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TH-Komitéens beretning 
 
Det formelle 
 
Torsdagsherrerne blev formelt stiftet som en forening den 4. marts 2020. 
Det skete på baggrund af et krav fra vores bankforbindelse i forbindelse 
med skift af kasserer. Det betyder at vi nu er en formel forening med CVR 
nr., vedtægter og krav om afholdelse af generalforsamlinger. Vi har efter 
opfordring fra banken holdt den formelle bestyrelse på et minimum 
hvilket betyder at den består at 3 personer som derudover har etableret 
en turneringskomite der tager sig af det praktiske i løbet af året. Vi ser 
gerne at nogle flere torsdagsherrer melder sig til en tjans i 
turneringskomiteen. 
 
Vedtægter, referat fra den stiftende generalforsamling samt årets 
turneringsbetingelser kan ses på klubbens hjemmeside. 
 
Det sportslige 
 
Alt var klappet og klart til den første turneringsdag, da Danmark blev ramt 
af COVID-19 og de medfølgende nedlukninger. Vi fik dog relativt hurtigt 
lov til at afholde turneringer uden forsamlinger og dermed også uden 
præmieuddeling. 
 
Første spilledag blev den 30/4 hvor 28 deltagere trodsede det dårlige vejr 
og gennemførte en runde i turneringen. Det betød point til Order-of-
Merit for alle deltagere i B- og C-rækken. Begge steder rakte 10 stableford 
point til rangliste point. 
 
Vi har i sæsonen været 118 medlemmer med betalt sæsonkontingent, 
hvilket er en anelse lavere end året før. Desuden har der været nogle få 



der har deltaget mod betaling af endagsfee. 108 spillere har tjent point til 
Order-of-Merit. 
 
Selv om vi kom sent i gang nåede vi alligevel at spille 18 tællende 
turneringer til Order-of-Merit som i år blev et meget tæt opgør mellem 4 
spillere der endte således: 
 

1. Jørgen Thomsen 76 point 
2. Per Igel  75 point 
 Per Kærsgaard 75 point 
4. Carsten Holm 74 point 

 
Vores 2 udebanematcher blev også berørt at COVID-19 idet vi først måtte 
udsætte Esmann Pokalen og sidenhen måtte flytte Pro Pokalen til en 
dansk bane i stedet for den Sverigestur vi alle normalt glæder os til. 
 
Pro Pokalen fik vi afviklet i Falster Golfklub i starten af August og det blev 
Niels-Christian Holmstrøm der løb med pokalen i en runde til 39 point. 
 
Den udsatte Esmann Pokal blev afviklet i Værløse i starten af September 
og her var det Mick Høyer der løb med pokalen. 
 
Vores sponsorer 
 
Også i denne sæson har vi haft glæde af en række sponsorer som støtter 
Torsdagsherrerne på forskellig vis. Vi har haft den glæde at Morten 
Elvstrøm har meldt sig på banen som sponsor for en flot første præmie til 
vinderen af Order-of-Merit. En flot PH-lampe som i år gik til Jørgen 
Thomsen. 
 
Desuden har vi haft sponsorer på 4 af turneringsdagene samt sponsorer 
til nærmest hullet på samtlige Par-3 huller. 
 



Bestyrelsen har vurderet at den samlede værdi af sponsoraterne løber op 
i omkring 25.000 kr. (klappepræmierne fra Golf Plaisir er ikke medregnet) 
og vi vil hermed gerne sende en stor tak til alle sponsorerne: 
 

 HJ.Jørgensen & Søn v/Morten Elvstrøm – Hovedpræmie til Order-of-
Merit 

 Hans Agerlin – sponsor for en turneringsdag 

 Fritz Paustian – sponsor for en turneringsdag samt nærmest hullet 
på hul 14 

 Golf Plaisir – sponsor for en turneringsdag incl. specielle 
klappepræmier  

 ProShoppen v/Christian Post – sponsor for Pro Pokalen 

 Frank Dalsten – sponsor for nærmest hullet på hul 4 

 Søren Sømod – sponsor for nærmest hullet på hul 6 

 Torben Otte – sponsor for nærmest hullet på hul 11 
 
Økonomien 2020 
 
Sæsonen 2020 har balanceret fint med et lille overskud på 509 kr. 
 
Følgende forhold har påvirket regnskabet: 
 

 Reduceret forbrug af præmier og klappepræmier p.g.a. udskudt 
start på sæsonen 

 Vi har 4 gange valgt at købe præmier i shoppen eller restauranten 
for at støtte dem. 

 Klubben gav en omgang øl i forbindelse med første 
præmieoverrækkelse 

 Klubben gav tilskud til afslutningsarrangementet 

 Flere præmiemodtagere på Order-of-Merit 
 
Specielle forhold vedrørende regnskab 2020 
 



I forhold til tidligere år er der ændret et par regnskabsprincipper: 
 

1. Beholdningen af præmievin og bolde har ikke tidligere været 
værdisat i regnskabet. Dette er ændret nu. Se også noterne til 
regnskabet. 

2. Den estimerede værdi af sponsorer (eksklusive hulsponsorerne) har 
været indtægtsført i tidligere år. Dette er ikke sket i år da der ikke er 
nogle regnskabs tekniske posteringer i forbindelse med disse 
sponsorater. Sponsorerne kommer med præmierne på dagen. Vi har 
i stedet valgt af lave en værdisætning og nævne den i beretningen 
som ovenfor under sponsorer. 

 
Foreningen startede formelt den 4.3.2020 og regnskabet er derfor angivet 
som start på denne dato. Det senest regnskab blev afsluttet den 
31.12.2019 og i perioden fra denne dato og frem til 4.3.2020 er der 
indbetalt 2 sæsonkontingenter. Disse har vi valgt af regnskabstekniske 
grunde at medtage i indeværende regnskab. 
 
Budget 2021 
 
Bestyrelsen har lavet et budget for 2021 baseret på et fortsat 
sæsonkontingent på kr. 500 og et uændret antal medlemmer. 
 

Sæsonkontingent og endagsfee 60.000 

Præmier -53.000 

Administration m.m. -500 

Tilskud til afslutning -6.500 

 
Præmier dækker de ordinære spilledage, klappepræmier og præmier til 
Order-of-Merit. 
 
De 2 udebanematcher er ikke inkluderet i budgettet (bortset fra præmier 
til Esmann pokalen) da de planlægges således at deltagergebyrerne 
dækker de samlede udgifter. 



 
Der er budgetteret med køb af præmier 3 gange i Proshoppen og 1 gang i 
restauranten. 
 
Der er aftaler med sponsorer for nærmest hullet præmier, vinder af 
Order-of-Merit samt præmier til 4 turneringsdage. I alt vurderet til 25.000 
kr. som i indeværende sæson. 
 
Søllerød d. 25. november 2020  
 
 

………………….. 
Kurt Petersen 

Formand 

………………….……………. 
Hans Gøtzsche-Larsen 

Næstformand 

…………………… 
Kaj Ramsløv 

Kasserer 
   

 
  



 
Revisionserklæring 
 
Som generalforsamlingsvalgt revisor for Torsdagsherrerne i Søllerød 
Golfklub har jeg revideret årsregnskabet for perioden 1. januar 2020 til 
30. september 2020. 

 
Revisionen er udført i overensstemmelse med ISRS 4410 og almindelig 
anerkendte revisionsprincipper. 

 
Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for foreningens økonomi og regnskab 
samt de anvendte regnskabsprincipper.  

  
Det er min vurdering, at foreningens regnskab sammen med årsrapporten 
giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den 
finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af årets 
aktiviteter. 

   
Carsten Holm 

Revisor 

 
 
  



 

Resultatopgørelse for perioden 4/3 2020 – 30/9 2020 
 

Indtægter:   Ialt Note 

Sæsonkontingenter, 118 golfere 59.000   

Deltagergebyr Pro Pokal 16.625   

Deltagergebyr Esmann Pokal 14.560   

Deltagergebyr sæsonafslutning 5.600   

Endagsfee 1.000   

Indtægter, i alt 96.785 96.785  

    

Omkostninger:     

Forbrug af vinpræmier 30.778  1 

Forbrug af TH-logo bolde 3.150  2 

Køb i restaurant, mad og drikke 16.120  3 

Gavekort købt i restaurant 3.000   

Indkøb i Pro Shop 10.595   

Omkostninger, i alt i Søllerød 63.643   
    

Omkostninger, eksterne baner:    

Pro Pokalen 18.274   

Esmann Pokalen 13.845   

Omkostninger, eksterne baner 32.119   

    

Administration, gebyrer:    

Bank, NemID 514   

Administration, i alt 514   

    

Samlede omkostninger 96.276 96.276  

    

Samlet resultat for sæson 2020  509  

 
  



 

Balance pr. 30. september 2020 
 
 
 

Aktiver:    Note 

Lager, vine   1 

Primo lager 5.256   

Tilgang af vine 31.347   
Forbrug af vine 30.778   

Lager ultimo 5.825   

    

Lager, TH-bolde   2 

Primo lager 4.725   

Forbrug af TH-bolde 3.150   

Lager ultimo 1.575   

    

Bank    

Indestående i Danske Bank 42.209   

    

Aktiver, i alt  49.609 49.609  

    

Passiver:     

Egenkapital, primo 49.100   

Sæsonens resultat 509   

Egenkapital, ultimo 49.609   

    
Passiver, i alt  49.609 49.609  

 
 
  



 
Note 1: Lager og forbrug af vine 
 
Der findes ingen lageroptælling fra udgangen af forrige sæson. Derfor vil 
primo lageret for sæson 2020 bero på et skøn. Dette betyder, at 
forbruget af vine er et resultat baseret på et skøn med de forbehold som 
følger heraf. Ultimo lageret for sæson 2020 beror derimod på en konkret, 
fysisk optælling.  
 
Det skønnes dog, at antallet af vinflasker primo og ultimo er nogenlunde 
af samme størrelse med nogenlunde samme fordeling på præmievine og 
klappepræmievine.  
 
Primo lager:  
36 fl. Bellingham á 87 kr.  3.132 kr. 
36 fl. Tarapaca á 59 kr.   2.124 -   5.256 kr.  
 
Indkøb i sæson 2020: 
Fabiano Negrano (præmievin): 90+90+72 fl., i alt 152 fl.  
Copper Lane (klappepræmie): 60+30+156 fl., i alt 246 fl.  
 
Samlede indkøb i sæson 2020    31.347 kr.  
 
Ultimo lager pr. 30. september 2020:  
36 fl. Fabiano á 67,25 kr.   2.421 kr. 
36 fl. Copper Lane á 60,- kr.  2.160 – 
17. fl. Tarapaca á 59 kr.  1.003 – 
3 fl. Bellingham á 87 kr.      261 -    5.845 kr.  
 
Primo lager + tilgang – ultimo lager giver følgende forbrug:  
5.256 + 31.347 – 5.845 = 30.778 kr. i forbrug af vine i sæson 2020.  
  



 
Note 2: Lager, øvrige præmier (TH-logo bolde)  
 
Der findes ingen lageroptælling fra udgangen af forrige sæson. Derfor vil 
primo lageret for sæson 2020 bero på et skøn. Dette betyder, at 
forbruget af TH-logo bolde er et resultat baseret på et skøn med de 
forbehold som følger heraf. Ultimo lageret for sæson 2020 beror derimod 
på en konkret, fysisk optælling.  
 
Skønnet over primo lageret af TH-logo bolde er baseret på en 
”tilbagetælling” for sæsonen over udleverede bolde.  
 
Primo lager: 
21 æsker á 12 bolde á 225 kr.  4.725 kr.  
 
Ultimo lager: 
7 æsker á 12 bolde á 225 kr.  1.575 –  
 
Primo lager – ultimo lager giver følgende forbrug af bolde:  3.150 kr.  
 
Der er ikke foretaget indkøb af logobolde i sæson 2020.  
 
  



 
Note 3: Indkøb i restaurant  
 
Køb af 61 kuverter ved afslutningsmiddag d. 24/9  12.635 kr. 
Køb af varer ved præmieoverrækkelse, juni 2020    3.045 -   
(efter Corona-lempelser) 
Fortæring ved stiftende generalforsamling        275 -  
Fortæring ved bestyrelsesmøde         165 – 
 
I alt      16.120 kr.  
 
 


