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Referat fra ordinær generalforsamling 

 Midtsjællands Golfklub  
23. marts 2010 

 
 

Dagsorden: 
 
 1.    Velkomst + valg af dirigent 
 2.    Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
         v/formand John Riisgaard 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
         v/kasserer Steen B. Andersen 
 4. Forelæggelse af budget v/kasserer Steen B. Andersen 
 5. Forslag fra bestyrelsen  
 6. Forslag fra medlemmerne  
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisor-suppleant  
 9.  Eventuelt 
 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

  
1.1 John Riisgaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Der er 117 stemmeberettigede 

medlemmer repræsenteret. 
 
1.2  Søren Lund medlem nr. 8 blev valg til dirigent.  
Hermed overtog Søren Lund, og meddelte at generalforsamlingen er varslet i overensstemmelse med 
vedtægterne. Dagsordenen blev kort gennemgået.  
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

Formand John Riisgaard fortalte om årets gang i Midtsjællands Golfklub :  
 
Generelt for 2009 
Det har været et omskifteligt år 

• 2 medlemmer af bestyrelsen har ønsket at afgå før tid 
– Lars K. Nørremark før sommerferien 
– Flemming Nielsen lige efter sommerferien  

• Begge kunne desværre ikke forene deres professionelle virke med frivilligt arbejde 
• Tak til begge for den gode indsats 

• Vi har også mærket finanskrisen 
– Færre medlemmer end forventet:  

• ult. 2009 732 aktive og 122 passive 
• marts 2010 627 aktive og 123 passive 
• Sponsorarbejdet er op ad bakke 

• Det frivillige arbejde 
– DGI arrangementet i sommer 
– Ca. 50 hjælpere 
– Stor indsats og godt udbytte 

• Hvervning af medlemmer 
– Indbydelse til Greve Golfklubs medlemmer 
– Deltagelse på golfmessen 

• Vouchers hos DGU 
• Hverveflyers ved Hans Larsens golfsimulator 
• Annonce i 3 bowling centre 
• Skolegolf afprøvet 

• Træsponsorer 
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Udvalgsarbejdet  

• Udvalgsarbejdet er afhængigt af frivilligt arbejde. Midtsjællands Golfklub klarer sig godt her 
• Mange udvalg, men heldigvis også mange frivillige 
• En varm tak til dem  

 
• Begynderudvalget 

– Stor indsats og stor aktivitet 
– Nye ”krav” til begyndere 

• Juniorudvalget   
– Stort engagement hos både juniorerne og udvalget 
– Godt sammenhold med høj træningsdeltagelse 
– Træningssamling/sommerlejr 2009 i Høve 
– Også i 2010 deltager vi i Distriktsturneringen 
– Træning ved Kim René 
– Eliten inddrages som støtte til juniorerne 

• Dameudvalget  
– Også her stor aktivitet 
– Vil gerne noget mere – er i dialog med bestyrelsen 

• Turneringsudvalget 
– Samme antal turneringer som i 2008 
– Stor deltagelse ved alle turneringer 

• Seniorudvalg 
– Som tidligere år – stort fremmøde hver gang 
– Fortsat samarbejde med Trelleborg 

• Herreudvalg 
– Startet i sensommeren 2009 
– God start – mødes om torsdagen 
– Betyder mere aktivitet i cafeen  

• Sponsorudvalget 
– Fortsat op ad bakke 
– Flere sponsorer er faldet fra 
– Tak til dem som fortsætter 
– OK og Spar Nord Bank 
– Gode ideer/emner modtages  

• Baneudvalg 
– Baneguide 
– Planlagt nye tee-steder hul 1 og 10 
– ”Nyt” hul 17 
– 6  hulsbanen har fået en vejledende rating 
– Store plantedag 1. november 

• Ordens – og regeludvalg 
– Heldigvis heller ikke i arbejde i 2009  

• Eliteudvalget 
– Nye kræfter 
– I vil kunne se det på hjemmesiden 
– Fælles træningsseancer med Kim René 
– Stiller op ved diverse arrangementer  
– Støtte for juniorerne  

• PR-udvalget 
– Har sørget for artikler i Tee Time DK 

• Økonomiudvalget og forretningsudvalget 
– Har fungeret, når hurtige administrative beslutninger skulle træffes. 

 
Formanden mindedes klubbens mangeårige revisor, medlem nr. 57, K.O. Pedersen, der var afgået ved døden 
24. februar 2010 
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Klubmestre 2009 
• Juniorer - Simon Eliasson  
• Damer - Marianne Ulf 
• Seniorer - Morten Rud 
• Herrer A - Hans Elgaard  

 
Hvad sker der i 2010 

• Hvervekampagner for både juniorer og voksenmedlemmer 
• Lige så mange turneringer som i 2009 
• Deltager i diverse DGU turneringen 
• Fortsat arbejde med at skaffe venskabsklubber 
• Øget fokus på elite og juniorer 
• Ynglinge medlemskab 
• Fortsætte det gode samarbejde med baneejer 
• Bestyrelsesvagter 
• Følge op på medlemskaber i forhold til de nye regler i DGU regi 
• Fortsætte det gode arbejde i udvalgene 
• Fortsætte baneservice 
• Nye muligheder i klublivet  

– 3 faste golfsimulatorer 
– Indendørs putting-green  
– Motionsrum 

• Opdatering af hjemmesiden 
 
Hovedfokus 2010 

• Hvervekampagner for både juniorer og voksenmedlemmer 
• Øget fokus på elite og juniorer 
• Opdatering af hjemmesiden 
• Fortsætte det gode samarbejde med baneejer  
• Følge op på medlemskaber i forhold til de nye regler i DGU regi 

 
Trends i golfsporten 

• Internationalt 
– Klub-golf er faldende 
– Vækst er genereret af free golfers 
– Organisationerne er fokuseret  på free golfers 
– Danmark - Medlemstallet stiger stadig, men 

• 18 – 40 årige forsvinder fra klubberne 
• Manglende tid 
• Medlemskab for dyrt 
• Value for money  
• Tilhørsforhold til klub er under pres 

 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, da en egentlig debat udsattes til pkt. 7. 
 
 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Kasserer Steen B. Andersen gennemgik klubbens regnskab og fortalte at regnskabet lå til gennemsyn for 
klubbens medlemmer, med revisorernes påtegninger. Regnskabet for 2010 viser et overskud på kr. 3.906. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
   

4.  Forelæggelse af budget  
 
Kasserer Steen B. Andersen gennemgik budgettet for 2010, som det er lagt frem på hjemmesiden, herunder 
ændringer til kontingent for juniorer og ynglinge. 
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Endvidere fremlagdes forslag til kontingent m.v. for 2011: 
• Forslag til kontingent for 2011 

– Juniorer (0 – 18)  kr. 1.000,- pr. år 
– Ynglinge (19-24)  kr. 1.700,- pr. år 
– Seniorer (25 +)  kr. 3.400,- pr. år 

• Indskud foreslås fastholdt på kr. 3.000,- men kan afdrages over en 6- årig periode. 
• Indskud for ynglinge er kr. 1.000,- og ved overgang til voksen yderligere kr. 2.000,-. Kan afdrages 

over henholdsvis 2 og 4 år. 
• Passivt administrationsgebyr kr. 500,- 
 

Medl. Nr. 732, Anders Lund Strøier:   
1. Vil gerne vide, om en nedgang i betaling fra klubben til baneejer er afklaret mht. om baneejer til 

stadighed kan opretholde niveauet på vedligeholdelse og fornyelse af banen?? 
Hvis baneejerens indtægt fra klubben falder med 10 %, vil serviceniveauet så også falde med 10 %? 

2. Vil gerne vide om det er korrekt, at hele indskuddet fra nye medlemmer går til baneejer? 
 
Kasserer Steen B. Andersen: 

1. Bestyrelsen vil selvfølgelig gå i dialog med baneejer om dette. 
2. Ja, hele indskuddet går til baneejer. 

 
Medl.nr. 1137, Benny Runøe: 

Mange klubber har droppet indskud for at få nye medlemmer. Har bestyrelsen overvejet det i vores 
klub? 

 
Formand John Riisgaard: 

Bestyrelsen har forslag om at beholde indskud, men med en evt. afdragsordning over 6 år. Dette er af 
hensyn til de medlemmer, som allerede har betalt indskud, samt at baneejeren er afhængig af det 
indskud. 

 
Medl.nr. 87, Knud Frost: 

Hvorfor er udgiften til medlemskort ikke større? 
 
Kasserer Steen B. Andersen:  

Der er købt en maskine, så vi selv kan trykke dem fremover. 
 
Medl.nr. 732, Anders Lund Strøier: 

Fint nok at fastholde indskud til nye medlemmer, men er det ikke vigtigere, at få flere nye 
medlemmer? 
 

Formand John Riisgaard: 
Måske vi bliver nødt til at revurdere vores beslutning i løbet af næste år. 

 
Medl.nr. 574, Arne Holm: 

God ide med afdragsordning på indskud. 
 
Medl.nr. 390, Arne Raunsbæk: 

Vil gerne vide hvor mange ynglinge der er i klubben med henvisning til at bestyrelse vil fastsætte 
specielt kontingent for den aldersgruppe. 

 
Bestyrelse:  

Der er pt. 4 ynglinge. Forslaget er hovedsagligt for at holde på de unge spillere, som kommer i denne 
aldersgruppe. 

 
Medl.nr. 371, Kim B. Fog Jensen: 

Spørgsmål vedr. det beløb der er afsat i budgettet til tøj til eliten. Hvad med at finde en tøjsponsor? 
 
Bestyrelse: 

Vi forsøger, men det beløb, der er afsat, er kun en delvis betaling fra klubben til elitespillerne. 
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Medl.nr. 1197, Claus Madsen: 
Hvor mange sponsorindtægter er  kommet ind i forhold til det budgetterede beløb? 

Bestyrelse: 
Det mangler ca. 20.000 kr.  

 
Medl.nr. 35, Jan Mejding: 

Hvordan får man et OK kort gennem klubben? 
 
Bestyrelse: 

Det findes på hjemmesiden. Gå ind under sponsorer og tryk på OK-kortet. 
 
Budgettet og forslag til kontingent for 2011 blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
 
 

5.  Forslag fra bestyrelsen 
 
Bestyrelsen fremlagde det offentliggjorte forslag med en enkelt tilføjelse at ”begrænsede spillerettigheder” 
ændres til ”begrænsede spillerettigheder og uden stemmeret” 
 
Ændringsforslag til § 4, ændringer i kursiv, udeladelser er gennemstreget.:  
Kontingent og administrationsgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og 
omfatter følgende medlemskategorier:  
Aktive juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)  
Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)  
Aktive voksne  
Passive medlemmer  
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Ud over medlemskab i ovennævnte kategorier kan bestyrelsen indgå aftale med baneejer om medlemskaber 
med begrænsede spillerettigheder og uden stemmeret. Kontingent for disse medlemstyper indgås på 
markedsmæssige betingelser efter direkte aftale med baneejer.  
Kontingent for disse medlemstyper vedtages således ikke ved klubbens årlige generalforsamling. Et 
medlemskab med begrænset rettighed skal leve op til DGU's vedtægter på området.  
Ved optagelse i klubben betaler aktive voksne medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af 
Generalforsamlingen.  
Passive medlemmer betaler et årligt administrationsgebyr.  
Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til yngling forfalder 1/3 indskud, og ved overgang fra 
yngling til voksen forfalder 2/3 indskud med Ved overgang fra junior til voksen betales indskud i form af den 
aktuelle sats på tidspunktet for overgangen til voksen medlem.  
Anmodning om overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal ske skriftligt eller pr. e-mail til klubbens 
bestyrelse. Allerede betalt kontingent kan ikke refunderes.  
Passivt medlemskab giver ikke stemmeret eller valgbarhed på general-forsamlingen. Tilbagevenden til aktivt 
medlemskab kan tidligst ske efter 1 år som passivt medlem. Den fornyede aktive status er uden indplacering 
på venteliste og uden indbetaling af fornyet indskud.  
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovennævnte bestemmelse.  
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.  
Såfremt et medlem overgår til passivt medlem skal DGU-kort deponeres i klubben.  
De af medlemmerne betalte indskud, kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.  
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter betalingsafløb, 
indbetalingsterminer og opkrævningsformer.  
 
Såfremt vedtaget, som foreslået ovenfor, ser § 4 således ud i færdig form:  
§ 4  
Kontingent og administrationsgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og 
omfatter følgende medlemskategorier:  
Aktive juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)  
Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)  
Aktive voksne  
Passive medlemmer  
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
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Ud over medlemskab i ovennævnte kategorier kan bestyrelsen indgå aftale med baneejer om medlemskaber 
med begrænsede spillerettigheder og uden stemmeret. Kontingent for disse medlemstyper indgås på 
markedsmæssige betingelser efter direkte aftale med baneejer.  
Kontingent for disse medlemstyper vedtages således ikke ved klubbens årlige generalforsamling. Et 
medlemskab med begrænset rettighed skal leve op til DGU's vedtægter på området.  
Ved optagelse i klubben betaler aktive voksne medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af 
Generalforsamlingen.  
Passive medlemmer betaler et årligt administrationsgebyr.  
Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til yngling forfalder 1/3 indskud, og ved overgang fra 
yngling til voksen forfalder 2/3 indskud med den aktuelle sats på tidspunktet for overgangen.  
Anmodning om overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal ske skriftligt eller pr. e-mail til klubbens 
bestyrelse.  
Allerede betalt kontingent kan ikke refunderes.  
Passivt medlemskab giver ikke stemmeret eller valgbarhed på generalforsamlingen. Tilbagevenden til aktivt 
medlemskab kan tidligst ske efter 1 år som passivt medlem. Den fornyede aktive status er uden indplacering 
på venteliste og uden indbetaling af fornyet indskud.  
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovennævnte bestemmelse.  
Såfremt et medlem overgår til passivt medlem skal DGU-kort deponeres i klubben.  
De af medlemmerne betalte indskud, kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.  
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter betalingsafløb, 
indbetalingsterminer og opkrævningsformer.  
 
 
Ændringsforslag til § 5, tilføjelse i kursiv:  
Kontingentrestance udover to måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag 
for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den 
ekskluderede.  
Ved første og efterfølgende rykkermeddelelse tillægges et af bestyrelsen fastsat gebyr på maks. kr. 100.  
Medlemskab er bindende for ét år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt eller pr. e-mail senest 14 dage før 
kalenderårets udgang, med virkning fra udgangen af det samme år. 
 
Medl.nr. 732, Anders Lund Strøier 

Kom med en række betragtninger omkring greenfeemedlemskab og begrænset spilleret og om ikke 
generalforsamlingen skulle fastsætte prisen for dette. 

 
 Formand John Riisgaard: 

Baggrunden for bestyrelsens formulering er, at vi skal kunne agere hurtigt og i forhold til andre 
klubber, så derfor kan denne type medlemskaber ikke være statiske og være nødt til at vente på 
generalforsamlingsbeslutninger. Det som DGU lægger op til, vil først træde i kraft pr. 1. januar 2011. 

 
Medl.nr. 574, Arne Holm 

Vi må kunne finde en passende måde at afregne med baneejeren på, når det træder i kraft til den tid. 
 
Medl.nr. 390, Arne Raunsbæk 

Vedtægtsændringerne træder jo i kraft nu, så derfor skal vi snakke om det nu, så evt. spørgsmål 
afklares nu. 

 
Medl.nr. 685, Jørgen Christensen: 

Hvad kan man forvente at få ind i greenfee-kontingent? 
 
Bestyrelse: 

Det er ikke på plads endnu. I Sverige, hvor den type medlemskab allerede findes, svinger priserne 
meget. 
 

Begge ændringsforslag blev herefter godkendt af generalforsamlingen med den af bestyrelsen 
tilføjede ændring ”uden stemmeret”. 
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6.  Forslag fra medlemmerne 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 
 
 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
 
Nuværende bestyrelse:  
John Riisgaard (indtrådt fra 1. suppleant, på valg)  
Gert Jørgensen (indtrådt fra 2. suppleant, på valg)  
Steen B. Andersen (valgt 2008 – ikke på valg)  
Thomas Frost (valgt 2009 – ikke på valg)  
Morten Pedersen (på valg – genopstiller ikke)  
 
Bestyrelsen anbefaler: 
 
Til bestyrelsen:  
John Riisgaard vælges til bestyrelsen for 3 år  
Gert Jørgensen vælges til bestyrelsen for 2 år  
Erling Hviid vælges til bestyrelsen for 1 år  
 
Til kasserer, jf. generalforsamling 2009:  
Steen B. Andersen vælges for 3 år  
 
Som suppleanter: 
John Kristensen  
Lars Henriksen 
 
Medl.nr. 745, Claus Carmel: 

Vil gerne foreslå medl.nr. 296 John Kristensen til valget om en bestyrelsespost og ikke kun til valget 
om en suppleant. 

 
Dette accepterede medl.nr. 296 John Kristensen. 
 
Herefter kom medl.nr. 756 Erling Hviid samt medl.nr. 296 John Kristensen med hver deres kommentar til, 
hvorfor de gerne vil vælges til bestyrelsen. 
 
Dirigenten, Søren Lund foreslår, at den af de 4 opstillede kandidater til bestyrelsesposter, som får færrest 
stemmer, automatisk træder ind som 1. suppleant til bestyrelsen. 
Dette accepteres af generalforsamlingen. 
 
Skriftlig afstemning blev foretaget med 117 stemmeberettigede: 
 
Til bestyrelsespost: 
Medl.nr. 295 John Riisgaard  108 stemmer 
Medl.nr. 30 Gert Jørgensen   95 stemmer 
Medl.nr. 296 John Kristensen   82 stemmer 
 
Til 1. suppleant: 
Medl.nr. 756    Erling Hviid    67 stemmer 
 
Som 2. suppleant (uden modkandidat): 
Medl.nr. 829 Lars Henriksen. 
 
Steen B. Andersen blev valgt til kasserer for 3 år. 
 
Jf. klubbens vedtægter skal der næste år ved direkte valg vælges en formand for klubben af 
generalforsamlingen. 
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8.  Valg af 2 interne revisorer og 1 revisor-suppleant 
 
Bestyrelsen anbefaler: 
 
Som revisorer  
Sanne Christiansen (genvalg)  
Kurt Nikolajsen (nyvalg)  
 
Som revisorsuppleant:  
Kirsten Zinck Munch (nyvalg) 
 
De blev godkendt og valgt af generalforsamlingen. 
 
 

9.  Eventuelt 
 
Formanden fik ordet og takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer – Lars K.  
Nørremark, Flemming Nielsen samt Morten Pedersen for deres arbejde i  
klubben 
 
Morten Pedersen fortsætter dog i både handicapudvalget og ordens- og regel- 
udvalget. 
 
Medl.nr. 732, Anders Lund Strøier: 

Undrer sig over tidspunktet for juniortræningen, som ligger på tidspunkter, hvor der er flest spillere på 
golfbanen 
 

Bestyrelse: 
Dette er pga. de frivillige medhjælpere. 
Bestyrelsen er vidende om de problemer, det bl.a. kan give på driving range. Driving range vil på et 
tidspunkt blive udvidet, så derfor skulle det problem gerne blive løst til den tid. 

 
Medl.nr. 732, Anders Lund Strøier: 

Mener ikke at hunde hører til på en golfbane. 
 
Medl.nr. 616, Birthe Schack Hansen: 

Mener ikke at det er hundene, der er problemet, men mere hundeejerne. Og i øvrigt ligger der også 
mange cigaretskod på hele banen, hvilket heller ikke hører hjemme på en golfbane. 

 
Medl.nr. 1137, Benny Runøe: 

Informerede om, at ”Herreklubben” starter op på torsdag den 25. marts 2010. Der kan spilles hele 
dagen, og man lægger sit scorekort i postkassen til ”Herreklubben”. 
Der vil i løbet af sommeren være 2 ture til andre golfbaner samt diverse holdspil på egen bane. 
Det vil blive aftalt med personale i klubhuset, at der kan købes mad om torsdagen. 
 

Gert Jørgensen, Formand for begynderudvalget: 
Informerede om, at den sidste torsdag i hver måned vil der i ”Herreklubben” kun kunne spilles på bag 
9 pga. Begyndermatch. 

 
Medl.nr. 745, Claus Carmel: 

Savner budgettet for 2009 sammen med regnskab 2009 mht. sammenligning. 
Og så undrer han sig over, at der ikke kan komme en rigtig ”Dameklub” i klubben. 

 
Bestyrelsesmedlem Thomas Frost: 

Der har været en gruppe damer, som har ønsket noget andet end det, som det nuværende 
dameudvalg har, og bestyrelsen har forsøgt at gøre, så begge grupper af damegolfere kan blive 
tilgodeset i 2010. Vi er i dialog. 
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Medl.nr. 8 Søren Lund: 
erindrede, at et medlem for nogle år siden advarede imod klubber i klubben, hvilket den daværende 
bestyrelse tog til efterretning. Han appellerede til bestyrelsen, at de accepterer den samfundsskabte 
virkelighed omkring det, at der altså er opstået klubber i klubben. Forsamlingen gav tilslutning. 

 
Medl.nr. 358, Axel Lisbjerg Christiansen: 

Kan bestyrelsen ikke træffe en beslutning om, hvad der skal ske, når et medlem laver Hole in One. 
F.eks. om der skal gives øl til alle i klubhuset, om der skal gives en  
flaske whisky til den, der har lavet Hole in One eller andet. 

 
Bestyrelsen lover at tage det op på førstkommende møde. 
 
Medl.nr. 411, Janne Rasmussen: 

Hvordan ser det ud mht. at få toilettet ved hul 9 til at fungere?  
 
Hans Larsen (baneejer): 

Det er 1. punkt på prioritetslisten, som han har fået fra baneudvalget. 
Herefter nævnte baneejeren de øvrige punkter på den liste, som bl.a. var tee-stedet på hul 11 og 14 
og færdiggørelse af hul 17. 

 
Medl.nr. 685, Jørgen Christensen: 

Kan man ikke på klubbens hjemmeside lave, så man der kan tilmelde sig den ordning med benzinkort 
til OK? 

 
Bestyrelsen vil se på det praktiske omkring dette. 
 
Medl.nr. 288, Ulrich Iversen: 

Vedr. de Hole in One aktier, som nogle medlemmer har tegnet. Hvorfor bliver vi ikke opkrævet? 
 
Kasserer Steen B. Andersen: 

Det skal jeg nok sørge for hurtigst muligt. 
 
Medl.nr. 1197, Claus Madsen: 

Jeg kan ikke finde ud af, hvornår der bliver sendt mails ud til medlemmerne og hvornår det kun 
meddeles på hjemmesiden? 

 
Bestyrelse:  

Nyheder fra bestyrelsen meddeles på klubbens hjemmeside. 
Hvis der er meddelelser, som SKAL ud til alle medlemmer, så kommer det via mail. 
Der er bl.a. et medlem, som har frabedt sig mails fra dameudvalget, så vi forsøger at informere så lidt 
som muligt via mail. 

 
Medl.nr. 37, Kirsten Munch: 

Hvad sker der med Golfbox efter 1. april 2010? 
 
Bestyrelse:  

Golfbox vil stadig kunne bruges. Der vil komme information, når der sker ændringer. 
 
Medl.nr. 574, Arne Holm 

Synes at vi har en klub der er rar at være i – og med en god tone. 
Lad os alle være med til at sprede rygterne om vores gode klub ude i hele verden. 
Og så en tak til bestyrelsen for deres arbejde. 

 
Medl.nr. 87, Knud Frost: 

Hvordan kan det være, at der kan være booket tider på golfbox op til 4 uger frem i tiden? 
 
Bestyrelse: 

Det er kun specielle arrangementer, turneringer og lign. som bliver forud booket på golfbox. I øvrigt 
skal gøres opmærksom på, at der er ændringer på bestillingstider i golfbox. Det er kun minuttal 40 og 
50, der fremover er reserveret til bookning på dagen i klubhuset til f.eks. greenfee-gæster. 
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Medl.nr. 685, Jørgen Christensen: 
Hvad gør i for at få nye medlemmer fra nærområdet? 

 
Bestyrelse: 

Der vil blive sat fokus på mange ting i løbet året mht. hvervning af nye medlemmer. 
 

 
Da der ikke var yderligere bemærkninger til ”Eventuelt” takkede John Riisgaard for god ro og orden og 
erklærede Generalforsamling 2010 i Midtsjællands Golfklub for afsluttet. 

 
 
 
Referent    Dirigent 
 
 
 
Sign.    Sign. 
_______________ 2. april 2010  ________________ 
Sanne Christiansen   Søren Lund  
Medl.nr. 89    Medl.nr. 8 


