
  

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i klubhuset Midtsjællands Golfklub  

18. marts 2014 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2013 

v/formand John Riisgaard  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

v/kasserer Steen B. Andersen  

4. Forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent og indskud 2015  

v/kasserer Steen B. Andersen  

5. Forslag fra bestyrelsen  

6. Forslag fra medlemmer  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant  

9. Eventuelt  

 

1. Velkomst og valg af dirigent  
 
1.1 John Riisgaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Der er 104 stemmeberettigede 

medlemmer repræsenteret, inkl. 2 fuldmagter.  

 

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

 

Hermed overtog Benny Runøe, og meddelte, at generalforsamlingen er varslet i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

  

2. Beretning fra bestyrelsen  
 
Formand John Riisgaard fortalte om året 2013 i Midtsjællands Golfklub:  

 

Generelt for 2013:  

Klubben har eksisteret i 10 år og der afholdtes fødselsdagsfest 22. november 2013 med 60-70 deltagere.  

 

Vi har i 2013 prøvet at afholde en sommerfest, hvor pokaler blev overrakt klubmestrene. Det var en 

succes og det bliver gentaget i 2014 – sæt allerede nu kryds ved 6. september 2014. 

 

Klubben fik ny træner fra sæson 2013 

- Karsten har haft en rigtig god 1. sæson i Midtsjællands Golfklub 

- Kontrakt med træner bliver årligt forlænget med ét år ad gangen, dvs. der er kontrakt med 

Karsten indtil udgangen af 2015. 

 

Bestyrelsen prøvede at afholde et medlemsmøde om fremtiden. Måske var det en forkert dag, der var 

meget få tilmeldte så det blev aflyst. Bestyrelsen prøver igen i 2014. 

 

Vi har fået en ny bane. Stor ros til baneejer Hans Larsen og personalet.  



Klubhuset bliver også rigtig flot og igen stor ros for arbejdet og de fine faciliteter der findes nu. 

 

 

Deltagelse i Golfens Dag.  

- Det var en stor dag og mange nye kom og prøvede golfsporten.  

I 2013 var der fortsat fokus på rekruttering af nye medlemmer 

- Der blev afholdt åbent hus arrangement, hvor alle sponsorer kunne komme og afholde 

”markedsdag” og udstille, så medlemmerne havde mulighed for at se, købe og møde 

sponsorerne. 

- Der var besøg af Europatour spilleren J.B. Hansen 

 

Det var 2. år med årsregulering efter nye regler om handicap regulering 

- For at have et EGA handicap skal man have spillet 4 tællende turneringer 

- For at deltage på Regionsgolf hold, kræves der EGA handicap. 

 

Hole in one konkurrencen har bragt Midtsjællands Golfklub i medierne. 

- Frands Wolff fra Midtsjællands Golfcenter og John Riisgaard var til møde i DGU angående 

denne form for konkurrencer. 

- Såfremt et medlem modtager en præmie med højere værdi end kr. 5500,00 kan medlemmet 

miste sin amatør status og rettigheder. 

- Da reglerne ikke er fuldstændig klare i forhold til sådanne turneringer og præmier, har DGU på 

baggrund i Midtsjællands sag, sendt en forespørgsel til R&A i England for at få reglerne 

fuldstændig klargjort. 

 

Velgørenhedsturneringen Rød Tee dag var en stor succes. Der var rigtig mange, som sponserede 

præmier til dagen, og der blev samlet kr. 20.000 ind til børneafdelingen på Holbæk Sygehus. 

 

Medlemsantallet er stigende. Formanden nævnte det vigtigheden af fleks medlemskaber, alternativet var 

formentlig, at disse medlemmer slet ikke spillede golf. Håbet i klubben er dog, at fleks medlemmer får 

lyst til at blive fuldtidsmedlemmer. 

 

Udvalgsarbejdet.  

- Udvalgsarbejdet, er som alle ved, afhængigt af frivilligt arbejde. Der var ingen enkelt-gennemgang af 

udvalgene. 

- Midtsjællands Golfklub klarer sig godt her. Der er masser af aktivitet i diverse udvalg og ”klubber i     

klubben” og vi har et rigtig godt klubliv. 

- Man har valgt at sammenlægge Rekrutterings- og begynderudvalget. 

- En varm tak til klubbens frivillige, klubben kan ikke drives uden.  

 

 

Formanden mindedes medlem 1102, Leo Ryberg, som afgik ved døden i januar 2014. 

 

 

 

 

 

 



De sportslige resultater i 2013: 

Klubmestre 2013 

- Junior stableford –Malthe Jonathanson  

- Herre stableford – Henrik Kieffer 

- Dame stableford – Jill Løve 

- Junior slagspil – Mathias B. Andersen 

- Herre slagspil – Christian Wallin 

- Dame slagspil – Lene Hansen 

- Dame løbende hulspil – Ulla Eismark 

- Herre løbende hulspil A – René Bay 

- Herre løbende hulspil B – Finn Olsen 

 

 

Regionsgolf – deltaget i 7 hold 

- D-rækken nåede til semifinalen 

- 3 øvrige rækker var tæt på, de blev nr. 2 i deres puljer 

- Ole Raunsbæk fik stor tak for koordinationen. 

 

Synoptik Cup deltog vi også i. Vi havde et hold med til landsfinalen og de sluttede på en flot 6. plads ud 

af 92 deltagende hold. 

 

Så alt i alt er Midtsjællands Golfklub rigtig godt repræsenteret og markerer sig med flotte resultater, og 

har dermed fastslået, at godt nok er vi en hyggelig klub, men vi kan altså også godt spille golf! 

 

Eliteafdelingen deltog med 2 hold. 

- 1. holdet spiller i 4. division og de bibeholdt deres position er. 

- 2. holdet spiller i kvalifikationsrækken – den bibeholdt de, men de har mål for næste år om 

oprykning. 

-  

 

Hvad skal der ske i 2014 

 

Hvervekampagner af både juniorer og voksenmedlemmer.  

- Golfens dag 27. april 2014  

- 4 åbent-hus dage inkl. Golfens Dag. Det var en succes med JB Hansen i 2013, så vi prøver at finde ”en 

kendis” til en af åbent-hus dagene. 

 

Der er planlagt lige så mange turneringer som i 2013. Golfbox har lanceret et nyt turneringsmodul, det 

har givet anledning til en del udfordringer for turneringsudvalget – vis tålmodighed over for udvalget. 

 

Der er tilmeldt hold til diverse DGU turneringer  

- Regionsgolf, der er tilmeldt alle de hold vi må stille med. 

- Danmarksturneringen, der er tilmeldt 2 hold. 

- Juniorerne tilmeldes distriktets turneringer. 

 

Alle, som deltager på holdene, opfordres kraftigt til at købe klubbens officielle tøj. Det bliver bemærket, 

når vi stiller op, at vi er ens og pænt påklædt. 

 

Bestyrelsen lægger vægt på åbenhed og tæt dialog med medlemmerne. Har man noget på sinde, så skriv 

til bestyrelsen, som aldrig er længere væk end en mail. 



 

Med hensyn til administration og betaling af kontingent, har vi for et par år siden oprettet aftale med 

Nets, for at forenkle og minimere registrering af indbetalingerne.  

Når der så sendes et 1. rate kontingent på kr. 2.200 er det ikke for at kassereren ikke kan regne ud, at det 

halve af 4.200 er 2.100 - men fordi det er besluttet (og også offentliggjort på hjemmesiden) at 1. rate er 

2.200 og 2. rate er 2.000. Dette er besluttet ud fra aftaler med bl.a. baneejer om betaling af banelejen. 

Medlemmerne opfordres kraftigt til at respektere de udsendte beløb og ikke selv tage beslutte 

kontingentet, 

 

Medlemsarrangementet, som i 2013 endte med aflysning pga. for få tilmeldinger, forsøges igen i 2014. 

 

Sommerfesten er som tidligere nævnt den 6. september 2014. Her overrækkes også pokaler til 

klubmestrene. 

 

Dirigent Benny Runøe takkede formand John Riisgaard for beretningen, og efterspurgte i forsamlingen 

om spørgsmål til formandens beretning. Der var ingen spørgsmål og beretningen godkendtes 

enstemmigt. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
 
Kasserer Steen B. Andersen fremlagde og gennemgik hurtigt klubbens regnskab. Det viser et overskud 

på ca. 43.000. Et tilfredsstillende resultat meget tæt på det budgetterede. 

Tilskud fra Holbæk kommune er faldende og forsvinder formentlig inden for de nærmeste år. Det 

uddeles i forhold til klubbens medlemmer under 25. 

 

 

Dirigent Benny Runøe takkede for gennemgangen af regnskabet og spurgte forsamlingen om der var 

spørgsmål til regnskabet. 

 

Medlem 62, Lauge Voldby: 

Hvad er årsagen til at golfbox er så stor en post? 

Kassereren: 

Der er en del nyindkøbte moduler samt stigning i årsgebyr for brug af golfbox. 

 

Medlem 1197, Claus Madsen: 

Hvad er årsagen til den store forskel mellem budget og reel medlemsbetaling? 

Kassereren: 

Årsagen var for stor optimisme i forhold til medlemstilgang i 2013. Men som tidligere vist i formandens 

beretning, så ser det ud til at komme her i 2014 

 

Dirigent Benny Runøe spurgte efter yderligere spørgsmål til regnskabet. Det var ikke tilfældet, og det 

blev godkendt enstemmigt. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Forelæggelse af budget  
 
Kasserer Steen B. Andersen gennemgik det fremlagte budget for 2014. Her forventes et overskud på kr. 

23.500. 

Forslag til kontingenter 2015 fremlagdes – ingen stigninger i forhold til 2014. Indskud bortfalder helt i 

2014 i aftale med baneejer. 

Passivt medlemsgebyr er fortsat 500 i 2014, dog foreslås, at de passive medlemmer får 2 green fee 

billetter pr. år. 

 

Benny Runøe spurgte om der var nogle spørgsmål til budget 2014. 

 

Medlem 62, Søren Lunding: 

Kommenterede det viste skema over kontingent for ynglinge, der havde indsneget sig en fejl. Ynglinge 

kontingent skal være 2.100 – uændret i forhold til 2014 som de øvrige kontingenter. 

 

Medlem 100, Hans Larsen (baneejer): 

Hvad er årsagen til, at budget for rekruttering er nedsat med ca. 10.000? Når bestyrelsen har fokus på 

rekruttering i 2014? 

Kassereren: 

Rekrutteringen er endnu mere baseret på frivillig arbejde i 2014. Det skal være medlemmerne som er 

med til at synliggøre Midtsjællands Golfklub. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål, og derefter blev budgettet vedtaget. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen  
 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

6. Forslag fra medlemmerne  

 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag  

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 
Der skal vælges formand for 3 år. Nuværende formand John Riisgaard modtager ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslog medlem 723 Jakob Frantz Prasz som ny formand. Ingen modkandidater stillede op, 

så Jakob Frantz Praszblev enstemmigt valgt.  

Kasserer Steen B. Andersen er ikke på valg, men udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog medlem 

745 Claus Carmel som ny kasserer. Ingen modkandidater stillede op, så Claus Carmel blev enstemmig 

valgt.  

Bestyrelsesmedlem Berit Stehr er på valg – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog medlem 1133 

Morten Holm. Ingen modkandidater stillede op, så Morten Holm blev enstemmigt valgt. 

 

Som suppleanter stillede medlem 1137, Benny Runøe og medlem 877 Tommy Petterson op. Begge blev 

valgt enstemmigt: 

1. suppleant: medlem 1137, Benny Runøe 

2. suppleant: medlem 877, Tommy Petterson 

 



8. Valg af interne revisorer og revisor-suppleant  
Kurt Nikolajsen – modtager genvalg – og blev enstemmigt valgt 

Gert Jørgensen – modtager genvalg – og blev enstemmigt valgt 

Som revisorsuppleant stillede Ole Raunsbæk igen op og blev genvalgt.  

 

9. Eventuelt  
Medlem 1282, juniorudvalgsformand Steffen Rasmussen, havde bedt om ordet og fortalte om 

juniorarbejdet og målsætninger. Bl.a. er det et stort ønske at få juniorerne integreret med andre i 

klubben. Som f.eks. herreklubben, som har planlagt en dag, hvor juniorerne går caddie for dem. Steffen 

efterlyste medlemmer som har tid og lyst til at hjælpe med projektet omkring skolegolf, der foregår i 

dagstimerne. Der vil ligge en fuldstændig køreplan for projektet, ligesom pro Karsten Kirsch vil være 

tilstede og stå for dagene, men der mangler frivillige, til ligesom at guide de unge mennesker rundt på 

anlægget. Skriv til juniorudvalget@midtgolf.dk hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe. 

 

Medlem 1294, Berit Stehr:  

Lav en turnering på 6-huls banen, som løber samtidig med en turnering på 18-huls banen. Så kommer 

alle ind i klubhuset efterfølgende, og man kan føle man er med i fællesskabet.  

 

Medlem 745, Claus Carmel:  

Onsdage er begynderdage. Opfordrede medlemmer til at komme og være kaptajner for de nye i klubben. 

Derudover nævnte Claus, at der var turneringer for begyndere hver måned. Det er desuden 

begynderudvalgets målsætning, at få skubbet til de medlemmer med hcp 98+99, så de får deres DGU 

kort. 

 

Medlem 37, Kirsten Munch: 

Klubbens turneringer, hvilket hcp skal man have for at deltage? 

 

Medlem 1224, Michael Mildahl: 

Man kunne godt lave en turnering på 6-huls banen. Det kunne både være for juniorer og for fleks 

medlemmer og medlemmer med hcp 37-54. 

 

Medlem 37, Kirsten Munch: 

Medlemmer med hcp 37+54 vil nok ikke spille på 6-hulsbanen. 

 

Medlem 1294, Berit Stehr: 

Uddybede sit forslag igen, det var for at de som ikke kunne være med på 18-huls banen, havde mulighed 

for at deltage i turnering samtidig med dem under hcp 36 – og derefter hygge sig efter turneringen – så 

havde alle deltaget i turnering. 

 

Medlem 1137, Benny Runøe: 

Herreklubben vil give kr. 1.000 til juniorafdelingen, juniorerne skal så gå caddie for dem til gengæld. 

Dette er for at få juniorerne til at føle sig som en del af den øvrige klub og for at fremme det sociale 

generationerne imellem.  

 

Medlem 1294, Berit Stehr: 

Foreslog dameklubben at tilmelde sig Pink Cup. Så kunne herreklubbens medlemmer give kr. 200 for at 

være caddie for damerne, disse penge gik så til det velgørende formål. 

Herefter var en del morsomme bemærkninger, heriblandt, at damerne så kunne være caddies for 

herrerne ved en anden lejlighed. 

 

 

mailto:juniorudvalget@midtgolf.dk


Medlem 64, Søren Lunding: 

Spørgsmål til Hans Larsen, hvad sker der på banen? 

 

Baneejer Hans Larsen: 

Banen blev omlagt i 2013, og nu skal den have lov til ”at sætte sig”, så vi holder os næsten i ro! Men jeg 

har jo købt en gravemaskine….. 

Hul 7: er planlagt en sø nede i dog-leg højre. 

Hul 6: det overskydende jord fra ny sø på hul 7 lægges herpå. 

Hul 10/18: Kørevejen afskaffes mellem hul 10 og 18. I stedet for udvides søen og skal række helt til          

green på hul 10. 

Hul 15: hvide pæle er sat op. Der overvejes træer i stedet for. 

Alle huller: der skal bænke, skraldespande og boldvaskere op ved samtlige huller. 

Terrassen: Der er opsat nogle pæle. Det er til at sætte sol-sejl i. De gamle parasoller var ikke til at styre 

blot det blæste en smule. Der laves udekøkken på terrassen og stor grill mm. 

 

Medlem 1294, Berit Stehr: 

Kan man rykke teested på hul 14 længere til venstre for at undgå ”tilfældige bolde” fra hul 15? i stedet 

for de hvide pæle? 

 

Baneejer Hans Larsen: 

Ser ikke dette som en mulighed. 

 

Formand John Riisgaard: 

Brug baneudvalget! Tag de gode råd op med baneudvalget og Hans Larsen. 

 

Formand John Riisgaard: 

Foreslog baneejer at lave en lokal regel, hvor man SKULLE holde 10 minutters pause inden man spiller 

de sidste ni huller. Det kunne få flere til terrassen og den nye grill. 

 

Baneejer Hans Larsen: 

Synes det var en god ide John havde. Havde i øvrigt en stor tak til Benny Runøe, Arne H. Olsen og Per 

Jørgensen for et stort arbejde i forbindelse med klubhus renoveringen, som er i fuld gang. 

 

Medlem 1137, Benny Runøe: 

De hvide pæle mellem hul 14 og 15 er i fuld overensstemmelse med gældende golf regler. Benny har 

talt med Ole Vagtborg hos DGU mht. ny rating af banen. Der afventes forslag derfra. 

Benny takkede også baneejer Hans Larsen og greenkeeperne for det flotte arbejde med den nye bane. 

 

Medlem 37, Kirsten Munch: 

Roste den flotte driving range. Der er meget bedre at træne, nu hvor den er udvidet. 

 

Medlem 1438, Sanne Julius: 

Efterlyste ”service-medarbejdere”. Bl.a. til at tjekke om spillerne har pitch-fork med på banen. Det 

kunne også være en god ide, at sende vogn ud på banen under turneringer, med kaffe, øl chokolade mm. 

 

Medlem 798, Lene Hansen: 

Golfbox byder på udfordringer, bær over!! Efterlyste sponsorgaver til Rød Tee turneringen. 

 

Jakob Prasz overrakte vingaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer Berit Stehr, Steen B. Andersen og 

John Riisgaard. 

 

Afgående formand John Riisgaard takkede klubben, bestyrelsen og baneejer for godt samarbejde. 



 

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.  

 

 

 

 

Kvanløse, den 25. marts 2014 

 

Referent           Dirigent                   

 

 

_____________________               ____________________          

Lis B. Andersen          Benny Runøe          

Medl. nr. 237           Medl. nr. 1137                  


