
10 års jubilæumsskrift
Udarbejdet af Søren Lund



Historien om 
Midtsjællands Golfklub

Baneejer Hans Larsen er 6. generation på 
gården. Da han overtog Holmegård efter sin 
far besluttede han hurtigt, at gården var for 
lille til traditionelt landbrug, hvorfor han an-
lagde en 9-hullers golfbane med pay & play. 
Disse 9 huller åbnedes for publikum i 2003. 
Fra begyndelsen var det muligt at erhverve 
et såkaldt PGA Holmegaard medlemskab, 

Holmegård i Kvanløse, 8 km syd for Holbæk, er en slægtsgård, hvor familien Larsen har virket 
siden 1830. 

Luftfoto 
1982

Den oprindelige grisestald – nu klubhus.

(medl. nr. 7) og Martin Jensen (blev ikke 
indmeldt). Baneejer Hans Larsen indgik li-
geledes i gruppen.

Frem til den stiftende generalforsamling 
blev udarbejdet vedtægter og udkast til 
brugsaftale for banen på Holmegård. Dette 
arbejde blev primært udført af Søren Lund 
i samarbejde med klubservicechef Thorleik 
Nellemann fra DGU. For at blive medlem 
af DGU skulle klubben leve op til dele af 
Danmarks Idræts-Forbunds Lovregulativ 
ligesom klubben skulle have rådighed over 
en bane. Det var derfor vigtigt, at de ved-
tægter som skulle vedtages på den stiftende 
generalforsamling, ville kunne accepteres 
af DGU.  Vi var igennem syv udkast inden 
det endelige forslag til vedtægter var klar til 
præsentation på den stiftende generalfor-
samling. 

På møderne i interessentgruppen blev 
også diskuteret klubbens navn. I det første 
udkast hed klubben Golfklubben PGA Hol-
megård. Det fandt vi imidlertid manglede 
geografisk reference ligesom forkortelsen 
PGA ikke kunne accepteres af den rigtige 
PGA, som er de professionelle golfspille-
res forening. Et andet bud var Vestsjællands 
Golfklub, men efter lidt diskussion enedes 
man om Midtsjællands Golfklub som et 
godt navn, der både angav en omtrentlig be-
liggenhed, men også rakte ud efter medlem-
mer i alle retninger, inkl. Københavnsområ-
det. Herefter var der ikke langt til at sikre 
os domænenavnet www.midtgolf.dk, som 
er slagkraftigt og nemt at huske. Andreas 
fik hjemmesiden op at køre i slutningen af 
oktober 2003, så indkaldelse til stiftende ge-
neralforsamling m.v. også kunne formidles 
ad den vej. Klubbens økonomi blev startet 
af Martin Jensen og Flemming Nielsen, som 

som gav ret til at benytte banen til en favo-
rabel pris. Det viste sig dog hurtigt, at der 
var stor interesse for at spille på banen, og 
tanken om at oprette en golfklub begyndte 
at modnes.

I efteråret 2003 havde Hans Larsen mod-
taget så mange opfordringer fra brugere af 
banen om at få startet en golfklub, at han 
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spurgte Søren Lund, om han kunne lede en 
gruppe interesserede personer, som gerne 
ville medvirke til at stifte en egentlig golf-
klub under Dansk Golfunion.

En interessentgruppe på 9 personer blev 
dannet medio september 2003 og første 
møde blev holdt under ledelse af Søren 
Lund den 22. september 2003 i det davæ-
rende ”klub-lokale”, som nu er bag-rum. 
Hovedmændene var: Søren Lund (medl. 
nr. 8), Flemming Nielsen (tidl. medl. nr. 2), 
Andreas Jørgensen (blev ikke indmeldt), 
René Olsen (tidl. medl. nr. 124), Kim Pe-
dersen (tidl. medl. nr. 6), Anders Toftegaard 



valgte at kontakte Roskilde Bank, som blev 
klubbens første bankforbindelse. Vi har si-
den skiftet bank et par gange, afhængig af, 
hvor vi fik det bedste tilbud. 

Spørgsmålet om logo og udformning af 
medlemskort blev løst i et samarbejde mel-
lem Flemming Nielsen og Kim Pedersen, 
som havde en kollega, grafisk designer Tom 
Jensen, der designede logoet. Kim Pedersen 
havde mulighed for at formidle trykning til 
en rimelig pris. Der var bred enighed om, at 
et godt logo var vigtigere end et hurtigt logo 
– og derfor var det endnu ikke klar til den 
stiftende generalforsamling, men det kom 
på klubbens første medlemskort fra 7. april 
2004.

I slutningen af oktober 2003 blev den 
stiftende generalforsamlingen indkaldt ved 
annoncering i Midtsjællands Folkeblad og 
By og Land, områdets største husstandsom-
delte lokalaviser. Den blev desuden varslet 
til knap 170 interesserede medborgere pr e-
mail og lagt på nettet på www.midtgolf.dk,  
ligesom den blev omtalt på DGUs hjemme-
side. 

Den stiftende generalforsamling blev 
afholdt tirsdag den 11. november 2003 i 
Vommevad forsamlingshus med ca. 80 
fremmødte. Mødet startede med at Søren 
Lund valgtes til dirigent. Dernæst præsen-
terede Flemming Nielsen interessentgrup-
pens arbejde. Baneejer Hans Larsen fore-
lagde udvidelsesplaner på Holmegaard for 
2004. Derudover blev der givet lovning på 
en påbegyndelse af udvidelse til 18 huller 
ved optagelse af medlem nr. 300. Flemming 
Nielsen redegjorde for planer og visioner 
for Midtsjællands Golfklub, herunder an-
skaffelse af DGU kort for medlemmer m.m. 
Han præsenterede den kommende golfklubs 
vedtægter, som de har været fremlagt på 
hjemmesiden. 

Til klubbens første bestyrelse 
foreslog interessentgruppen:
Formand  Flemming Nielsen
Næstformand  Thomas Seloy
Sekretær  Holger Bladt
Kasserer  Kim Pedersen
PR  Anders Toftegaard
De blev alle valgt med akklamation.
Til suppleanter valgtes  Lars Nørremark og 
Andreas Høyer Jørgensen
Interne revisorer blev Martin Jensen og 
Otto Birch.

2003  -  9 huller
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Midt i billedet klubbens første  formand, 
Flemming Nielsen

Hul 1 de første par år. Skræmmende for en nybegynder!

Orienteringsmøde i det første klublokale, 
som var uopvarmet, med mindre en venlig sjæl
 fik ild i kakkelovnen
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Aktive medlemmer 

  

 Venstrebladet 12 NOV 2011
  

 

 

22. Marts 2004 optages Midtsjællands Golfklub i Dansk Golf Union (DGU) som 
klub nr. 147, og den 31. marts 2004 optages medlem nr. 100.  

Siden starten har antallet af aktive medlemmer udviklet sig som vist her: Siden starten har antallet af aktive medlemmer udviklet sig som vist her:

Venstrebladet 12 NOV 2003.

Formand Flemming Nielsen byder nyt
medlem velkommen i klubben.
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Venstrebladet 12 NOV 2011.

22. Marts 2004 optages Midtsjællands 
Golfklub i Dansk Golf Union (DGU) som 
klub nr. 147, og den 31. marts 2004 optages 
medlem nr. 100. 

Allerede i 2004 kom den første udvidelse 
af de 9 huller, idet hul 6 blev rykket mod 
syd, hvor det i dag hedder hul 9.

Ved generalforsamlingen i marts 2005 ud-
trådte Anders Toftegaard efter ønske af be-
styrelsen. I stedet valgtes Lars Nørremark.

Den væsentligste nyhed på generalfor-
samlingen var den forestående åbning af 9 

nye huller. Den 3. September 2005 blev ba-
nen udvidet til 18 huller.

Ved generalforsamlingen i 2006 fortalte 
Formand Flemming Nielsen om årets gang 
i Midtsjællands Golfklub. Dags dato tælles 
492 medlemmer inkl. 23 passive. Det for-
ventes at medlemstallet kommer tæt på 600, 
når 2006 afsluttes.

Medlem nr. 3 Thomas Seloy og medlem 
nr. 6 Kim Pedersen ønskede ikke at genop-
stille til bestyrelsen. I stedet valgtes de hid-
tidige suppleanter, medlem nr. 67 Christian 

Wallin og medlem nr. 160 Thomas Frost.
Ved generalforsamlingen i 2007 blev 

klubbens nye træner, Kim René Jensen  præ-
senteret. Han er klubbens første fuldtidsan-
satte træner. Kim Rene Jensen startede som 
træner 1. april 2007 og overtog pr. 1. august 
også ansvaret for en proshop. Baneejer Hans 
Larsen omtalte den forestående anlæggelse 
af en 6 hullers-bane. Holger Bladt havde 
valgt ikke at genopstille og i stedet valgtes 
Morten Pedersen til bestyrelsen.

    

 Kim René instruerer.

2004
9 udvidede huller

Medio 2007 så banen således ud. 
6-hulsbanen er under anlæg. 
Man husker, da 17. green lå foran søen!
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Ved generalforsamlingen i 2008 trak 
klubbens første formand, Flemming Nielsen 
sig, da han mente det var tid til nye tanker 
og nye kræfter. Lars Nørremark blev ny for-

Borgmester Jørn Sørensen i sving.

Klubhuset 25 februar 2008.

Det nye hul 17.

Frivillige medlemmer på træplantning.

mand og Steen B. Andersen blev nyvalgt til 
bestyrelsen. Forsamlingen udtrykte begej-
string over baneejers restaurering af klubhu-
set, og bestyrelsen udtrykte begejstring for 

medlemmernes indsats i forbindelse med 
træplantningen på banen. 

Lars Nørremark gennemgik resultatet af 
en større online spørgeskemaundersøgelse 
med deltagelse fra ikke færre end 501 ud af 
klubbens på daværende tidspunkt i alt 863 
medlemmer. Undersøgelsen blev foretaget i 
samarbejde med DGU. Med en svarprocent 
på hele 58 %, er det rekord i DGU´s histo-
rie. Spørgeskemaundersøgelsen skal bruges 
som grundlag til at forme klubbens visio-
ner 2008 - 2013. Medlemmerne havde især 
fremhævet vigtigheden af den gode klubånd 
og det billige kontingent. 

Den 21. marts 2008 kunne Borgmester i 
Holbæk Jørn Sørensen slå første slag ved 
indvielsen af den nye 6 hullers trænings-
bane.

Ved generalforsamlingen i 2009 vedto-
ges, at formand og kasserer fremover skal 
vælges af generalforsamlingen og for 3 år 
ad gangen. Christian Wallin genopstillede 
ikke til bestyrelsen og i stedet valgtes Flem-
ming Nielsen.

I foråret 2009 var Club Teetimes banepa-
nel en tur rundt på anlægget, hvilket både vi 
som klub, men i særdelshed Hans Larsen, 
Stig, Jesper og de øvrige banepersonaler 
kunne være stolte af. Ligeledes var der dej-
lig ros til Vivi og hendes mandskab i restau-
ranten.

I juni 2009 vælger Lars Nørremark på 
grund af private og arbejdsmæssige forhold 
at udtræde af bestyrelsen og i august 2009 
udtræder Flemming Nielsen med samme 
begrundelse.

John Riisgaard, der var 1. suppleant, ind-
træder i bestyrelsen og konstitueres som for-
mand og i august indtræder Gert Jørgensen, 
der var 2. suppleant. 

I juli 2009 medvirker ca 50 af klubbens 
medlemmer som hjælpere i forbindelse med 
afviklingen af DGI’ s Landsstævne 2009, 
som afvikledes i Holbæk. Diverse golfakti-
viteter afvikledes på vores bane.
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Ved generalforsamlingen i marts 2010 be-
mærkede den konstituerede formand, John 
Riisgaard, at også Midtsjællands Golfklub 
kunne mærke finanskrisen, idet vi netto har 
mistet ca 100 aktive medlemmer.

Til bestyrelsen valgtes John Riisgaard, 
Gert Jørgensen og John Kristensen medens 
Steen B. Andersen valgtes til kasserer for 3 
år.

 Den 24. april 2010 mødte ca 30 aktive 
medlemmer  m.fl. op for at plante de 585 
træer (rødel), som medlemmerne har spon-
soreret gennem frivillige donationer og den 
5. juni 2010 tages den nye green på hul 17 
i brug.

Den 3. november 2010 afholdt klubben 
sin første og hidtil eneste ekstraordinære 
generalforsamling, indkaldt af bestyrelsen. 
Formålet var at forbedre klubbens økonomi 
gennem en kontingentforhøjelse, som besty-
relsen anså for eneste mulighed for at kunne 
fremlægge et fornuftigt budget. Tilgangen 
af nye medlemmer og sponsorer i 2010 
havde været en del lavere end forventet, og 
der var udestående gammel baneleje. Besty-
relsens forslag blev vedtaget med markant 
majoritet.

I januar 2011 måtte Thomas Frost af 
personlige årsager vælge at udtræde af be-
styrelsen i Midtsjællands Golfklub. Tiden 
tillod ikke længere det arbejde, der er i be-
styrelsen.  1. suppleant Erling Hviid indtråd-
te som næstformand frem til den ordinære 
generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling i marts 
2011 foreslog bestyrelsen, som vedtægtsæn-
dringer, at der indføres et æresmedlemskab 
og at medlemmer skal have DGU-kort for at 
kunne spille på 18-hulsbanen.

Forslaget om æresmedlemskab kunne 
ikke samle det nødvendige 2/3 flertal og 
forslaget om DGU-kort for at kunne spille 
på 18-hulsbanen blev trukket tilbage af be-
styrelsen på grund af talrige indvendinger 
fra forsamlingen. Forsamlingen valgte John 
Riisgaard som formand for 3 år. Yderligere 
to bestyrelsesposter var på valg. Forsam-

lingen valgte Lars Henriksen og genvalgte 
John Kristensen.

På den ordinære generalforsamling i 
marts 2012 valgte Gert Jørgensen ikke at 
genopstille og i stedet valgtes Erling Hviid 
uden modkandidater. 

I august 2012 valgte Lars Henriksen at 
udtræde af bestyrelsen, da han ikke fandt at 
være i overensstemmelse med bestyrelsens 
generelle holdninger, herunder om ansæt-
telsen af en ny pro. I stedet indtrådte 1. sup-
pleant Michael Mildahl.

I maj 2012 meddelte bestyrelsen, at der 
efter 5 gode år med Kim René var behov for 
forandring, hvorfor samarbejdet med Kim 
René var opsagt med udgangen af 2012.

I sidste halvdel af 2012 påbegyndtes om-
lægningen af 4 huller på 18-hulsbanen. Det-
te medførte, at først to og siden yderligere 
to huller måtte lukkes for spil og i stedet af-
vikledes tilsvarende huller på 6-hulsbanen. 
Omlægningen er udarbejdet af Golfcourse-
Planning ved Michael Traasdahl Møller.

I oktober 2012 skrev klubben kontrakt med 
klubbens nye træner, Karsten Kirsch, som 
tiltrådte officielt 1. januar 2013.

Banen i 1. halvdel af omlægningsperioden.
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På den ordinære generalforsamling i 
marts 2013 havde John Kristensen valgt at 
udtræde af bestyrelsen og Michael Mildahl 
genopstillede. Til bestyrelsen valgtes Mi-
chael Mildahl for 3 år og Berit Stehr for 1 
år. Herved fik klubben omsider et kvindeligt 
bestyrelsesmedlem. Steen B. Andersen blev 
genvalgt som kasserer for 3 år.

I løbet af foråret 2013 og indtil åbning af 
de nye huller den 19. juni 2013 så banen 
således ud.

Mange store træer flyttedes i forbindelse 
med baneomlægningen.

Den redesignede  bane åbnede den 19. juli 2013 med et samlet par, som nu er 71.
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NORDVESTNYT beskrev åbningen således

Klubben har gennem årene af-
holdt mange aktiviteter, bl.a. tur-
neringer og klubmesterskaber. 
Vinderne af klubmesterskabet i 
2010 i de forskellige rækker kan 
ses på montagen t.v.
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Klubbens medlemmer er selvklart dens hjer-
teblod og har været en af de væsentligste for-
udsætninger for at klub og bane har kunnet 
trives og udvikles. Ikke mindst har vi kunnet 
glæde os over det store antal frivillige, som 
lægger og har lagt mange timer i træning af 
andre medlemmer, turneringsplanlægning, 
afvikling af diverse arrangementer, hjælp til 
banepleje og meget andet. Uden den indsats 
ville klubben ikke have nået sit nuværende 
niveau og banen ville bl.a. have manglet de 
450 træer som blev sponsoreret og plantet 
af frivillige medlemmer, og som i skrivende 
stund er begyndt at pynte godt i landskabet.

Klubbens 
medlemmer

Junior-afdelingen
Klubben har ved sæsonafslutning 2013 41 juniormedlemmer. De mødes 
normalt to gange om ugen til træning og deltager desuden i adskillige 
turneringer ligesom der afvikles klubmesterskab i såvel stableford som 
slagspil.

Elite-afdelingen
Afdelingen er på ca 25 mænd under hcp 10. Klubbens elitehold 
deltager bl.a. i Danmarksserien og har i 2013 haft et hold i 4. 
division og et i kvalifikationsrækken. Eliten har bl.a. som mål-
sætning at være forbilleder for vore juniorer.

Danmarksserieholdet 2006.

Danmarksserieholdet 2010.Juniorafdelingen i sving.

Formand John Riisgaard takker (nogle af) de frivillige i juni 2013.



11

Foruden i junior- og eliteafdelingerne 
møder medlemmerne hinanden i de to da-
meklubber, herreklubben og seniorklubben. 
Fælles for klubberne er, at medlemmer kan 
mødes og spille med ligesindede i et tempo 
og sværhedsgrad som passer den enkelte.

Herreklubben spiller normalt på torsdage, 
men har derudover arrangeret diverse ture 
til andre danske baner.

Desuden er der en nu 2-årig tradition for 
en to-dages tur til Skyrup Golfklub ved Häs-
leholm i Sverige.

Seniorklubbens medlemmer mødes nor-
malt hver tirsdag, men har også været flit-
tige deltagere i diverse planteaktiviteter på 
banen.

Dameklubberne har spillet mandage om 
morgenen eller om aftenen, afhængig af tid 
og handicap.

Værd at nævne i et kik på de forgangne 
10 år er klubbens seneste to Rød Tee tur-
neringer, hvor overskuddet fra turneringsfee 
og sponsorer er gået ubeskåret til børneaf-
delingen på Holbæk Sygehus. I løbet af de 
seneste to år er doneret et samlet beløb på 
godt 33.000 kr.

I løbet af 2013 blev tre flotte stengærder en markant del af banens signatur.

Status efter 
de første 10 år 
Status efter de første 10 år kan sammefattes 
med udsagn som hygge, sammenhold, enga-
gement og stor hjælpsomhed.Derudover er 
det tydeligt at både banen og vores øvrige 
faciliteter har gennemgået en fantastisk ud-
vikling, hvor især 18 huls banen nu fremstår 
som en flot udfordrende bane som kun får 
ros fra både medlemmerne og gæster.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak 
til alle medlemmer, baneejer og personalet i 
både café og på banen for de første 10 år.                  

Venlig hilsen Bestyrelsen



2004
Formand  Flemming Nielsen
Næstformand  Thomas Seloy
Sekretær  Holger Bladt
Kasserer  Kim Pedersen
PR  Anders Toftegaard

2005
Formand  Flemming Nielsen
Næstformand  Thomas Seloy
Sekretær  Holger Bladt
Kasserer  Kim Pedersen
PR  Lars Nørremark

2006
Formand  Flemming Nielsen
Næstformand  Lars Nørremark
Sekretær  Holger Bladt
Kasserer  Thomas Frost
PR  Christian Wallin

2007
Formand  Flemming Nielsen
Næstformand  Lars Nørremark
Sekretær  Morten Pedersen
Kasserer  Thomas Frost
PR  Christian Wallin

2008
Formand  Lars Nørremark
Næstformand  Thomas Frost
Sekretær  Morten Pedersen
Kasserer  Steen B. Andersen
PR  Christian Wallin
 

2009
Formand  Lars Nørremark/John Riisgaard 
  (konstitueret)
Næstformand  Thomas Frost
Sekretær  Morten Pedersen
Kasserer  Steen B. Andersen
PR  Flemming Nielsen/Gert Jørgensen

2010
Formand  John Riisgaard
Næstformand  Thomas Frost
Sekretær  Gert Jørgensen
Kasserer  Steen B. Andersen
Bestyrelsesmedlem John Kristensen

2011
Formand  John Riisgaard
Næstformand  Erling Hviid/Lars Henriksen
Sekretær  Gert Jørgensen
Kasserer  Steen B. Andersen
Medlem  John Kristensen

2012
Formand  John Riisgaard
Næstformand  Lars Henriksen/Michael Mildahl
Kasserer  Steen B. Andersen
Sekretær  Erling Hviid
Bestyrelsesmedlem John Kristensen

2013
Formand  John Riisgaard
Næstformand  Michael Mildahl
Kasserer  Steen B. Andersen
Sekretær  Erling Hviid
Bestyrelsesmedlem Berit Stehr

Bestyrelsens 
sammensætning gennem årene
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