Fra Økonomiudvalget v. Rene Boesen

Endnu et år er gået med stor aktivitet i klubben. Vi har gennem året arbejdet meget fokuseret på at holde
økonomien på sporet, så vi sikrer, at det, vi lovede på generalforsamlingen i 2018 holdes, samt at vores plan
for konsolidering ligeledes fastholdes.
Som I kan se af regnskabet, kommer vi ud af 2018 med et mindre overskud end det, vi lovede på
generalforsamlingen sidste år. Resultatet er dog af en sådan størrelse, at det må anses som acceptabelt. Dette
set i lyset af at vi har haft en del uforudsete udgifter i 2018. Samlet set har vi haft for ca. 400.000 kr. i
udgifter til arbejder m.m., der ikke var med i budgettet for 2018. Dette taget i betragtning må resultatet for
2018 anses for særdeles godt.
Tørken i sommers har påvirket banen og økonomien i særdeleshed, hvilket viser, hvor sårbare vi er hvis vi
ikke i økonomien tager højde for sådanne uforudsete hændelser.
Udover at regnskabet er præget af en del ekstra udgifter til banen m.m., er regnskabet også præget af
vigende kontingentindtægter samt greenfeeindtægter. Med et dalende medlemstal stilles der større krav til de
tilbageværende medlemmer, hvis banens standart samt klubbens serviceniveau skal fastholdes.
Bestyrelsens løbende fokus på økonomien samt de enkelte bestyrelsesmedlemmers styring af udvalgene har
gjort, at vi trods alt er landet på et fornuftigt resultat.
Når vi ser på budgettet for 2019, så har vi været nødsaget til at justere kontingentet med 200 kr. Dette skal
ses i lyset af, at kontingentet ikke har været rørt i en længere periode, og at vores udgifter samt lønninger
løbende er steget i perioden.
Det er vigtigt, at vi fastholder planen for vores konsolidering, og at vi viser omverdenen, at vores økonomi
ikke er for skrøbelig. Jeg nævnte tidligere vigtigheden af, at vi i vores budgetter afsætter midler til
uforudsete udgifter, hvilket vi erfaringsmæssigt kan konstatere altid vil komme. Har vi ikke taget højde for
dette, bliver økonomien for skrøbelig, og vi opnår ikke at planen for at forbedre klubbens økonomi
realiseres. En anden årsag er at vi nu gennem nogle år har været en smule optimistiske omkring vores
kontingentindtægter. Dette er ligeledes et af de steder, der kan påvirke vores økonomi ret kraftigt, så som jeg
nævnte tidligere, er vi nødsaget til at tage højde for, at vi ikke er så mange medlemmer, og at hvis
serviceniveau og banens stand skal fastholdes, må de tilbageværende medlemmer træde til.
Sikrer vi at klubbens økonomi er i orden og ikke for skrøbelig, sikrer vi samtidig at klubbens sponsorer,
finansielle partnere samt nye medlemmer vil se positivt på klubben, og at vi derved samtidig sikrer klubbens
fremtid.
Og husk nu på, at I alle får en kontingentnedsættelse næste år på 300 kr., idet vores projekt i forbindelse med
renovering af bunkers og teesteder vil være færdiggjort.

