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Referat fra ordinær generalforsamling i klubhuset 

Midtsjællands Golfklub 

22. marts 2011 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2010 

    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 2012 

    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 112 

stemmeberettigede medlemmer repræsenteret, inkl. 5 fuldmagter. 

 

1.2 Søren Lund medlem nr. 8 blev valgt til dirigent. 

 

Hermed overtog Søren Lund, og meddelte, at generalforsamlingen er varslet i overensstemmelse 

med vedtægterne.  

 

2. Beretning fra bestyrelsen 
 

Formand John Riisgaard fortalte om året 2010 i Midtsjællands Golfklub: 

 

Generelt for 2010: 

 Det har været et spændende år med en række store udfordringer 

- Underskud på driften p.g.a. dårlig kommunikation med afgående bestyrelse 

- Bestyrelsen tog konsekvensen af underskud straks og indkaldte til ekstraordinær 

generalforsamling i efteråret, for at få klubbens økonomi på rette spor igen. 

Deltagelse i Golfens Dag. 

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

- Begynderudvalget havde lagt stort arbejde i at få alt til at fungere 

- Stor tilslutning fra alle øvrige udvalg og klubbens medlemmer  

Træner. 

- Klubben har forlænget kontrakt med Kim Rene for de næste 2 år 

- Der fortsat er shop i klubhuset 

Modernisering af hjemmesiden. 
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Ny opkrævningsmetode. 

- Vi er overgået til opkrævning via Nets (tidligere PBS). Dette som en del af 

målsætningen om at forenkle de administrative opgaver. Der er lagt et stort 

arbejde fra Søren Lund og kassereren i opstartsfasen. 

Stor ombygning af Klubhuset. 

 

Udvalgsarbejdet. 

- Udvalgsarbejdet, er som alle ved, afhængigt af frivilligt arbejde. 

- Midtsjællands Golfklub klarer sig godt her. 

- Klubben har mange udvalg, men heldigvis også mange frivillige medlemmer. 

- En varm tak til dem. 

 

Begynderudvalget. 

- Nye ”krav” til begyndere 

- Kaninmatcher 

- Månedlige turneringer 

- Golfens Dag 

Juniorudvalget. 

- Vi kunne godt bruge nogle flere unge 

- Har trænet hele vinteren – 8 gange. 

- Godt sammenhold med høj træningsdeltagelse 

- Træningssamling i Højby Lyng 

- Også i 2011 deltager vi i Distriktsturneringen 

- Træning ved Kim René. 

Dameudvalget. 

- Der er kommet nyt udvalg. 

- Danmarks hyggeligste dameklub. 

Turneringsudvalget. 

- Har afviklet 8 turneringer i 2010 

- Turneringer for 2011 er fastlagt 

Seniorudvalget. 

- Som tidligere år – stort fremmøde hver gang 

- Har som noget nyt afviklet deres ugentlige turnering som gunstart. Det har ikke 

givet problemer. Dette fortsættes i 2011. 

Herreudvalget. 

- Fortsat stor aktivitet 

- God start – mødes om torsdagen 

- Gunstart ved åbning og lukning af sæson 

Sponsorudvalget. 

- Stadig svært 

- Dog tæt på målsætning 

- Lars Petersen har indgået et samarbejde med HL om sponsorkontrakter. 

Baneudvalget. 

- Baneguide kommer i år 

- Nye søer 

- Der har været ”Store plantedag”. 900 træer plantet. 

- ¾ er sponseret af medlemmer 
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- Hjertestarter er indkøbt og kommer op inden sæsonstart. Den er delvis sponseret 

af medlemmerne, der har lagt 1 kr. pr. streget hul i løbet af 2010. Det vil vi 

fortsætte med i 2011, så der kan købes endnu en. 

Ordens- og regeludvalget. 

- Heldigvis heller ikke i arbejde i 2010 

Eliteudvalget. 

- Målrettet arbejde med gode resultater. 

- Ugentlige turneringer søndag eftermiddag 

PR-udvalget er omdøbt til Rekrutteringsudvalget 

Økonomiudvalget – sørger for budgetterne overholdes. 

Forretningsudvalget. 

 

Formanden mindedes medlem 988 Hardy Andersen og medlem 1125 Curt Wisman som begge afgik 

ved døden i 2010. 

 

Klubmestre 2010 

- Junior stableford –Victor Kornbech Kiowski 

- Herre stableford – Johnny Kjærulff Borup 

- Dame stableford – Anna-Lise Andersson 

- Herre slagspil – Joen Sindholt 

- Dame slagspil – Marianne Ulf Petersen 

- Dame løbende hulspil – Lis B. Andersen 

- Herre løbende hulspil A – Joen Sindholt 

- Herre løbende hulspil B – Paw Christensen 

- Dame hulspil – Lis B. Andersen 

- Herre hulspil – Joen Sindholt 

Regionsgolf – deltaget i 5 rækker 

- 2 hold i kvartfinalen 

- 2 hold i semifinalen – heraf 1 hold videre i finalen, som desværre blev tabt 

- Vi har et ekstra hold med næste år p.g.a. de fine resultater. 

 

Hvad skal der ske i 2011 

Hvervekampagner for både juniorer og voksenmedlemmer. Her vistes demografiske 

oversigter, hvor vores medlemmer kommer fra.  

- Golfens dag 2011 

- 4 åbent-hus dage incl. Golfens Dag 

- Tæt samarbejde med DGU, hvor Midtsjællands Golfklub er udvalgt som én af 10 

pilotklubber i Danmark. 

- Tæt samarbejde med Baneejer 

- Kim René indgår i arbejdet 

- Der er stor fokus på nye medlemskaber, dette skal dog være uden at glemme 

fuldtidsmedlemskaber. 

Lige så mange turneringer som i 2010 

Deltager i diverse DGU turneringer 

Sponsorudvalget nye tiltag 

Fortsat arbejde med at skaffe venskabsklubber 

Stadig vedligeholdelse af banerne 

Bestyrelsesvagter afskaffes – men mail kan naturligvis bruges 
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Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning. 

 

Medl. nr. 392, Ole Raunsbæk: 

Hvad mener formanden, når han siger der skal strammere regler før spil på 18-huls 

banen, samtidig med at DGU lemper på reglerne ved at indføre fleksible 

medlemskaber. 

 

Formand John Riisgaard: 

Bestyrelsen ser gerne at medlemmerne tager både teori og praktisk prøve før spil på 

18-huls banen for at højne niveauet af det spil som er på banen. 

 

Medl. nr. 971: Bente Hagenow: 

 Når vi har en hjertestarter, får vi så også en demonstration i betjening? 

 

Medl. nr. 745, Claus Carmel: 

 Hjerteforeningen afholder kurser for ca. 4.500/15 personer 

 

Medl. nr. 634, Helen Lastrup-Hviid: 

 Opfordrede til at man kiggede på Hjerteforeningens hjemmeside. 

 

Medl. nr. 1294, Berit Stehr: 

Hvorfor søges der ikke hos Tryg-fonden til den ekstra hjertestarter, som det er planen  

at købe? 

 

Formand John Riisgaard: 

 Der er ansøgt både i Hjerteforeningen og Trygfonden med afslag begge steder. 

 

Medl. nr. 574, Arne Holm: 

Har lige læst i dagbladene, at Hjerteforeningen opfordrer foreninger til at sende 

ansøgninger. Bestyrelsen v/Erling Hviid vil undersøge mulighederne. 

 

Medl. nr. 1222, Svend Dahlgaard: 

 Må jeg spille på 18-huls banen efter at have taget teoriprøven? 

 

Dirigent Søren Lund: 

Foreslog at vente med at besvare til forslaget fra bestyrelsen om ændring af 

vedtægternes §3 skulle behandles. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 
Kasserer Steen B. Andersen fremlagde klubbens regnskab og uddybede grunden til underskud i 

2010, færre kontingentindtægter og højere baneleje end forventet.  

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

Kontingent til DGU er stigende.  

Golfbox er en højere post end sædvanligt. Dette skyldes indkøb af flere ”moduler” i Golfbox, 

således at det nu er en integreret del af administrationen Golfbox/Nets/økonimisystem.  

Dette for at forenkle administrationen, og hermed på sigt udgifterne. 
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Der er stadig alt for mange som ikke betaler kontingentet rettidigt – dette giver selvfølgelig en 

betydelig indtægt i form af rykkergebyrer, men kassereren ser hellere kontingentet indbetalt. Dette 

var en opfordring til at få bragt forholdet til klubben i orden. 

 

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet 

 

Medl. nr. 1196, Jørgen Juul Jensen: 

 Hvorfor er trænerlønnen forhøjet i forhold til budget? 

 

Kasserer Steen B. Andersen: 

Trænerlønnen består af en fast retrainer fee og derudover to beløb for træning af 

juniorer og elitespillere.  

 

Medl. nr. 732, Anders Lund Strøier: 

 Trænerløn er budgetteret til 196.000 – hvordan kan det så blive 230.000? 

 

Kasserer Steen B. Andersen: 

 Kassereren medgav at beløbene burde være specificeret under afdelingerne. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

 

4. Forelæggelse af budget 

 
Kasserer Steen B. Andersen gennemgik budget for 2011. Her forventes et overskud på ca. kr. 

15.000.  

Budgettet godkendtes på den ekstraordinære generalforsamling, så derfor kun en gennemgang her. 

 

Spørgsmål og kommentarer til budgettet 

 

Medl. nr. 879, René Lybcke Berthou: 

  Hvordan beregnes tilskud i budget? 

 

 

Kasserer Steen B. Andersen: 

Der ses på medlemsantal og på historik. 

Søren Lund indskød her, at vi pt. er 5 fuldtidsmedlemmer fra fuldtidstallet sidste år på 

samme tid. 

 

Medl. nr. 1179, Lars Pedersen: 

Forventer man samme antal medlemmer? Har set på budget og beregninger og mener 

ikke budgettal for kontingenter stemmer. 

 

Kasserer Steen B. Andersen: 

 Budget er baseret på samme antal medlemmer.  
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Medl. nr. 574, Arne Holm: 

Nu holder bestyrelsen øje med omkostningerne. Bestyrelsen har lovet at styre 

økonomien og stramme op omkring overholdelse af budgettet. Det må vi stole på. 

 

Formand John Riisgaard: 

 Jeg giver forsamlingen bestyrelsens ord på, at der bliver passet på økonomien. 

 

Medl. nr. 1226, Niklas Hansen: 

Pas på med at stille større krav til erhvervelse af DGU-kort. Der bliver en slags B-

hold, hvis man ikke tager DGU-kort. Han synes dette hører meget sammen med 

økonomien, idet nogle formentlig vil udmelde sig, hvis det bliver krav fra klubben. 

 

Formand John Riisgaard: 

Bestyrelsen er af den klare overbevisning, at det vil højne niveau af spillet, når alle har 

DGU-kort. Vi mener ikke, at der skal være kontingentstigning de nærmeste år. Det er 

klubbens vision at have et attraktivt, dvs. lavt kontingent. 

 

Kontingent og indskud for 2012: 

 Seniorkontingent: 3.700 årligt / indskud 3.000 – evt. over 6 år 

 Ynglingekontingent: 1.800 årligt / indskud 1.000 – evt. over 2 år 

 Juniorkontingent: 1.000 årligt / ingen indskud 

  

Medl. nr. 745, Claus Carmel: 

 Der skal vel også stemmes om Flex-kontinget? 

 

Det var en forglemmelse og blev hermed tilføjet. 

 Flex-kontingent: 1.500 årligt / ingen indskud 

 

Kontingenter for 2012 blev vedtaget. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen fremlagde de offentliggjorte forslag. 

 

 

 Ændringsforslag til klubbens vedtægter fremsat af bestyrelsen:  
Ændringsforslag til § 4, tilføjelse i kursiv.:  
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  
Fleksmedlemmer  
Æresmedlemmer. Udnævnes af den til enhver tid siddende bestyrelse.  
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Ud over medlemskab i ovennævnte kategorier kan bestyrelsen indgå aftale med baneejer om medlemskaber 
med begrænsede spillerettigheder. 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 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.  
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.  

 

Medl. nr. 58, Morten Pedersen: 

 Hvornår skal man kunne udnævnes til æresmedlem? 

 

Formand John Riisgaard: 

Det skal være den siddende bestyrelse, som indstiller et medlem. Det skal være et 

medlem som har gjort noget ekstraordinært over en længere periode samt haft en høj 

grad af loyalitet. 

 

Medl. nr. 732, Anders Lund Strøier: 

 Er der også fritagelse for kontingent til baneejer i æresmedlemskabet? 

  

Formand John Riisgaard: 

Det er ikke aftalt med baneejer. Alle detaljer omkring æresmedlemskab er ikke på 

plads. 

 

Baneejer Hans Larsen: 

Det var noget nyt for ham. Hans var ikke helt afvisende overfor tanken. Har en person 

gennem en årrække gjort noget godt og vist initiativer som bidrager til forbedringer 

kunne Hans godt være velvilligt indstillet. 

 

Medl. nr. 879, René Lybcke Berthou: 

 Skal generalforsamlingen godkende at en person bliver æresmedlem? 

 

Formand John Riisgaard: 

Det bliver den til enhver tid siddende bestyrelse, som udnævner et æresmedlem. Og 

det er naturligvis ikke bestyrelsens intentioner at udnævne mange. 

 

Medl. nr. 732, Anders Lund Strøier: 

Kan man vente med at vedtage vedtægtsændring angående æresmedlemskab til 

detaljer er defineret? 
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Medl. nr. 159, Eddie Sølund: 

 Må medlemmer komme med forslag til æresmedlemmer? 

 

Formand John Riisgaard: 

 Indstillinger må altid gerne sendes bestyrelsen. 

 

Medl. nr. 196, Sten Jacobsen: 

Synes også man skulle vente med afstemning. 

 

Dette blev forstået som Sten opfordrede til skriftlig afstemning om æresmedlemskab og Fleks-

medlemskab. Dette blev klarlagt med dirigenten, hvorefter afstemning om bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændring blev ved håndsoprækning. 

 

Resultat af afstemning: 

 47 stemte for 

 41 stemte imod 

 9 stemte hverken for/imod 

 

Forslag om vedtægtsændring kan kun vedtages ved 2/3 flertal, så ændringsforslaget til § 4 er faldet. 

 
Ændringsforslag til § 3, tilføjelse i kursiv:  
Midtsjællands Golfklub er åben for alle. Kun fysiske personer kan optages som medlem.  
Aktive medlemmer har, efter at have bestået uddannelsen til DGU kort, ret til frit spil på banen og 
brug af træningsarealer.  
Aktive medlemmer, som ikke har bestået uddannelsen – kan frit spille på 6-hulsbanen og bruge 
træningsarealer.  
Bestyrelsen kan beslutte at optage passive medlemmer. Passive medlemmer betaler et årligt 
administrationsgebyr.  
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen eller via e-mail som angivet på klubbens hjemmeside. 
Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en 
tidsprioriteret venteliste.  
Ventelister føres efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller 
barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Holbæk kommune, føres på særskilt prioriteret 
venteliste.  

 

Formand John Riisgaard: 

Bestyrelsen vil gerne med sit forslag incitere til at medlemmerne erhverver DGU-kort. 

Når man melder sig ind i en klub er det også meningen at man sætter sig ind i regler 

og derved også muligheder for spil i andre klubber. Derfor er det vigtigt at få alle til at 

få DGU-kort. 

 

Medl. nr. 1298, Torben Nørgaard Hammer: 

Er  nyt medlem og har haft mulighed for at spille på 18-hulsbanen og været glad for 

det. Han foreslår nye medlemmer får f.eks. 3 måneder til at erhverve DGU-kort. Er det 

ikke gjort må man på 6-hulsbanen. 

  

Medl. nr. 1226, Niklas Hansen: 

Kan ikke se formålet med forslaget. Hvis klubben kræver et kort bør det være gratis at 

erhverve det. 
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Medl. nr. 1102, Leo Ryberg: 

 Hvad er en fysisk person?  

 

Formand John Riisgaard: 

F.eks. firmaer er ikke fysiske personer. Formuleringen i vedtægterne er de oprindelige 

fra DGU. 

 

Medl. nr. 1149, Per Johnny Jensen: 

Har betalt fuldt kontingent sidste år med retten til at spille gratis på banen sidste 

efterår. Så kommer dette ændringsforslag, og han mener det er tæt på bondefangeri. 

Man køber én vare og får en anden kvalitet end forventet. 

 

Medl. nr. 574, Arne Holm: 

Ingen love bliver indført med tilbagevirkende kraft. Det må vel være de kommende 

medlemmer som bliver meldt ind på nye, ændrede vilkår. 

 

Formand John Riisgaard: 

Ked af udtrykket ”bondefangeri” men medlemmerne kan have lidt ret i det. 

Bestyrelsen vil blot gerne højne niveau i klubben. Vi vil gerne som andre klubber 

have en målsætning om at medlemmer også skal have DGU kortet for at spille på 

banen. 

 

Medl. nr. 863, Bjarne Allerup: 

 Hvordan kan det administreres? 

 

Medl. nr. 1222, Svend Dahlgaard: 

 Kan vi spille på søndag, hvis vi ikke har DGU-kort? 

 

Formand John Riisgaard: 

 Fremadrettet bliver det et krav om erhvervelse af DGU-kort. 

 

Medl. nr. 1298, Torben Nørgaard Hammer: 

Stop pay and play – så undgår man diskussion om rimeligheden i at ”amatører” gerne 

må spille på banen, men medlemmer uden DGU-kort må ikke. 

Medl. nr. 574, Arne Holm: 

 Læser forslaget som om det er fra NU. Når det vedtages er det for nye medlemmer. 

 

Der blev spurgt omkring udgifterne til et DGU-kort. Prisen er 1.000 kr. som træneren får for 

undervisning i teori, praktiske lektioner samt slagprøve. 

 

Medl. nr. 159, Eddie Sølund: 

Handler det om at være som andre klubber? Hvem generer det, at medlemmerne ikke  

har DGU-kort? 

 

Medl. nr. 1226, Niklas Hansen: 

Det kunne vendes om til noget positivt. Reklamere for Midtsjællands Golfklub som 

værende den eneste klub i Danmark, hvor man gerne må spille på 18-hulsbanen uden 

DGU-kort. 
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Medl. nr. 1164, Søren Amter: 

DGU har den holdning at golfspillere skal erhverve sig kort. Disse regler findes i 

sporten. 

 

Medl. nr. 275, Lasse Kyndby Aunfelt: 

Lasse har sympati for forslaget fra bestyrelsen. Nyder selv når der er flow på banen og 

han ikke går efter langsomme 4-bolde. Men mener samtidig at det er svært at kræve 

medlemmer skal have DGU kort, når banen samtidig er åben for pay and play. 

 

Medl. nr. 886, Preben Gybel Andersen: 

 Træk forslaget tilbage. 

 

Medl. nr. 1149, Per Johnny Jensen: 

 Såfremt forslaget vedtages, kan det indbetalte kontingent så konverteres til et andet? 

 

Medl. nr. 87, Knud Frost: 

 Lad forslaget have virkning fra 1. januar 2012. 

 

Baneejer Hans Larsen: 

For baneejer er det et økonomisk spørgsmål. Var der 900 medlemmer i klubben, 

behøvede der ikke komme pay and play spillere. Han er ikke positivt stemt for 

forslaget om ændringen. 

 

Formand John Riisgaard: 

Mange har ytret ønske om ikke at ændre ved kravene omkring erhvervelse af DGU-

kort. Dette har skabt en debat om emnet og det var også ønskeligt. 

 

Bestyrelsen tog konsekvensen af de mange argumenter imod forslaget og trak det tilbage. 

 

 

6. Forslag fra medlemmerne 
 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Der skal vælges formand for 3 år. John Riisgaard stiller op. 

Ingen modkandidater stillede op, så John Riisgaard blev enstemmigt valgt. 

 

 

Erling Hviid og John Kristensen er på valg. Begge modtager genvalg. 

 

 Følgende 4 personer opstiller til valg til 2 bestyrelsesposter: 

 John Kristensen – 296 

 Anders Lund Strøier – 732 

 Erling Hviid – 756 

 Lars Henriksen – 829 
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 Kandidaterne præsenterede kort sig selv. 

 

 Skriftlig afstemning gav følgende resultat: 

 

 John Kristensen – 68 stemmer – og valgt for 3 år 

 Lars Henriksen – 64 stemmer – og valgt for 2 år 

 Erling Hviid – 61 stemmer 

 Anders Lund Strøier – 12 stemmer 

 

Til suppleant posterne opstillede Erling Hviid og Lars Pedersen medl. 1179, og blev begge valgt. 

 Erling Hviid er 1. suppleant 

 Lars Pedersen er 2. suppleant 

 

 

8. Valg af interne revisorer og revisor-suppleant 
 

Kurt Nikolajsen er på valg – modtager genvalg – og blev valgt enstemmigt 

Sanne Christiansen er ikke på valg 

 

Som revisorsuppleant stillede Kirsten Munch igen op og blev genvalgt. 

 

 

9. Eventuelt 
 

Medl. nr. 574, Arne Holm: 

 Ønsker sig en lynafleder på toilethuset mellem hul 9 og 14 

 

Medl. nr. 1196, Jørgen Juul Jensen: 

Er yderst tilfreds med forholdene. Mener ikke der behøver blive lagt yderligere pres 

på baneejer, hvilket skabte god stemning hos Hans. 

 

Bestyrelsesmedlem Lars Henriksen: 

Opfordrede medlemmerne til at komme med gode råd og idéer omkring banen. Send 

idéerne til Lars, så tager han dem op med baneejer. 

 

Baneejer Hans Larsen: 

Gav Lars medhold i opfordringen til gode idéer. Det er medlemmerne som bruger 

banen og de skal være tilfredse. Selvfølgelig under hensyntagen til økonomi. 

 

Medl. nr. 411, Janne Rasmussen: 

 Kunne man få lavet de store huller ved indkørslen til anlægget? 

 

Baneejer Hans Larsen: 

 Vil gerne lave hullerne. 

 

Medl. nr. 392, Ole Raunsbæk: 

 Spurgte Hans Larsen om information omkring nye tiltag i klubhus samt på banen. 
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Baneejer Hans Larsen: 

Driving Range skal drænes – det er eet stort mudderhul netop der hvor alle bolde 

lander. Længere henne er planlagt flere træningsfaciliteter. 

De indendørs køkkenfaciliteter udvides – menuen udvides. 

Åbningstiden udvides i 2011 – hvilket gav stor applaus fra forsamlingen. 

 

Medl. nr. 64, Søren Askov Lunding: 

 Hvordan går det med tee stederne på hul 1 samt 10? 

 

Baneejer Hans Larsen: 

 Hul 10’s teested ser fornuftigt ud. 

 Der er længere udsigt med hul 1. Kan evt. på sigt laves om til puttegreen. 

 

Medl. nr. 64, Søren Askov Lunding: 

 Har man aftaler med andre klubber? 

 

Formand John Riisgaard: 

Midtsjællands Golfklub har forsøgt at få noget samarbejde i gang, men desværre ser 

de andre klubber ikke nogen fordele ved det. Det handler om økonomi, og alle vil 

have fuld greenfee. 

 

Baneejer Hans Larsen: 

Der har været afholdt møde hos os med Kalundborg, Dragsholm og Trelleborg. Ingen 

er dog vendt tilbage. 

 

Bestyrelsesmedlem Lars Henriksen: 

 Opfordrede alle til at tage brochurer med til uddeling hos naboer og venner. 

 

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger til ”Eventuelt” takkede John Riisgaard for god ro og 

orden og erklærede Generalforsamling 2011 i Midtsjællands Golfklub for afsluttet. 

 

Referent    Dirigent 

 

     

_____________________      6. april 2011 _______________________ 

Lis B. Andersen   Søren Lund 

Medl. nr. 237   Medl. nr. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


