
Referat af ordinær generalforsamling i 

Midtsjællands Golfklub 17. marts 2015 

 

 

 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Gert Jørgensen, som blev enstemmigt valgt. 

 

 Gert konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

 Der blev valgt 3 stemmetællere: Arne H. Olsen, Peter Eismark, Thomas Justesen. 

 Fremmødte 178 + fuldmagter 32 = i alt 210 stemmer 

 

Bestyrelsens beretning v/Jakob Prazs 

 
Overdragelsesforretningen vedr. kasserer funktionen 

Overdragelse af klubbens økonomi fra tidligere kasserer er gået smertefrit. Vi vil i den 
forbindelse godt have lov til at sige tak Steen B for hjælpen i denne forbindelse. 

Sommerfesten: 
Det var igen i år en kæmpe succes, turneringen forløb nogenlunde roligt, Per Gulli fra team 
Zididada fik over i købet hole in one på 5 og bød på en lille en senere på aftenen. Der var 
mere end 120 tilmeldte til festen. 

Betalingsfrister og E-mail svartider 
Vi har strammet op på fristen for tilbagebetaling af udlæg fra medlemmer, bla. i forbindelse 
med danmarksturneringen således at udbetalinger ekspederes inden for 48 timer. 
Derudover tilstræbes det  at svare alle e-mails indenfor 24 timer. 

Parturnering. 
Som noget nyt har vi 2014 fået en ny turnering til Midtgolf. Det har været en stor succes, 
men 62 tilmeldte, så den turnering fortsætter naturligvis igen år. 

Golfens dag: 
Golfens dag forløb noget hektisk, og der manglede frivillige. Der kom 27 potientielt nye 
medlemmer, og i løbet af de følgende 2 uger blev der indmeldt 14 nye medlemmer. 

Skolegolf: 
I forbindelse med den nye skolereform ville vi tilbyde skolerne i lokalområdet at de kunne 
komme og stifte bekendtskab med golfen. Dette var desværre ikke muligt da det var et 
problem at skaffe de nødvendige ressourser. Der arbejdes videre på sagen. 

Pro: 
Klubben og Karsten Kirsch har gensidigt forlænget aftalen for 2016, så både vi og Karsten 
ved hvordan det ser ud de næste to sæsoner.  

Driving range: 
Hans Larsen påtænker at opgradere både boldmaskinen og drivingrangen. Opgradering af 
rangen kræver dog en vis del frivilligt arbejde. Hans vil fortælle lidt mere om dette projekt 
senere. 

Sponsoraftaler: 
Vi har lavet en ny aftale med Spar Nord. En aftale der betyder flere penge til vores 
aktiviteter og at Spar Nord får deres egen turnering. Tilbudet med “book et møde” står 
stadig ved magt, så skulle der være nogen der synes det kunne være spændende at møde 
folkene i Spar Nord, vil det kunne indbringe klubben 500,- pr. møde. 
Endvidere har vi udvidet vores aftale med OK benzin, med både en mobil og el. Disse 
aftaler kan I læse mere om på vores hjemmeside, men det er absolut konkurrence dygtige 
tilbud. 



Turneringer og udvalg: 
Sidste år sagde vi farvel til det gamle turneringsudvalg. De havde gjort en fantastisk stykke 
arbejde, og det vil vi godt have lov til at sige tak for. Udvalget har bla. været med til at 
stable rød tee på benene, og derigennem har midtgolf gjort en forskel. 
Men der skulle nye kræfter til, så vi fik et nyt og større  udvalg til at tage over, og det 
klarede de rigtigt godt, bla. i forbindelse med Rød tee. 

Dame elite. 
På initiativ fra nogle at klubbens damer, blev der etableret en dameelite i Midtgolf. Der er 
udvist stor vilje og træningsiver, og der har være fin fremgang. 

Baneservice: 
Det blev forsøgt at få sat skub i noget baneservice, men som med så meget andet stranede 
det på manglende frivillighed. 

Ny banerating: 
Efter banen blev lagt om, var der behov for at få ratet den om. Den rating kom 6/6 2014, og 
betød at flere måtte aflevere et slag eller to, ikke lige hvad jeg havde behov for. 

 

Forsamlingen havde ingen spørgsmål, og beretningen blev godkendt. 

 

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Claus Carmel 

 

 Claus Carmel gennemgik regnskabet og enkelte konti blev uddybet. 

 

 Regnskabet for 2014 kan ses her  

 

Medlem 1665 – Rune Pedersen: Er der en årsag til kurser er budgetteret noget højere end 

realiseret? 

 

 Claus Carmel: Kun 2 har deltaget i kursus – ikke på grund af begrænsninger, men ingen har 

spurgt. Der er en del som skal på kursus i 2015, bl.a. i turneringsmoduler. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

 

Forslag fra bestyrelsen ( kan ses her) 

 

Dirigenten gav ordet til Erling Hviid 

 

Erling Hviid fremlagde forslagene fra bestyrelsen vedr. kontingentstigning på 200 kr til øget 

baneleje samt 400 kr til ”Fri træning” og bevæggrundene til dem. 

 Banelejen er utrolig lav i forhold til andre baner – Tommelfingerreglen vedr. udgift til 

banevedligeholdelse er ca. 2,5 mill. 

 Mange ting trænger til vedligehold rundt om på banen, bl.a. anlægget rundt om 

træningsområdet. Det er hensigten man skal se på, når man ser på forslagene. 3 gratis baner, 

fri træning, forbedringer på banen. 

 Det er nu der skal stemmes for forslaget vedr. ”Fri træning”. Det kan ikke udsættes til næste 

år, idet en sådan udsættelse vil betyde, at der er færre der vil købe træning i 2015n hvis der 

er udsigt til at det bliver inkluderet i 2016.  

  Bestyrelsen anbefaler at man stemmer for Forslag 1, da det samtidig er et meget vigtig 

http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/GF/2015/Regnskab%202014.pdf
http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/GF/2015/Forslag%20fra%20bestyrelsen%202015.pdf


markedsførings punkt for at tiltrække nye medlemmer, som nu ikke længere skal betale 

ekstra for træningen for at komme igang,  

 

Pro Karsten Kirsch: Karsten Kirsch glædede sig over det fantastiske fremmøde. Fra sin tid i 

Korsør havde  han erfaring med, at de allerfleste medlemmer havde stor glæde af muligheden for fri 

træning, og mange udnyttede det. Karsten vil meget gerne have flere/alle kom til træning. Karsten 

præsenterede Lena, som han har lavet aftale med ca 34 timer ugentlig. 

 Forslaget om træning inkluderet i kontingentet er for at få rigtig mange til træning. Karsten 

har et stort ønske om Midtsjællands Golfklub skal være med som én af de første klubber i 

Danmark, som har fri træning. 

 Har regnet på det, og det vil koste medlemmerne 33 kr. pr. mdr. at få træning – og så kan 

medlemmerne måske gøre brug af det også om vinteren! 

 

Medlem 67 – Christian Wallin: 

Det lyder meget godt, men – hvis 500 medlemmer skal trænes hver uge, skal træneren undervise 28 

timer dagligt – hvis 250 medlemmer ønsker træning, er det 14 timer dagligt, og det kan jo ikke lade 

sig gøre. Christian gør også opmærksom på, at medlemmer har meldt sig ind efterår og forår under 

forkerte forudsætninger, og kan føle sig 'snydt' af et lavere kontingent. 

Christian har sendt et modforslag til bestyrelsen.( som kan ses i præsentationen slide 29) 

 

Medlem 1175 – Per Pedersen: Per er bekymret for, om træneren, eller en evt. ny træner, kan 

komme og bede om kr. 800 om et år. Man skal være opmærksom på, at sådan en ændringer kun kan 

ske på generalforsamlinger. Per spørger, om man ikke kunne lave det som et prøveår med træning 

inkluderet i kontingentet? 

 

 Karsten Kirsch:  Hvis alle tager træning 10 lektioner pr. år – så kan det fint lade sig gøre. 

Det vil så kræve lidt planlægning fra medlemmerne i fremtiden at bestille lektioner.  

 God ide med et prøveår. 

 Er sikker på at han og Lena kan magte det. 

 

Medlem 67 – Christian Wallin: Det er forkert at tilbyde 2 lektioner – når det kan ikke lade sig 

gøre. 

 

Medlem 197 – Steen B. Andersen: På generalforsamlingen 2014 blev kontingentet 2015 fastsat, 

dette i samarbejde med baneejer. Det er en skjult kontingentforhøjelse, da en stor del af 

motionisterne formentlig ikke ønsker træning. Dem der ønsker træning, skal selv betale. 

I de officielle visioner fra november 2014 står der, at kontingentstigninger skal ske via 

medlemstilgang. Steen mente heller ikke budget kan vedtages. 

 Erling Hviid: Bestyrelsen kan altid fremsætte forslag til generalforsamlingen. Nu kan der 

tages beslutning og derfor er det også godt, at der er så stort et fremmøde. Dette skal ses som 

en mulighed for at udvikle klubben. 

 

Medlem 197 – Steen B. Andersen  Allerede i november blev der talt om det. Steen undrer sig over, 

at visionerne blev udsendt, samtidig med bestyrelsen havde gang i disse planer. 

 Erling Hviid: Det er muligt der blevet snakket i krogene om dette, men det blev 

førstegangsbehandlet på bestyrelsesmødet i januar 2015.  

 

Medlem 392 – Ole Raunsbæk:  Det er et kanon forslag. Bruger ikke selv træneren, men vil nok 



gøre det i fremtiden, hvis det bliver en mulighed. 

 

Medlem 1461 – Hans Hansen: Er der nogen i klubben som får gratis træning? 

 Erling Hviid: Elite og Juniorer for træning betalt af klubben. Det er en del af aflønningen af 

Pro’en 

 

Medlem 1665 – Rune Pedersen: Alle har ret til, men ikke mulighed for, f.eks. at spille hele dagen. 

Skal ikke have mange lektioner for at kontingentet er tjent ind. Ser det som en mulighed. 

 

Medlem 1244 – Jan Schou-Larsen: Tak til bestyrelse for fremsynethed og initiativ. 

 

Medlem 1672 – Annette Persson: Det nye forslag bliver kontingent på 4800. For det får man frit 

spil på 3 andre baner og træning. Det er billigt. 

 

Medlem 554 – Hans-Henrik Bulow: Kan se ideen i fri træning. Har ikke problem med ekstra 

kontingent, men kan ikke følge alle beregninger fremlagt. Det vil være folk i nærområdet, som kan 

bruge forslaget. Der skal laves en regel om antal gange der kan trænes, så også medlemmer der 

kommer længere væk fra, har mulighed for at få træningstider, som passer.  

 Erling Hviid: Folk har forskellige tidsmæssige begrænsninger. Det kunne måske udvikles 

en kultur, hvor folk tager hensyn til hinanden, og ikke tager træning efter kl. 16, hvis man 

har hele formiddagen ledig, og dermed give plads til de der kun kan modtage træning efter 

arbejdstid. 

 

Medlem 1078 – Martin Gläser: Kanon godt forslag. God måde at få nye medlemmer. Men hvad 

kan man miste? Har man tænkt over konsekvensen? Vil der komme udmeldelser? 

 

 Erling Hviid: Jeg har lavet en oversigt over nærklubber, selv om det ikke har været 

hensigten at benytte deres kontingentniveau som et argument. Vi ligger klart i bunden mht 

kontingent, selv efter en vedtagelse af Forslag 1. Vil man melde sig ud næste år pga 

kontingentet, kan man stadig ikke finde noget billigere alternativ i nærområdet. Der er 

naturligvis en risiko for at nogle få vil melde sig ud næste år p.gr.a dette, men vi forventer 

omvendt at det er så attraktivt et tilbud, at der er langt flere der vil melde sig ind p.gr.a dette 

 

Medlem 1195 - Berit Puck Hansen Vil man betale penge tilbage? 

 Erling Hviid: Nej - medlemskabet er iflg vedtægterne bindende for eet år ad gangen. 

 

Medlem 494 – John Hestbæk Hverdagsmedlemskab i Skoldenæsholm koster 4.000. 

 Erling Hviid: Korrekt,  det er naturligvis billigere, men vi ser på sammenlignelige 

medlemsformer. 

 

Medlem 1559 – Ellen Jensen: Jeg er ny og vil sige, at blot een ugentlig træningslektion ville være  

ok. 

 

Medlem 46 – Jørn Schnack Sørensen: Forslag 1 – er det et prøveår? 

 Erling Hviid: Skulle det vise sig at det hele brænder sammen i løbet af sommeren, vil der 

blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling senest i november 2015.  

 

 



 

Medlem 1339 – Jim S. Hansen: Mht. til ændringsforslag fra Christian Wallin. Vil Karsten Kirsch 

kommentere på det. (se svar nedenfor) 

 

Medlem 131 – Lars Andersson: Vi kommer langvejs fra, og har meget svært at få tider hos 

Karsten Kirsch til træning. 

 

 Erling Hviid: Ansættelsen af Lena var en beslutning truffet allerede i efteråret. Lena blev 

tilknytter pga. manglede trænerkapacitet og for at øge flexibiliteten. Ansættelsen er 

uafhængig af denne situation, men det er en stor gevinst for en evt. kommende beslutning 

om fri træning. 

 

Medlem 67 – Christian Wallin: Men der skal stemmes om mit forslag. 

 Karsten Kirsch: Christian Wallins forslag kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke sætte en pris, 

da jeg ikke ved, hvor mange der vil træne. 

 

Medlem 821 – Kenneth Frost: Jeg sidder lige og kigger på forslag 4. så skal man selv betale for 

frie bolde? 

 Erling Hviid: Ja det er korrekt 

 

Medlem 197 – Steen B. Andersen: Når nu så mange vil tage træning er der jo ikke problemer, så 

behøver kontingent ikke stige. 

 

Medlem 1665 – Rune Pedersen: Man stemme om økonomien – men hvad med budgettet? Det er 

ikke indregnet et evt. forhøjet kontingent. 

 

 Claus Carmel: Det er kun banelejen og udgiften til træner der ændrer sig i forhold til det 

udsendte budget. Derfor er klubbens budgetterede resultat uændret 57.761 uanset om forslag 

1 eller forslag 2 vedtages. ( hovedtallene for de forskellige mulige udfald af den 

efterfølgende afstemning blev vist i presentationens slide 33) 

 

Medlem 392 – Ole Raunsbæk: Jeg synes Christian Wallin skulle trække sit forslag og vi stemmer 

om forslag 1. 

 

Medlem 685 – Jørgen Christensen: Hvis vi stemmer nej til det hele, så slutter vi med at have frie 

bolde? 

 

 Erling Hviid: Ja så har vi ikke længere frie bolde. Til orientering kan nævnes, at 2 gange 

dagligt om sommeren samles bolde ind. Dvs. ca 18.000 bolde – der skal mandskab til og det 

har naturligvis en omkostning. 

 

Medlem 1175 – Per Pedersen: Hvor lang tid varer de 400 kr. til træneren? Hvornår kommer 

stigning? 

 Erling Hviid: Der er ingen der kan garantere at der ikke sker stigner fremover, men det er 

under alle omstændigheder en generalforsamlingsbeslutning. 

 

Medlem 821 – Kenneth Frost: Kan man sige nej til samtlige forslag? 

 Erling Hviid: Det kan man naturligvis, men så bliver det et kabinetsspørgsmål.  



 Baneejer Hans Larsen: Der kommer nyt system ved driving rangen. Bolde kan i fremtiden 

trækkes via en sms kode.Alle med chip er måske somme tider for gæstfrie, og giver gæster 

på banen en spand bolde – der sælges i hvert fald ikke mange poletter. 300 kr. for frie bolde 

pr. år er alternativet til nu. 

 

 

Medlem 821 – Kenneth Frost: Kan man sige nej til det hele? Efter nærlæsning er det en stigning 

på 300 eller 400 kr. 

 Erling Hviid:  Det kan man naturligvis, men så bliver det et kabinetsspørgsmål. Frie bolde 

har hidtil været indbygget som en goodwill. 

 

Medlem 1078 – Martin Gläser: Da man betalte for 2015 var der frie bolde. Iflg. Hjemmesiden er 

medlemskab inkl frie bolde. 

 Erling Hviid:  Men det er ikke noget der står i vedtægterne at man har fri bolde, så selv om 

det står på hjemmesiden kan det naturligvis laves om. 

 Claus Carmel: Klubben har intet med frie bolde at gøre. Chip købes hos baneejer og bolde 

stilles til rådighed af baneejeren. 

 

Medlem 1339 - Jim S Hansen: Har andre klubber frie bolde? 

 Erling Hviid: Nej – Ree betaler f.eks 1000 kr pr.år ud over kontingentet.  

 

Medlem 967 – Peter Eismark:  Jeg har aldrig trænet – Betaler skat der bl.a. går til skoler, 

børnehaver etc.selv om jeg ikke bruger nogen af disse institutioner – så for mig er det helt ok også 

at betale for træning her. 

 

Medlem 514 – Henrik Bo Jensen: Fantastisk klub, fantastisk bane, fantastisk kontingent, jeg ved 

ikke om jeg får brugt træneren. Men dejligt klubben vil give trænerstab noget at lave. Jeg vil gerne 

betale de 400 kr. 

 

Medlem 131 – Lars Andersson: Der står på hjemmesiden at der er frie bolde 2015! 

 

Medlem 952 – Finn Andersen: Er ændringsforslaget fra Christian Wallin trukket? 

 Medlem 67 – Christian Wallin:  Ja! 

 

Herefter  blev afstemningen igangsat – og der blev holdt en pause i generalforsamlingen. 

 

 

Dirigent Gert Jørgensen: 

 

 Der er afgivet 210 stemmer: 

 161 stemmer ja –  

 46 nej – 2 blanke – 1 ugyldig 

 

Forslag 1 om forhøjet kontingent 2015 med kr. 600 blev vedtaget. 

 

 

 

  



Budget 2015 

 

Claus Carmel gennemgik budgettet og forklarede, at kun kontingentforøgelsen ændres i forhold 

til det udsendte. 

 

Nyt budget blev vist på overhead slide 33 

 

Af nye poster nævnes greenfee indtægter. Disse skal nu gå til klubben kasse, og derefter afregnes 

baneejer for leje jvnf den nye lejeaftale der er med virkning fra 1/1 2015. 

 

 

Medlem nr. 1078 – Martin Gläser:  Hvor kommer greenfee beløbet fra? Kan det beløb ændres ved 

fritspils aftaler? 

 Claus Carmel: Tallene kommer fra Hans Larsen. 

 Erling Hviid: tallene er baseret på de faktiske greenfee indtægter i 2014. Iøvrigt er den nye 

lejeaftale der er indgået med baneejer udformet på en sådan måde, at klubbens økonomi ikke 

bliver udsat for risici ifb. med f.eks svingende greenfee indtægter. Det har været en 

væsentlig del af opgaven ved at udforme den nye afregningsmodel at klubbens økonomiske 

risiko ikke ændres i forhold til  den hidtidige baneaftale.  

 Baneejer Hans Larsen: Fritspilsordningen er lavet sammen med Frands Wolff. Det er lavet 

med klubber, hvor medlemmer normalt ikke kommer her så ofte, og alligevel er i interessant 

afstand.  Hvis vi lavede frit med f.eks. Roskilde ville banen blive overbelastet. Bagtanken er 

selvfølgelig at der bruges penge i cafeen. 

 

Medlem 67 – Christian Wallin: Hvis beløbet på green fee ændrer sig? 

 Erling Hviid: Jeg har været stærkt involveret i udformningen af den nye aftale. Der har 

været stor fokus på at sikre klubbens økonomi i forhold til eventuelle udsving i greenfee 

indtægterne. 

 

Medlem 1175 -Per Pedersen: Hvordan med træning af eliten – trænerens løn er jo betalt? 

 Erling Hviid: de 400 kr forøgelse er en udvidelse af hele rammen for omkostninger til 

træning i klubben. 

 

Medlem 1285 – Berit Carmel: Studsede over forskellen i udgift til herre og dame elite? Når der er 

så stor forskel på budgetteret beløb. Det måltid mad der er godkendt i budgettet, er det så fordi 

herrerne spiser på gourmet? 

 Claus Carmel:  Det beskedne beløb stammer fra et mindre beløb allokeret i 2014 da 

initiativet med Dameeliten startede. Det burde have været justeret op i det fremlagte budget. 

Dame eliten skal nok få, så man kan få den nye afdeling op at køre. 

 

Medlem 92 - Jakob Larsen: Er formand for herre eliten. Forklarede hvad pengene bl.a. gik til 

sidste år. Holdleder fik boggie at køre i under turneringerne, der var også til lidt mad inden 

kampene, og der skulle bruges penge til broafgift, da der var match på Fyn. Jakob Larsen afviste på 

det bestemteste at der var tale om overforbrug  

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

 



Budget 2016: 

 

Ud over vedtagelsen af de ekstra kontingenter i 2015 – så foreslås at kontingentet for 2016 hæves 

med yderligere 100 kr. for alle aktive medlemsformer. Begrundelsen er, at vi er nødt til at få styrket 

klubbens egenkapital. De nuværende beskedne overskud opnås kun, fordi klubbens 

administrationsomkostninger kan holdes på et uhørt lavt niveau fordi  arbejdet for en stor dels 

vedkommende inden for bestyrelsen. 

 

Medlem 392 – Ole Raunsbæk: Med en omsætning på ca. 3.000.000 og overskud på 56.000, så er 

det bemærkelsesværdig med kun kr. 100 stigning. 

 

Medlem 1511 – Hans Olsen: Er fri træning væk i 2016? 

 Claus Carmel: Fri træning er selvfølgelig med i 2016 som vedtaget for 2015. 

 

Budget 2016 blev godkendt. 

 

Bestyrelsens forslag vedr. opkrævningsgebyr 

Bestyrelsen ønsker i fremtiden at opkræve adm. gebyr kr. 50 kr pr giroopkrævning for medlemmer 

der ikke er tilmeldt betalingsservice. 

 

Opkrævningsgebyr pr. opkævning blev vedtaget 

 

Forslag fra medlemmer: 

 

Medlem 1513 – Tommy Christensen ( jvnf fremsendte forslag) 

Kan ikke se en administration blive sværere ved at betale kontingent ad én gang. Tommy foreslår 

man må betale hele beløbet af én gang, uden gebyr. F.eks i marts eller april måned. 

 

 Claus Carmel: Bestyrelsen fastsætter betalingsbetingelser. Det fremgår af vedtægterne. 

Såfremt man vil betale hele beløbet kan det gøres i januar. 

 

 Erling Hviid: Der er en vis proces omkring opkrævning. Erling forklarede problematikken i 

at have forskellige opkrævnings metoder. 

 

Medlem 1665 – Rune Pedersen:  Dirigenten Gert blev spurgt, om han var sikker på, at have hørt 

alle sagde ja til vedtagelse af budget. Det gik lidt hurtigt ..  

 

Dirigent Gert Jørgensen:  Ja, det var han sikker på. 

 

Medlem 1078 – Martin Gläser: Martin er ikke enig i et gebyr på kr. 50,00 - synes det er forkert, at 

der automatisk er gebyr uden grund. 

 

 Claus Carmel: Der blev sendt til alle, at der skulle tilmeldes BS. Nu er der mange tilmeldt. 

 Erling Hviid: Det er pga. administrationen der ønskes BS – det er et enormt arbejde at 

inddrive penge fra restanter, og det er faktisk lykkedes at reducere antallet af disse efter BS 

kampagnen vi gennemførte i november 2014. 

 

Medlem 1078 – Martin Gläser: Vil stadig gerne have opkrævning uden BS, og uden gebyr! 



 

Følgende blev vedtaget:  betaling ad én gang er mulig uden gebyr, under forudsætning af, at det 

fulde årskontingent indbetales med det første girokort der er forfalden i januar hvert år. 

 

 

Valg til bestyrelsen: 

Som meddelt i indkaldelsen til generalforsamlingen fratræder Jakob Prazs som formand, da han 

ikke har den fornødne tid til dette store arbejde. 

 

 Erling opstiller som formand for 2 år – og blev valgt uden modkandidater. 

 

Der skal desuden vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen. 

 

Følgende opstiller til bestyrelsen: 

 

Medlem 1399 - Ole Klitte: 

Fortalte lidt om sig selv – har spillet golf i klubben i 3½ år 

Midtgolf har været en fantastisk klub at komme til – Ole har været med i og formand for 

rekrutterings udvalget. 

 

Medlem 1672 - Annette Persson: 

Annette har altid deltaget i bestyrelsesarbejde i forskellige foreninger. Har spillet her i 1 år og har 

valgt Midtgolf pga. den gode stemning og anlægget i al almindelighed. 

 

Medlem 50 – Henning Boye: 

Har været medlem og spillet i klubben siden start i 2003/2004 

 

Medlem 877 - Tommy Petterson: 

Tommy har været med i klubbens bestyrelse i et år og har deltaget meget med nybegynderne. 

 

Valg af revisorer 

 Gert Jørgensen og Kurt Nicolajsen genvælges 

 Revisor suppleant er igen Ole Raunsbæk 

 

 

Eventuelt:  

 

Medlem 1665 – Rune Pedersen: Kom med en henstilling til bestyrelse og forsamling. Kom og vær 

med i den løbende hulspils turnering. Hvis der tilmelder sig 12 damer så har de egen række. Der 

spilles 7/8 hcp – Tilmeld jer! 

 

Medlem 1513 – Tommy Christensen: Kom og deltag i den løbende parturnering. Der er nu 35 

hold tilmeldt, men der er plads til flere.   31/3 deadline for tilmelding. 

 

  



Medlem 798 – Lene Hansen: Lene har en forespørgsel – Garmin virker ikke på vores bane.  

 

 Baneejer Hans Larsen:  har kontaktet Garmin adskillige gange. Så mangler de luftfoto, så 

mangler de beskrivelser, de har mange undskyldninger for ikke at være opdateret. Men 

Garmin har bekræftet, at de har al nødvendig information fra klubben. 

 

Medlem 1285 - Berit Carmel: SkyCaddy kan og vil, den bruger Berit selv. 

 

Medlem 745 – Claus Carmel: Der mangler kaptajner for nybegyndere. Der udsendes brev til alle 

medlemmer –Opfording:  tilmeld jer som kaptajn. 

 

Baneejer Hans Larsen: Hvad skal ske på banen: 

 Jesper Rej og Hans Larsen har planer! Hul 15: der laves vand overalt. Hvide pæle fjernes fra 

hul 15, men ikke fra hul 14 siden. 

 Der laves lidt om ved hul 1-10-11, så ”drei-eck” bliver lidt nemmere at komme til tee steder. 

 Parkeringspladsen ”oppe” er næsten klar. 

 Driving range, vi får nyt net langs stien til 6-huls banen. 

 Der kommer nye måtter på driving range ca. 22 stks indkøbes. 

 

Medlem 58 – Morten Pedersen: Det er godt med ideer og visioner. Var det ikke en god idé at 

gennemgå hullerne ét for ét i samarbejde med baneudvalg. Og så skrive på  hjemmesiden, hvad 

planen er med de forskellige huller. 

 Baneejer:  Synes det er en god ide med at have planer. Løftede sløret for lidt flere ændringer 

ved forskellige huller. 

 

Medlem 288 – Ulrich Iversen:  Det er været op flere gange mht. forbedringer på øveområdet  – 

bunker til lange slag, kommer den? 

 

Medlem 1078 – Martin Gläser:  Hvor er alle skraldespande henne? 

 Baneejer: Det hele er et spørgsmål om økonomi. Der er ikke planlagt indkøb af nye 

skraldespande i år. 

 

Medlem 798 – Lene Hansen:  Lene ønsker sig også skraldespande og bænke ved dame tees. 

 

756 -Erling Hviid:  Der mangler også ordentlige afstandsmarkeringer. Derfor er der startet et 

frivilligt projekt, hvor Axel er ved at producere nogle markeringspæle med en 

græsbeskyttelsesplade i bunden således at de ikke gror til med græs. Disse plader er iøvrigt 

sponseret af VPD som er sponsor i herreklubben. 

 

Medlem 1665 – Rune Pedersen: Hvad med range, det er et problem når der øves lange slag, flere 

kan slå helt op på 6-huls banen. 

 

 Baneejer: Der er bestilt jord til modtagelse i løbet af kort tid. Denne skal lægges ud på den 

anden side af rangen. 

 

 

 

  



Så var resultatet af valget til bestyrelsen klar: 

 

 

1  Ole Klitte – 457 point – medlem af bestyrelsen for 3 år 

2  Tommy Petterson – 333 point – medlem af bestyrelsen for 2 år 

3  Annette Persson – 260 point – 1. suppleant 

4  Henning Boye – 166 point – 2. suppleant 

56   blanke stemmesedler 

62   ugyldige stemmesedler 

 

 

Medlem 685 - Jørgen Christensen formand for herreklub: 

Jørgen fortalte lidt om herreklubben. Bredt udsnit af klubbens medlemmer, og alle skal føle sig 

velkomne. Der er i år fundet sponsor til nye afstandsmarkeringer. Allerede i foråret har man ved 

åbningsmatchen arrangeret køb-en-junior. For hver junior, som stiller op som caddy får 

juniorafdelingen et beløb. Således støtter herreklubben klubben på forskellige måder. 

Jørgen takkede baneejer Hans Larsen for godt samarbejde, og ligeledes også bestyrelsen. 

 

 

Gert Jørgensen takkede for god ro og orden 

 

Erling takkede for formandsvalget. 

 

Herefter blev generalforsamling 2015 erklæret for afsluttet. 

 

Referent : 237 - Lis B. Andersen  


