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Bestyrelsen foreslår – Gert Jørgensen
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Resultater på det sportslige

Hvad sker der i 2019



• Uventet trænerskift
– Karsten valgte at opsige sit job i utide og flytte til Jylland

– Lena valgte at søge jobbet, og Jonas fortsætter.
• Turbulent periode, men det endte godt 

• Lena i dobbelt rolle
– Dels som HeadPro, men nu også aflønnet som 

medlemsadministrator med fast kontortid 5 dage om ugen
• 9 -11 på hverdage,  onsdage dog 14-16 

• Uro i eliten – aflysning af efterårets Herre kampe
– Det bevirkede at 8-10 medlemmer flyttede til Holbæk

– Der er dog dannet nye Herre elite hold, og det ser ud til at der 
nu er ro på bolden og positiv tilgang til opgaverne



• Terrassesnak

– Findes altid, men i 2018 har der været mere end 
sædvanlig ”brok”.

• Problemet er ofte at det fulde billede ikke er kendt, 
hvorfor det hele kan gå i selvsving. 

• Det er rigtig ærgerligt da det går ud over den gode 
stemning i klubben. 
– Vi har direkte kunnet se det på GIC ”Klubliv” 

– Vi kan kun opfordre til at man tænker over dette 
og agerer derefter.   



Klubliv 2017 - 2018



• Faldende deltagelse i udvalgsarbejde

– Mange udvalg råber på hjælp til at få flere til at gå 
ind i arbejdet. f.eks Junior/ Sports/ Turnerings og 
Begynderudvalget har haft det hårdt.

– Begynderudvalget har manglet en formand i det 
meste af 2018, og trods mange forespørgsler har 
ingen ønsket at tage opgaven på sig

• Nu har Ole Klitte så påtaget sig rollen og det ser ud til at 
Ole er ved at få dannet et godt hold omkring sig, så vi 
fortsat kan give begynderne en god start. 



• Deltagelse i udvalgsarbejde bidrager til at øge 
sammenhængskraften i klubben. At nogle få 
hele tiden skal tage ansvar og løfte opgaverne 
slider dem op og det er ikke rimeligt.

• Vi vil derfor gerne opfordre til at man 
(gen)overvejer at deltage i udvalgsarbejde 
eller anden frivillig aktivitet – Det er rigtig 
hyggeligt, og det er vigtigt for klubben. 



• Kontingentstigningen vedtaget sidste år
– Har givet bidraget til megen utilfredshed, men 
– Der er allerede skabt resultater af disse:

• Nye tee - steder etableret på mange huller
– Tak til de frivillige der kom og deltog – Det var en super dag 

• Nye belægning på stierne
– Det har vi nydt godt af i vinter

• Nyt sand i bunkerne samt renovering af disse
– Pågår lige nu – Tak til de frivillige som har meldt sig og giver end hånd med. 

• Omlægning af Green på hul 2 på 6 huls banen er i gang samt 
etablering af ny overgang over søen. 

– Planen er fortsat at påbegynde ombygning af Green 3 og 9 til 
efteråret

Det er projekter som er gennemført hurtigere end forventet til 
glæde for medlemmerne.



• Ny indspils green åbnet i 2018

• Den gamle indspils green er nu klippet 
sammen med den gamle putting green 



BaneFlow

• Vi fortsætter med at 1 og 2 bolde ingen 
rettigheder har i weekender og på helligdage. 

– Husk at læs vejledningen på hjemmesiden.

• Vi fortsætter ordningen med tilladt start på 
hul 10 efter 14:30.

– Det er vores indtryk at det løser problemet med 
manglende eftermiddagstider. 



Nye Golfregler

• Tak til Kim Rytoft for at gennemføre regelkurser.

– Ca. 400 medlemmer har været tilmeldt kurserne i Januar 
og februar. ( i alt 10 aftener)

– Evalueringerne har været flotte 

– Meget flot opbygget kursus

– 64 har købt regelbøger

– Også stor tak til Claus for at have hjulpet til på alle 
kurserne

– Kim har i øvrigt overtaget Regel og Hcp udvalget.

– Lokale regler, ordensregler er opdateret.



2018 - Medlemsstatus

• Medlemsfremgang

– Midtgolf i 2018 haft stor brutto tilvækst på 138 
fuldtidsmedlemmer i lighed med de tidligere år

– Desværre havde vi et tilsvarende antal udmeldelser i 
slutningen af 2018 således at vi startede 2019 med ca. 
samme antal fuldtidsmedlemmer (726) som i 2018. 

– En udmeldelsesrate på 80-100 stk er ca. det forventelige
• Grundet kontingentstigningen i 2019 ved vi at en del har besluttet 

at melde sig ud. Derfor er resultat ikke så ringe endda.

– Vi har i bestyrelsen besluttet at vi ikke vil afholde 
medlemsfesten grundet stagneringen i nettoudviklingen, 
men vil naturligvis genoverveje det i de kommende år hvis 
der er interesse for det.  



Medlemsudvikling pr. 3/3

Pr. 31/12-2018 havde vi 868 fuldtidsmedlemmer hvilket svarer til 
en tilvækst i 2018 på 138 Fuldtidsmedlemmer. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Seniorer 547 552 578 561 619 699 730 726

Juniorer 29 20 38 53 48 51 48 40

Ynglinge 14 14 14 12 7 10 11 7

Fleks 76 85 75 83 64 46 37 27

Greenfee 102 165 219 246 289

Midtgolf 2. klub 11 22 13 14 15 10

I alt 666 671 716 833 916 1039 1087 1099



Medlemsudvikling pr. 3/3 
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Golf Danmark

DGU’s nye mantra: 
• Højt fokus på rekruttering
• Passiv-> Aktiv markedsføring
• 1% (ca. 50.000 kr pr klub) er 

ikke nok 
• Fornyelse og udvikling
• Opsæt klare succes kriterier



Fritspildordningen 2018

Fritspilsaftalerne fortsætter i 2019 , dog har Ree 
trukket sig. I stedet har vi indgået fritspilsaftale med 
Møns Golfklub. 

I Korsør kan grupper på 20+ ikke booke sig ind i 
weekender. 

2018
Harekær Midtsjælland Ree Værebro Korsør Rønnede

Harekær 397 0 397Bestilte tider hos Harekær

Midtsjælland 261 31 0 330 152 774Spillede runder hos Midtsjælland

Ree 218 0 218Bestilte tider hos Ree

Værebro 0 0Bestilte tider hos Værebro

Korsør 0 208 0 0 208Bestilte tider hos Korsør

Rønnede 132

261 955 31 0 330 152

Antal spillere på farten



Fri træning 2018

341 medlemmer har benyttet sig af individuelle lektioner i 2018
Det er 5,7 lektioner pr deltager – i 2017 var tallet 4,3 lektioner pr. deltager

I 2018 har der desuden været afholdt mange gruppe træninger for alle de nye 
medlemmer ( bl.a 2 timer hver mandag samt nogle weekend arrangementer).

I 2019 har Lena og Jonas planlagt en række kurser så vi kan få endnu flere 
engageret i træningsaktiviteter. 
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2018 – Fri træning
• Maj er den travleste måned, Sept. & Oktober er der lav aktivitet.
• Tirsdage og torsdage er travleste dag på ugen. 
• Fredag, lørdag & søndag er meget lidt benyttet til individuel træning
• Jonas har stået for 51 % af de individuelle lektioner samt 

hovedparten af fællestræningen for begynderne, samt 
juniortræningen. 



Golfspilleren i Centrum
Sæson 2018(Medlemmer) MidtGolf Omegnen Sjælland Danmark

Ambassadør Score 48 (-26) 55 (-3) 55 (-3) 54 ( 0)

Banen 75 (-6) 76 (-2) 78 (-2) 78 ( 0)

Klubliv 84 (-4) 80 (-2) 87 (+4) 82 ( 0)

Træning 88 (-1) 89 (+2) 88 (-1) 89 ( 0)

Priser & Produkter 86 (-7) 82 ( 0) 84 (-1) 83 ( 0)

Restaurant 76 (-7) 78 ( 0) 77 ( 0) 78 (-1)

Omegnsklubberne er:
Holbæk Golfklub
Korsør Golf Klub
Ledreborg Palace Golf Club
Odsherred Golfklub
Roskilde Golf Klub
Trelleborg Golfklub, Slagelse

Midtgolf ligger samlet set som # 90 ud af 
101 klubber der er med i undersøgelsen
Sidste år lå vi som #38



Nye i klubben

Sæson 2018 MidtGolf Omegnen Sjælland Danmark

Ambassdørscore 64 (+3) 75 71 66

Introduktion 88 (+3) 89 89 88

Integration 71 (+1) 72 73 72

Værdi af medlemskab 87 (+1) 85 85 82

Omegnsklubberne er:
Holbæk Golfklub
Korsør Golf Klub
Ledreborg Palace Golf Club
Odsherred Golfklub
Roskilde Golf Klub
Trelleborg Golfklub, Slagelse

I 2017 lå vi som nr 111 ud af 150 klubber
I 2018 lå vi som nr 85 ud af 148 klubber
Trods alt en glædelig fremgang



De frivilliges Aktiviteter

• I 2018 fik vi anlagt 6 Teesteder med Rullegræs

– Inkl. Hul 17 og 18 er der er helt nye

– samt 3 helt nye tee-steder på hul 3, 13 og 16 som er 
tilsået.

• Stor tak til de mange frivillige som kom og gjorde det
muligt at klare opgaven på kun én dag. 

• Det kommer alle medlemmerne til gode i 2019  

Frivilligklubben 2018
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Udvalgsarbejdet

• Juniorudvalget i 2018 

– Aktive forældre gør en stor indsats – men kan godt bruge 
flere hjælpere.

– Stor aktivitet både på tirsdage og onsdage.

– Lalandia tur – gentages i den kommende weekend

– Simulatorgolf aktivitet

– Minigolf i Herlev.

– Junior arbejdet har stort fokus fra DGU’s side, idet antallet 
af juniorer falder drastisk ( 7,5% -> 4,7% siden 2009!)
• DGU’s Mantra 2019: Opstartshold med leg og sjov 

– I MidtGolf er vi også her på forkant, og har faktisk flere 
juniorer end  de fleste andre klubber … 



Sportsudvalget

• Ansvarsområdet er alle sportslige aktiviteter vedr. Elite og 
regionsgolf.
– I 2018 blev herreholdene trukket fra Danmarksturneringens 

efterårskampe grundet mangel på spillere der havde opfyldt 
kvalifikationskravene for at kunne deltage. 

– Dette skabte en del uro og 8-10 spillere forlod klubben

– Der er ca. 40 tilmeldte elitetruppen  2019 og der er følgende hold

• 1 Dame hold i 2. division

• 1 herre hold i 4 division

• 1 herre hold i 5 division

• 1 Senior hold i Kval.rækken



Regionsgolf 2019

• Preben G Andersen der har taget rollen som 
koordinator. 

– Claus Carmel hjælper til med golfbox etc.

• I år er der en bruttotrup på 59 spillere

– Nyt i år er, at hvert hold har en fast holdkaptajn. 



Udvalgsarbejdet
• Rekrutteringsudvalget.

– Har fortsat den store fokus på markedsføring for at 
tiltrække nye medlemmer.  - 138 fuldtidsmedlemmer blev 
det til i 2018.

– Desværre var der også ca det samme antal udmeldinger. Så 
vi skal i gang igen med Golfens dag i april og åbent hus i 
august.

– Målet er fortsat at ramme ca 900 fuldtidsmedlemmer i slutningen af 
året så vi kan starte ud med ca 800 det følgende år. 

– Læren fra DGU’s landsmøde er, at vi i MidtGolf gør det 
langt bedre end de fleste klubber, idet vi har sat klare mål, 
god markedsføring, et stærkt All Inclusive koncept, 
samtidig med at vi har et yderst attraktivt kontingent.  



Golfens dag d. 26.april

• Banner på valdemarsejrsvej 

• Kampagne tilbud 3500 kr. 

• Gavekort på 500 kr til de medlemmer der skaffer et nyt 
fuldtidsmedlem

• Facebook kampagne

• Husk - Det er medlemmer der skaffer medlemmer.



Udvalgsarbejdet

• Begynderudvalget 2018

– Har som tidligere nævnt manglet en formand 

– Stor tak til Berit for at gøre en kæmpe indsats og 
holde sammen på begynderne til onsdags 
turneringerne. 

– Ole Klitte tager nu formandsrollen, og har samlet 
et nyt team

• Ca 25 kaptajner har nu meldt sig og er klar til 2019



Udvalgsarbejdet

Mentor ordningen

• Helle Aalund har påtaget sig opgaven at styre mentor 
ordningen.
– En del af vores hidtidige mentorer har valgt ikke at fortsætte.

• Tak for indsatsen til jer som har gjort et stort arbejde. 

– Der er derfor brug for nye frivillige som vil gå ind i denne vigtige 
opgave, som gør at alle nye føler sig godt modtaget i MidtGolf. 



Udvalgsarbejdet

• Baneudvalget 

– Arbejder tæt sammen med Hans Larsen og Jesper Rej 
omkring de mange tiltag på anlægget. 

– Endvidere udstikkes her rammerne for de projekter som 
de mange frivillige varetager. 

Stor tak til alle de frivillige der har deltaget 

og fortsat deltager når vi kalder
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Lad os mindes

Helge V. Nielsen (medl. nr. 39) døde i juli 2018

Ivar Knudsen (medl. nr. 928) døde d. 5/3 -2019

Æret være Helges og Ivars minde.
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Klubmestre 2018
Række Klubmester

Herrer Slagspil Hans Elgaard

Damer Slagspil Berit Carmel

Hulspil Herrer Christian Wallin

Hulspil Damer Berit Carmel

Juniorer (piger og drenge) Frederik Hastrup



Bestyrelsens beretning for 2018

Generelt

Udvalgsarbejdet

”Æret være deres minde”

Resultater på det sportslige

Hvad sker der i 2019



Hvad sker der i 2019

Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer.
• Golfens dag 28. april 2019
• Åbent hus d. 11.august 2019
• Målet er igen + 75 nye fuldtidsmedlemmer

• Husk – det udløser et gavekort på 500 kr hvis man skaffer et 
nyt fuldtidsmedlem på dagen



Hvad sker der i 2019

Nyt på anlægget

• Nye greens på hul 3 og 9 omlægges til efteråret

• Bunker renovering med nyt sand – er i fuld gang 

• 6 Huls banens Hul 2 er omlægges – er i fuld gang

• Ny toilet bygning ved Hul 9 (er indkøbt)

• 900 m vandslange sikrer drikkevand ved hul 9 samt 
evt. en vandpost ved hul 1 og 10 

Det var stort set hovedpunkterne i planen som blev fremlagt 
på  sidste års generalforsamling



Hvad sker der i 2019

• Nye initiativer

– Fuldtidsmedlemmer får fremover gratis adgang til 
golf simulatorerne i vintersæsonen

– Gratis driving range bolde til gæster til 
Fuldtidsmedlemmer. 

– Klubmedlemmer der tager green-fee gæster med 
får en 1 Vand, 1 chokoladebar lige som gæsterne 
får.

– Fast lav green fee pris 250 kr. alle dage.



WHS

• I 2020 indføres det nye handicapsystem

– Det kræver mange indberettede scorekort i 2019, 
for at opbygge datagrundlaget for 2020 

– Derfor kan man i 2019 indberette ubegrænset
antal EDS runder.









”MidtVest Open 2019”

• 3 dages Golfevent sammen med 

– Holbæk og Skjoldenæsholm 

– 5. 6 og 7. juli (gunstart kl 15 om fredagen her)

– Der spilles i 3 lige store rækker 

– 3 dages golf for 650 kr inkl. fortæring på 
finaledagen. 
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Udvikling over tid
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Forslag til kontingent    

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2020

og fortsat intet indskud
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Indkomne forslag

• Fra Jesper Saabye 

– ændringsforslag til § 5 i klubbens vedtægter

• Tilføjelse ifb med forslag om ekstraordinære 
kontingentforhøjelser. 

• Fra Morten Pedersen

– Tilføjelse til §9 i klubbens vedtægter

• Fremlæggelse af bestyrelsesreferater til spørgsmål og 
svar



Indkomne forslag

• Fra Hans Henrik Bülow

– ændringsforslag til betalingsterminer og 
kontingent fastsættelsen

• Beslut kontingentet for indeværende år og betal maj og 
august , eller jan / april som nu og tillad udmeldelse 
midt i sæsonen. ?  
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Valg til Bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Nuværende bestyrelse:
• Erling Hviid Formand (er ikke på valg)

• Claus Carmel Kasserer (er på valg og genopstiller)

• Jørn Thorhauge (er på valg og genopstiller)

• Ole Klitte (er ikke på valg)

• Tommy Petterson (er ikke på valg)

• 1.suppleant (skal vælges)

• 2. suppleant (skal vælges)



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen anbefaler:

Genvalg af Claus Carmel (Kasserer)

Valg af Jørn Thorhauge

Valg af Thomas Stoltz til 1. suppleant

Valg af Jørgen Bo Jensen som 2. suppleant
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Valg af revisor og revisorsuppleant

• Bestyrelsen anbefaler 

• Revisor

Valg af 2 revisorer

– Gert Jørgensen (er villig til genvalg)

– Kurt Nikolajsen (er ikke på genvalg)

• Revisorsuppleant

– Ole Raunsbæk (er villig til genvalg)
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Eventuelt

Emner fra salen

Vision 2019-2022



HUSK 

• Husk tilmelding til

– Åbningsturneringen på søndag d. 31/3

– Løbende hulspil samt Parmatchen.

• Husk at besvare Golfspilleren i centrum 
spørgeundersøgelser.



Tak for i aften


