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Ny lejeaftale indgået med baneejer 

– Kræver vedtægtsændringer 

 

Kommunikation er opprioriteret 

– Golfspilleren i Centrum 

– Månedligt nyhedsbrev  

 

 

 

Året 2015 
 



Gæster 2015 

Medlemmer 2015 

Benchmark : Omegnesklubberne 



Etablering af frivilligkorps 

• 66 er registreret som frivillige 

– Har ydet ialt 945t / 5.6 mandemåneder (mm) 

– Heraf udgør 280t / 1.6 mm til Åbent Hus etc. 

– Samt 120t / 0.7mm ifb.m. Holbæk Stadion 
• Derved indtjente vi til indkøb af 100 træer  

Stor tak til de frivillige  

som stiller op når vi kalder.  

Det er afgørende vigtigt at  

vi kan trække på de frivillige  

når der er behov for hjælp.  

  

 

 

Året 2015 
 



2015 - medlemsfremgang 
 • Stor medlemsfremgang 

– Midtgolf  har haft tilgang på  
• Fuldtidsmedlemmer  og  Greenfee medlemmer 

• Samt  færre flexmedlemmer (til 6 huls banen) 

– På landsplan  
• stagnerer antallet af fuldtidsmedlemmer og antallet af 

Flexmedlemmer stiger svagt 

Vi har et rigtig godt produkt  
– Lavt kontingent, Frit spil på 5 baner, fri træning for fuldtidsmedlemmer 

 

• Tak til medlemmerne for at være aktive i bestræbelserne for 
at skaffe flere medlemmer. 

– Det har vi besluttet at belønne med en Klubfest den 
29.april  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsudvikling pr. 16/2  

2012 2013 2014 2015 2016 

Seniorer 547 552 578 561 619 

Juniorer 29 20 38 53 48 

Ynglinge 14 14 14 12 7 

Fleks  76 85 75 83 64 

Greenfee 102 165 

Midtgolf 2. klub 11 22 13 

I alt 666 671 716 833 916 

     Pr. 20/3 har vi haft en tilvækst på 18 seniorer og 19 greenfee medl. siden d. 16/2  



• Fri træning – hvordan gik det ? 

2015 – Fri træning 
 



• Fri træning – fortsat 

2015 – Fri træning 
 

Ialt 421 medlemmer har benyttet ordningen 



• Fri træning – fortsat 

2015 – Fri træning 
 



• Fri træning – fordeling 

2015 – Fri træning 
 



2015 Turneringer 
Mange turneringer  

– Der har været højt ambitionsniveau i 2015 med 16 
turneringer 
• Nyt var f.eks Pink Cup der indbragte 27.000 kr  

• RødTee indbragte  sammen med 2014 ialt 50.000 kr 
– De penge bliver brugt til en legeplads på Holbæk sygehus ud for børneafd.  

 



2016 Turneringer 

I 2016 vil der være færre turneringer.  13 stk er planlagt 

– Og de er blevet fordelt på lørdage og søndage 

– Det har 2 formål  
• større deltagerantal pr turnering 

• Samt færre baneblokeringer 

– Prissting på mad: bedre / mere varieret frokost tilbud  
• Menuen vil fremgå ved tilmeldingen i golfbox 

 
 

Stor tak til turneringsudvalget for deres kæmpe indsats  
– Afholdelse af turneringer giver liv i klubben og skaber socialt 

sammenhold.   

 



2015 – gennemførte tiltag 
Nye tiltag i 2015 var bl.a. 

– Hul 15 omlagt til ”Ø-green” 

– Ny boldautomat  

– Nye stolper og net omkring driving rangen 
• Nettet klarede dog ikke stormen, så vi må på den igen 

– Nye udslagsmåtter 

– Nye bold trays 

– Nye afstandsmarkeringer 

– Plantning af ca 350 træer 

– Toiletbygning, starterhus og driving range blev malet 

 

– Altsammen tiltag som bidrager til en løbende 
forbedringsprocess til glæde for os alle. 

 

 



Baneblokkeringer 

 

• I 2015: har vi haft “problemer” især på eftermiddage 
– Klubber I klubben + Regionsgolf har fyldt meget 

• I 2016: Klubber I klubben fortsætter som hidtil 
– vi har lagt en del regionsgolf  på fredag eftermiddage.  

– Dette sikrer bedre mulighed for en fyraftensrunde. 

• Desuden opfordres medlemmerne til at spille 4 
bolde når der er stor belastning på banen.  
– I 2016 vil vi – hvis nødvendigt - ombooke spillere til 4 bolde 

– Det giver bedre flow og øger banekapaciteten.  
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Udvalgsarbejdet 

• Juniorudvalget fik i 2015  

– Ny  formand – Benjamin Kristensen 
• Tak til Steffen som har stået for juniorarbejdet tidligere  

– Lena varetager juniortræningen – stor succes 

– En 1. og en 2. plads i Kredsturneringen 

• I 2016 

– Der er uddannet et par hjælpere til at hjælpe Lena 
• Flere hjælpere søges  

• DGU har tilbudt at lave juniortræner kursus på Midtgolf 

– Planer om at træne ”short game” ud over den alm. Træning 

– Deltager igen i år i kredsturneringen  

•   
 



Udvalgsarbejdet 
• Rekrutteringsudvalget. 

– Har styrket markedsføringen af Midtgolf og taget en række 
initiativer f.eks  
• Holbæk Sygehus. Div. Tilbud til personaleforeningen  

• Holbæk Turistbureau – Role up / brochurer 

• Kontaktet en række virksomheder med tilbud om events etc.  

• Golf for skoleelever i sommerferien . 2 dage med ca 10 elever pr 
gang 

• Annonceringer i flere omgange  

 



Udvalgsarbejdet 

• Begynderudvalget  

– Har haft stor success med kaptajnsrunder onsdag aften  

– Dette er meget vigtigt idet det medvirker til at få de mange 
nye medlemmer inddraget i klublivet. 

– Planer om at indføre en mentorordning i 2016 

• Baneudvalget  

– Mange tiltag gennemført  
• Bl.a. Træplantning,  stiforbedringer, afstandspæle, nyt hul 15, maling af 

driving range etc. forberedelse af nyt træningsanlæg.  

• Stor tak til alle de frivillige der har og fortsat deltager når vi 
kalder, samt tak til Skandinavisk Servicepartner som har 
skaffet rigtig mange af træerne som er blever plantet   
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Lad os mindes  
Leif Pedersen medl. 852   juni 2015 

Niels Gleerup medl. 1776 juli 2015 

   Steen Kallehave medl.  470   oktober 2015 

Finn Madsen medl. 796 marts 2016  

 

Æret være deres minde. 
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Klubmestre 2015 
Række Klubmester 

Herrer A              Slagspil Henrik Christensen 

Damer A             Slagspil Berit Carmel 

Herrer  Senior   Slagspil Per Sørensen  

Herrer                  Hulspil Christian Wallin 

Damer                  Hulspil Berit Carmel 

Juniorer (piger og drenge) Mathilde Jonathanson 



Holdturneringer 

• Herreeliten 

– Deltog med 2 hold i danmarksturneringen  
• ( 4. divison + Kval) 

• 1. holdet rykkede op i 3. division – Stort tillykke 

 

 
 



Holdturneringer 

• Dameeliten 

– Deltog for første gang med et kval. hold  
• Resultatat blev en flot 2. plads – Tillykke med den flotte start. 

 
 



Holdturneringer 

Regionsgolf 2015 

• Vi havde hold i A, B, C, SB, VB og 2 x VC 

– Region B gik videre til 1/8 dels runden men tabte til 
Mølleåen 

–  Veteran C kom helt frem til semifinalen men tabte her til 
Vallensbæk 

• For 2016 har tilmeldingen været via golfbox 

– Har fungeret tilfredstillende 

– I 2016 er aldersgænsen 50 for seniorrækken 

 



Holdturneringer 

Golfhæftet Trophy Par Match 

Flot 6. plads til Rune og Shanika i Stockholm  

 

 



Løbende Hulspil 
 

• Der var 29 tilmeldte 

• Finalen stod imellem Henrik "Turbo" & Michael 
"Vuk", til "Giganternes kamp“ 
– Henrik blev den glade vinder med 2 oppe på hul 17  



Løbende Parmatch 

 

• Der var ikke færre end 49 Hold / 98 deltagere  

• Benjamin og Jens løb med sejren  
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Hvad sker der i 2016 

Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer. 
• Golfens dag 17. april 2016 
• Åbent hus d. 7.august 2016 
• Aftensalg i Holbæk i september.  

– Trackman + Net + nærmest hullet konkurrence /  3 slag 20 kr 
– Hospitalsklovnen deltager og overskuddet går til HS børneafdelingen 

• Målet er igen + 75 nye fuldtidsmedlemmer  
– Igen regner vi med at det skal udløse en kæmpe klubfest 

 



Hvad sker der i 2016 

Færre turneringer i 2016 
• 13 turneringer planlagt 
• Vi stiller igen krav om EGA handicap ved klubmesterskaberne.  
• Indtil videre kræver vi ikke EGA handicap til klubturneringer. 

– Som anbefalet af DGU  
 

Deltager i diverse DGU turneringer 
• Regionsgolf – så mange hold som vi kan stille 
• Danmarksturneringen  

–Dame kvalifikationsturneringen  
–Herrer 3. division samt 2 hold i kvalifikationsturneringen 

• Diverse juniorturneringer – bl.a. Junior distrikts turnering 



Hvad sker der i 2016 
 • Target greens og afstandspæle I forskellige farver  

– Er malet og klar til opsætning 

• Nye spejle på driving range  - Er sat op .  

– Doneret af EUC-NVS /Tommy Petterson 

• Hvis medlemstilgang og økonomi tillader det får vi et nyt 
træningsområde  

– Det er delvist forberedt idet jordarbejde og dræning er 
foretaget.  

• Hul 16 bliver forlænget (vi inddrager 6 hulsbanens hul 2 – og der 
er ved at blive anlagt en ny hul 2 green)  

• yderligere 135  træer blev plantet den 3. marts  

• Plan om at græsset på hul 16’s nuværende green skrælles af og 
flyttes til hul 17 

• Mere bagskabs-kapacitet  

 

 



Hvad sker der i 2016 

• Golfspilleren i centrum 

• Fortsætter i 2016, første spørgerunde i maj 

• Vi er blevet “Made in Denmark” ambassadører 

• Giver bl.a. mulighed for at fælles indkøb af  billetter 
• Derved støtter man MidtGolf 

• Fritspilsaftalerne fortsætter, og Korsør Golfklub er nu også 
med i aftalen med MidtGolf. 

– Max 5 runder pr bane, dog ingen loft på Korsør  

– Loftet på de øvrige baner skyldes at nogle få brugte 
ordningen som sin ”2. hjemmeklub” dvs 10 -20 runder, 
hvilket ikke var hensigten med ordningen.  

37 



Hvad sker der i 2016 

Begynder træning 
– Vi laver gruppetræning formentlig på  søndag formiddage 

og mandag aftener, for alle nye medlemmer der skal igang 
med at golfspillet, samt alle fuldtidsmedlemmer der har 
handicap 36 eller derover. 

• Karsten laver en kalender og tilmelding I Golfbox. 

– Vi prøvede det af i efteråret 2015 og det har virket rigtig 
godt. Endvidere hjælper det de nye til at blive integreret I 
klubbens liv hurtigt, når man er flere  i samme båd. 

  

– Vi søger folk som gerne vil deltage som hjælpere 
• Kræver ikke at man skal kunne instruere i golf !! 

 

 



Hvad sker der i 2016 

Banekontrol 

• I 2015 genindførte vi banekontrol I weekenderne fra kl 10 - 13  
– dog ikke i juli og august eller på dage med turneringer 

– I 2015 var det 5-6 personer der stod for vagterne 

• Dette fortsætter I 2016 
– Men vi udvider antal deltagere med medlemmer fra herre og 

dameeliten, således at belastningen på den enkelte bliver begrænset. 

• Formålet er primært at sikre et godt flow på banen så 
unødig venten / langsomt spil undgås  

 

 

 

 

 



Klubmesterskaber 

Der er nu udarbejdet et sæt retningslinier 

• KM Slagspil: (Afvikles over samme weekend.) 
Der afvikles KM i slagspil i følgende rækker:  

– Herre, Dame, Herre Senior, Dame Senior. 

• Der afvikles sideløbende en Stableford-turnering over 36 
huller. 1. runde lørdag, 2. runde søndag. 

• KM Hulspil: (spilles ugen efter KM slagspil.) 

– 8 bedste herrer / 8 bedste damer fra KM 

• Ved afbud  rykker de næste frem og deltager 
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Forslag til kontingent for 2017     
 

 

 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2017 

og fortsat intet indskud 
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Forslag fra bestyrelsen 

 Baggrund for vedtægtsændringer 
 
• Vi risikerede at blive momspligtige af klubkontingentet. 

Derfor ny lejeaftale samt behov for vedtægtsændringer. 
 

• Samtidig har vi gennemgået alle paragraffer og 
moderniseret  vedtægterne 
 

• Vi har gennemført en høringsprocess og modtaget god 
feedback som er blevet indarbejdet  
– Og det hele er afstemt med DGU’s advokat  

  



Forslag til ændringer 

• §1-§3: kun formulerings ændringer 

• §4:  

– Medlemsformer tydeliggjort 

– Den kritiske tekst vedr. evt. MOMS-pligt fjernet 

– Administrationsgebyrer fastsættes af bestyrelsen 
efter gældende lovgivning 

 



Forslag til ændringer 

• §5: 
– Gebyrstørrelse ændres til ”efter gældende regler” 

– Udmeldelsesfristen ændres til 30. november 

• §6: 
– Distancemedlemmer får stemmeret 

– Greenfee medlemmer får ¼ stemmeret 

– Passive medlemmer samt prøvemedlemmer har ikke 
stemmeret. 

– Skriftlig afstemning kan kræves af ¼ af fremmødte 
stemmer. 



Forslag til ændringer 

• §7: ingen ændringer 

• §8 + §9: 

– Suppleanter der indtræder sidder valgperioden  
ud. 

• §10: 

– Lejeaftaler indgås efter gældende lovgivning 

• §11-§14: 

– Kun formuleringsændringer og tydeliggørelser 
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Valg til Bestyrelsen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Nuværende bestyrelse: 
• Erling Hviid   Formand (er ikke på valg) 

• Claus Carmel  Kasserer (er på valg og genopstiller) 

• Michael Mildahl    (er på valg og genopstiller) 

• Ole Klitte    (er ikke på valg) 

• Tommy Petterson   (er ikke på valg) 

 

• Annette Persson   suppleant (er på valg og genopstiller) 

• Henning Boye suppleant (er på valg og genopstiller) 

 



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Bestyrelsen anbefaler: 

Genvalg  
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Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Bestyrelsen anbefaler  

• Revisor 

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 ? 

• Medlemskabet er personligt og kan ikke “udlånes”. 

• Husk tilmelding til Klubfesten d. 29/4 

• Husk infomøde Herre-Dameklub samt modeshow d. 29/3    

• Husk tilmelding til foredrag om livreddende indsats. (prøv selv 
at give hjertemassage)                      Onsdag 13/4 kl 19 

• Køb Made In Denmark billetter i klubben – støtter klubben 

• Køb Golfhæftet i klubben – støtter klubben 

• Husk at besvare Golfspilleren i centrum spørgeundersøgelser. 


