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Formand Erling Hviid bød velkommen til Generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen foreslog derefter Gert Jørgensen valgt til dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

 

Fremmødte stemmeberettigede: 76 - desuden 1 person uden stemmeret.. 

 

Dirigenten takkede også for fint fremmøde, til trods for de lidt ”tørre” emner på dagsordenen. 

 

Forsamlingen blev konstateret lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

Stemmetællere: Arne H. Olsen, Kurt Nikolaisen samt Kjeld Møller 

 

 

Referent: Lis B. Andersen 

 

Link til præsentationen – klik HER ( side referencer i teksten hentyder til præsentationen) 

 

 

Forsamlingen startede med at holde et øjebliks stilhed for ofrene for terrorhandlingen i Bruxelles. 

 

Dirigenten gav ordet til Formanden som fremlagde bestyrelsens beretning. 

 

Der er indgået ny leje ftale i 2015 med baneejer, og i den forbindelse skal der laves 

vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen har opprioriteret kommunikation med medlemmerne. Det er vigtigt alle bliver hørt og 

vigtigt alle ved, hvad der foregår i klubben. Derfor blev der sidste år indført et månedligt 

nyhedsbrev, som er blevet godt modtaget. 

Erling Hviid gennemgik lidt statistik for tilfredshed i/med klubben. Tallene viser, at vi på de fleste 

parametre ligger lidt højere end vore naboklubber. Statistikken kan ses på side 7. 

 

Det er meget vigtigt for klubben med frivillige.  

Der er i 2015 registreret 66 som frivillige i ”korpset”. Disse 66 personer har i alt lagt 945 

mandetimer i og for klubben, fordelt på Åbent Hus dage, Aftensalg i Holbæk, Arrangement på 

Holbæk Stadion samt diverse arbejde i udvalgene i klubben. 

Midtsjællands Golf Klub kan ikke klare sig så godt uden denne store frivillige hjælp, så rigtig stor 

tak til dem, som stiller op når klubben kalder. 

 

Den store medlemsfremgang i 2015 belønnes med klubfest 29. april 2016. Statistikken for 

http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/Arkiv/2016%20GF/Generalforsamling%202016.pdf


medlemsfremgang kan ses på side 10  

 

2015 var også året, hvor Midtsjællands Golfklub gik i luften med fri træning. Det har været en 

virkelig stor succes og i alt 421 medlemmer har benyttet ordningen. Se statistik på siderne 11 – 14. 

 

Turneringer var der mange af i 2015, 16 turneringer i alt. Nyt var Pink Cup, der indbragte kr. 27.000 

til kampen mod brystkræft. Rød Tee indbragte for 2014 og 2015 i alt kr. 50.000 til Holbæk Sygehus 

Børneafdeling. Det er planen de bruges på en legeplads ud for børneafdelingen og der kommer skilt 

på et ”Lokomotiv” med donation fra Midtsjællands Golf Klub. Se side 15 

I 2016 er planlagt færre turneringer. 13 stk. er planlagt og fordelt på lørdage og søndage. 

Årsagen til dette er et forhåbentlig højere deltagerantal, samt færre baneblokeringer. 

Der vil komme en lille prisstigning på maden. Der vil komme bedre/mere varieret frokost, og 

menuen vil fremgå ved tilmeldingen i golfbox. 

 

Erling Hviid takkede turneringsudvalget for deres kæmpe indsats, da turneringerne giver liv og 

skaber socialt sammenhold i klubben. 

 

Af nye tiltag i 2015 kan nævnes hul 15, hvor der nu blev anlagt en ”Ø-green”.  

Der kom ny boldautomat, nye udslagsmåtter, nye bold trays, nye afstandsmarkeringer, nye stolper 

og net omkring driving range (de klarede desværre ikke stormen, så de må genopsættes i 2016) 

Der blev plantet ca. 350 træer og starterhus, toiletbygning samt driving range blev malet. 

 

Baneblokering har i 2015 givet anledning til lidt sure miner hos medlemmerne. Klubber i klubben 

og Regionsgolf har fyldt meget og dette er taget til efterretning. 

I 2016 fortsætter Klubber i klubben som hidtil på samme dage. Regionsgolf er primært lagt på 

fredag eftermiddage. Dette sikrer bedre muligheder for at spille en fyraftensrunde. 

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

I 2016 vil personalet – hvis nødvendigt – ombooke spillere til 4-bolde. Det giver bedre flow på 

banen og øger banekapaciteten. 

 

Udvalgene har også gjort et stort arbejde i 2015. 

 

Juniorudvalget fik ny formand – Benjamin Kristensen. Tak til Steffen Rasmussen, som stod for 

juniorarbejdet tidligere. 

Lena har varetaget juniortræningen med stor succes. I kredsturneringen fik vi både en 1. og en 2. 

plads. 

I 2016 er der uddannet et par hjælpere til at hjælpe Lena med de mange unge, men flere hjælpere 

søges. DGU har tilbudt at lave et juniortræner kursus på Midtgolf, så meld gerne til. 

Planerne er i år at udvide med short game udover den almindelige træning. Og så skal der igen 

deltages i Kredsturneringen. 

 

Rekrutteringsudvalget har styrket markedsføringen af Midtgolf. Holbæk Sygehus har fået tilbud 

til personaleforeningen, brochurer er lagt hos Holbæk Turistbureau, der er kontakt til virksomheder 

om tilbud om events, samt annoncering i flere omgange. 

Golf har også været på Holbæk Kommunes sommerferieaktiviteter. 

 

Begynderudvalget har stor succes med kaptajnsaftner onsdage. Dette medvirker til nye 

medlemmers hurtigt inddrages i klublivet. Kaptajnsaftner fortsætter i 2016, hvor der desuden er 

planer om indførelse af en mentor ordning. 

 

Baneudvalget har også haft travlt. Træplantning, stiforbedringer, afstandspæle, nyt hul 15, maling 

af driving range samt forberedelse af nyt træningsanlæg. Stor tak til alle de frivillige, der har 



deltaget samt også stor tak til Skandinavisk Servicepartner / Gregers Hastrup som har skaffet rigtig 

mange af træerne, som er blevet plantet. 

 

Der er desværre også i 2015 medlemmer som er gået bort. Vi mindedes 

Leif Pedersen – medlem 852 

Niels Gleerup – medlem 1776 

Steen Kallehave – medlem 470 

Finn Madsen – medlem 796 

Æret være deres minde. 

 

Klubmestre 2015 

Herrer A Slagspil Henrik Christensen 

Damer A Slagspil  Berit Carmel 

Herrer Sen. Slagspil Per Sørensen 

 

Herrer  Hulspil  Christian Wallin 

Damer  Hulspil  Berit Carmel 

 

Juniorer   Mathilde Jonathanson 

 

 

Holdturneringerne: 

 

Herreeliten deltog med 2 hold i Danmarksturneringen.  

1.holdet rykkede op i 3. division – stort tillykke. 2. holdet fortsætter i kval-rækken. 

 

Dameeliten havde for første gang et hold med i kval-rækken. Resultatet blev en flot 2. plads – 

tillykke med den flotte start. 

 

Regionsgolf deltog med 7 hold. Region B kom til 1/8 dels runden og Veteran C nåede til 

Semifinalen. 

 

Tilmelding til Regionsgolf har i 2016 været via golfbox, og dette har fungeret fint. Aldersgrænse i 

seniorrækken er for herrer ændret til 50 år. 

 

 

Der blev afholdt Golfhæftet Trophy Par Match. På egen bane vandt Rune og Shanika og gik videre 

til finalen i Stockholm. Her blev det til en flot 6. plads – stort tillykke. 

 

Løbende hulspil havde 29 deltagere. Finalen blev vundet af Henrik Christensen over Michael 

White. 

 

Den løbende parmatch havde ikke færre end 49 hold. Vinderne blev Benjamin og Jens. 

 

Hvad sker der i 2016 
I 2016 skal der fortsat være stor fokus på rekruttering af nye medlemmer. Der er planlagt 

Golfens dag 17. april samt Åbent hus den 7. august. Derudover deltager vi på Aftensalget i Holbæk 

i september. 

 

Målet for 2016 er igen at få 75 nye fuldtidsmedlemmer. Dette vil så igen udløse en klubfest i 

2017. 

Allerede nu er der sat banner op i Holbæk på broen ved Valdemar Sejrs Vej med vore gode tilbud til 



nye medlemmer. 

 

Der er planlagt 13 turneringer. Der stilles igen krav om EGA handicap ved klubmesterskaberne, 

men indtil videre ikke ved klubturneringer. 

 

Deltagelse i diverse DGU turneringer. I Regionsgolf deltager vi med så mange hold som muligt. 

Der er 1 hold tilmeldt i Dame kvalifikationsrækken og for herrernes vedkommende 1 hold i 3. 

division samt 2 hold i kvalifikationsrækken. 

Juniorerne deltager i Junior distrikt turnering samt kredsturneringen. 

 

På træningsområderne laves Target greens og afstandspæle i forskellige farver. Der er kommet 

spejle op på driving range, disse er sponseret af EUC-NVS / Tommy Petterson. 

Hvis medlemstilgang og økonomi tillader det, kommer der nyt træningsområde. Det er delvist 

forberedt. 

Hul 16 forlænges, 6-huls banens hul 2 inddrages. Der er blevet plantet yderligere 135 træer i 

starten af marts. 

Nuværende green på hul 16 skrælles evt. af og flyttes til hul 17. 

Der er også brug for mere bagskabs-kapacitet.. 

 

Golfspilleren i Centrum – dette fortsætter i 2016, husk nu at udfylde skemaet, første gang i maj. 

 

Midtgolf er blevet Made in Denmark ambassadør. Køb billetterne i klubben og støt vor egen 

klub med kr. 200 pr. billet. 

 

Fritspilsaftalerne fortsætter, nu også med Korsør Golfklub. Der er aftalt max 5 runder pr. bane, 

dog ingen loft på Korsør. Når der er loft på, skyldes det, at enkelte brugte banerne som 2. 

hjemmeklub, og dette var ikke hensigten med fritspilsordningen. 

 

Der arrangeres gruppetræning formentlig søndag formiddage samt mandag aftener for nye 

medlemmer samt fuldtidsmedlemmer over hcp 36. Disse træninger af grupper hjælper nye 

medlemmer til hurtigt at blive integrerede i klubbens liv.  

Der søges folk til at gå med nye medlemmer ud på 6-hulsbanen. 

 

Den i 2015 genindførte banekontrol fortsætter i 2016. Der udvides med et antal deltagere fra 

herre- og dameeliten, så belastningen er begrænset. 

Formålet er primært at sikre et godt flow på banen så unødig venten og langsomt spil undgås. 

 

Der er udarbejdet et sæt retningslinier for afholdelse af klubmesterskaberne. 

KM i slagspil afvikles over samme weekend i rækkerne: Herre, dame, Herre Senior, Dame Senior. 

Stableford turnering afvikles sideløbende over 36 huller – 1. runde lørdag og 2. runde søndag. 

KM hulspil spilles ugen efter KM slagspil og de 8 bedste herrer /8 bedste damer deltager. Er der 

afbud rykkes de næste frem og deltager. 

 

Der var ingen spørgsmål så beretningen blev godkendt. 

 

Kasserer Claus Carmel gennemgik kort regnskabets resultatopgørelse og balance. 

Årets overskud er kr. 48.763 og egenkapitalen er nu kr. 227.545. Regnskabet kan ses HER. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev enstemmigt godkendt. 

 

Budget for 2016 blev gennemgået og specifikation af det forventede overskud blev uddybet. 

Forventet forøgelse af egenkapitalen, som blev besluttet sidste år, såfremt det bliver nødvendigt 

http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/Arkiv/2016%20GF/Årsregnskab%202015%20-%20Midtgolf.pdf


med betaling af administration. Budgettet kan ses HER  

 

Kontingentet foreslås uændret i 2017 og stadig intet indskud, hvilket blev vedtaget. 

 

Budgettet blev også godkendt enstemmigt. 

 

Erling Hviid forklarede baggrunden for ændring af vedtægterne. For at undgå at blive 

momspligtige af kontingentet er det blevet nødvendigt med ny baneaftale samt vedtægtsændringer. 

Alle paragraffer er gennemgået og opdateret. 

Der er gennemført en høringsproces, som der er modtaget god feed back fra.  

Derefter gennemgik formanden de forskellige paragraffer, som var udsendt i forbindelse med 

indkaldelsen, og forsamlingen blev forespurgt om godkendelse af 2-3 paragraffer ad gangen. 

 

Medlem 1665, Rune: vedr.§5 udmeldelsesfrist, Rune opfordrer bestyrelsen til at have in mente, at 

medlemmer kan blive ”bonde-fanget” mht. eventuel  kontingentstigning. Så er det umuligt at 

udmelde sig efter generalforsamlingen, det skulle være gjort 30. november året før. 

 

 Claus Carmel forklarede nødvendigheden af udsendelse via PBS skal ske medio december. 

 

 Michael Mildahl: Man kan ikke frasige sig eventuelle ekstraordinære stigninger. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til vedtægtsændringerne og disse blev alle 

godkendt. De nye og vedtagne vedtægter kan ses HER 

 

 

KAFFEPAUSE 

 

 

Valg af kasserer – Claus Carmel er på valg og accepterer genvalg. Claus blev enstemmigt genvalg. 

Michael Mildahl var også på valg, og blev genvalgt enstemmigt. 

 

Suppleanter: Anette Persson og Henning Boye blev genvalgt. 

 

Revisorer genvalgt – Gert Jørgensen og Kurt Nicolaisen 

Revisor suppleant genvalgt - Ole Rausnbæk 

 

Eventuelt: 

Medlem 1665 Rune:  

Kan man næste år gøre noget for bedre flow på banen? F.eks. notere på scorekortene en 

anbefalet spilletid efter 9 huller. Det skulle gerne være alle, som har det sjovt med en runde, ikke 

kun 2-bolde. 

 

 Erling Hviid: der skulle helst være ens spilletid i alle bolde. Man har i bestyrelsen diskuteret 

om eventuelle rettigheder for 1 og 2-bolde skal suspenderes i weekends. 

 

 Gert Jørgensen: Baneudvalg og turneringsudvalg kunne evt. lave et opslag om at holde et 

godt flow. 

 

Medlem 760 Majbritt:  

Når der skal hverves medlemmer, er det en god ide med flere aldersgrupper repræsenteret ved åbent 

hus dage, så der ikke kun er pensionister på terrassen. Hvem mere deltager i åbent hus dagene? 

Hvornår må man køre buggy? 

http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/Arkiv/2016%20GF/Budget%202016%20-%20Midtgolf.pdf
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 Erling Hviid: de frivillige grupper indeholder både unge og ældre. I åbent hus dage deltages 

både fra eliteafdeling og fra den ældre del af medlemmerne. 

. 

 Baneejer: forhåbentlig kan der køres buggy ved sæsonstart. 

 

 

Erling Hviid: Medlemsskab er personligt!! 

Det er forsøgt unddragelse af greenfee ved at logge ind som et medlem. Dette er forbudt! Der er 

forespurgt DGU jurister, hvad man gør. Det svarer til tyveri, ikke at betale for spil på banen. 

 

Erling Hviid: Bestyrelsen håber klubfest bliver succes. Der er 150 tilmeldte, men der er plads til 

mange flere. 

 

Erling Hviid: den 29. marts er der infodag for herrer og damer samt modeshow v/Karsten. 

 

Erling Hviid: Der vil blive afholdt foredrag om livredning 13/4. Det er vore trommeslager Stefan, 

der er redder i region hovedstaden, som kommer og fortæller om livredning. Claus Carmel har 40 

Mini-Anna's hjemme, så der vil være masser af mulighed for afprøvning af livredning. 

 

Erling Hviid: Midtgolf er blevet Made in Denmark ambassadør. Det betyder alle kan købe billetter 

til turneringen i vores klub til normal pris: Midtgolf får kr. 200 for hver solgt billet. 

 

Erling Hviid: Vi er stadig forhandler af golfhæftet. Også salg af Golfhæftet giver bidrag til klubben. 

 

Claus Carmel: Send mail til Tommy Christensen ang. par-turnering, tilmelding er på mail til 

Tommy. 

 

Claus Carmel: der er sendt mail ud med kaptajnsaftner d. 5. april er der møde kl. 19 – og 

mentoraften. 

 

Erling Hviid: husk at besvare  spørgeundersøgelsen Golfspilleren i Centrum. 

 

Banejer: Sanne Julius har skiftet job. Hun er kommet ind i køkkenet. Jette er der også, men vil 

opholde sig mest i fodboldklubben.  

 

Sanne: vi har nogle gode ideer. Udvidet menukort. Ved turneringer kommer lidt prisforøgelser på 

maden, men også større og mere varieret udvalg. 

 

Baneejer: lidt info om banen.  

 Søerne på hul 6 og 8 er renset op. Bunkerne med dette affald jævnes ud. 

 Der er lavet ny afvandingssø ved hul 8 – der sås græs på skråningen. 

 Hul 18 der er lavet gangareal langs driving range. Driving range nettet etableres igen. 

 10.000 nye bolde er indkøbt samt 8 nye måtter. 

 Hul 16 forlænges og green på 6-huls banen bliver ny green, det er klar til åbningsmatchen. 

 

Medlem 616 Birthe Schack: 

Hvorfor er der halm i søerne: 

Baneejer: med halm opstår en kemisk forbindelse som hindrer alger mm i søerne. 

 

Medlem 92 Jakob Larsen.:  

Hvordan med nyt vandhul på hul 8? – er bolden i vandet eller væk – når man ikke kan se vandet. 



Hvordan skal det afmærkes? 

 

 Baneejer: det tager vi i baneudvalget 

 

Medlem 1659 Eivind – kommer der nyt tee sted på hul 2? 

 Banejer: ja, det skal flyttes til højre – evt. plantes nye træer på nuværende tee sted, så undgår 

man farlige situationer. 

 

Der var ikke flere spørgsmål fra medlemmerne. 

 

 

Dirigent Gert Jørgensen takkede for god ro og orden. 

 

Erling Hviid: tak til Gert for god ledelse af generalforsamlingen 

 

Erling Hviid sluttede med at fortælle, at når han er til møder i DGU regi tales der meget om, 

hvordan man får et godt klubliv. Lad os klappe os selv på skulderen, for det er det vi har i 

Midtsjællands Golf Klub. 

 

Derefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet kl. 20:49. 

 

 


