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Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår – Gert Jørgensen

Valg af stemmetællere:
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Særlige begivenheder

• I slutningen af 2019 lukkede både 
Skoldenæsholm og Sandager 

– Vi afholdt et informationsmøde for de mange nye 
medlemmer i februar. 

– Vores indtryk er, at der er stor tilfredshed med det 
MidtGolf har at byde på, og håber naturligvis at de 
mange nye fortsætter mange år fremover. 

• Coronaen……
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Særlige tiltag

• Daglig Banekontrol 

Stor tak til de frivillige der har og fortsat yder denne 
indsats.

Generelt er vores indtryk at der har været et rigtig 
godt baneflow, trods den unormalt høje belastning 
af anlægget. 

Stor ros til alle for at have vist hensyn og bidraget til 
den gode stemning.



Tiltag på anlægget i 2019/20….   

• Projekterne som blev fremlagt i 2018 er gennemført
– Omfattende bunker renovering

• Er fortsat i 2020

– Nye Teesteder anlagt og taget i brug

– Ny green på hul 2 på 6 huls banen

– Nye greens på Hul 3 og 9 på 18 huls banen taget i brug i juni

– ”Ny” toiletbygning på hul 9 etableret 

– Drikkevand på banen 

– Omlægning fra rød/gul teesteds markeringer til længde angivelse

• 54, 50, 47, 36

– Ny officiel bane rating udført i maj 2020



Medlemsudvikling pr. 23/2

Seniorer:
Pr. 31/12-2019 havde vi 852 . Pr. 3/1 faldt dette til 764= -88  
Pr. 1/8 2020 havde vi 826 fuldtidsmedlemmer= +62 fuldtids i 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Seniorer 547 552 578 561 619 699 730 728 791

Juniorer 29 20 38 53 48 51 48 40 38

Ynglinge 14 14 14 12 7 10 11 8 10

Fleks 76 85 75 83 64 46 37 28 25

Greenfee 102 165 219 246 272 338

Midtgolf 2. klub 11 22 13 14 15 9 8

I alt 666 671 716 833 916 1039 1087 1085 1245



Medlemsudvikling pr. 23/2 



Fritspilsordningen 2019

Fritspilsaftalerne fortsætter i 2020 (Korsør holder dog en Corona pause) Vi har i år 
kun haft 24 spillere fra Korsør!!
Fra Rønnede 77, Fra Møn 2, Fra Harekær 205
Husk at benytte aftalerne efter regelsættet der står på hjemmesiden. 
Ved misbrug risikerer vi ikke fortsat at kunne opretholde disse aftaler.

2019

Harekær Midtsjælland Korsør Rønnede Møn

Harekær 385 0 385 Bestilte tider hos Harekær

Midtsjælland 269 337 100 28 706 Spillede runder hos Midtsjælland

Korsør 0 280 280 Bestilte tider hos Korsør

Rønnede 165 165 Bestilte tider hos Rønnede

Møn 156 156 Bestilte tider hos Møn

269 986 337 100 28

Antal spillere på farten



Fritspils ordning 2021

• Korsør

– Vi håber at få Korsør tilbage på sporet 

• Skovbo

– Vi arbejder på at få Skovbo som ny fritspils klub



Fri træning 2019

386 medlemmer har benyttet sig af individuelle lektioner i 2019

Det er 5,4 lektioner pr deltager – i 2018 var tallet 5,7 lektioner pr. deltager

I 2019 har der desuden været afholdt mange kurser ( ca 100 timer)
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2019 – Fri træning
• April+ Maj er de travleste måneder
• Tirsdage og torsdage er travleste dag på ugen. 
• Fredag, lørdag & søndag er meget lidt benyttet til individuel træning
• Jonas har stået for 53 % af de individuelle lektioner samt 

juniortræning og begyndertræning.



2020 - Fri træning

• Forsinket start primo maj grundet Corona

• STOR aktivitet på individuelle lektioner

• 100 kurser var planlagt – men mange aflyst

– Delvist pga. Corona

– Men også fordi Hcp. opdelte kurser ikke har 
fungeret.

– I 2021 bliver kurserne igen ”brede” for alle.



2020 frem til 5/8



Golfspilleren i Centrum
Klubliv 2017 2018 2019

MidtGolf 87 83 82

Omegnsklubber 81 80 80

Danmark 82 81 82

Cafe 2017 2018 2019

MidtGolf 82 73 78

Omegnsklubber 77 78 74

Danmark 79 77 77



Priser og 
Produkter

2017 2018 2019

MidtGolf 93 84 86

Omegnsklubber 84 84 84

Danmark 83 83 83

Ledelse og Info 2017 2018 2019

MidtGolf 93 76 79

Omegnsklubber 84 81 81

Danmark 83 82 83
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Udvalgsarbejdet

• Turneringsudvalget

– Jørn Thorhauge og Lasse Hjort har trukket læsset i 
2019.

– Henning Laen Sørensen og Bjarne Lykke har været 
med i 2020, men har valgt at trække sig igen. 

– Jørn og Lasse fortsætter udvalgsarbejdet



Sportsudvalget

• 2019      Der har været ca 40 tilmeldte elitetruppen  2019  fordelt på:

• 1 Dame hold i 2. division

• 1 herre hold i 4 division

• 1 herre hold i 5 division

• 1 Senior hold i Kval.rækken

• 2020      har vi følgende hold:

• 1 ungdomshold (Kval række)

• 1 seniorhold (Kval række)

• 1 damehold (2. div.)

• 2 herrehold (4 div. og kval række)

Sidste spilledag er d. 15/8 



Regionsgolf 2019

• 7 hold deltog i regionsgolf i 2019.

– 2 hold blev puljevinder.

– A holdet tabte semifinalen.

– SC vandt finalen og blev både Sjællands og 
Danmarksmester (fordi Vest kredsen ikke havde 
nogen deltagere)

Der var ca. 60 spiller der deltog.

Tak til spillere og kaptajner



Regionsgolf 2020

• Der var tilmeldt ca. 100 spillere i golfbox
– Det blev til 12 hold.

– Grundet Corona blev spillet halveret.

– Vi har 5 puljevindere.

– 2 hold tabte i ottendedelsfinalen (B4 og C4)

– 2 hold skal i kvartfinale (SB4 og VC)

– 1 hold skal i finalen (SC)

Vi krydser fingre.

Tak til spillere og kaptajner.



Udvalgsarbejdet
• Rekrutteringsudvalget.

– Har fortsat den store fokus på markedsføring for at 
tiltrække nye medlemmer.  - 125 fuldtidsmedlemmer blev 
det til i 2019.

– Målet er fortsat at ramme ca 900 fuldtidsmedlemmer i slutningen af 
året så vi kan starte ud med ca 800 det følgende år. 



Hvad er der sket i 2020

Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer.

• Åbent hus d. 9.august 2020
– Vi havde 10 Gæster og 7 Nye fuldtidsmedlemmer, 1 prøvemedlem samt 

2 nye juniorer.  
– Tak til de frivillige der stillede op og hjalp til med at give vores gæster 

en god modtagelse.

• Gavekort på 500 kr til de medlemmer der skaffer et nyt 
fuldtidsmedlem – Dette gælder frem til og med 31.august.

• Vi har p.t. 67 prøvemedlemmer der er i fuld gang 
– De får naturligvis samme gode tilbud.
– 1/8 havde vi 826 Fuldtidsmedlemmer



Begynderudvalget 2019

• Genstartet og omstruktureret med 5 nye 
frivillige under ledelse af Ole Klitte

- Begyndergolf hver onsdag eftermiddag over 9 
huller med løbende start

- Spil på 6 hulsbanen for de nye med hcp 99/98

- Kaptajner på alle bolde. 

- Mentorordningen blev revitaliseret og styres af 
Helle Aalund. 



Begynderudvalget 2020

• Nyt koncept indført – ”Onsdagsgolf”

• Det afvikles med en 9 hullers gunstart

– Her kan alle klubbens medlemmer deltage.

– Tilmelding i Golfbox er obligatorisk

– Holdsammensætninger er ”Lige store handicap”

• Den med lavest Hcp er holdkaptajn

– Alle har et ansvar for at give de nye en god oplevelse. 

– Hcp 99/98’er spiller fortsat på 6 hulsbanen ledsaget af 
en kaptajn.  



Udvalgsarbejdet

• Baneudvalget 

– Arbejder tæt sammen med Hans Larsen og Jesper Rej 
omkring de mange tiltag på anlægget. 

– Endvidere udstikkes her rammerne for de projekter som 
de frivillige varetager. 

– Vi har desværre ikke været så aktive med frivillig aktiviteter 
i 2020, men har en række projekter klar
• Broen på hul 18 skal renoveres. – ny belægning

• Nye klæb på alle teesteds skilte ( 24/8)

• Ny væg opsættes til et ”Studie 2” på driving rangen

• Maling af pælene på driving rangen

• Frisk grus i ringene på driving rangen 
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Ingen medlemmer er gået 
bort i 2019-20 til dato
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Klubmestre 2019
Række Klubmester

Herrer Slagspil Patrick Lerche Nielsen

Damer Slagspil -----

Hulspil Herrer Peter Wass Hee

Hulspil Damer ------

Juniorer (piger og drenge) Frederik Hastrup

Husk der er klubmesterskaber den sidste weekend i august
Vi opfordrer til at man tilmelder sig således, at vi kan få kåret 
nogle klubmestre både på herre og damesiden
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Hvad er der sket i 2020

• Coronaen har bevirket:
– At vi kom ca 2 uger senere i gang med at spille

– Kurser aflyst og individuel træning startede først 
primo maj.  

– Mange Restriktioner – især i starten.

– Aflyste turneringer

– Vi er nu nogenlunde tilbage til normale tilstande. Husk 
dog at det ikke er ovre endnu. 

– Brug Håndsprit og hold fornuftig afstand

– Kampen mod Corona kan kun vindes ved god adfærd.



Hvad er der sket i 2020

Nyt på anlægget

• Nye greens på hul 3 og 9 er taget i brug

• Bunker renoveringen er (næsten) gennemført 

• 6 Huls banens hul 2 er taget i brug

• Drikkevand på anlægget er blevet etableret. 

Det var stort set hovedpunkterne i planen som blev fremlagt 
på generalforsamling 2018



Hvad er der sket i 2020

• Andre initiativer 

– Klubmedlemmer der tager green-fee gæster med 
får 1 Vand, 1 chokoladebar lige som gæsterne.

– Medlemmerne må give deres green fee gæster en 
spand bolde.

– Gæster til klubmedlemmer betaler kun 250 kr. alle 
dage. (normalpris er 325 kr.)



Hvad er der sket i 2020

• Venskabsklubber – rabatordning

– I 2019 lavede vi en flat- rate Greenfee pris på 
250kr.

– Det var nok en fejl – så i 2020 har vi beholdt de 
250 kr til medlemmers gæster (uanset antal) samt 
til en række venskabsklubber. Andre udefra 
kommende får lov at betale 325 kr. 



Jagten på velgørenhed



33.500kr. til børneafdelingen…. 



Hvad sker der i 2020/21

WHS

• I 2021 indføres det nye handicapsystem

– Det kræver mange indberettede scorekort i 2020, 
for at opbygge datagrundlaget for 2021 

– I WHS beregnes ens handicap løbende på basis af 
de 8 bedste scores ud af de seneste 20 
indberetninger. 

– Golfbox holder styr på det, men der skal 
indberetninger til 



Hvad sker der i 2020/21

• Vi skifter gear mht. til Fri træning

– Vi har tilbudt Jonas at blive helårsansat pr. 1/1-2021

– Vi vil indkøbe en Trackman til driving rangen (hvis det 
bliver vedtaget senere i aften)

• Nyt simulator center med 4 Trackman’s på 
tegnebrættet

• Tanken er at klubbens trackman indgår i centeret i 
vintersæsonen. 

• Tanken er at tilbyde et ”Sim-Fritspilskort” til 950 kr

– Til fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i MidtGolf
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Udvikling over tid



Forslag til kontingent    

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021

og fortsat intet indskud

Der varsles dog en Kontingentstigning i 2022



Kontingentsammenligning
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Vedtægtsændring Forslag

• Tilføjelse til §4

Forslag om ekstraordinære 
kontingentforhøjelser skal varsles eller 

behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling senest 15. november.



Indkøb af en Trackman

• Bestyrelsen foreslår at der indkøbes en Trackman 
inden for en total budgetramme på 250.000 kr

• Formål nr. 1: 
– Give medlemmerne mulighed for Trackman støttet 

undervisning på driving rangen 

• Formål nr. 2:
– En klubejet Trackman 4 kan indgå i et nyt 

simulatorcenter med i alt 4 trackman’s
• Derved opnår klubbens fuldtidsmedlemmer ekstra billig 

adgang til centeret. 



Skitseforslag
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Valg til Bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Nuværende bestyrelse:
• Erling Hviid Formand er på valg, villig til genvalg

• Claus Carmel Kasserer (er ikke på valg)

• Jørn Thorhauge (er ikke på valg)

• Ole Klitte (er ikke på valg)

• Tommy Petterson er på valg, villig til genvalg

• 1.suppleant (skal vælges)

• 2. suppleant (skal vælges)



• Valg af Formand 
– Erling Hviid       er villig til genvalg

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Tommy Petterson    er villig til genvalg

• Følgende kandidater har meldt sig til 
suppleant posterne
– Michael Mildahl

– Henning Laen Sørensen
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Valg af revisor og revisorsuppleant

• Revisorer

Valg af 2 revisorer

– Gert Jørgensen (er ikke på valg)

– Kurt Nikolajsen (er villig til genvalg)

• Revisorsuppleant

– Ole Raunsbæk (er villig til genvalg)
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Eventuelt

Emner fra salen



Tak for i aften


