
 
          
 
     Januar 2019 

Økonomi 

Formål: 

Der skal sikres en stabil økonomi, der afspejler ansvarlig styring af Vestfyns Golfklubs 

udvikling, handlinger og investeringer. 

Målsætning: 

Udgangspunktet er økonomisk påpasselighed, hvor der sættes træring efter næring, 

således klubben opnår positive årsresultater. 

Det er ikke et formål, at egenkapitalen skal udbygges eller der skal opsamles likvide midler 

med mindre, der hensættes til specielle projekter. 

Det er bestyrelsens opgave løbende at tilpasse kontingenttyper og satser, der er 

konkurrencedygtig i forhold til andre golfklubber. 

Det er vigtigt at Vestfyns Golfklub fastholder og forsøger at udvide relationerne til klubbens 

sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, således at dem der støtter Vestfyns Golfklub 

støttes af klubben. 

Klubbens aktiver afskrives på følgende måde: 

Maskiner og inventar større end kr. 50.000 afskrives over 6 år. Investeringer under kr. 

50.000 udgiftsføres via den løbende drift. 

Om- og tilbygninger på ejendomme afskrives over 10-20 år. 

Økonomiopgaver: 

Det er klubbens økonomiansvarlige, der i samarbejde med klubbens daglige leder, er 

ansvarlig for, at klubbens økonomi styres efter de godkendte budgetter. 

Budgetter udarbejdes i samarbejde med klubbens øvrige udvalgsformænd i løbet af 

efteråret. Den økonomiansvarlige forelægger budgettet til godkendelse for bestyrelsen 

senest på december mødet. 

Der må ikke ske anvendelse af budgetlagte rammebeløb til større investeringer, uden at 

de konkrete investeringer forudgående er godkendt af bestyrelsen. Ved større 

investeringer tales der om beløb større end kr. 50.000. 

Klubbens regninger attesteres af klubbens daglige leder eller af klubbens 

chefgreenkeeper, inden betalingen gennemføres. 

Det er den økonomiansvarliges ansvar at holde bestyrelsen orienteret om klubbens 

løbende økonomi. 

Den økonomiansvarlige er i samarbejde med den daglige leder ansvarlig for, at klubbens 

økonomi samt at betalingerne og rykkerproceduren sker til tider. 

Den økonomiansvarlige påtegner bilag, evt. ved hver månedsafslutning eller efter behov. 

Den økonomiansvarlige udarbejder i samarbejde med sekretariatet månedlige 

budgetopfølgninger, og påpeger i samme forbindelse eventuelle større afvigelser i forhold 

til budgettet, set i forhold til samme tid året før. Budgetopfølgningerne rapporteres på det  



 
 

efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Forespørgsler til de enkelte posteringer i balancen hentes via den økonomiansvarlige, der 

i samarbejde med sekretariatet skaffer de relevante posteringer. 

Et udkast til årsregnskabet udarbejdes i samarbejde med den økonomiansvarlige og 

sekretariatet, som forelægges bestyrelsen. 

Ved den økonomiansvarliges fravær styres økonomien af formanden/ næstformand. 


