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1. Velkomst og valg af dirigent  

 
1.1 John Riisgaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Der var 90 stemmeberettigede 

medlemmer til stede samt 2 medlemmer repræsenteret ved fuldmagter.  John Riisgaard foreslog på 

bestyrelsens vegne Benny Runøe som dirigent. 

Der var ikke andre forslag, og derfor blev Benny valgt. 

  

1.2 Benny Runøe medlem nr. 1137 blev valgt til dirigent.  

Hermed overtog Benny Runøe og meddelte, at generalforsamlingen er varslet den 4. marts 2013og i 

overensstemmelse med vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. Dagsordenen blev kort 

gennemgået, og der blev valgt 3 stemmetællere: Søren Lund (8), Arne H. Olsen (40) og Gert 

Jørgensen (30). 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2012 

 
Formand John Riisgaard fortalte om året 2012 i Midtsjællands Golfklub: 

Generelt for 2012: 

 Vi er nu inde i klubbens 10. år – fødselsdag den 22. november, der er endnu ikke taget 

stilling til festligholdelse heraf. 

 Ny træner fra sæsonen 2013. – Bestyrelsen besluttede, at der skulle nye kræfter til, og 

igangsatte processen omkring ansættelsen af ny træner, hvilket medførte en del møder og 

samtaler. 

 Bestyrelsen har evalueret på processen i forbindelse med den manglende fornyelse af Kim 

Renés kontrakt. 

 Vi har ikke holdt budgettet, men vi hæver ikke kontingentet. 

 Der er fortsat et højt aktivitetsniveau hele vejen rundt. Alle afdelinger arbejder på at 

forbedre tilbud til og forhold for medlemmerne. Der er altid mange golfere på banen, og 

det er dejligt at se.   

 Vi deltog i Golfens Dag, hvor mange kom og prøvede golfsporten. Der var mange 

involveret i dette, og alle ydede et stort stykke arbejde. Klubben vil også i 2013 være 

med på Golfens Dag, der afholdes den 14. april 



 Baneejeren gik i gang med ændringerne af banen: omlægning af flere huller og greens, 

samt nye bunkers og meget andet 

 Mange aktiviteter for rekruttering, hvilket har resulteret i ca. 80 nye medlemmer 

 Vi har også i året der er gået haft et tæt samabejde med DGU. Vi var værter for 

regionsmødet med deltagelse af 25 klubber. Vi lagde bane til landsfinalen for 

Regionsgolf (seniorer og veteraner) samt DGUs landsdelsfinale for juniorer (hold)  

  Der blev holdt en sommerfest den 6. juli, hvor baneejer og arkitekt fortalte om den nye 

bane 

 Vi fik nye regler for handicapreguleringen. Der er nu 2 typer handicap: EGA-HCP og  

HCP (klubhandicap). Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvilke handicapregler, 

der skal gælde for afviklingen af turneringer og de kommende klubmesterskaber. Vi skal 

gøre opmærksom på, at der fremover skal indleveres mindst 4 scorekort om året for at 

bevare / regulere sit  EGA-HCP, og man kan nu lave 2 EDS-runder pr. uge. 

 
Udvalgsarbejdet 

 Vi har holdt to møder med udvalgsformændene 

 Udvalgsarbejdet er - som alle ved - afhængigt af frivilligt arbejde 

 Midtsjællands Golfklub klarer sig stadig godt her, men vi kan godt bruge flere frivillige 

 En varm tak til alle frivillige udvalgsmedlemmer og andre, der har ydet en indsats i 

klubben 

 

Begynderudvalget 

  Der er kommet nye kræfter til 

 Kaninmatcher og spilledage for HCP 37-54 ændres fra torsdag til onsdag 

 Højt aktivitetsniveau 

 

Juniorudvalget 

 Der er træning tirsdag og torsdag 

 Der er afholdt træningssamling i sensommeren 

 Der er det samme antal juniorer som sidste sæson 

 

Turneringsudvalget 

 Turneringer for 2013 er fastlagt 

 Der har været en stor deltagelse i alle turneringer også med gæster fra andre klubber 

 Rød tee-turneringen gav ca. 14.500 kr. (incl. beløb fra 2011) til børneafdelingen på 

Holbæk sygehus. Vi gentager turneringen i 2013 

 

Dameklubben 

 Arrangerer ture til andre klubber 

 Deltog i pink lady turneringen 

 Dameklubben vil fortsat gerne have flere medlemmer 

 Har deltaget i andre klubbers matcher 

 

Seniorklubben 

 Som tidligere år er der hver tirsdag stort fremmøde 

 Seniorklubben fortsætter med den ugentlige gunstart 

 Seniorklubben har et godt samarbejde med naboklubberne 

 Vinterturnering i golfsimulator 

 



Herreklubben 

 Der er fortsat et stort aktivitetsniveau 

 En god start og man mødes hver torsdag 

 Gunstart ved åbning og lukning af sæsonen 

 Atter en tur til Sverige med 25 deltagere 

 Herreklubben har et godt samarbejde med naboklubberne 

 Har haft en vinterturnering i Golfsimulator 

 

Sponsorudvalget 

 Har været for optimistiske i budgetteringen 

 Vi kunne dog med medlemmernes hjælp have fået meget mere ud af vores sponsorat med 

OK-benzin 

 OK sponsoratet ophører i maj p.g.a. for lille aktivitet. Hvis flere tilmelder sig, kan vi 

måske fastholde det 

 

Baneudvalget 

 Baneudvalget har arbejdet med omkring den nye bane 

 

Ordens- og regeludvalget 

 Der har i årets løb ikke været sager, der skulle behandles i dette udvalg 

 

Rekrutteringsudvalget 

 Udvalget har gjort en stor indsats i årets løb 

 Mange forskellige tiltag 

 Et godt resultat – 80 ny medlemmer 

 

Økonomi- og Forretningsudvalget 

 Holder styr på økonomien, men på trods af manglende budgetindtægter er året 2012 

forløbet rimeligt. 

 

 

Formanden mindedes medlem 746 Hanne Carmel, som afgik ved døden i 2012 

  – Æret være hendes minde 

 

Klubmestre 2012  

- Junior (piger og drenge) stableford – Matilde Jonathansson 

- Junior slagspil – Mathias B. Andersen  

- Herre stableford –  Carsten Frederiksen 

- Dame stableford –  Kirsten Munch  

- Herre slagspil – Christian Wallin  

- Dame slagspil – Marianne Ulf  

- Dame løbende hulspil – Hanne Berg  

- Herre løbende hulspil A – Christian Wallin  

- Herre løbende hulspil B – Morten Holm 

- Herre løbende hulspil C – Gert Jørgensen  

- Dame hulspil – udgik i 2012l  

- Herre hulspil – Christian Wallin  

 



Tillykke til alle klubmestrene. 

 

Regionsgolf – deltaget i 6 rækker.  

- Vi havde hold i semifinalen i gruppe D og C  

 

Tillykke - vi kom næsten i mål. 

 

Hvad sker der i 2013? 
 

Store DEMO dag den 12. maj 2013 

 Opvisning af Europaturspiller 

 DEMO fra flere producenter 

 Møde vores sponsorer 

 Vinsmagning 

 

Fortsat stor fokus på rekruttering af medlemmer i alle kategorier 

 Golfens dag den 14. april 2013 

 4 åbent hus dage inkl. Golfens dag 

 Deltog på Roskilde Messen 9. og 10. februar 2013, hvor vi var eneste golfklub. Der var 

stor interesse, ca. 100 navne blev noteret 

 

Lige så mange turneringer som i 2012 

 Vi etablerer en seniorrække ved turneringerne 

 

Deltage i diverse DGU turneringer 

 Regionsgolf – 7 hold 

 Danmarksturneringen – 4 division og i kvalifikationsturneringen 

 Diverse juniorturneringer – bl.a. Junior distrikts turnering 

 

Vi fortsætter det tætte samarbejde med udvalgene 

 2 møder om året med udvalgsformændene 

 

Frands – klubkoordinator 

 Hans har ansat Frands Wolff som klubmanager 

 Koordinator ved fælles arrangementer 

 Sponsor- og presseansvarlig for Hans Larsen (baneejer) 

 Ansvarlig for ”salg” af klubben 

 

Hovedfokus 2013 

 Åbenhed og tæt dialog med medlemmerne 

 Alle er velkomne til at skrive på hjemmesidens FORUM 

 Bestyrelsen vil normalt ikke blande sig i debatten på FORUM 

 

DGU 

 DGU har fået ny hovedsopnsor, derfor skal vi alle sammen have nye DGU-kort 

 Den nye aftale med DGU giver mulighed for Mastercard og andre rabat fordel. 

 Bladet DANSK GOLF bliver ikke fremover sendt til medlemmerne, men skal/kan hentes i 

klubhuset. Der opsættes et særligt stativ hertil. 

 



Hans Larsen (baneejer) fik herefter ordet og orienterede omkring arbejdet med den nye bane, samt 

øvrige planer. 

 De gamle hul 2, 12, 13 og 14 lukkes ved sæson start 

 Der tages 4 huller inde fra 6 hullers banen 

 Flex-medlemmer for måske lov til at bruge de første 8 huller på stor bane 

 Tee-sted på hul 12 er ikke færdigt endnu 

 Hullerne 2, 12, 13 og 14 er tidligst færdige 1. juni, alt afhængig af vejret 

 Der er flyttet træer på banen 

 Vejføringen ved hul 18 ændres således, at der fremover bliver ført vand fra søen på hul 18 

til søen ved hul 10. Der bliver ny adgangsvej fra hul 18 langs driving-rangen 

 Køkkenet er ved at blive udvidet, dette giver Jette flere muligheder 

 Det er jeres klubhus, men desværre må vi en gang eller to i løbet af sæsonen lukke 

tidligere, da der skal afholdes private fester 

 Arbejdstilsynet har været på besøg, hvilket resulterede i, at personalet ikke må sidde i 

cafeen (klubhuset) og holde deres pauser. Der er lavet et særligt personale rum 

 På et tidspunkt vil der komme flere bag-skabe, da en del af laden vil blive inddraget til 

dette 

 3 greens er dårlige; skadet af frost o.l. 

 

Dirigenten takkede for beretningen og Hans´s orientering. Da der ikke var spørgsmål eller 

bemærkninger til beretningen, blev denne godkendt 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer Steen B. Andersen fremlagde klubbens regnskab. 

 

Steen oplyste, at den manglende kontingentindtægt i forhold til budgettet var opstået, fordi antallet af  

medlemmer, der var overgået fra fuldtids til flex-medlemmer samt fordelingen af nye medlemmer, der 

valgte flex-medlemskab i stedet for fuldtidsmedlemskab var større end fastsat i budgettet. Der har også 

være en mindre indtægt fra sponsorer på 22.000 kr. Den større udgift til træner skyldtes, at der skulle 

betales feriepenge til den afgående træner, hvilket ikke var budgetteret. Som tidligere nævnt følges 

økonomien nøje, og der har ikke været de store stigninger i udgifterne. Budgettet er overholdt på 

udgiftssiden. Herefter gennemgik Steen balancen pr. 31. december 2012. 

Der er stadig for mange medlemmer, som ikke betaler kontingentet rettidigt. Det giver selvfølgelig en 

betydelig indtægt i form af rykkergebyrer, men kassereren ser hellere kontingentet indbetalt. Dette var 

en opfordring til at få bragt forholdet til klubben i orden. 

  

Dirigenten takkede kassereren for fremlæggelsen. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller 

kommentarer.  

 
4. Forelæggelse af budget  
 

Kasserer Steen B. Andersen gennemgik budgettet for 2013, der udviste et overskud på ca. 34.000 kr., 

som bestyrelsen finder realistisk i forhold til de kendte ting. 

 

På indtægtssiden er der en stigning pga. kontingentforhøjelser. 1. januar 2013. Tilskuddet fra Holbæk 

Kommune til unge under 25 forventes at blive mindre de kommende år, der er derfor budgetteret med 

lavere indtægter end i år. Indtægten fra sponsorer er ca. på niveau med 2012. 



Rekruttering fortsætter igen i år. Medlemsadministrationen skal effektiviseres – kassereren opfordrede 

igen til at man får tilmeldt sig Betalingsservice. 

Det nuværende kontingent fortsætter i 2014, indskud for nye spillere (ikke DGU-kort 3.000 kr.). 

 

Henrik Gravesen (1269): Takkede for året 2012 og håbede planerne for 2013 gik godt. Han syntes dog, 

at størrelsen på egenkapitalen var skræmmende lav, og at det fremlagte budget krævede en meget hård 

økonomisk styring, så vi ikke for 2013 igen får et underskud. Det vil kræve et stort arbejde at skaffe nye 

medlemmer til klubben. 

 

Formand John Riisgaard: Det er OK med konstruktiv kritik med hensyn til at skaffe nye medlemmer. 

Hans, Frands og bestyrelsen arbejder hårdt på dette område. 

Ole Raunsbæk (392): Er der ikke en stigning i kontingentet på 1.200 kr. i år.? 

Kasserer Steen B. Andersen: Pr. 1. januar 2013 er der en stigning i kontingentet på 500 kr., og der vil 

ikke komme stigninger i kontingentet for 2014, da dette skulle have været med på denne 

generalforsamling til godkendelse. 

 

Christian Wallin (65): Hvor mange er pt. i kontingentrestance, og hvad gør man f.eks. med inkasso? 

Formand John Riisgaard: Der er ca. 40, der har fået 3. rykker, og deres spilleret er inddraget. Inkasso- 

sager er kun en ekstra udgift for golfklubben, og det er desværre nytteløst. Vi rykker og opkræver et 

gebyr på 100 kr. hver gang. 

 

Hans-Henrik Bülow (554): Jeg er bekymret med et budget, der kun har et overskud på 34.000kr. Det 

kræver en meget stram budgetstyring. Jeg ved også, at det er meget svært med sponsorarbejdet. Overfor 

dem der ikke har betalt, skal der føres en hårdere kurs. 

 

Søren Lund (8): Ifølge klubbens vedtægter §5 er der tydeligt beskrevet, hvorledes man skal håndtere 

medlemmer, der ikke betaler. 

 

Hans Larsen (100): I de sidste 3 år har der ca. været det samme antal restancer på dette tidspunkt, men 

når solen begynder at skinne og vejret er godt, så kommer betalingerne. 

 

Formand John Riisgaard: Vi må opfordre alle medlemmer til at bruge betalingservice (BS). Vi har 

endnu ikke i bestyrelsen drøftet om det skal være obligatorisk. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

  
Bestyrelsen havde ingen forslag.  

 

6. Forslag fra medlemmerne 

 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

 
Valg af kasserer: 

  Steen B. Andersen er på valg og modtager genvalg. 

  Per Jørgensen (102) foreslog Claus Carmel (745) til valg som kasserer. Claus stillede op til valget. 

  Steen og Claus præsenterede sig selv og fortalte om deres baggrund for at modtage valg. 



  Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat: 

  62 stemmer til Steen B. Andersen, 29 stemmer til Claus Carmel og 1 stemme var blank. 

  Steen B. Andersen blev hermed valgt til kasserer for 3 år. 

 

Valg til bestyrelsen: 

    John Kristensen ønsker at træde ud af bestyrelsen (uden for tur). 

    

 Bestyrelsen foreslog følgende: 

   Michael Mildahl – vælges for 3 år 

   Berit Stehr – vælges for 1 år. 

 

Der var ikke andre forslag, så begge blev valgt til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen er herefter: 

   Formand John Riisgaard (valgt i 2011) 

   Kassere Steen B Andersen (valgt 2013) 

   Erling Hviid (valgt 2012) 

   Michael Mildahl (valgt 2013) 

   Berit Stehr (valgt 2013 for 1 år) 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

  Bestyrelsen forslog følgende: 

1. suppleant Allan Madsen (for 1 år) 

2. suppleant Jakob Pratz (for 1 år)  

 

Der var ikke andre forslag, så begge blev valgt. 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
 
Revisorer 

Bestyrelsen foreslog følgende: 

   Gert Jørgensen 

   Kurt Nikolajsen 

 

Der var ikke andre forslag, så begge blev valgt. 

 

Revisorsuppleant 

Bestyrelsen forslog følgende: 

   Ole Raunsbæk 

 

Der var ikke andre forslag, så han blev valgt. 

 

9. Eventuelt 

 
Pro-træner Karsten Kirch præsenterede sig og fortalte om planene for det fremtidige samarbejde med 

medlemmerne. Karsten takkede for den varme velkomst, han har fået i klubben. 

 

Peter Eismark, formand for begynderudvalget. Begynderudvalget har i løbet af 2012 ikke bestået af 

mere end 2 personer og så lidt hjælp et par gange. Peter opfordrede medlemmer til at melde sig til 

udvalget, og medlemmer til at melde sig som kaptajner på begynderaftnerne som i 2013 vil være onsdag 



fra kl. 16.15. Der vil både være for HCP 37-54 og HCP 98/99 hver onsdag, henholdsvis på stor bane 

(for-ni), og på 6-huls banen. Der vil være tilmelding via Golfbox.dk. 

 

Gert Jørgensen (30): Der er kommet nye DGU-kort. Hvis der er medlemmer, der mangler DGU-kort, 

skal de henvende sig til Gert. 

 

Allan Madsen (1191): I starten af sæsonen forslår jeg, at HCP 98/99 evt. bruger bag-ni. Er Nets i orden? 

 

John Riisgaard: Nets er ok. 

 

Søren Askov Lunding (64): Henstiller til bestyrelsen, at der fremover også udsendes dagsorden med 

indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Jesper Ulf Petersen (221): Vi skal være bedre til at tage imod nye spillere. 

 

Benny Runøe (1137): Det er måske svært, men man kan hjælpe til hos begynderne og på den måde få 

taget godt imod nye medlemmer.  

 

Hans Larsen (baneejer): Der vil være nye scorekort på plads ved starten af sæsonen. 

Der vil også i år være mulighed for billigere aftaler med forskellige klubber. Et par enkelte aftaler 

mangler at falde på plads. 

 

Claus Carmel (745): Opfordrede alle medlemmer til at få et OK-kort til brændstof. Klubben får 6 øre pr. 

liter vi tanker, og hvis vi også får el fra OK får klubben 12 øre pr. kWh. 

 

Erlig Hviid (756): Klubben har en aftale med Teetime, det er en god aftale med mange rabatter. 

 

Kurt Nikolajsen (559): Efterlyste mulighed for køb af Golfhæftet. 

 

Erling Hviid (756): Vi vil prøve at få en aftale med Golfhæftet, og så vil der komme meddelelse ud til 

medlemmerne. 

 

Formand John Riisgaard takkede John Kristensen for det gode samarbejde i bestyrelsen med 3 gode 

flasker vin. 

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger til ”Eventuelt”, takkede Benny Runøe for god ro og orden og 

erklærede generalforsamling 2013 i Midtsjællands Golfklub for afsluttet. 

 

  

Referent, den 2. april 2013   Dirigent, den 2. april 2013. 

 

 

___________________________  ________________________________  

Claus Carmel (745)                                                           Benny Runøe (1137) 


