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2016 - medlemsfremgang 
 • Igen STOR medlemsfremgang 

– Midtgolf  har igen i 2016 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 22.april 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsudvikling pr. 16/2  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Seniorer 547 552 578 561 619 699 

Juniorer 29 20 38 53 48 53 

Ynglinge 14 14 14 12 7 10 

Fleks  76 85 75 83 64 46 

Greenfee 102 165 219 

Midtgolf 2. klub 11 22 13 14 

I alt 666 671 716 833 916 1041 

      



Medlemsudvikling pr. 16/2  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
e

d
le

m
sa

n
ta

l p
r.

 g
ru

p
p

e
 

MidtGolf's Medlemsudvikling (pr. 16/2-2017)  
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Top 3 på fuldtidsmedlemmer pr. september 2016 
1. Midtsjællands GK +114 
2. Storaadalen +  99 
3. Lyngbygaard GK +  96 

 
 



 

 

 

 

Fritspildordningen 2016 
 

2016 
  Harekær Midtsjælland Ree Værebro Korsør   

Harekær   444 61 256 0 761   Bestilte tider hos Harekær 

Midtsjælland 299   53 351 559 1262   Spillede runder hos Midtsjælland 

Ree 226 282   457 0 965   Bestilte tider hos Ree 

Værebro 384 538 225   0 1147   Bestilte tider hos Værebro 

Korsør 0 343 0 0   343   Bestilte tider hos Korsør 

  909 1607 339 1064 559     

  Antal spillere på farten         

Værebro har meldt fra ift MidtGolf i 2017 

• Nogle medlemmer har spillet for mange runder 

• Bookninger bliver ikke bekræftet    

Der henstilles til at man følger reglerne   

Vi har heldigvis kunnet etablere en aftale med  

Rønnede Golfklub istedet i 2017 

Derudover har vi indgået en 50% greenfee særaftale med 

Skjoldenæsholm Golfklub  
 

 

 



Fri træning 2016 
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I 2016 har der desuden været afholdt gruppetræning for alle med Hcp 36+ 



2016 – Fri træning 
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2016 – Fri træning 
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Antal lektioner 

Hvor mange lektioner pr. person? 

Ialt 381 medlemmer har taget individuelle  lektioner 
I 2015 var tallet 421 

Gennemsnitlig antal lektioner  for medlemmer der tager indviduel træning:  
I 2015 : 4,7 lektioner           i 2016 : 4,8 lektioner.  
 
Gennemsnitligt for alle Midtgolf  fuldtidsmedlem  
I 2015 : 2,7 lektioner           i 2016 : 2,2, lektioner.  
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2016 – Fri træning 
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2016 – Fri træning 
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Trænerstaben 2017 

• Vi havde en Plan.... 
– Med Lena på fuldtid i 6 måneder samt Jonas (elitespiller) på 

prøve som Pro elev.  

• Den holdt bare ikke .... 
– Lena fik tilbudt et godt fuldtidsjob, og det respekterer og bakker 

vi naturligvis 100% op om.  

– Løsningen er så blevet at Jonas tiltræder pr. 1.april som Pro-elev 
(3 års forløb).  

 

• Stor tak til Lena for de 2 sæsoner hun har været i MidtGolf - det har 
været en fornøjelse 

• Velkommen til Jonas – vi glæder os til samarbejdet.  



Golfspilleren i Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bemærkninger fra medlemmer 

– føler sig godt modtaget 
– Har meldt sig ind på anbefaling, godt omdømme, pris 
–  Bedste begynder tilbud på Sjælland  
– Ledige tider efter arbejdtid efterlyses.  

Sæson 2016 MidtGolf Omegnen Sjælland Danmark 

Ambassadør Score 68 58 59 54 

Banen 78 77 79 78 

Klubliv 86 81 82 81 

Træning 90 87 88 88 

Priser & Produkter 92 82 84 82 

Restaurant 78 77 75 77 

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



Klubliv 



De frivilliges Aktiviteter 

• Der blev plantet yderligere træer i marts 

• Der blev opsat Driving Range afstandspæle samt anlagt ringe 
omkring disse.  

• I efteråret prøvede vi noget nyt – Fredagsfrivillige  

– Her blev der opstammet træer i plantebælterne 

 

 
  

 

 

Frivilligklubben 2016 



Frivilligklubben 2016 

• Opsamling af propper på greens blev gennemført på een dag  uden at banen blev 
lukket. 

•                                                                       

•                                                                    

 

 

 

 

• Åbenthus arrangementer 

• Ialt er der ydet en indsats på 3,5 mandemåneder 

 

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.  

 



2016 Turneringer 
Flere turneringer er blevet aflyst 
• Antal turneringer i 2016 blev reducere til 13 for at øge antallet af 

tilmeldinger. Dette skete dog ikke 
– Desværre måtte flere aflyses grundet manglende tilmeldinger 

– Rød-Tee turneringen blev også aflyst grundet for ringe tilmelding 

 

• Pink Cup var dog en success trods det at kun 50                                        
havde valgt at deltage 
– Dagen indbragte ca 25.000 kr – Rigtig flot  

– Berit Carmel vandt ovenikøbet landsfinalen 

– Tillykke med sejren   
 

 

 
 

 



Turneringsudvalget 

• Turneringsudvalget valgte – for de flestes vedkommende – at trække sig 
med udgangen af 2016.  Det er vi naturligvis kede af, men heldigvis har 
René Moen valgt at fortsætte også i 2017 så kontinuiteten er sikret.  
– Ulla Forslund har tilbudt at hjælpe til  

– Jørgen Thorhauge har ligeledes meldt sig til udvalget 

 

Der skal lyde en stor tak til Turneringeudvalget for deres store indsats.  

 

• Der bliver lagt mange kræfter og timer i at arrangere klubbens turneringer, 
og det er en vigtig institution i en klub som vores, da det er med til at 
styrke sammenhængskraften og det gode klubliv.  

 



2017 Turneringer 

I 2017 er der lagt en plan med 10 turneringer 

• Antallet af velgørenhedsturneringer reduceres til een, og det 
bliver Rød Tee. 
– Vi vil gerne fokusere indsatsen og støtte Børneafdelingen på HS 

• Der vil for hver turneringen være opslag i klubhuset for at 
skabe mere synlighed.  

• Maden har været et tilbagevendende diskussionsemne.  
– BC Catering er blevet leverandør til Caféen i 2017, og der kommer 

mange nye tiltag (læs lækkerier).     

– Menuerne vil blive beskrevet i Golfbox.  

• Vi vil i 2017 systematisk udsende remindere om at huske at 
tilmelde sig, da vi har kunnet konstaterer, at det normalt 
bidrager til at mange flere melder sig til.  

 

 





2016 – gennemførte tiltag 
Nye tiltag i 2016 var bl.a. 
• Hul 16 blev forlænget  
• Opsætning af afstandspæle på driving range 
• Anlæggelse af markeringsringe på rangen 
• Anlæggelse af træningsbunker på driving rangen 
• Forberedelse af helt ny indspilsgreen med 3 bunkere 

– Bliver tilsået så snart det er muligt. 

• Nyt teested på hul 2 anlagt 
• Oprensning af og sammenlægning af søerne på Hul 10 & 18 
• Genetablering af nettet omkring driving rangen  
• Forbedringer af stierne ved hul 10 & 11 
• Alle træer i plantebælterne er blevet opstammet og smukseret. 

 
– Altsammen tiltag som bidrager til en løbende 

forbedringsprocess til glæde for os alle. 
 

 



Baneblokkeringer 

 

• Vi får af og til henvendelser om for mange blokkeringer  
især på eftermiddage 
– Klubber I klubben + Regionsgolf har fyldt meget 

• I 2017: Klubber I klubben fortsætter som hidtil 
– vi har ansøgt om at pakke regionsgolferne sammen I 4 bolde, 

men har fået afslag.  
– I 2017 er de fleste Regionsgolfmatcher lagt på fredag og søndag 

eftermiddage. 

– Desuden opfordres medlemmerne til at spille 4 bolde når 
der er stor belastning på banen.  

– I 2017 vil vi – hvis nødvendigt - ombooke spillere til 4 bolde 

– Det giver bedre flow og øger banekapaciteten.  



Ny Klubsponsor 

• Vi har søgt at få en bedre hovedsponsoraftale for 
Midtsjællands Golfklub  

• Vi er glade for at det er lykkedes at opnå aftale 
med 

 

 

 

• Vi gæder os til det nye samarbejde som har 
virkning fra 1/1 2017  
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Udvalgsarbejdet 

• Juniorudvalget i 2016  

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

– Stor aktivitet både tirsdage og onsdage. 

• Sportsligt 

– Desværre ikke så stor deltagelse i Kredsturneringerne  

– Men 2 juniorer gjorde det godt og deltog i Himmerland 
hvor de spillede en turnering samt gik caddie for en kendt 
person som et led i en kids-aid event.  

– Stor oplevelse for de 2 juniorer 
 



Udvalgsarbejdet 

• Juniorarbejdet i 2017 

– Jonas (vores nye Pro elev) vil tage over efter Lena  
• Jonas er godt klædt på til dette, da han allerede har taget 

forskellige juniortræningskurser.  

• Lena har iøvrigt lovet at hjælpe Jonas igang – Rigtig dejligt. 

– Der arbejdes på at lave en fælles weekendtur med 
overnatning og spil på 2 forskellige baner.  

– Deltagelse i Kredsturnering,  Junior Hulspilsturnering  samt 
shortgame turnering. 

– Udvalget arbejder på at finde en trøjesponsor, så 
juniorerne kan spille i ens trøjer til distriksturneringer etc.  

 

 



Udvalgsarbejdet 
• Rekrutteringsudvalget. 

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

– Vi har haft 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 2017 

–  Til golfensdag  d. 30/4 tilbyder vi et gavekort på 500 kr til 
Proshoppen til de medlemmer der skaffer et nyt 
fuldtidsmedlem.   
 

 



Golfens dag d. 30.april 

• Banner på valdemarsejrsvej  

• På dagen tilbud 3000 kr.  

• Facebook kampagne 

• Husk - Det er medlemmer der skaffer medlemmer. 

• Hvis vi kan lave en tilvækst igen på +75 fuldtidsmedlemmer i 
2017 er der igen en klubfest i sigte i 2018.  



Udvalgsarbejdet 

Mentor ordningen 

• For at give alle de mange nye medlemmer en god introduktion 
i klubben er der i 2016 startet en mentorordning. 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 og ikke inkluderet i 
klubben således at de nye bliver godt integreret i klublivet  

• Der er p.t 16 mentorer og 35 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 få dette nye tiltag sat igang. 



Udvalgsarbejdet 

• Begynderudvalget 
– Har i 2016 været ved at drukne i egen success med store 

deltagerantal i kaptajnsrunderne onsdag aften 
– Gurli har doneret en vandrepokal i form af et flot fad til vinderen 

af en nyindstiftet ”Boblematch” for hcp 37-54 spillere.  
– Tak til Gurli for dette initiativ 

• Igen – det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt dette 
arbejde er for at gøre opstarten for nye medlemmer af 
MidtGolf til en god oplevelse.  
 

• Stor tak for indsatsen fra alle der bidrager dels som arrangører 
men også alle medlemmer der stiller sig til rådighed som 
kaptajner og Mentorer – I gør en kæmpe forskel.  

 



Udvalgsarbejdet 

• Begynderudvalget 2017 

– Den formelle ledelse vil blive varetaget af  Annette 
Persson, og udvalget er endvidere blevet udvidet 

– Visionen er at få integreret mentorordningen og 
begynderarbejdet  og få strømlinet retningslinierne.  

– Udvalget har udført et kæmpe arbejde med sæson 
planlægningen allerede – en fornøjelse 

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

  



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 

 



Eliteudvalgene 

• Har ændret karakter i løbet af 2016 

• Bestyrelsen havde et ønske om at få samlet alle elite 
aktiviteter under eet udvalg - kaldet Sportsudvalget- 
med ansvar for de sportslige aktiviteter i MidtGolf 

• Rammebetingelser og retningslinier for udvalgets 
arbejde er blevet udarbejdet, og udvalget har i 
vinterens løb fået etableret grundlaget for et samlet 
Dame/Herre elitearbejde.   



Sportsudvalget 2017 

• Visionen er at elitens spillere: 
– Gerne vil være klubbens bedste. 

– Synligt bidrager til det gode klubliv. 

– Aktivt deltage i et effektiv træningsmiljø. 

– Anerkender talent og indsats 

– Vil udfordres spillemæssigt og mentalt 

• I 2017 deltager vi med  

– 1 damehold i 2. div.  

– 1 herrehold i 3. div.  

– 1 herrehold i 5. div. 

Se evt. flere detailer om eliten på hjemmesiden  
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Lad os mindes  
 

John Kristensen medl. nr 147-296 september 2016 

 

Æret være Johns minde. 
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Klubmestre 2016 
Række Klubmester 

Herrer                  Slagspil Christian Wallin 

Damer                 Slagspil Heidi Sylvest 

Herrer  Senior    Slagspil Henrik Müller 

Dame   Senior    Slagspil Lis B. Andersen 

Hulspil Herrer Christian Wallin 
 

Juniorer (piger og drenge) Malthe Jonathanson 



Holdturneringer 

• Herreeliten 

– Deltog med 3 hold i danmarksturneringen  
• 1. holdet holdt skansen i 3. division 

• 2 kval hold klarede ikke oprykning,  

 

 
 



Holdturneringer 

• Dameeliten 

– Klarede desværre ikke oprykning i 1. omgang, men fik 
efterfølgende tilbud om at spille i 2. division i 2017 grundet 
afbud fra anden klub.  

 
 



Holdturneringer 

Regionsgolf 2016 

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

Regionsgolf 2017 

• I 2017 ligger Regionsgolf under Sportsudvalget hvor Jakob 
Larsen er klubkoordinator .  

• NYT tilmeldingskoncept:  Alle skal tilmelde sig til hver kamp i 
Golfbox hvorfra bedste hold udtages.  

• Regionsgolf spillerne får i år mulighed for at spille i klubtrøjer 
sponsoreret af firmaet som Jakob Larsen arbejder i.   



Holdturneringer 

Golfhæftet Trophy ParMatch 

 

Igen i år kunne vi sende et hold til Stockholm – deværre 
ikke som vindere af turneringen i MidtGolf, men vi fik 
alligevel Jan Heitmann og Frank Friis afsted så de kunne 
nyde den flotte Brohoff bane. 

 

I 2016 slog vi rekord med største deltagerantal i 
Danmark – ikke så ringe endda  



Løbende Hulspil 
 

• Rune Pedersen stod som arrangør 

• Der var 27 tilmeldte 

• Finalen stod imellem Kim Rytoft og Rune Pedersen 
– Kim blev den glade vinder med 6/5   



Løbende Parmatch 

• Der var ikke færre end 40 Hold / 80 deltagere  

• Peter og Søren løb af med sejren – Tillykke til begge 
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Hvad sker der i 2017 

Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer. 
• Golfens dag 30. april 2017 
• Åbent hus d. 13.august 2017 
• Målet er igen + 75 nye fuldtidsmedlemmer  

– Igen regner vi med at det skal udløse en kæmpe klubfest 
 

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

 



Hvad sker der i 2017 

Færre turneringer i 2017 
• 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 2016 er tilmeldt 
• Danmarksturneringen  

–Damer 2. division  
–Herrer 3. division samt 1 hold i kvalifikationsturneringen 

• Diverse juniorturneringer – bl.a. Junior distriktsturnering 



Hvad sker der i 2017 
 Nye faciliteter 

– Nyt bagskabsrum i 2 etager under opbygning (ca. 400 
skabe)       Stueetagen er klar og taget i brug. 

– Nyt mødelokale / lounge i det nuværende Fitness rum 
• Til brug for medlemmer når der er private arrangementer i Caféen 

– Nyt Fitnessrum til fri afbenyttelse for MidtGolfs 
Fuldtidsmedlemmer 

– Udendørs fitness udstyr til fri afbenyttelse ved driving 
rangen. 

– Nye klinker på gulvene i toiletterne samt anden 
istandsættelse. 

 
 

 



Hvad sker der i 2017 

Nyt på anlægget 

• Hul 2’s nye teested tages i brug 

• Træningsbunker på drivingrangen er åbnet.  

• Hul 10 & 18 søerne er gravet sammen 

– Super flot udsigt fra terrassen især når 3 bøgetræer flyttes 
ned på volden bag hul 10 Rød teested. 

• Det nye træningsområde bliver tilsået – men kan dog 
næppe tages ibrug før sæsonstart 2018. 

•    
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Midtsjællands golfklub  RESULTATOPGØRELSE    01.01.2016 - 31.12.2016 
2016 2016 2015 

Regnskab Budget Regnskab 

INDTÆGTER 

Kontingent, indskud m.m.  kr.     3.577.888   kr.   3.451.025   kr.     3.201.047  

Sponsorindtægter  kr.          57.018   kr.        52.500   kr.          58.378  

Turneringer,  netto  kr.         -12.032   kr.                 -   kr.          32.217  

Kommunale tilskud  kr.          11.220   kr.        11.800   kr.          14.300  

Golfhæftet  kr.            3.974   kr.          3.000   kr.           8.500  

Indgået Green fee  kr.        888.024   kr.      700.000   kr.        771.348  

Andre indtægter / rykker- faktura gebyr  kr.          18.254   kr.          8.000   kr.          12.761  

Indtægter i alt  kr.     4.544.345   kr.   4.226.325   kr.     4.098.551  

UDGIFTER 

Driftsudgifter bane m.v. 

Baneleje  kr.     2.587.505   kr.   2.110.152   kr.     2.199.249  

Banevedligeholdelse  kr.        900.000   kr.      900.000   kr.        900.000  

Skrald  kr.              356   kr.            500   kr.              283  

Driftsudgifter bane m.v. i alt  kr.     3.487.860   kr.   3.010.652   kr.     3.099.532  

Resultat før øvrige driftsudgifter  kr.     1.056.485   kr.   1.215.673   kr.        999.019  



Golfklubbens øvrige driftsudgifter Regnskab 2016     Budget 2016 Regnskab 2015 

Bestyrelsmøder / kurser  kr.            5.554   kr.        15.000   kr.          10.128  

Kontingent til DGU  kr.        146.581   kr.      150.000   kr.        130.394  

Ungdom / junior afdeling  kr.          10.787   kr.        30.000   kr.          64.804  

Herre elite udvalg  kr.          28.800   kr.        33.000   kr.          41.368  

Dame elite udvalg  kr.            7.457   kr.        11.000   kr.          17.135  

Rekuterings udvalg  kr.          37.745   kr.        39.000   kr.          42.654  

Turneringsudvalget  kr.            6.255   kr.        12.000   kr.          12.265  

Øvrige udvalg.(regelskolen)  kr.            8.970   kr.        13.000   kr.           8.179  

Regionsgolf  kr.          15.577   kr.        15.000   kr.          11.040  

Generalforsamling  kr.            4.210   kr.          8.000   kr.           8.599  

Forsikringer  kr.          10.647   kr.          6.200   kr.           5.804  

Kontorartikler, porto, tryksager, m.v.  kr.            5.844   kr.        15.000   kr.           9.240  

Gebyrer Nets,DIBS, bank  kr.          19.251   kr.        20.000   kr.          20.406  

Golfbox.dk / golfspilleren i centrum  kr.          45.126   kr.        67.500   kr.          38.833  

Hjemmeside / internet   kr.            3.973   kr.        15.000   kr.           4.132  

Medlemsadministration / medlemskort  kr.          25.818   kr.        28.500   kr.          25.907  

Bogførings- og løn administration (IT system)  kr.            7.991   kr.          8.000   kr.           7.238  

Kurser - DGU møder  kr.              822   kr.        15.000   kr.           6.644  

Præmier, pokaler, gaver  kr.            2.676   kr.        15.000   kr.           6.493  

Små anskaffelser  kr.            7.042   kr.        30.000   kr.          27.492  

Diverse arrangementer  kr.          22.217   kr.        25.000   kr.           4.050  

Andre udgifter  kr.            1.500   kr.          5.100   kr.           7.094  

Træner løn / scoicale bidrag / fri træning  kr.        537.353   kr.      521.100   kr.        440.176  

Øvrige driftsudgifter i alt  kr.        962.196   kr.   1.097.400   kr.        950.073  

Resultat før renter o.l.  kr.          94.289   kr.      118.273   kr.         48.946  

Renteindtægter  kr.                40   kr.                 -   kr.                58  

Renteudgifter  kr.                   -   kr.                 -   kr.              242  

ÅRETS RESULTAT  kr.          94.329   kr.      118.273   kr.         48.762  
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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 
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Forslag til kontingent     
 

 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018 

og fortsat intet indskud 

 

Bestyrelsen forventer dog stigning i 2019 

 



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 



Forslag fra bestyrelsen 

  

Ingen forslag til vedtagelse 

  



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 – 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 2016 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 samt kontingenter og indskud 2018 

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 på valg og genopstiller) 

• Claus Carmel  Kasserer (er ikke på valg) 

• Michael Mildahl    (er ikke på valg) 

• Ole Klitte    (er ikke på valg) 

• Tommy Petterson   (er på valg og genopstiller) 

 

• Annette Persson   suppleant (er på valg og genopstiller) 

• Henning Boye suppleant (er på valg, genopstiller ikke) 

 



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Bestyrelsen anbefaler: 

Genvalg af Erling Hviid (formand) 

Genvalg af Tommy Petterson (best.medlem) 

Genvalg af Annette Persson (suppleant) 

Valg af Jørn Thorhauge til suppleantposten  



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 villig til genvalg) 

– Kurt Nikolajsen (er ikke på valg) 

•  Revisorsuppleant 

– Ole Raunsbæk (er villig til genvalg) 
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Valg af dirigent 

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2016 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 

Eventuelt 



Eventuelt  

 

 

 

 

Emner fra salen 
 



HUSK  

• Husk tilmelding til Klubfesten d. 22/4 

• Husk infomøde Herre-Dameklub samt modeshow d. 
28/3    

• Køb Made In Denmark billetter i klubben – støtter 
klubben 

• Køb Golfhæftet i klubben – støtter klubben 

• Husk at besvare Golfspilleren i centrum 
spørgeundersøgelser. 

 



 

 

Tak for i aften 


