
 

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamling i Midtsjælland Golfklub 

 

3. November 2010 kl. 1900 i klubhuset 

Dagsorden: 

1.    Fremlæggelse af budget for 2011 

2.    Forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet i 2011 for seniorer til kr. 3.700,- pr. år 

3.    Eventuelt  

Velkomst og valg af dirigent 

 

 
Søren Lund blev med akklamation valgt som dirigent.  
Dirigenten kontaterede, at  generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med vedtægternes §6. Dagsordenen 
blev kort gennemgået, og Søren Lund foreslog at afstemningen omkring bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet 
skulle foretages ved håndsopretning, hvilket ingen modsatte sig. 
Søren Lund pointerede at, - selv om det desværre ikke fremgik af indkaldelsen – ynglinge kontingentet skulle stige 
med 100 kr pr år til ialt 1.800 kr. 
 

Baggrund for bestyrelsens forslag om forhøjet kontingent i 2011 
 

John Riisgaard redegjorde om baggrunden for hvorfor bestyrelsen ønskede at forhøje kontingentet med 300 kr, for 
Seniorer og 100 kr for ynglinge, og tog udgangspunkt i medlemsunderøgelsen foretaget af DGU i 2008 vedr. hvad 
klubbens medlemmer anså for vigtige parametre og den deraf afledede vision for klubben frem til 2013.  

 
Danmarks hyggeligste klub 

med 
Sjællands mest attraktive kontingent 

 

 
Med Hyggelig forstås bl.a: 

• Plads til alle 
– Juniorer, Seniorer, Elite, motionister 
– Herreklub, Dameklub, Seniorklub  

• Afslappet og venlig omgangstone 
• Turneringer som skaber sammenhold og kammeratskab 
• Fælles aktiviteter til klubbens, medlemmernes og baneejers bedste  

 
Hvad er et attraktivt kontingent? 

• Billigere end naboklubberne? 
• Dragsholm – 5.500,- (indskud 5.000,-) 
• Holbæk – 5.650,- (indskud 5.000,-) 
• Roskilde – 6.400,- (indskud 10.000,-) 
• Sat i forhold til faciliteterne? 
• Er det et kontingent der gør det muligt at gennemføre de aktiviteter vi gerne vil?  
 

De ovennævnte klubber er klubber, som er i vores umiddelbare nærhed. Så iforhold til disse er vi stadig væsentlig 
billigere selv efter en kontingentforhøjelse til 3700 kr. Billigste klub vi har kunnet finde inden for ca 45 km  radius er 
Klaundborg som tager 4100 krpr år og 6000 kr i indskud.  
Vedr. Klubbens faciliteter fremhævede John Riisgaard den konstante udvikling vi har oplevet af golfanlægget bl.a 
overdækket driving range samt mulighed for Simulator golf, fitness og massage.  
 
 
 

John Riisgaard bød velkommen og indledte med at mindes medlem nr. 1125 Curt Wismann, der afgik ved døden  
d. 9.9.2010.   



John Riisgaard fremhævede klubbens               Mission 2008 
 

 
Vi vil skabe en golfklub der er unik og går nye veje.  

Medlemskab i klubben skal være til en attraktiv pris, så vi 
skaber mulighed for at mange kan nyde golfspillet.  

Klubben skal have fokus på alle elementer i golfsporten,  
Fra bredden til eliten, fra junior til senior, 

men konstant med hovedvægt på det 

sociale samvær. 
 

 
Herefter redegjorde John Riisgaard for baggrunden for bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse for 2011, som er 
begrundet i 3 forhold: 

• Baggrund for budget 2011 
– Tilgangen af nye medlemmer har i 2010 ikke været som budgetteret 

• Ca. 30 medlemmer færre end budgetteret  
• Trenden har desværre været negativ, men vi tror at vi har knækket kurven dog vil vores 

budget være konservativt  
– Uforudsete udgifter til baneleje 

• Der er i 2009 og 2010 betalt for lidt i baneleje 
• Banelejen for 2009 og 2010 var således til sammen budgetteret i alt ca. 75.000,- for lavt (diff. 

er udlignet i 2010)  
• Manglende kommunikation mellem afgivende og overtagende bestyrelse  

– Tilgangen af sponsorer har ikke svaret til det budgetterede 
• Der var i 2010 budgetteret med kr. 80.000,- resultat 56.000,-  

• I alt ca. kr. 65.000,- mindre end forventet 2010   
 
Medlemsudviklingen fremgår af følgende kurver 
 

 
 
 
 
Som det fremgår af nederste kurve er tilbagegangen i medlemtal formentlig aftaget – kurven ser ud til at være 
knækket. 
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Gennemgang af forventet resultat 2010 samt nyt budget for 2011 
 
Kassereren Steen B Andersen fremviste et forventet resultat for 2010 

 
BELØB 

RESULTAT 1/1-30/9 7.900 

INDTÆGTER 1/10-31/12 
 RENTER 4.000 

KONTINGENTER FORUDBETALT  (2009)  89.000 

INDTÆGTER TOTAL 100.900 

  UDGIFTER 1/10-31/12 
 BANELEJE  regulering 2009  38.000 

LØN TRÆNER inkl. træning juniorer/elite  62.000 

DGU 30.000 

DIV. AFDELINGSUDGIFTER 8.000 

KURSER 8.000 

MØDER 3.500 

MEDLEMSADMINISTRATION  5.000 

ANNONCERING 3.000 

SPONSOR GREENFEE 3.000 

TILMELDINGSGEBYRER 2011 4.000 

UDGIFTER TOTAL 164.500 

  FORVENTET RESULTAT 2010 -63.600 

Det forventede underskud tages fra egenkapitalen på ca 320.000 kr således at egenkapitalen pr 31/12-2010 forventes 
at blive reduceret til 260.000.kr. 
 
Steen B Andersen pointerede at underskuddet i 2010 i sig selv ikke var noget stort problem, men at bestyrelsen ikke 
ville risikere at stå uden en passende egenkapital fremover. 
  



Budget for 2011 blev herefter gennemgået. 
 

INDTÆGTER KLUBBENS KONTINGENTANDEL M.V. 
 KONTINGENT SENIORER (620 MEDL X 3.700) 2.294.000 
 KONTINGENT JUNIORER (35 MEDL X 1.000,-) 35.000 
 KONTINGENT YNGLINGE (5 MEDL X 1.800,-) 9.000 
 KONTINGENT KORTBANE (20 MEDL X 250,-) 5.000 
 PASSIVE 50.000 
 SPONSORER 50.000 2.443.000 

ØVRIGE INDTÆGTER 
  HOLBÆK IDRÆTSUNION 14.000 

 DIVERSE ARRANGEMENTER 10.000 
 RYKKERGEBYRER 6.000 
 RENTER 10.000 40.000 

INDTÆGTER TOTAL 
 

2.483.000 

UDGIFTER 
  BANELEJE TIL BANEEJER 1.915.200 

 MØDER UDVALG OG 
GENERALFORSAMLING 13.000 

 REKRUTTERING NYE MEDLEMMER 30.000 
 KURSER 12.000 
 KONTINGENTER DGU 120.000 
 PORTO, KONTORARTIKLER, FORSIKRINGER 11.000 
 MEDLEMSADMINISTRATION 30.000 
 HJEMMESIDE/GOLFBOX 45.000 
 OMKOSTNINGER, ELITE 50.000 
 OMKOSTNINGER JUNIORER   *NOTE 1 62.000 
 OMKOSTNINGER, ANDRE 8.000 
 TILMELDINGSGEBYRER 6.000 
 LØN TRÆNER (RETAINER FEE) ** NOTE 2 165.000 
 UDGIFTER I ALT 

 
2.467.200 

OVERSKUD 2011 
 

15.800 

 
I det nye budget er der foretaget enkelte omfordelinger af omkostninger, som det fremgår af nedenstående tabel. 
Disse omfordelinger er foretaget for at gør budgettallene mere gennemsigtige, men de giver iøvrigt ikke anledning til 
ændrede udgifter. 
 
Tabel over Omfordelinger 

OMKOSTNINGER ÅR: 2010 2011 FORSKEL 

PRO/TRÆNER **note 2 230.000 165.000 -65.000 

JUNIORAFDELING *note1 25.000 62.000 37.000 

ELITEAFDELING 25.000 50.000 25.000 

MEDLEMSADMINI-STRATION  45.000 30.000 -15.000 

MEDLEMS HVERVNING 11.000 30.000 19.000  

FORSKEL 336.000 337.000 1.000 

 

 
 
I budget 2011 er Seniormedlemstallet nu korrigeret ned til 620 medlemmer  hvilket anses for et realistisk antal. 
Desuden forventes det, at der kan spares på medlemsadministrationen, ( effektivisering ) samt at der skal bruges flere 
penge i 2011 for at fokusere yderligere på hvervning af nye medlemmer. 
 
 



Spørgsmål og kommentarer til det fremlagte forslag 
 

Efter gennemgangen af 2011 budgettal og forudsætninger blev der åbnet for spørgsmål. 

732 Anders Lund Strøier: stillede spørgsmål vedr. bestyrelsens (manglende) initiativer til medlemshvervning, 

indførelse af opkræning via PBS, månedlig opkævning  ( 310kr pr måned = 3700 kr pr år)  for at gøre det mere 

overkommeligt for nye medlemmer at komme igang, Opfordrede til at stemme nej til forslaget, ikke p.gr. af de 300 kr, 

men fordi han ikke følte bestyrelse havde gjort nok. 

John Riisgaard  tog forslagene og kommentarerne til efterretning,  

685 Jørgen Chistensen synes det var et godt forslag med en månedlig fordeling og forslog at et ekstra gebyr på 30 

kr for månedlig betaling. 

494 John Hestbæk pointerede,  at der ikke var noget egentligt opland, hvorfra medlemmer kunne rekrutteres, og der 

derfor var mange, som skulle indregne kørselsomkostninger oven i kontingentet – som et argument imod at hæve 

kontingentet. 

Desuden undrede John Hestbæk sig over, hvorledes der kunne opstå en kommunikations brist imellem den afgående 

og den siddende bestyrelse, da der var flere nuværende bestyrelsesmedlemmer, som også sad i den tidligere 

bestyrelse, 

John Riisgaard forklarede, at det i maj 2010 i forbindelse med fornyelse af baneaftalen var kommet frem, at der var 

en divergens imellem den faktiske aftalte baneleje for perioden 2008, 2009 og 2010, og det som den nuværende 

bestyrelse var bekendt med. John Riisgaard ville iøvrigt ikke gå ind i nærmere detaljer desangående. Fejlen var blevet 

identificeret og rettet. 

1197 Claus Madsen mente at vi fortsat  har et attraktivt kontingent, samt at Midtgolf var et attrakivt tilbud for nye 

medlemmer. Spurgte om der var planer om at tilbyde DGU/Greefee medlemskab. 

 John Riisgaard forklarede, at vi nu tilbyder et kortbane medlemskab til 1500 kr i samarbejde med banejeren, som 

indebærer frit spil på 6 huls banen samt spil på 18huls banen til gæste greenfee,  

378 Irwin Frederiksen spurgte til vores nuværende egenkapitals størrelse, samt hvad den skulle være fremover 

Steen B. Andersen  svarede, at den nuværende egenkapital er 320,000 kr, og den forventelig falder til 260.000 kr 

med udgangen af 2010. Vedr. størrelsen er der ikke noget magisk tal, men Midtsjællands Golfklub skal have en 

egenkapital så stor, at klubben til enhver tid kan imødegå uforudsete udgifter, men den bør dog holdes under kr. 

500.000. 

131 Lars Andersson pointerede, at kontingent forhøjelsen i forbindelse med kørsel fra københavnsområdet i lyset af 

de nye ordninger vedr. DGU/ Greenfee medlemskaber kunne friste til, at nogen der ikke spiller så ofte ville melde sig 

ud. 

67 Christian Wallin spurgte hvad der ville ske, hvis vi oplevede en yderligere nedgang på 20 - 30 medlemmer. 

John Riisgaard forklarede, at med det fremlagt forslag viste betyrelsen rettidig omhu, at der var lagt et konservativt 

skøn ind, og at bestyrelsen ikke ville risikere at bringe klubben i en situation at miste yderligere 100.000 kr. Han 

understregede at Bestyrelsen troede på at det fremlagte. 

Steen B. Andersen  supplerede med, at han ikke mente at kontingentforhøjelsen ville koste medlemmer,  

Søren Lund beskrev, at det er normalt at der er op til 50 medlemmer der melder sig ud pr. 31/12, men der kommer så 

løbende nye medlemmer ind i løbet af  den kommende sæson. Iøvrigt er der nu indført det nye , at medlemmer der 

melder sig ind for 2011, kan spille gratis på anlægget i resten af 2010. 

685 Jørgen Christensen spurgte om, hvad den typiske årsag til udmeldelser er. Feks det at mange klubber nu har 

åbnet for tilgang, samt nye medlemformer. 

 



Søren Lund forklarede at det typisk inddelte sig i 3 kategorier 

 Krisen, der kradser 

 Medlemmer med stor kørselsafstand ( kørselsomkostning) som finder en klub tættere på 

 Ganske få der går til nabo klubber, ligesom vi også modtager nogle få fra vore  naboklubber. 

732 Anders Lund Strøier: Vedr. sponsorer og vanskeligheden ved at skaffe sponsorer. Hvilke produkter tilbyder vi. 

Der sker tilsyneladend ikke noget effektivt for at skaffe sponsorer. Foreslog at bestyrelsen sendte en mail til 

medlemmerne, at de kunne opfordre deres arbejdsgivere til at tegne et sponseret i klubben.  

 John Riisgaard takkede for foreslagene. Vi har tidligere forsøgt at lokke med en hvervegave på 500 kr. uden at det 

har givet response, Vi tager gerne imod forslag og gode ideer. Vores hjemmeside vedr. sponsorer er p.t ikke 

fyldestgørende og vil blive opdateret snarest.  

 

Afstemning 
 

Afstemningen ved håndopretning viste at en markant majoritet stemte for forslaget  

Skønsmæssigt var der ca 85 stemmer for, ca 15 stemmer imod og ca 10 hverken for eller imod. Heri inkluderet 21 

fuldmagter. 

Forslaget om seniorkontingent 2011 på kr. 3.700 kr og ynglingekontingent på kr. 1.800 kr var 

hermed vedtaget. 

 

Eventuelt 
 

Efter en kort pause gav dirigenten ordet frit. Alt kunne diskuteres og foreslås, men intet for bestyrelsen 

bindende besluttes. 

1137 Benny Runøe opfordrede til at vi alle reklamerer for midtgolf når vi var ude at spille på andre baner, og 

understrege at det er et rigtig hyggeligst sted at spille, en rigtig god klub at være i, samt at anlægget er af fremragende 

kvalitet. 

494 John Hestbæk spurgte til, om der snart kommer en ny banerating i lyset af alle de tiltag og ændringer, der er 

foretaget på anlægget, 

Thomas Frost svarede, at der kommer ny banerating, men angav ikke nogen tidsramme. Muligvis vil vi forsøge at få 

en midlertidig banerating, så længe der pågår større ændringer. 

2 Flemming Nielsen spurgte til prisen på kortbane medlemskab  

John Riisgaard oplyste at prisen er 1500 kr. Iøvrigt aftales nye medlemskabsformer med baneejeren. Green Fee 

medlemskab på f.eks 800 kr har været på tale, men intet er besluttet desangående endnu. 

Thomas Frost udtrykte glæde ved, at den nye kontingent forhøjelse var blevet vedtaget, samt at der nu er et forøget 

budget og dermed muligheder for hverve udvalget til at gøre nogle tiltag for at tiltrække nye medlemmer. Hvis der er 

medlemmer, som har gode ideer er de velkomne til at send en mail til Thomas Frost.    

288 Ulrich Iversen Undrede sig over hvorfor Midtgolf ikke har været listet i Golfbogen 2010 

Baneejer Hans Larsen beklagede, at der var sket en fejl i forbindelse med et bankskift, og netop den regning var ikke 

kommet med. Fejlen blev desværre opdaget efter deadline, hvor  trykkeriet var gået igang. Vi er med i 2011.  

37 Kirsten Munch Der er kommet nye badefaciliteter,, hvorfor skal damerne have de mindste bruserum ? 



Hans Larsen Det er heller ikke tilfældet, damerne har det største  

732 Anders Lund Strøier: spurgte, om ikke der kunne etableres lys på driving rangen så man kunne slå bolde ud i 

aften timerne, specielt her i den mørke tid på året. 

Hans Larsen  mente, at det ville være et problem at få det godkendt.  

1197 Claus Madsen bifaldt forslaget om lys på driving range, så det ikke kun var forbeholdt pensionisterne i de lyse 

timer  

37 Kirsten Munch efterlyste Hole in One præmier f.eks en flaske Whisky fra klubben til de heldige. 

John Riisgaard: Det vil bestyrelsen overveje. 

732 Anders Lund Strøier efterlyste lidt bedre omgivelser på og ved drivingrangen, feks fjernelse af diverse 

jordbunker, krat og lignende, hele bold trays i båsene etc. Som det er nu er det skæmmende, virker rodet og efterlader 

ikke et godt indtryk.  

Hans Larsen  kommenterede, at det våde område på driving rangen havde været et problem, men at det ville blive 

ordnet her i løbet af vinteren.  

46 Jørn Schnack Sørensen forslog, at de gamle udslagsmåtter fra driving rangen blev brugt som ekstra underlag på 

vinter tee stederne – således at man bedre kunne nedsætte sin tee,  

Herefter var der ikke yderligere spørgsmål, generalforsamlingen var slut. 

Formanden takkede Søren Lund og takkede for mandatet, som de fremmødte havde givet bestyrelsen. 

 

Referent: Erling Hviid    Dirigent: Søren Lund 

  


