbeløb på trods af kontingentstigninger.
Ny prisstruktur overvejes.
Der er 3 sponsorer som er stoppet, men der er nu kommet 3 nye til, så pt. er alle huller på stor
bane solgt og der er kun mulighed for evt. synligt sponsorat på par 3 banen, drivning range eller
evt. nye muligheder.
Har 3 på venteliste til stor bane.
Der er afholdt sponsormatch den 8. juni med ca. 20 deltagere.
Sponsorudvalget overvejer nye tiltag til sponsormatchen, således at sponsor må medbringe en
gæst mod et gebyr. Måske skulle sponsoren også have lov til at med bringe sponsorgaver.
Stor tak til alle sponsorer som med deres bidrag gør klubbens arbejde med specielt
ungdomsafdelingen nemmere.
Kim Hansen

Juniorudvalget
Sæsonen 2017 har været en hyggelig sæson. Der har været mange trofaste nye og gamle (uden
hcp) juniorer som er kommet til træning hver uge og nogle få en dog alle tre dage om ugen. Vores
erfarne juniorspillere har også deltaget i træningen af og til, men det er ikke dem der er der mest,
langt fra. Nu da Michael Brink ikke er der mere, tænker jeg det er vigtigt for den nye træner, at lave
et mere struktureret setup for træningen og de unges udvikling. Jeg er jo ikke en del af det i 2018.
Her er lidt facts fra sæsonen 2017.
Vi har en tilbagegang i Juniorer på ca. 10 fra 52 til 42 i alderen 7-18 år iflg. opgørelse pr. jan-2018.
I år ved Juniorudvalgets afslutning har vi valgt at udnævne følgende juniorer til Årets:
All round junior pokalen: Matti Røhmer Olsen (han har deltaget i mange turneringer og haft gode
resultater i år)
Flidspokalen: Mille Røhmer Olsen (flittig til træning)
Årets raketpokalen: Richard Hugo Rasmussen (størst %-vise fremgang i HCP)
Selv om vi har juniorer som spiller på internationalt plan valgte vi at se bort fra dem, da vores
juniorer i dagligdagens træning ikke relaterer til dem. Årsagen til dette er de ikke deltager i
juniortræning, men jo har deres eget træning uden for klubregi.
Følgende juniorer er ligeledes indstillet til medaljer i Mærk-Næstved-Sport-Award-2017
arrangement som afholdes den 1. marts 2018 i Herlufsholm Idrætscenter.
Mille Røhmer Olsen har fået en flot 3. plads i hendes række i følgende turneringer:
Årgangsmesterskaberne 2017, Junior Cup, Short Game P3
Emilie Clausen har fået en flot 1. plads hendes række i følgende turnering:
Golf-DM i shortgame
U16A Junior holdet har fået en flot 3. plads (holdet består af Emilie Clausen, Christian Winther
Hansen, Matti Rømer Olsen og Andreas Skov)
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Tak for denne gang og held og lykke i 2018. Jeg er trådt ind i Eliteudvalget i stedet for
Juniorudvalget.
Flemming Wagner

Eliten
Desværre rykkede vi ud af 1. division med mindst mulig margin og efter at resultaterne artede sig
meget uheldigt for os. 2017 var en lærerig sæson for vores spillere. Vi beviste og fik troen på, at vi
godt kan begå os i 1. division, på trods af at vi har det yngste hold af alle i 1. division. Vi ser meget
frem til 2018, hvor målsætningen er at vende tilbage til 1. division. Det har været en fornøjelse at
se den opbakning fra klubbens medlemmer vi har set under kampene og i det hele taget
af klubben. Vi forventer et stærkt og mere modent hold. Spillerne har gjort en kæmpe indsat med
træning og spillet mange eliteturneringer i hele landet og udlandet, hvor de på fornem vis har
repræsenteret Næstved GK. Det har medført god eksponering af Næstved GK i lokale såvel som
golf medier. Vi ser frem til samarbejdet med Martin, som uden tvivl vil styrke Næstved elite, både
mht. træning, sammenhold og spillemæssigt. Vores 2. & 3. hold rykkede op i hhv. 3. og 5. division.
Desværre rykkede Veteranholdet ud af 1. division.
Christian Brink

Herreklubben
I 2017 har vi i Herreklubben været 113 medlemmer.
Vejret i 2017 har ikke været det bedste men der har alligevel været gennemsnitlig ca. 75 deltagere
pr. spilledag. I år har vi også spillet i Skovbo og Sorø.
I august har vi haft hole in one præmie (vind en bil) sponsor Ejner Hessel Næstved.
Baneejer har åbnet IndoorCenter med simulator. Herreklubben afvikler her en turnering på
simulatoren med 48 tilmeldte spillere.
Verner B.Hansen
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Begynderudvalget
Lad mig, på klubbens vegne, starte med at sige en stor tak til udvalgets medlemmer, som trofast
møder op hver mandag, uanset vind og vejr. De lægger mange timer til rådighed for potentielt nye
medlemmer og timelønnen er lille, for ikke at sige, nærmest ikke eksisterende.
Så stor tak til dem.
Igen i år, er der nogle af udvalgsmedlemmerne, der har ønsket at stoppe i forbindelse med
afslutning af sæsonen, også en stor tak til dem for deres indsats, en enkelt ny er kommet til.
Men vi kunne godt bruge et par stykker mere, så er der nogen, der har lyst, så sig endelig til.
Nye medlemmer af udvalget vil blive tilbudt et ”Begynderhjælpertræner kursus”.
Sæsonplanen dækker fællestræningen alle mandage fra midt 22. april til 1. mandag i oktober, så
udvalgets medlemmer, for det meste, ved, hvad de skal de enkelte mandage.
Nogle mandage er taget fra til spil på par 3 banen.
I september afholdt Niels Midtgaard den årlige turnering for udvalgets medlemmer. Kun sygdom
afholder udvalgets medlemmer fra at deltage, og dog, vedkommende mødte alligevel op, kunne
dog ikke deltage i spillet, men i samværet. Vi startede med udlevering af en forfriskning og lidt sødt
til at tage med på banen og sluttede med en tre-retters middag med diverse vine og overrækkelse
af præmier. En meget hyggelig dag.
”Golfens dag” gav et meget begrænset antal prøvemedlemmer, men tilstrømningen i løbet af
sæsonen er heldigvis god, så årets resultat på 61 er tilfredsstillende.
Åbent hus i august var velbesøgt og i løbet af august og september strømmede nye
prøvemedlemmer til, så vi endte med i alt 62 prøvemedlemmer. De sidste tegnede
prøvemedlemskab d. 26 og 27/9, dem tager vi hånd om til foråret.
De i alt 61 prøvemedlemmer, 26 kvinder og 36 mænd, fordeler sig aldersmæssigt med
Alder
19 - 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 - 70
71 – 80
81 - Ialt

2015

2016
2
16
3
15
8
13
4
2
63

11
2
9
12
9
1
44

2017
1
11
14
12
13
10

61

Af de 61 var der 2, der aldrig mødte op, 1 der fik nyt arbejde og en junior, der overgik til
juniorafdelingen.
Det endelige resultat blev 41 nye medlemmer + 4 som har fået tilbud om at fortsætte til foråret
2018.
2 har bestået alle prøver, men ikke meldt sig ind og resten gennemførte ikke forløbet.
Fællesspisning for alle prøvemedlemmer og begynderturneringsspillere den første mandag i
måneden er der stor opbakning til, og tilslutningen hertil er hver gang mellem 25 – 30 personer.
Golfens dag i 2018 er d. 22. april.
Irene Rannes
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Baneudvalget
Igen i 2017 har vi haft en historisk lang golfsæson. Vi åbnede 29. marts, og har nu spillet en uge
ind i det nye år. Det var meget vand, og ikke frosten der lukkede banen. I det hele taget har det
været en historisk meget våd sæson. Det begyndte at regne i slutningen af april, og det regner
endnu.
Den megen regn har bl.a. forårsaget megen græsklipning. Det var varmt og vådt, hvilket naturligt
giver megen vækst. Jens og hans greenkeeperkollegaer har kørt konstant hele året, undtaget de
perioder hvor det var for vådt til at køre på banen. Den megen vækst i græsset har også gjort at
banen har været og stadig er i god stand. Vi har virkelig haft en god bane i år med hurtige greens
og gode tætte fairways. Måske har greens i perioder været lidt for hurtige.
Nye tiltag på banen er bl.a. en ny reparationsgreen nede bag greenen på 1. hul og 8. huls teested,
hvor også søen er blevet renset op, så vi nu kan se klart vand. Bedene på vej til 4. huls teested har
fået nye spireabuske i stedet for de vilde roser, som var gået ud. Hegnet mellem 4. og 5. hul er
blevet tyndet kraftigt ud, således at det giver udsyn, og man nu kan finde sin bold. Det sidste
stykke helt op mod 4. huls green vil ligeledes blive tyndet ud, når vejr og vind tillader det. Ligesom
sidste vinter er der igen blevet tyndet ud i alle amme træer på hele banen, så de nye bøge- og
egetræer kan få lys og luft. Faktisk er der i vinter fældet godt 400 træer. Det vil nok kunne ses til
foråret, når vi golfspillere springer ud.
I efteråret blev hele banen topdresset, og det vil den også blive igen inden sæsonstart. Det er jo en
af forudsætningerne for gode greens og fairways. Jens vil prøve at komme tidligere i gang i år, hvis
ellers vejret tillader.
En af de lidt større opgaver der vil blive fokuseret på i kommende sæson er 11. hul, hvor området
til venstre for fairway og inden søen i venstre side vil blive tyndet ud i lighed med området efter
søen, som blev ordnet for et par år siden. Så kunne out of bound pælene flyttes helt ud til hegnet
ind til naboen, og et større område med træer vil komme i spil. Det vil give luft og med en helt
fritlagt sø, vil det blive rigtig flot. Men rydningen vil komme stille og roligt, da det er en større
opgave, som må løses når tiden tillader det.
Nu glæder vi os bare til at komme i gang med en ny sæson. Tak til greenkeepere og baneejere for
en rigtig god golfbane.
Palle Andersen

Handicap-, orden- og etiketteudvalget
Handicapudvalget har igen i 2017 ikke haft de store udfordringer i forhold til indberetning af
scorekort, afleveret i klubbens postkasse. I årets løb er der i postkassen indleveret lige under 100
scorekort til regulering, en lille nedgang i forhold til sidste år. Fint men egentlig burde der kun
komme 10-15 stk. pr. år da alle jo selv kan indberette deres kort☺
Fra 2019 sker der en kæmpe ændring i regler for goldspillet, idet reglerne er ved at blive revideret.
Hen over sæson 2018 vil klubben løbende orientere om disse ændringer. Næstved Golfklub har
tilmeldt 4 personer til DGU´s regelopdateringsforløb, der hen over 2018 bliver iværksat. Vi vil så
sidst på sæsonen afholde nogle seminarer hvor der er mulighed for at høre nærmere om de
ændringer der træder i kraft pr. 1.1.2019.
Ordens- og etiketteudvalget har i 2017 ikke haft nogle klagesager. Som vanen tro er der til
stadighed lidt snakken i krogene fra mange medlemmer om at de syntes nogle spillere går for
langsomt. Det er der jo nok lidt sandhed i men i langt de fleste tilfælde skyldes den frustration ofte
at man selv har en dårlig runde og så skal det jo gå ud over et eller andet.
Jack S. Hansen
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Seniorklubben
Bortset fra en enkelt uge i vinterperioden og en i september, hvor banen var lukket, har vi spillet
hver torsdag i året 2016/17. På vinterbanen har vi dog kun spillet forni, da bagni har været lukket.
Til gengæld spillede vi sommerbane lige til 1. januar, og kom i gang med sommerbane igen sidst i
marts. Og i sommersæsonen har banerne igen i år stået flot, og med gode og hurtige greens.
Ud over spillet de almindelige torsdage har vi haft turnering hjemme med vores venskabsklub
Skovbo den 4. maj. Vi har i sæsonen endvidere afholdt sponsorturnering den 31. august, hvor OK
var sponsor. Vi takker OK for opbakningen til denne traditionsrige turnering.
Der blev ligesom i sidste sæson spillet en turnering på en fremmed bane. Denne gang Skovbo den
17. juli med 32 deltagere.
Der er 5 medlemmer, som på skift har taget sig af turneringerne i år. Så en stor tak til Kirsten
Lundgren Beck, Kjeld Steffen Hansen, Palle Bauer, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift
igennem sæsonen har styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning og
ajourføring i order of merit.
Medlemstallet i Seniorklubben er i år atter steget til ny rekord, nemlig til 193 imod 184 medlemmer
sidste år. Vi har haft drøftet, om vi skulle have medlemsbegrænsning. Men da det kun er ca.
halvdelen af medlemmerne, som deltager i turneringerne hver gang, har det endnu ikke været
nødvendigt. Og endelig har vi også reglen om ”først til mølle”, hvis der skulle blive overtegnet til en
turnering. Det har kun været nødvendigt at bruge ”først til mølle-princippet én gang, nemlig ved
åbningsturneringen.
Mens der har været god tilslutning til turneringerne i sommerhalvåret, har det knebet lidt mere med
vinterspillet. Nogle har givet begrundelse for manglende deltagelse om vinteren, at kl. 9 er for tidligt
et starttidspunkt. Derfor vil vi til det kommende vinterspil udskyde starttidspunktet til kl. 10.
Det sociale er, ud over glæden ved golfspillet, en meget vigtig faktor i Seniorklubben.
Månedsafslutningerne, der som regel er holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af
månedens præmier, bidrager i høj grad hertil. Herudover er golfbox også en vigtig faktor, idet
holdene i de løbende turneringer i løbet af måneden sammensættes af golfbox, således at det
gerne skulle være forskellige medspillere fra gang til gang.
Til slut vil jeg godt sige tak til vore sponsorer, som har været OK og Brink Golf Shop, og tak til
restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Også tak til sekretariatet ved Niels Midtgaard,
som har været behjælpelig med udskrivning af scorekort ved vores månedsafslutninger. Tak til
green-keeperne, som har sørget for at vi har haft en god og flot bane at spille på det meste af
sæsonen. Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, og ikke mindst tak til
medlemmerne for god opbakning ved vore arrangementer.
Tom Nielsen
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Dameklubben
Vi har i år været 60 medlemmer, heraf 6 nye medlemmer, der ikke har været med i Dameklubben
tidligere.
Der har været pænt fremmøde til tirsdagsmatcherne ca. 35 spillere pr. match.
Året startede med info-aften, hvor både Dameklubbens planer for 2017 og sæsonens nye tøj blev
præsenteret. Tak til Pernille og modellerne for fremvisningen.
Vi startede sæsonen med en 9-huls match, hvor spillere, der er interesseret i at blive medlem af
Dameklubben kan spille med og få en fornemmelse af, hvordan det hele fungerer, og hvad
Dameklubben er for en størrelse.
Vejrmæssigt har vi i år været heldige. Vi har for det meste spillet stableford og slagspil fra
henholdsvis Blå, Rød og Pink tee i tørvejr.
Af aktiviteter udover tirsdagspillet og månedsmatcherne m/spisning kan nævnes udflugten i maj
måned til Møns golfbane, hvor der var 20 deltager. En dejlig sommerdag på en god bane.
I august måned afholdt vi Gæstematch med 44 deltagere, hvoraf der var besøg fra 8 andre
klubber.
I slutningen af august afholdt vi ”Dameklubmesterskab”, hvor alle spillede fra scratch, og vinderne
blev Helle Scharla i A-rækken og Helle Bendixen i B-rækken.
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 – huller med 3 jern efter eget
valg. Dagen sluttede med flæskesteg m/hele svineriet og uddeling af årets sidste præmier.
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller blev i år vundet af Joan Elmkvist med et
gennemsnit på 33,6 i 10 ud ag 13 spillede matcher.
Joan fik en flot præmie sponseret af guldsmed Cassiopeia samt Dameklubbens vandrepræmie.
Som noget nyt i år har vi spillet Eclectic med 17 tællende matcher henover sæsonen. Vinderen
blev Jeanette Hemmingsen med 60 stableford point. Præmien var en glad golf hoptimist.
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til Dameklubbens sponsorer:
Cassiopeia guld og sølv – Flagmatchen og Årets spiller
Fleur, Den grønne butik, Brink golf shop, restauranten og Næstved Golfbane – Gæstematchen.
Vi afholdt generalforsamling d. 23. oktober med deltagelse af 20 damer, Kirsten Wadskov afgik
som formand og blev erstattet af undertegnede, der blev genvalgt til bestyrelsen. Anne Henriksen
udgik af bestyrelsen.
Der var genvalg til Susanne Harris som kasserer, og der var nyvalg af Kirsten Florentz og Kirsten
Ørnvold.
Efterfølgende er Inge Møller blevet sekretær.
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i
årets løb. Tak til Kirsten Wadskov for mange års arbejde i bestyrelsen for DAMEKLUBBEN, og tak
til Helle Scharla for arbejdet med hjemmesiden og tak til Jeannette for revidering af regnskab.
Inger Stamp
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Turneringsudvalget
Vi har i år afholdt 11 turneringer. Der har været fra 21 til 79 deltagerere pr. turnering. Et
gennemsnit på ca. 54.
Det er som tidligere år, og vi kan se at turneringer med gode præmier trækker flest tilmeldinger.
Vi havde igen i år en løbende turnering: Nærmest flaget 2017. Brink Golf har været en stor
medhjælper til dette og uden den støtte og sponsorpræmier ville det ikke være muligt at
gennemføre. Turneringsudvalget takker både Brink Golf og sponsorere som er:
Tayler Made, Under Armour, Puma og Twilling.
Vi havde igen i år en GBB match, som er et stort reklameshow. Jan Pedersen fra Golf & business
butler valgte at gennemføre, selvom vi ikke havde nået min. deltagerantal.
Jeg har sammen med Niels Midtgaard besluttet, at vi ikke fremover vil afholde denne turnering.
Dette på baggrund af, at Jan stiller mange krav til afvikling, og at vi ikke kan samle spillere nok.
Sorø og Vallø afholdt i år også GBB match, med mange flere deltagere.
Så afholder de denne turnering til næste år, burde der være mulighed for at deltage her.
DGU´s løbende turnering havde fået ny sponsor, nemlig Abacus. Vi sendte et hold bestående af
Peter Andersen, Søren Rasmussen, Peter Olsen, Christoffer Eriksen og Joachim Engel Holm
afsted til landsdelsfinal på Møn. Det klarede de flot med en andenplads efter Midtsjælland, og
kvalificerede sig dermed til finalen i Randers. Her tog de samme spillere afsted, og fik flot revanche
ved at vinde finalen foran Midtsjællands. Så var Næstved lige pludselig på forsiden af golf.dk. Stort
tillykke herfra.
Vi havde i år med bestyrelsen godkendelse forsøgt at lægge KM på andre weekender end DGU´s
anbefalinger. Det bevirkede at der var nogle Juniorer der skulle vælge om de ville deltage i KM
eller en DGU-turnering. Der kom nogle klager ca. 1 mdr. før turneringen, som blev sendt videre til
bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at vi holdt fast i datoerne, men at KM næste år holdes på de
datoer DGU melder ud som værende de bedste.
KM slagspil bliver afholdt 25-26 August 2018. KM hulspil bliver afholdt 22-23 September 2018
Denne sæson er den sidste, hvor Poul Erik Haurum og jeg er med i turneringsudvalget.
Vi har efterhånden været med i udvalget i 5 år, vi takker for jeres tålmodighed med os, det har
været en rigtig hyggelig tid.
Thomas Bech overtager formandsposten efter mig. Han er allerede godt i gang med at blive lært
op i de forskellige ting. Hvis der er nogen der har lyst til at give en hånd med, er i velkommen til at
kontakte Thomas
John Løjmand

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017
Budget 2017

Regnskab 2017

Budget 2018

INDTÆGTER
Kontingent
3.663.270

3.527.909

3.587.750

215.480

236.432

218.520

Ungsenior

76.150

69.139

71.047

Junior

78.760

62.823

63.872

Junior u/banetilladelse

10.850

14.617

14.300

Flexmedlem

69.435

72.145

74.260

Par 3-medlem

11.880

13.330

14.056

Long Distance

20.144

22.545

23.211

Passive

36.000

38.400

33.000

4.181.969

4.057.340

4.100.016

-3.373.110

-3.248.483

-3.303.555

-195.640

-214.664

-198.400

Ungsenior

-63.750

-57.881

-59.478

Junior

-58.920

-46.997

-47.776

-7.410

-9.983

-9.763

Flexmedlem

-50.355

-52.311

-53.862

Par 3-medlem

-10.176

-11.418

-12.040

Long Distance

-17.896

-20.025

-20.619

Passive medlemmer

-32.400

-34.560

-29.700

-3.809.657

-3.696.322

-3.735.193

372.312

361.018

364.823
110.000

Senior
Hverdag

Kontingent i alt
Baneleje
Senior
Hverdag

Junior u/banetilladelse

Baneleje i alt
Klubandel af kontingent
Diverse indtægter

125.000

107.941

Udlodning fra spil/SKAT

99.500

150.780

0

Greenfee

21.000

18.379

19.000

Tilskud Næstved Kommune

20.000

23.659

23.000

200

1.060

1.000

Sponsorer

Renteindtægter
Diverse

0

0

Diverse indtægter i alt

265.700

301.819

153.000

INDTÆGTER I ALT

638.012

662.837

517.823

UDGIFTER
Administration
-73.400

-70.975

-70.800

-123.000

-122.195

-123.000

Golfbox, hjemmeside, EDB m.v.

-27.000

-14.846

-13.000

Generalforsamling, kurser og møder

-40.000

-36.445

-40.000

Forsikring

-10.000

-7.981

-9.000

Øvrige

-60.000

-27.830

-50.000

-333.400

-280.272

-305.800

Turneringsudvalg

-21.000

-12.686

-20.000

Regionsgolf

-16.000

-6.109

-15.000

Juniorudvalg

-100.000

-51.529

-80.000

Elite- & Sportsudvalg

-165.000

-134.955

-145.000

Udvalg i alt

-302.000

-205.279

-260.000

-635.400

-485.551

-565.800

2.612

177.286

-47.977

Administrationsgebyr
Kontingenter, DGU

Administration i alt
Udvalg

UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Balance pr. 31. december 2017
Budget 2017

Regnskab 2017

Budget 2018

AKTIVER
735.456

906.604

Bank - turneringskonto

2.000

6.739

2.000

Bank - opsparingskonto

50.000

50.000

50.000

Diverse tilgodehavender

0

18.611

0

787.456

981.954

914.153

Bank - driftskonto

AKTIVER I ALT

862.153

PASSIVER
0

19.824

0

784.844

784.844

962.130

2.612

177.286

-47.977

Diverse gæld
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

787.456

962.130

914.153

PASSIVER I ALT

787.456

981.954

914.153

Næstved, den 25. januar 2018
Bestyrelsen:

__________________

_______________

________________

__________________

Jack Stecher Hansen

Karin Kristensen

Tom Nielsen

Irene Rannes

__________________

_______________

________________

Tommy Madsen

Palle Bauer

Palle Andersen

Revisorpåtegning:
Foranstående resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2017 samt
balance pr. 31. december 2017 for Næstved Golfklub har jeg gennemgået og fundet
i overensstemmelse med foreliggende bogføring, bilag og bankudskrifter.
Næstved, den

/

2018

____________________
Aage Kildemark

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

