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Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår – Gert Jørgensen

Valg af stemmetællere:
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2017 - medlemsfremgang

• Igen STOR medlemsfremgang

– Midtgolf  har igen i 2017 haft stor tilgang på 
• Fuldtidsmedlemmer  og  Greenfee medlemmer

• Samt  færre flexmedlemmer (til 6 huls banen)

– På landsplan 
• Falder 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.

– Som tidligere meddelt har vi besluttet igen at belønne 
med en Klubfest den lørdag d. 26. maj



Medlemsudvikling pr. 21/2

Pr. 31/12-2017 havde vi 835 fuldtidsmedlemmer hvilket svarer til 
en tilvækst i 2017 på 136 Fuldtidsmedlemmer. Men vi har i år 
oplevet flere udmeldelser end tidligere. (-105)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seniorer 547 552 578 561 619 699 730

Juniorer 29 20 38 53 48 51 48

Ynglinge 14 14 14 12 7 10 11

Fleks 76 85 75 83 64 46 37

Greenfee 102 165 219 246

Midtgolf 2. klub 11 22 13 14 15

I alt 666 671 716 833 916 1039 1087
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Fritspildordningen 2017

Fritspilsaftalerne fortsætter i 2018

Desværre har Skjoldenæsholm opsagt både 50% 
rabataftalen samt venskabsklub aftalen i 2018

2017
Harekær MidtGolf Ree Værebro Korsør Rønnede

Harekær 462 59 234 0 755 Bestilte tider hos Harekær

MidtGolf 287 35 0 317 143 782 Spillede runder hos MidtGolf

Ree 259 221 407 0 887 Bestilte tider hos Ree

Værebro ? ? 0 0 Bestilte tider hos Værebro

Korsør 0 462 0 0 462 Bestilte tider hos Korsør

Rønnede 167 167Bestilte tider hos Rønnede

546 1312 94 641 317 143

Antal spillere på farten



Fri træning 2017

354 medlemmer har benyttet sig af individuelle lektioner i 2017
Det er 4,3 lektioner pr deltager – i 2016 var tallet 4,7 lektioner pr. deltager

I 2017 har der desuden været afholdt mange gruppe træninger for alle de nye 
medlemmer ( bl.a 2 timer hver mandag samt nogle weekend arrangementer).

I 2018 har trænerstaben planlagt flere aktiviteter med fokus på alle 
medlemmer så flest muligt får nytte af den frie træning.

1990

1782

1524

0

500

1000

1500

2000

Lektioner 2015 Lektioner 2016 Lektioner 2017

Fri træning Lektioner pr sæson



2017 – Fri træning

• Maj er den travleste måned, Sept. & Oktober er der lav aktivitet.
• Tirsdage er travleste dag på ugen. 
• Jonas har stået for 43% af de individuelle lektioner

• Som nævnt vil der i 2018 blive iværksat initiativer for at få øget fokus 
på træningstilbud målrettet forskellige handicap grupper 

• Med ibrugtagning af det nye indspilsområde bliver der mulighed for 
mange nye tiltag som vi håber medlemmerne vil bakke op omkring. 



Golfspilleren i Centrum
Sæson 2017(Medlemmer) MidtGolf Omegnen Sjælland Danmark

Ambassadør Score 74 (+6) 56 (-2) 60 (+1) 54 (0)

Banen 81 (+3) 78 (+1) 80 (+1) 78 (+1)

Klubliv 87 (+1) 82 (+1) 83 (+1) 82 (+1)

Træning 89 (-1) 87 (+2) 89 (+1) 89 (+1)

Priser & Produkter 93 (+1) 82 (+1) 85 (+1) 83 (+1)

Restaurant 83 (+5) 78 (+1) 77 (+2) 79 (+2)

Omegnsklubberne er:
Holbæk Golfklub
Korsør Golf Klub
Ledreborg Palace Golf Club
Odsherred Golfklub
Roskilde Golf Klub
Trelleborg Golfklub, Slagelse

Midtgolf ligger samlet set som # 38 ud af 
112 klubber der er med i undersøgelsen



Klubliv 2017

• I 2016 lå MidtGolf som # 14 ud af 112 klubber

• I 2017 er vi # 9 ud af 112 klubber

– Det er medlemmernes fortjeneste at vi kan 
præstere et så flot resultat – Tak for det 



Nye i klubben

Sæson 2017 MidtGolf Omegnen Sjælland Danmark

Ambassdørscore 61 (+10) 61 66 64

Introduktion 76 (+1) 80 80 79

Integration 85 ( -1) 81 83 82

Værdi af medlemskab 86 (0) 80 83 82

Omegnsklubberne er:
Holbæk Golfklub
Korsør Golf Klub
Ledreborg Palace Golf Club
Odsherred Golfklub
Roskilde Golf Klub
Trelleborg Golfklub, Slagelse



De frivilliges Aktiviteter

• Desværre har vi ikke haft arrangeret så mange aktiviteter 
som tidligere, og vi kan konstatere at fremmødet har været 
stærkt begrænset på de dage hvor vi f.eks har renset søer, 
eller ryddet op i plantebælter. 

• Det er ærgerligt, for det er faktisk meget hyggeligt, og 
bidrager til at vi har en smukkere bane.

Frivilligklubben 2017

Vi håber i 2018 at få højere 
aktivitet og deltagelse i de frivillige 
aktiviteter 



Turneringsudvalget

• Turneringsudvalget har gjort en stor indsats i 2017 og fået afviklet alle 
turneringer med god deltagelse. 

• Vi har i 2017 gjort en ekstra indsats for at lave opslag i klubhuset samt 
rundsendt reminder mails til hver turnering. hvilket har sikret at ingen 
turneringer er blevet aflyst.

• Den årlige RØD Tee turnering blev også gennemført, og det samlede 
resultat af 2016 og 2017 blev til i alt 20.000 kr

Der skal lyde en stor tak til Turnerings-

udvalget for deres store indsats. De gør

et vigtigt arbejde for at styrke det 

gode klubliv vi har I MidtGolf.
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Udvalgsarbejdet

• Juniorudvalget i 2017 

– Jonas har stået for juniortræningen sammen med en række 
hjælpetrænere – hvilket har fungeret fint.

– Stor aktivitet både tirsdage og onsdage.

• Sportsligt

– Lidt småt med deltagelsen i Kredsturneringen, men fine 
resultater
• 3.plads i JDT til Frederik Bangsgaard

• Vores Kreds 5 slog kreds 4 

– I Holdturneringen NVSJC  fik vi en flot 2. plads 

– Nyt tiltag – Generationsmatch
• Vinderne blev Albert Friis Kusk/Lasse Hjort



Udvalgsarbejdet

• Junior Klubmestre
– A rækken Malthe Jonathanson

– B rækken Bertram Wass Hee

– C rækken Frederik Lastrup-Hviid  

• Juniorarbejdet i 2018

– Der er nedsat et nyt udvalg med Henrik Ancker Olsen som 
formand. 
• Der er nu sammensat en god forældregruppe så opgaverne kan 

fordeles 

– Tak til den afgående formand for udvalget Benjamin for det 
store arbejde han har udført. 



Sportsudvalget

• I 2017 har ansvaret for de sportslige aktiviteter være varetaget 
af Sportsudvalget som har ydet en kæmpe indsats med 
arbejdet omkring elitespillerne samt regionsgolferne.

• Dette arbejde fortsætter med mindre justeringer i 2018. 



Udvalgsarbejdet
• Rekrutteringsudvalget.

– Har fortsat den store fokus på markedsføring for at 
tiltrække nye medlemmer.  - hvilket er lykkedes ganske 
pænt ☺

– Vi opererer med et samlet markedføringsbudget på 
195.000 kr sammen med Golfcenteret, hvoraf klubben 
dækker 20%

– Der har været afholdt Golfens dag samt åbent hus i april 
og august. Dette kommer til at gentage sig i 2018

– Til golfensdag  d. 22/4 tilbyder vi et gavekort på 500 kr til 
Proshoppen til de medlemmer der skaffer et nyt 
fuldtidsmedlem.  



Golfens dag d. 22.april

• Banner på valdemarsejrsvej 

• På dagen tilbud 3000 kr. 

• Facebook kampagne

• Husk - Det er medlemmer der skaffer medlemmer.

• Vi fejrer igen i 2018 den store fremgang, og laver en fest den 
26. maj dog mod betaling af 150 kr pr. deltager. Til gengæld 
er der mad, fri øl, vand og vin hele aftenen. 



Udvalgsarbejdet

• Begynderudvalget 2017

– Har ydet en kæmpe indsats med at få de mange 
nye bl.a. fra Golfens dag 2017 igennem et godt 
forløb. 

– Udvalget fortsætter ufortrødent i 2018

– Der vil være onsdags spil hele sæsonen med een 
månedlig gunstart. Løbende start de øvrige 
onsdage   



Udvalgsarbejdet

Mentor ordningen

• For at give alle de mange nye medlemmer en god introduktion 
i klubben har der i 2017 været travlhed blandt mentorerne. 
Alle nye får tilbudt at få tilknyttet en mentor som kan svare på 
spørgsmål, og evt. spille en runde engang imellem. 
Mentorernes funktion er således at ingen skal føle sig tabt 
eller ikke inkluderet i klubben således, at de nye bliver godt 
integreret i klublivet 

• Der er p.t 11 mentorer og 25 mentees

• Ordningen har været en stor success og tilbagemeldingerne 
har været meget positive. 

• Tak til Annette såvel som til mentorerne, som har gjort en 
kæmpe indsats for at give de nye medlemmer en god start.



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 mange frivillige varetager. 

Stor tak til alle de frivillige der har deltaget 

og fortsat deltager når vi kalder
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Lad os mindes

Kaj Jørgensen
Medlem 147- 414

Æret være Kaj’s minde.
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Klubmestre 2017
Række Klubmester

Herrer Slagspil Ole Evert

Damer Slagspil Lena Tatiana Nielsen

Herrer Senior Slagspil Frank Friis

Dame   Senior   Slagspil -----

Hulspil Herrer 
Hulspil Damer

Christian Wallin 
Lena Tatiana Nielsen

Juniorer (piger og drenge) Malthe Jonathanson

Veteran Herrer Jørgen Bo Jensen



Dame/Herre Elite

• Danmarks Turneringens resultater i 2017 blev at 

– Damerne rykker op i 1. division i 2018 

– 3. divisions Herrerne forbliver i 3. division i 2018

– 5. divisions Herrerne forbliver i 5. division i 2018



Puljer Pulje 
resultat

Regionsgolf 2017

A-Rækken 2

B-Rækken 2

C-Rækken 1 Blev Sjællandsmestre, samt nr. 2 i 
Landsfinalen

Senior-B 1

Veteran-B 1

Veteran-C 4



DGU’s Abacusturnering 

Klubbens Abacus hold deltog i Landsfinalen i Randers
Det blev desværre ikke til sejr men en 2. plads, kun 2 point fra 
vinderholdet
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Hvad sker der i 2018

Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer.
• Golfens dag 22. april 2018
• Åbent hus d. 12.august 2018
• Målet er igen + 75 nye fuldtidsmedlemmer

– Igen regner vi med at det skal udløse en forårsklubfest 2019

• Husk – det udløser et gavekort på 500 kr hvis man skaffer et 
nyt fuldtidsmedlem på dagen



Hvad sker der i 2018

Turneringer i 2018
• 10  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 – samme antal hold som i 2017 er tilmeldt
• Danmarksturneringen

–Damer 1. division
–Herrer 3. division 
–Herrer 5. division

• Diverse juniorturneringer – bl.a. Junior 
distriktsturnering



Hvad sker der i 2018

Nyt på anlægget

• Det nye træningsområde bliver taget i brug tidligst 
muligt efter sæsonstart. 

• Nye Rød Tee steder på hul 13 og 16 er påbegyndt, 
forventes klar til brug i 2019  

• Nye greens anlægges– hvis bestyrelsens forslag 
vedtages. 

• Udgravning af søer ved Hul 11,12 og 17 samt grøften 
ved Hul 11
– Er i fuld gang



Nye Golfregler 2019

• De nye regler er nu offentliggjort.

• Michael Mildahl er tovholder i MidtGolf

– Der vil blive arrangeret regelaftener hvor de nye 
regler vil blive gennemgået 





”MidtVest Open”

• 3 dages Golfevent sammen med 

– Holbæk og Skjoldenæsholm (Trend Jones)

– 12. 13.og 14. juli 

– Der spilles i 3 lige store rækker 

– 3 dages golf for 500 kr inkl. fortæring på 
finaledagen. 



Golfbox – 2 stk 9-hulssløjfer

• Nyt forsøg for at imødekomme ønske om flere 
starttider i ”prime time”

– Man vil kunne booke 9 eller 18 hullers runder 
samt booke start tider på hul 10.

– Forventes igangsat samtidig med at vi åbner op for 
hcp reguleringen igen. 

• Vi vil evaluere løbende, og modtager gerne 
feedback fra medlemmerne om Jeres 
oplevelser. 



Spørgsmål til bestyrelsens beretning
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Midtsjællands golfklub  RESULTATOPGØRELSE    01.01.2017 - 31.12.2017
2017 2017 2016

Regnskab Budget Regnskab

INDTÆGTER

Kontingent, indskud m.m. kr.     3.953.037 kr.   3.861.995 kr.     3.577.888 

Sponsorindtægter kr.          71.681 kr.        64.000 kr.          57.018 

Turneringer,  netto kr.                42 kr.                 - kr.         -12.032 

Kommunale tilskud kr.          10.780 kr.        11.800 kr.          11.220 

Golfhæftet kr.            6.653 kr.          3.000 kr.           3.974 

Indgået Green fee kr.        928.397 kr.      890.000 kr.        888.024 

Andre indtægter / rykker- faktura gebyr kr.          21.523 kr.          8.000 kr.          18.254 

Indtægter i alt kr.     4.992.113 kr.   4.838.795 kr.     4.544.345 

UDGIFTER 2017 2017 2016

Driftsudgifter bane m.v. Regnskab Budget Regnskab

Baneleje kr.     2.849.125 kr.   2.790.950 kr.     2.587.505 

Banevedligeholdelse kr.        900.000 kr.      900.000 kr.        900.000 

Skrald kr.              356 kr.            500 kr.              356 

Driftsudgifter bane m.v. i alt kr.     3.749.481 kr.   3.691.450 kr.     3.487.860 

Resultat før øvrige driftsudgifter kr.     1.242.632 kr.   1.147.345 kr.     1.056.485 



2017 2017 2016
Golfklubbens øvrige driftsudgifter Regnskab Budget Regnskab

Bestyrelsmøder / kurser kr.          19.522 kr.        15.000 kr.           5.554 
Kontingent til DGU kr.        160.754 kr.      150.000 kr.        146.581 

Ungdom / junior afdeling kr.          31.797 kr.        32.000 kr.          10.787 
Sportsudvalget kr.            3.521 kr.          4.000 kr.                  -
Herre / Dame eliten kr.          11.021 kr.        14.000 kr.          36.257 
Regionsgolf kr.          11.925 kr.        19.700 kr.          15.577 
Rekuterings udvalg kr.          45.532 kr.        39.000 kr.          37.745 
Turneringsudvalget kr.            5.741 kr.          8.000 kr.           6.255 
Begynderudvalget + reglskolen kr.          11.637 kr.        10.500 kr.           8.970 
Øvrige udvalg. kr.                   - kr.          3.000 kr.                  -
Generalforsamling kr.            9.820 kr.          8.000 kr.           4.210 
Forsikringer kr.          12.253 kr.        12.000 kr.          10.647 
Kontorartikler, porto, tryksager, m.v. kr.            4.500 kr.        10.000 kr.           5.844 
Gebyrer Nets,DIBS, bank kr.          19.864 kr.        22.000 kr.          19.251 
Golfbox.dk / golfspilleren i centrum kr.          38.365 kr.        40.000 kr.          45.126 
Hjemmeside / internet kr.            7.247 kr.          8.000 kr.           3.973 
Medlemsadministration / medlemskort kr.          25.327 kr.        28.500 kr.          25.818 

Bogførings- og løn administration (IT system) kr.            8.248 kr.          9.000 kr.           7.991 
Kurser - DGU møder kr.                   - kr.        20.000 kr.              822 

Præmier, pokaler, gaver kr.            7.398 kr.          7.000 kr.           2.676 
Små anskaffelser kr.          15.225 kr.        10.000 kr.           7.042 

Diverse arrangementer kr.            6.000 kr.        25.000 kr.          22.217 
Sportaktivitets pulje kr.          13.720 kr.        40.000 kr.                  -

Andre udgifter kr.            7.377 kr.        13.500 kr.           1.500 
Træner løn / scoicale bidrag / fri træning kr.        566.382 kr.      508.300 kr.        537.353 

Øvrige driftsudgifter i alt kr.     1.043.176 kr.   1.056.500 kr.        962.196 

Resultat før renter o.l. kr.        199.456 kr.        90.845 kr.         94.289 

Renteindtægter kr.              493 kr.                 - kr.                40 
Renteudgifter kr.                 - kr.                  -

ÅRETS RESULTAT kr.        199.949 kr.        90.845 kr.         94.329



Midtsjællands golfklub balance pr. 31.december 2017

AKTIVER 2017 2016
Indestående i Spar Nord

kto. 458 366 1422 lukket kr.                 - kr.        176.109 
kto. 458 246 0820 lukket kr.                 - kr.           8.160 

Indestående i Sparekassen Kronjylland
kto. 11518362 Drift kr.        78.113 kr.          45.100 
kto. 11518370 Green fee kr.        15.782 kr.                  -
kto. 11518389 Turnering kr.        11.811 kr.                  -
kto. 11518397 Rød tee kr.            390 kr.                  -
kto. 1154358  junior kr.        14.446 kr.                  -

Debitorer kr.       -18.135 kr.           4.945 
Forudbetalte omkostninger kr.      627.552 kr.           8.767 
Andre tilgodehavender kr.        493.294 

Aktiver I alt kr.      729.959 kr.        736.375 

PASSIVER

Egenkapital
Egenkapitalen pr. 1.januar 2017 kr.      321.873 kr.        227.545 
Årets resultat kr.      199.949 kr.          94.328 

Egenkapital i alt kr.      521.822 kr.        321.873

Gæld
Forudbetalt kontingenter kr.      164.500 kr.        339.540 
Skyldige omkostninger kr.        24.381 kr.           1.704 
Andre kreditorer kr.          4.810 kr.                  -
Mellemregning klub i klub kr.                 - kr.          45.100 
Mellemregning Junior afd. kr.        14.446 kr.          14.446 
Skyldig A-skat m.v. kr.          13.712 

Gæld i alt kr.      208.137 kr.        414.502 

Passiver i alt kr.      729.959 kr.        736.374 
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BUDGET for året 2018   Midtsjællands golfklub  
2018 2017 2017

Budget Budget Regnskab

INDTÆGTER

Kontingent kr.     4.014.380 kr.   3.861.995 kr.     3.953.037 

Sponsorindtægter kr.          64.000 kr.        64.000 kr.          71.681 

Turneringer,  netto kr.                   - kr.                 - kr.                42 

Kommunale tilskud kr.          10.000 kr.        11.800 kr.          10.780 

Golfhæftet kr.            3.000 kr.          3.000 kr.           6.653 

Indgået Green fee kr.        900.000 kr.      890.000 kr.        928.397 

Andre indtægter / rykker- faktura gebyr kr.            8.000 kr.          8.000 kr.          21.523 

Indtægter i alt kr.     4.999.380 kr.   4.838.795 kr.     4.992.113

UDGIFTER

Driftsudgifter bane m.v.

Baneleje / inc. Green fee kr.     2.911.750 kr.   2.790.950 kr.     2.849.125 

Banevedligeholdelse kr.        900.000 kr.      900.000 kr.        900.000 

Skrald kr.              500 kr.            500 kr.              356 

Driftsudgifter bane m.v. i alt kr.     3.812.250 kr.   3.691.450 kr.     3.749.481 

Resultat før øvrige driftsudgifter kr.     1.187.130 kr.   1.147.345 kr.     1.242.632



Golfklubbens øvrige driftsudgifter 2018 2017 2017
Bestyrelsmøder / DGU årsmøde-regionsmøder kr.          20.000 kr.        15.000 kr.          19.522 

Kontingent til DGU kr.        160.000 kr.      150.000 kr.        160.754 

Ungdom / junior afdeling kr.          32.000 kr.        32.000 kr.          31.797 

Sportsudvalget kr.            3.600 kr.          4.000 kr.           3.521 

Herre / Dame eliten kr.          26.000 kr.        14.000 kr.          11.021 

Regionsgolf kr.          19.000 kr.        19.700 kr.          11.925 

Rekuterings udvalg kr.          39.000 kr.        39.000 kr.          45.532 

Turneringsudvalget kr.            8.000 kr.          8.000 kr.           5.741 

Begynderudvalget + reglskolen( 3.500) kr.          13.500 kr.        10.500 kr.          11.637 

Øvrige udvalg. kr.            6.000 kr.          3.000 kr.                  -

Generalforsamling kr.          10.000 kr.          8.000 kr.           9.820 

Forsikringer kr.          12.500 kr.        12.000 kr.          12.253 

Kontorartikler, porto, tryksager, m.v. kr.          10.000 kr.        10.000 kr.           4.500 

Gebyrer Nets,DIBS, bank kr.          22.000 kr.        22.000 kr.          19.864 

Golfbox.dk / golfspilleren i centrum kr.          54.000 kr.        40.000 kr.          38.365 

Hjemmeside / internet kr.            8.000 kr.          8.000 kr.           7.247 

Medlemsadministration / medlemskort kr.          28.500 kr.        28.500 kr.          25.327 

Bogførings- og løn administration (IT system) kr.            9.000 kr.          9.000 kr.           8.248 

Kurser - DGU kr.          20.000 kr.        20.000 kr.                  -

Præmier, pokaler, gaver kr.            7.000 kr.          7.000 kr.           7.398 

Små anskaffelser kr.          10.000 kr.        10.000 kr.          15.225 

Diverse arrangementer kr.          25.000 kr.        25.000 kr.           6.000 

Sportaktivitets pulje kr.          40.000 kr.        40.000 kr.          13.720 

Andre udgifter kr.            4.500 kr.        13.500 kr.           7.377 

Træner løn / scoicale bidrag / fri træning kr.        522.900 kr.      508.300 kr.        566.382 

Øvrige driftsudgifter i alt kr.     1.110.500 kr.   1.056.500 kr.     1.043.176



2018 2017 2017

Budget Budget Regnskab

Resultat før renter o.l. kr.          76.630 kr.        90.845 kr.        199.456 

Renteindtægter kr.                   - kr.                 - kr.              493 

Renteudgifter kr.                 -

ÅRETS RESULTAT kr.          76.630 kr.        90.845 kr.        199.949



Forslag til kontingent    

Bestyrelsen foreslår et ekstraordinært 
kontingent i 2018 på 500 kr

Samt 

Kontingent i 2019 på 5400 

(for Fuldtidsmedlemmer)

og fortsat intet indskud



Kontingentforslag 1

Der opkræves i 2018 et ekstraordinært kontingent:
• Senior fuldtidsmedlemmer: 500 kr

– Dette udløser 2 green fee billetter - værdi 700 kr.

• Flexmedlemmer og distance medlemmer: 250 kr. 
– Dette udløser 1 green fee billet, værdi 350 kr.

• Kontingentet for 2019 hæves for 
• Senior fuldtidsmedllemmer med 500 kr til 5400 kr årligt
• Flexmedlemmer med 250 kr til 2300 kr årligt
• Distance medlemmer med 250 kr til 3150 kr. årligt
• Øvrige medlemsformer uændret kontingent i 2019



Kontingentforslag 2

Kontingentet for 2019: 

• Senior fuldtidsmedlemmer:  

– hæves med 600 kr til 5500 kr årligt

• Flexmedlemmer 

– hæves med 300 kr.  til 2350 kr årligt

• Distancemedlemmer

– hæves med 300 kr. til 3200 kr årligt

• Øvrige medlemsformer: uændret kontingent



• Ingen bryder sig om ekstraregninger

• Bestyrelsens opgave / pligt er at tage initiativer der 
varetager medlemmernes interesse.

• Generalforsamlingen beslutter om den er enig eller 
ej. 

• Alle har lov at mene noget andet – det finder vi ud af 
senere.

• Husk dog at man skal altid se på HENSIGTEN med et 
forslag

• Bestyrelsen mener at fordelene langt overstiger 
ulemperne



Lidt Fakta 

• MidtGolfs prismæssige placering

• MidtGolfs kontingentudvikling over tid

• Hvilke initiativer har virket
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Samt Værdi af Fritspilsaftalerne
Der udgør ca. 400 kr pr fuldtidsmedlem

(1312*240 kr/800= 394 kr)
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Kontingent

Gennemsnitlig årlig basis kontingent stigning = 157 kr
Pristals reguleret svarer det til 106 kr årligt i nutids kr.
dvs vi er gået fra 9 til 18 huller for kun 1485 kr ekstra

3.515 kr



3 gode idéer

• Greenfee medlemskabet        + 75.000 kr pr år
• Fri Træning har givet +75 medl. pr år

– Har været den primære nøgle til fremgangen

• Fritspilsordingen
– Har sparet medlemmerne for ca 300.000 kr i 2017

• Det er ca 400 kr pr fuldtidsmedlem 

Ingen af disse 3 ting var langtidsplanlagt – men alligevel 
har de været nøglen til den fremgang MidtGolf har 

oplevet de sidste 3 år.
Vi har udnyttet de gode idéer og eksekveret på dem



Initiativerne har virket
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Fordele vs. ulemper

• 500 kr ekstra i 2018 er naturligvis surt

• MEN man får 2 green fee billetter (700 kr.) til 
fri afbenyttelse i umiddelbar kompensation

• Banen kan blive opgraderet på væsentlige 
områder allerede i 2018/19 grundet den 
ekstra leje.



Hvad koster det at omlægge ?

• Greens:     ca 200 - 250.000 pr stk

• Tee steder:  ca 30 - 35.000 pr stk

• Bunkers:      ca 25 - 30.000 pr stk

• I runde tal koster projektet 1 Mill kr.

• Ekstra kontingentet  bidrager med ca 380.000 
kr i 2018 – hvilket gør at Hans Larsen kan 
komme i gang i 2018 i stedet for at vi skal 
vente.



Vi synes det er en rigtig god idé

Hvad synes I ?



Dagsorden

Valg af dirigent

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2017

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 samt kontingenter og indskud 2019

Forslag fra bestyrelsen 

Forslag fra medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt



Forslag fra bestyrelsen

Ingen yderligere forslag til vedtagelse



Dagsorden

Valg af dirigent

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2017

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 samt kontingenter og indskud 2019

Forslag fra bestyrelsen 

Forslag fra medlemmer – Der er ingen indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt



Dagsorden

Valg af dirigent

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2017

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 samt kontingenter og indskud 2019

Forslag fra bestyrelsen - Vedtægtsændringer

Forslag fra medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt



Valg til Bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

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

• Claus Carmel Kasserer (er ikke på valg)

• Michael Mildahl (er ikke på valg)

• Ole Klitte (er på valg og genopstiller)

• Tommy Petterson (er ikke på valg)

• Annette Persson  suppleant (er på valg og genopstiller)

• Jørn Thorhauge suppleant (er på valg og  genopstiller)



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen anbefaler:

Genvalg af Ole Klitte (best.medlem)

Genvalg af Annette Persson (suppleant)

Genvalg af Jørn Thorhauge  (suppleant) 



Dagsorden

Valg af dirigent

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2016

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 samt kontingenter og indskud 2018

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt



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)



Dagsorden

Valg af dirigent

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2016

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 samt kontingenter og indskud 2018

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt



Eventuelt

• Vi har indkøbt et lager af god Rødvin som turneringsudvalget
samt øvrige grupper kan trække på.

• Vi har endvidere netop idag bestilt et parti rigtig god Hvidvin
således at udvalgende har lidt ekstra variation I 
vinpræmierne. 

Emner fra salen



HUSK 

• Husk tilmelding til

– Åbningsturneringen

– Løbende hulspil samt Parmatchen.

– Klubfesten d. 26/5

• Køb Golfhæftet i klubben – du støtter klubben

• Husk at besvare Golfspilleren i centrum 
spørgeundersøgelser.



Tak for i aften


