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Bestyrelsen foreslår – Gert Jørgensen 
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    Bestyrelsens beretning for 2014 

    Generelt 

      Udvalgsarbejdet 

    ”Æret være deres minde” 

    Resultater på det sportslige 

    Hvad sker der i 2015  



• Sommerfest med overrækkelse af pokaler til 
klubmestrene 

• Betalingsfrister og e-mails til og fra klubben 

• Parturnering 

• Mandagsbegyndere 

• Golfens dag. 

• Skolegolf 

• Pro træner 

• Vi har opdateret klubbens visioner 

• Overdragelsesforretningen 

Året 2014 
 



Generelt for 2014, fortsat 
 

• Sponsoraftaler 

• Turneringer og turneringsudvalg 

• Dameeliten 

• Baneservice 

• Ny banerating 

 • Probox 24 sat I drift 

 



Medlemsudvikling 

2012 2013 2014 2015 

Seniorer 547 552 578 561 

Juniorer 29 20 38 53 

Fleks  76 85 75 83 

Greenfee 102 

Midtgolf 
2. klub 

11 22 

I alt 652 657 702 821 



    Bestyrelsens beretning for 2014 

    Generelt 

      Udvalgsarbejdet 

    ”Æret være deres minde” 

    Resultater på det sportslige 

    Hvad sker der i 2015   



Udvalgsarbejdet 

• Juniorudvalget har været hårdt belastet af de 
mange nye juniorer. 

• Rekrutteringsudvalget styrket. 

• Sponsorudvalget er kommet godt fra start.  

• Begynderudvalget har genoptaget kaptajn 
ordningen. 

• Stor tak til alle der har og fortsat deltager i 
udvalgsarbejdet 



    Bestyrelsens beretning for 2014 

    Generelt 

      Udvalgsarbejdet 

    ”Æret være deres minde” 

    Resultater på det sportslige 

    Hvad sker der i 2015 



Lad os mindes  
 

Paul Müller, 22/2-2015 

 

Æret være hans minde. 



    Bestyrelsens beretning for 2014 

    Generelt 

      Udvalgsarbejdet 

    ”Æret være deres minde” 

    Resultater på det sportslige 

    Hvad sker der i 2015 



Klubmestre 2014 

Matchform Klubmester 

Hulspil 

Herrer A Christian Wallin 



Klubmestre 2014 
Matchform Klubmester 

Slagspil 

Herrer Christian Wallin 

Damer Shanika Perera 

Stableford 

Herrer Søren Christensen 

Damer Rita Allerup 

Juniorer (piger og drenge) Rasmus Lean Hansen 

Herrer B Thomas Eriksen 

Herrer C Christian Noe 

Senior slagspil 

Herrer Steen B Andersen 



Holdturneringer 

Regionsgolf 

• Vi deltog med i alt 8 hold 

– 3 rækker var tæt på (de blev nr. 2)  

– Tak til Ole Raunsbæk for det store arbejde som 
klubkoordinator. 

– Morten Holm har overtaget Ole’s rolle i 
regionsgolf. 



Holdturneringer 

Eliten 

• Deltog med 2 hold 
1. holdet i 4. division 

2. Holdet i kvalifikationsturneringen 

 

• Fastholdt igen i år positionen i 4. division 
 

 

  



    Bestyrelsens beretning for 2014 

    Generelt 

      Udvalgsarbejdet 

    ”Æret være deres minde” 

    Resultater på det sportslige 

    Hvad sker der i 2015 



Hvad sker der i 2015 

• Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer. 
• Golfens dag 19. april 2015 
• 4 åbent hus dage inkl. golfens dag 
• 75 nye fuldtidsmedlemmer udløser kæmpe sommerfest 

 
• Mange flere turneringer i 2015 

• Vi stiller krav om EGA handicap ved klubmesterskaberne. Det 
overvejes at stramme yderligere op på andre klubturneringer. 

•   
• Deltager i diverse DGU turneringer 

• Regionsgolf – så mange hold som vi kan stille 
• Danmarksturneringen – Dame kval. Herrer 4. division og 

kvalifikationsturnering 
• Diverse juniorturneringer – bl.a. Junior distrikts turnering 



Hvad sker der i 2015 
 

•   Opgradering af driving range. 

• Target greens, Ny boldautomat, Nye net omkring range 

• Nye udslagsmåtter ,Nye bold trays 

 

• Horn Alarm system ved Tordenvejr 

 

• HiO og Klubmesterskabstavler 

• doneret af Tommy Christensen 

 

• Onlinebetaling ved tilmelding til turneringer. 

• Der kan fremover ikke betales ved ankomst 

• Nyhedsavis 

• Udkommer første gang 31. marts og i alt seks gange i løbet af 
sæsonen. 



Hvad sker der i 2015 

• Golfspilleren i centrum 
• Spørgeundersøgelsesprogram til golfklubber 

• Ca. 50% af de danke golfklubber er med i programmet 

• Hvorfor? 

• Det er et værktøj til at sikre medlemmers og gæsters 
tilfredshed, for løbende forbedring af standarden. 

• Vi er blevet “Made in Denmark” ambassadører 
• Giver bla. mulighed for at købe billetter til reduceret pris 

21 



Hvad sker der i 2015 

• Ny baneaftale – baggrund 

– Skattesag / Moms frihed for sportsklubber 

– Der må ikke være mulighed for gevinst 

• Lejeaftalen skal følge specifikke regler 

• Midtgolfs Lejeaftale er nu opdateret ift disse regler 

– Skat gennemgår systematisk alle Golf klubbers 
afregningsmodeller.  

– Klubbens økonomiske situation er uændret trods 
ændret afregningsmodel. 
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Midtsjællands golfklub  RESULTATOPGØRELSE    01.01.2014 - 31.12.2014 

  2014 2014 2013 

  Regnskab Budget Regnskab 

INDTÆGTER   

Kontingent, indskud m.m.  kr.     2.523.375   kr.   2.731.500   kr.     2.416.100  

Sponsorindtægter  kr.          28.925   kr.        20.000   kr.          28.411  

Turneringer, netto  kr.             -225   kr.                 -   kr.           4.495  

Kommunale tilskud  kr.          11.880   kr.          8.500   kr.           9.900  

Golfhæftet  kr.            5.872   kr.                 -   kr.           9.032  

Diverse arrangementer  kr.          27.700   kr.        10.000   kr.                  -  

Øvrige indtægter  kr.            1.230   kr.                 -   kr.                  -  

Indtægter i alt  kr.     2.598.756   kr.   2.770.000   kr.     2.467.938  
    

UDGIFTER   

Driftsudgifter bane m.v.   

Baneleje  kr.     2.044.388   kr.   2.270.000   kr.     1.948.800  

Skrald  kr.                   -   kr.          3.000   kr.              492  

Driftsudgifter bane m.v. i alt  kr.     2.044.388   kr.   2.273.000   kr.     1.949.292  

    

Resultat før øvrige driftsudgifter  kr.        554.369   kr.      497.000   kr.        518.646  



    

Golfklubbens øvrige driftsudgifter 2014 2014 2013 
Bestyrelsmøder / kurser  kr.            9.048   kr.        12.000   kr.          11.082  
Kontingent til DGU  kr.        111.320   kr.      118.000   kr.        106.147  
Ungdom / junior afdeling  kr.          46.798   kr.        50.000   kr.          44.232  
Herre elite udvalg  kr.          31.109   kr.        40.000   kr.          36.835  
Dame elite udvalg  kr.            5.000   kr.                 -   kr.                  -  
Rekuterings udvalg ( Åben hus o.l. )  kr.          20.363   kr.        15.000   kr.          25.335  
Turneringsudvalget  kr.            5.603   kr.                 -   kr.                  -  
Øvrige udvalg  kr.            2.410   kr.          7.000   kr.          14.235  
Regionsgolf  kr.            7.290   kr.                 -   kr.                  -  
Generalforsamling  kr.            4.485   kr.                 -   kr.                  -  
Forsikringer  kr.            5.295   kr.        15.000   kr.           6.085  
Kontorartikler, porto, tryksager, kopimaskine  kr.            4.138   kr.                 -   kr.           5.866  
Gebyrer Nets, bank  kr.            9.775   kr.                 -   kr.                  -  
Golfbox.dk (IT systemet)  kr.          32.045   kr.        20.000   kr.          21.028  
Hjemmeside / internet   kr.          11.333   kr.        18.000   kr.           1.038  
Medlemsadministration / medlemskort  kr.          26.350   kr.        20.000   kr.          20.927  
Bogførings- og løn administration (IT system)  kr.            4.995   kr.                 -   kr.           4.961  
Kurser  kr.              775   kr.          9.000   kr.                  -  
Præmier, pokaler, gaver  kr.          12.778   kr.                 -   kr.          14.516  
Tilmeldings gebyrer  kr.              500   kr.          9.000    
Små anskaffelser  kr.            5.416   kr.                 -   kr.                  -  
Diverse arrangementer  kr.          34.875   kr.                 -   kr.          25.886  
Træner løn + scoicale bidrag  kr.        149.159   kr.      150.000   kr.        153.721  

Øvrige driftsudgifter i alt  kr.        540.861   kr.      483.000   kr.        491.894  
    

Resultat før renter o.l.  kr.          13.508   kr.        14.000   kr.         26.752  
    
Renteindtægter  kr.            1.268   kr.          1.500   kr.           3.623  
Renteudgifter  kr.                56   kr.                 -   kr.                  -  
Rykkergebyrer  kr.            7.875   kr.          8.000   kr.          13.035  

ÅRETS RESULTAT  kr.          22.595   kr.        23.500   kr.         43.410  
            



Midtsjællands Golfklub balance pr. 31.december 2014 
    

  2014 2013 
AKTIVER   

Indestående i Spar Nord   

    Driftskonto  kr.      242.755   kr.        205.719  

    Green fee konto  kr.          3.545   kr.                  -  

    Rød tee konto  kr.        13.345   kr.                  -  

Debitorer  kr.                 -   kr.           6.600  

Forudbetalte omkostninger  kr.          4.000   kr.           1.192  

Andre tilgodehavender  kr.        20.815   kr.          15.000  

    

Aktiver I alt  kr.      284.460   kr.        228.511  
    

    

PASSIVER   

    

Egenkapital   

Egenkapitalen pr. 1.januar 2014  kr.      156.186   kr.        112.776  

Årets resultat  kr.        22.595   kr.          43.410  

Egenkapital i alt  kr.      178.781   kr.        156.186  
    

Gæld   

Forudbetalt kontingenter  kr.        79.575   kr.          53.960  

Skyldige omkostninger  kr.            514   kr.           7.923  

Andre kreditorer  kr.          2.000   kr.                  -  

Mellemregning green fee  kr.          2.475   kr.                  -  

Skyldig A-skat m.v.  kr.          8.009   kr.          10.442  

Skyldig Rød tee  kr.        13.105   kr.                  -  

Gæld i alt  kr.      105.678   kr.         72.325  

    

Passiver i alt  kr.      284.459   kr.        228.511  
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Forslag fra bestyrelsen 

  

• Forslag 1: extraordinær forhøjelse i 2015 
+200 kr til baneleje  ( Alle Aktive – GreenFee, - Juniorer  under 15 år)  

+400kr til Fri træning ( Alle aktive – Flexmedl. , -  Juniorer under 15 år) 

      ialt max. 600 kr. frie bolde på driving range som nu 

Forslag 2: extraordinær forhøjelse i 2015 
+200 kr til baneleje ( Alle Aktive – GreenFee, - Juniorer  under 15 år)  

       ialt max 200 kr. frie bolde på driving range som nu 



Ændringsforslag 
fra Christian Wallin 

  

• Ændringsforslag 

Medlem nr.67 foreslår at der oprettes en frivillig 
ordning der muliggør fri træning for et beløb På 
XXXkr.(fastsættes af protræner).Beløbet opkræves 
sammen med kontingentet,og ordningen kan træde 
ikraft ved indbetaling af 2.rate af kontingent for 
2015.Det foreslås også at kontingentet For 2016 
forhøjes med 300kr. 

 



Forslag fra bestyrelsen 
vedr Kontingent 2016 

  
• Forslag 3: +100 kr for alle aktive + resultatet af forslag 

1 eller 2.   Frie bolde på driving range som nu. 
  

• Forslag 4: +200 kr til baneleje, +100 til klub exclusiv 
frie bolde på driving range fra og med 2015 

 

• Forslag vedr. administrationsgebyr  på 50 kr. 
For medlemmer der ikke er tilmeldt betalingsservice 
(PBS) opkræves fremover et administrationsgebyr pr. 
opkrævning.  
 



  2015 

Ekstra 
betaling 

2015 

F1 

2015 

F2 

2016 

  

2016 

F1+F3 

2016 

F2+F3 

2016 

F4 

  Bane Fri 
Træni
ng 

    Klub Bane Fri 
Træn
ing 

    Minus 

Fri 
Bolde 

Fuldtid +200 +400 4800 4400 +100 +200 +400 4900 4500 4500 

Fuldtid 
Rate 

+200 +400 5220 4820 +100 +200 +400 5320 4920 4920 

Flex +200     ----- 1950 1950 +100 +200     ----- 2050 2050 2050 

MG 2  +200 +400 2800 2400 +100 +200 +400 2900 2500 2500 

Green- 

Fee 

  ----   ----- 695 695 +100   ----   ----- 795 795 795 

Ynglinge +200 +400 2700 2300 +100 +200 +400 2800 2400 2400 

Juniorer 
>14 

+200 +400 1600 1200 +100 +200 +400 1700 1300 1300 

Juniorer 
<15 

  ----   ----- 250 250 +100   ----   ----- 350   350 

Passive   ----   ----- 500 500 ----   ----   ----- 500   500 
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Budgetforslag 
Budget oversigt med de foreslåede kontingent forhøjelser i 2015 og 2016. 

    

 Indtægter 2015 2015    1) 2015   2) 2016   3) 

Indtægter kontingenter  kr.      2.688.565   kr.        3.092.965   kr.        2.823.365   kr.          2.890.765  

Indtægter Green fee  kr.        666.938   kr.           666.938   kr.           666.938   kr.             666.938  

Andre indtægter  kr.          75.300   kr.             75.300   kr.             75.300   kr.               75.300  

Rente indtægter  kr.                   -        

Indtægter i alt  kr.      3.430.803     kr.        3.835.203   kr.        3.565.603   kr.          3.633.003  

    

UDGIFTER   

    

Baneleje / bane vedligeholdelse  kr.      2.666.092   kr.        2.800.892   kr.        2.800.892   kr.          2.800.892  

Fri træning  kr.                   -   kr.           269.600   kr.                     -   kr.                       -  

Personale udgifter  kr.        187.500   kr.           187.500   kr.           187.500   kr.             187.500  

Generalforsamling  kr.            5.500   kr.              5.500   kr.              5.500   kr.                5.500  

Bestyrelsen  kr.          10.000   kr.             10.000   kr.             10.000   kr.               10.000  

Regions golf  kr.          12.000   kr.             12.000   kr.             12.000   kr.               12.000  

Udgifter til udvalgene  kr.        165.350   kr.           165.350   kr.           165.350   kr.             165.350  

Administartion / fælles udgifter  kr.        330.600   kr.           330.600   kr.           330.600   kr.             330.600  

Udgifter i alt  kr.      3.377.042     kr.        3.781.442   kr.        3.511.842   kr.          3.511.842  

    

Årets resultat  kr.          53.761   kr.             53.761   kr.             53.761   kr.             121.161  

              



Forslag til kontingent for 2016 
 

• Alle aktive medlemmer +100 kr i forhold til 

vedtagne kontingent (stigning) i 2015 

• Passivt administrationsgebyr kr. 500,- 

– 2 green-fee pr. år 

• Indskud fortsat 0 kr. 
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Kontingent sammenligning 
Fuldtid senior 

Roskilde   6900 

Trelleborg 6700 

Korsør 6500 

Dragsholm 5900 

Odsherred 5750 

Holbæk 5650 

Kalundborg 5000 

Midtgolf Forslag 1   4800 incl Fri træning 

Midtgolf NU   4200 

Langdistance medlemmer 

Trelleborg 4150 

Dragsholm 2950 

Holbæk 2825 

Midtgolf Forslag 1   2800 incl Fri træning 

Midtgolf NU   2200 
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Forslag fra medlemmerne 

Forslag vedr. kontingent betaling Tommy Christensen 1513 

Forslaget vedrører opkrævning / betaling af 
kontingentet til Golfklubben. 

1. Betaling af kontingentet 1 og 2 rate h.h.v  1. januar og 
1 april. Medlemmerne tilmeldes Betalingsservice 
(PBS). 

2. Betaling af det årlige kontingent ( kr. 4.200), betales 
1.marts uden at blive tilmeldt Betalings service (PBS). 
– indbetalinge ske efter udsendelse af opkrævning. 

– Medlemmet skal selv sørge for at indbetale til golfklubbens 
bank konto 

 



Bestyrelsen foreslår i stedet          

Forslag vedr. kontingent betaling 
• Ad 1) Punktet bortfalder jvnf. Vedtægternes §4 sidste 

punktum: 
•   ”Bestyrelsen fastsætter betalingsafløb, 

indbetalingsterminer og opkrævningsformer” 
• Bestyrelsen har allerede opfordret alle medlemmer til 

at tilmelde sig Betalingsservice (PBS) 
  
• Ad 2) Medlemmer der ønsker det, kan foretage en 

eengangsbetaling af hele årskontingentet i januar ved 
normal opkrævning – hvis dette ikke foregår via PBS 
tillægges et opkrævningsgebyr på 50 kr. 
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Valg til Bestyrelsen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Nuværende bestyrelse: 
• Jakob F Prasz (fratræder som Formand) 

• Michael Mildahl (valgt i 2013 ikke på valg) 

• Claus Carmel (er ikke på valg) 

• Erling Hviid (valgt i 2012 – er på valg og modtager genvalg) 
– Erling Hviid stiller op som kandidat til Formandsposten 

• Tommy Pettersen (er på valg og modtager genvalg) 

 



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsen anbefaler: 

     Til formand for 2 år:    Erling Hviid 756 

Til bestyrelsen/suppleanter: 

 Ole Klitte     1399 

 Annette Persson   1672 

 Henning Boye Hansen     50 

 Tommy Petterson      877 
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Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Bestyrelsen anbefaler  

• Revisor 

Valg af 2 revisorer 

– Gert Jørgensen 

– Kurt Nikolajsen 

•  Revisorsuppleant 

– Ole Raunsbæk 
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Eventuelt  

 


