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27. marts 2012 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2011 

    v/formand John Riisgaard 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

    v/kasserer Steen B. Andersen 

4. Forelæggelse af budget 2012 samt godkendelse af kontingent og indskud 2013 

    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 104 

stemmeberettigede medlemmer repræsenteret. 

Bekendtgjorde at indkaldelsen var sendt rettidigt ud. 

 

1.2 Benny Runøe medlem nr. 1137 blev valgt til dirigent. 

 

Hermed overtog Benny Runøe, og meddelte at generalforsamlingen er varslet i overensstemmelse 

med vedtægterne. Dagsordenen blev kort gennemgået, og det blev i denne forbindelse vedtaget, at 

på kommende dagsordener skal der påføres: valg af stemmetællere. 

 

4 stemmetællere blev valgt: 

Ole Raunsbæk (392), Birgitte Riisgaard (294), Jørn Schnack Sørensen (46) og Claus Carmel (745) 

 

 

2. Beretning fra bestyrelsen 
 

Formand John Riisgaard fortalte om året 2011 i Midtsjællands Golfklub: 

 

Generelt for 2011: 

 Økonomisk er vi på plads igen 

- For 2 år siden havde vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor kontingentet 

blev øget. Dette betyder at driften nu løber fint rundt. 

Der er fortsat højt aktivitetsniveau. 



- Hele vejen rundt i alle afdelinger arbejdes på at forbedre tilbud til og forhold for 

medlemmerne. Når man kommer på banen er her altid mange golfere og det er 

dejligt at se. 

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  

- I 2012 vil vi prøve at gøre noget ekstra for at gøre opmærksom på dagen. Det er 

vigtigt vi kommer ud og får fat i nye medlemmer og denne dag er der stor fokus 

på fra DGU med masser af landsomspændende reklamer.  

 

Ny opkrævningsmetode. 

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

målsætningen om at forenkle og effektivisere de administrative opgaver. Mange 

har tilmeldt sig MEN vi opfordrer kraftigt mange flere til at benytte sig af 

Betalingsservice. 

 

Udvalgsarbejdet. 

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

- Mange andre klubber har økonomiske vanskeligheder og skal til at ty til frivilligt 

arbejde. 

- Midtsjællands Golfklub klarer sig fint og har i alle år været drevet på baggrund af 

frivillig indsats. 

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

Men vi kan godt bruge flere, så er der nogle som synes det kunne være 

spændende at deltage i udvalg – så sig endelig til. 

- En varm tak til alle udvalgsmedlemmerne. 

 

Begynderudvalget. 

-      Kaninmatcher  

- Månedlige turneringer 

- Golfens Dag 

Juniorudvalget. 

- Afdelingen kunne godt bruge nogle flere unge. 

- Har trænet hele vinteren – 8 gange. 

- Også i 2012 deltager vi i Distriktsturneringen 

- Træning tirsdag og søndag ved Kim René og udvalgsmedlemmer. 

Dameudvalget. 

- Der er kommet nyt udvalg. 

- Danmarks hyggeligste dameklub. 

Turneringsudvalget 

-     Udvalgsmedlemmer søges! 

- Har afviklet 8 turneringer i 2011 

- Turneringer for 2012 er fastlagt og kan ses på hjemmesiden 

- Forsøger at afholde flere åbne turneringer, men med fortrin for egne medlemmer. 

- En stor opfordring til alle medlemmer om at deltage i turneringerne. Det er sjovt 

og en rigtig god måde at lære andre at kende. 

Seniorudvalget - seniorklubben. 

- Som tidligere år – stort fremmøde hver gang 



- Har med stor succes fortsat den ugentlige gunstart og det har ikke været til gene 

for øvrige medlemmer. 

- Er begyndt at få samarbejde med naboklubber 

Dameudvalget - dameklubben. 

- Dameklubben har 27 medlemmer og er begyndt at arrangere ture til andre 

klubber. Deltog også i Pink Lady arrangement i Holbæk i 2011. 

- Nye tiltag og ideer for 2012: 

- Oprettet gruppe på facebook 

- Planlægger weekendtur  

- Deltager i andre klubbers matcher 

- Arrangere runder/matcher med herreklubben 

- Få ”fat” i nye spillere i samarbejde med begynderudvalget 

Herreudvalget - herreklubben. 

- Fortsat stor aktivitet 

- Mødes om torsdagen 

- Gunstart ved åbning og lukning af sæson 

- Afholdt Sverigestur med 25 deltagere 

- Vinterturnering i simulator med stor deltagelse 

Sponsorudvalget. 

- Konceptet er omlagt, da baneejer selv står for sponsorer til banen. Klubben får en 

procentdel af disse sponsorpenge. 

- Der er blevet gjort en god indsats omkring sponsorater og det har givet resultat. 

- Vores OK sponsorat giver ikke de store indtægter – der opfordres kraftigt til at 

man får erhvervet sig et OK kort og støtter klubben hver gang man tanker 

brændstof. 

Baneudvalget. 

- Nyt banedesign er på plads 

- Flere bunkers 

- Ny rating – positivt for de fleste. 

- Banen er rigtig flot med nye stier og stensætning ved hul 3. Også når vi 

sammenligner med andre baner står den flot og uden vinterskader. 

Ordens- og regeludvalget. 

- Heldigvis heller ikke i arbejde i 2011 

Eliteudvalget. 

- Oprykning for 1. holdet til 4. division. 

- Fortsat stor læring for 2. holdet i Danmarksserien. 

- Ugentlig træning tirsdag og turneringsmulighed søndag formiddag. 

- Som noget nyt har vi tilmeldt et hold i A-række regionsgolf. Dette giver mulighed 

for turnering også for lavhandicappere. 

Rekrutteringsudvalget 

- Der blev gjort en stor indsats i 2011 med støtte fra DGU svarende til kr. 10.000 

bl.a. i form af tilgang til omdelingsmateriale.  

- Dette gav mange medlemmer, i første omgang en del fleksmedlemmer. 

- Der var mange tiltag med gode resultater. Meget kan bruges og bygges videre på i 

2012. 

Økonomiudvalget og forretningsudvalget – sørger for budgetterne overholdes og det 

er gået godt i 2011. 

 

Formanden mindedes medlem 973 Stig Ivarsen som afgik ved døden i 2011. 



 

 

 

Klubmestre 2011 

- Junior stableford –Charlotte Carmel 

- Herre stableford – Lars Krebs Øgaard 

- Dame stableford – Rita Allerup 

- Herre slagspil – Hans Elgaard 

- Dame slagspil – Berit Carmel 

- Dame løbende hulspil – Berit Carmel 

- Herre løbende hulspil A – Allan Ryder 

- Herre løbende hulspil B – Paw Christensen 

- Dame hulspil – Berit Carmel 

- Herre hulspil – Hans Elgaard 

Regionsgolf – deltaget i 5 rækker 

- Desværre ikke med samme succes som i 2010 

 

Hvad skal der ske i 2012 

Fortsat stor fokus på rekruttering af medlemmer i alle kategorier. Vækst i 

medlemsantal er god forretning for klubben og det er god forretning for baneejer.   

- Golfens dag 15. april  2012 

- 4 åbent-hus dage incl. Golfens Dag 

Lige så mange turneringer som i 2011 

-     Forsøger flere åbne turneringer 

Deltager i diverse DGU turneringer 

- Regionsgolf 

- Danmarksturneringen 

- Diverse juniorturneringer 

Fortsat arbejde med at skaffe venskabsklubber – kom gerne med forslag. 

Stadig vedligeholdelse af banerne 

- Omkostningskrævende 

Tæt samarbejde med DGU 

- Værter ved regionsmøde i oktober 

- Værter ved landfinaler Regionsgolf (senior og veteraner) 

- Landsdelsfinale i juniorholdturnering 

Følge op på det nye medlemskab, evt. skabe nye i samarbejde med baneejer. Dette er 

til glæde for begge parter. 

 

Tættere samarbejde med udvalgene 

- Bestyrelsen vil holde 2-4 møder årligt med udvalgsformænd 

Opdatering af hjemmesiden 

Fesligholde klubmesterskaberne 

- For at klubmesterskaberne skal være en begivenhed overvejes det, hvordan det 

kan fejres på en mere festlig måde. 

”Eget” klubhus i Spanien 

-      Et medlem har et hus/lejlighed i Spanien og det kan lejes af klubbens 

medlemmer, og ved bookning får klubben lidt sponsorindtægt. 

 

 



 

Hovedfokus i 2012 

Rekruttering 

Tæt økonomiopfølgning 

- Finde muligheder for effektivisering 

- Flere på Betalingsservice 

Aktiviteter der sikrer både klubben og baneejer indtægter 

Åben og tæt dialog med medlemmer 

Kigge på klubbens visioner 

Nye regler for handicapregulering – se evt. på hjemmesider 

 

Dirigenten takkede for beretningen som blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

 

 

Medl. nr. 100, Baneejer Hans Larsen: 

Var positiv over det store fremmøde 

Præsenterede Peter, den nye bestyrer i Cafeen.  

Peter har tidligere været i Holbæk restauranten Mad og Sanser, og det blev lovet at der 

kommer mange nye tiltag med ham i cafeen. 

 

Heidi Rasmussen er ny manager. Hun tager sig af sponsorer, medlemsrekruttering 

samt fitness. 

 

Hans Larsen skulle hilse fra Lars Pedersen, som havde fået en del mere at se til i sin 

nye stilling som manager i Fredericia Golfklub. 

  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 
Kasserer Steen B. Andersen fremlagde klubbens regnskab. Alle poster blev gennemgået og enkelte 

uddybet nøjere. Som tidligere nævnt følges økonomien nøje, og der har ikke været de store 

stigninger på udgifter. Budgettet er overholdt – faktisk afveg  regnskabet blot 72 kr. fra budgettet. 

 

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. 

 

Dirigenten takkede kassereren for fremlæggelsen. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller 

kommentarer. 

 

 

 

4. Forelæggelse af budget 

 
Kasserer Steen B. Andersen gennemgik budget for 2012. Her forventes et overskud på ca. kr. 

21.800.  

 



På indtægtssiden forventes en stigning af antallet af medlemmer. Tilskuddet fra Holbæk Kommune 

til unge under 25 forventes at blive mindre de kommende år, derfor budgetteret lavere end i år. 

 

Rekruttering fortsættes igen i år. Medlemsadministrationen skal formindskes – kassereren 

opfordrede igen til at man får tilmeldt sig Betalingsservice. 

 

Budget blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

 

 

Formand John Riisgaard havde lidt historik med omkring kontingent, indskud og baneleje. John 

fortalte om udviklingen på banen og i klubhus de sidste 8 år. Hvordan han startede med at sidde på 

en bænk i gården og klublokalet var det nuværende rum med bagskabe. Siden er klubhuset 

renoveret og der er indrettet pro-shop, mulighed for opbevaring af bags og vogne, omklædnings- og 

badefaciliteter. 

Træningsområder er udvidet. Drivingrange er overdækket. 

Banen er udvidet fra 9 huller til 18 huller og dertil har vi en rigtig god og udfordrende 6-hulsbane. 

For at kunne fortsætte denne udvikling og nye tiltag er det nødvendigt med en kontingentstigning, 

som alene går til baneejer. 

 

Forslag til kontingent 2013: 

Indskud: kr. 3.000 (uændret) 

Senior medlemskab: kr. 4.200 

Fleks medlemskab: kr. 1.700 

Ynglinge medlemskab: kr. 2.000 

Ynglinge indskud: kr. 1.000 (ved overgang til senior forfalder de sidste 2.000) 

Junior medlemskab: kr. 1.000 

 

Kontingent 2013 kom til afstemning og med 102 stemmer for og 2 imod blev det vedtaget. 

 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen havde ingen forslag. 

 

 

 

6. Forslag fra medlemmerne 
 

Bestyrelsen har modtaget forslag fra medlem 67 Christian Wallin. 

Pr. 01.01.2012 skal referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for alle 

medlemmer. 

 

Bestyrelsen tolker det som ændring af §9 i vedtægterne. 

Formand og Kasserer vælges af generalforsamlingen for 3 år af gangen og må ikke 

være på valg samme år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og honorær sekretær og 

fastsætter selv sin forretningsorden.  



Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til 

stede.  

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger 

føres en protokol.  

 

Medl. nr. 987, Ole Baltzersen: 

 Hvordan hænger det sammen med forslag fra Christian Wallin? 

 

Formand John Riisgaard redegjorde for bestyrelsens tolkning: 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og dermed også hvad som skal 

offentliggøres. Såfremt alt skal offentliggøres skal §9 ændres, således at det ikke 

længere er bestyrelsen som beslutter hvad der skal. 

 

Medl. nr. 594, Arne Holm: 

Det er ikke muligt at offentliggøre alt som drøftes og vedtages i en bestyrelse, da det 

også kan handle om personfølsomme emner. 

 

Formand John Riisgaard: 

Han mener ikke det er muligt at offentliggøre alt. Der kan være forhandlinger med 

baneejer, træner osv. Som bestyrelsen har mandat til at føre, men som ikke skal til 

diskussion i hele klubben. Bestyrelsen sender nyhedsbreve ud hele sæsonen med alle 

aktuelle emner. Og alle medlemmer er meget velkomne til at sende mail til 

bestyrelsen, hvis der er noget man ønsker at vide eller i øvrigt spørge om. 

 

Forslaget kom til afstemning og forslaget blev ikke vedtaget. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

På valg er bestyrelsesmedlem Gert Jørgensen som ikke ønsker genvalg. 

 

Bestyrelsen foreslog medl.nr. 756 Erling Hviid. Erling præsenterede sig kort og blev enstemmigt 

valgt af generalforsamlingen. 

 

Til suppleant posterne stillede medl.nr. 1224 Michael Mildahl op og blev valgt som 1. suppleant. 

Medl. nr. 1294 Berit Stehr stillede også op og blev valgt som 2. suppleant. 

 

Ingen øvrige stillede op til bestyrelsen. 

 

  

8. Valg af interne revisorer og revisor-suppleant 
 

Kurt Nikolajsen er ikke på valg. 

Gert Jørgensen stillede op og blev valgt 

 

Som revisor suppleant stillede medl.nr. 397 Ole Raunsbæk og op og blev valgt. 

 



 

9. Eventuelt 
 

I forbindelse med rekruttering i 2011 var der et weekend ophold på spil. Medlemmer som havde 

skaffet et nyt fuldtidsmedlem fik et gavekort på kr. 500 til vores egen proshop og derudover med i 

lodtrækning om weekend ophold. Dette ophold vandt medlem nr. 1367 Jacob Thinghus Petersen – 

vi ønsker tillykke. 

 

Medl. nr. 574, Arne Holm: 

Appel om at råbe ”fore” på hul 13. Har været mm fra at få bold i hovedet. Kan der 

gøres noget? 

 

Medl. nr. 1137, Benny Runøe: 

Foreslog at der bliver plantet bøgehæk. Vi beder baneejer tjekke sikkerheden på hul 

13 og på banen i øvrigt. 

 

Medl. nr. 288, Ulrik Iversen: 

Man kunne som i Hjortespring Golfklub sætte spejle op, så man kan se om der er 

nogle på vej op ad hul 14. 

 

Bestyrelsessuppleant Erling Hviid: 

Der er kommet yderligere henvendelser omkring køb af Golfhäftet. Venligst hurtig 

tilbagemelding mht. køb af disse. 

 

Medl. nr. 1357, Lis Mensing: 

Det er ikke nemt at være nyt medlem og finde ud af de tilbud som kommer i 

mailboxen. Lis læste en mail op med tilbud om at tage golfkort i løbet af vinteren på 

Simulator, men da hun henvendte sig til træneren var beskeden, at han holdt ferie. Da 

Lis så kom i klubben fik hun lidt hjælp fra Hans Larsen, som instruerede i Sim-golf. 

Hvad mener man med en sådan mail til nye medlemmer? 

 

Pro Kim René:  

Jeg havde ferie på det tidspunkt. Det var Lars Pedersen som havde været lidt hurtig 

med at sende en mail, før aftaler var på plads. Planen havde været at få noget 

holdundervisning i gang i Simgolf, men det var ikke blevet til noget. 

Baneejer Hans Larsen: 

Da Lis kom i klubhuset fik hun hjælp til simulatorgolfen. Men tilbuddet om at 

erhverve DGU kort i løbet af vinteren var der ikke. 

 

Formand John Riisgaard takkede Gert Jørgensen for godt arbejde og samarbejde i bestyrelsen i 5 år, 

med 3 gode flasker Midtgolf vin. 

 

Medl. nr. 1294 Berit Stehr: 

 Der er blevet taget rigtig godt imod hende og hun glæder sig til arbejdet i bestyrelsen, 

hvor hun især vil lægge vægt på at sørge for de nye medlemmer. Hun vil prøve at finde på 

arrangementer og opfordrer til deltagelse, da det er sjovt at møde nye på golfbanen, det skaber ofte 

gode relationer og nye venskaber. 

 



 

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger til ”Eventuelt” takkede Benny Runøe for god ro og orden 

og erklærede Generalforsamling 2012 i Midtsjællands Golfklub for afsluttet. 

 

Referent    Dirigent 

_____________________      10. april 2012 _______________________ 

Lis B. Andersen   Benny Runøe 

Medl. nr. 237   Medl. nr. 1137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


