
Referat fra Midtsjællands Golfklub generalforsamling 15. juni 2021 

 

1. Valg af dirigent 

 

Gert Jørgensen valgt til dirigent 

Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig 

 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år 

 

Formanden gennemgik klubbens aktiviteter. 

 

Medlemsnummer og navn Spørgsmål og svar 

 Inge Spørgsmål – godkendt 

 

 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 

Kasséren fremlægger regnskabet. 

 

Medlemsnummer og navn Spørgsmål og svar 

 Godkendt 

 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 

a. Bestyrelsen forslår uændret kontingent i 2022, men varsler stigning i 2023 

 

Medlemsnummer og navn Spørgsmål og svar 

Martin 1078 Der er vel også større indtægt når der er flere medlemmer. 
 
Det er der, men der er også flere udgifter.  
Vi samler op til at klubben muligvis senere bliver nødt til at 
outsource nogle af opgaverne. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

 

 

6. Forslag fra medlemmer 

 

Ingen indkomne forslag. 

 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Bestyrelsen foreslår Birgitte Raaschou. Birgitte præsenterede sig selv. 

 

Valgt til bestyrelsen: Birgitte Raaschou 

Valgt som 1. suppleant: Gregers Hastrup 

Valgt som 2. suppleant: Michael Milahl 

 

 

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 

 

Genvalg 

 

9. Eventuelt 

2907 – Merete Kunne godt tænke sig at høre om caféen kommer tilbage til standarden før 

  Corona…  

• Hans Larsen: Der er netop kommet nyt menukort. Så der burde være 

rigeligt udbud af retter  

 

2455 – Susanne 6-huls banen – nye skilte… Fejl på hul 6 ( forkert længdeangivelse) 

Onsdagsgolf. Kan vi betale på mobilepay. ? 

• Claus svarer at det kan godt arrangeres. 

Fodboldgolf – Hvordan går det med det. Kunne man lave en 9-huls bane i 

stedet for eller også. 

• Hans Larsen svarer at hvis vi skal have 3 huller mere på 6-hulsbanen, 

så skal de 3 huller ligge på drivingrange. Har prøvet at skaffe jord, 

hvilket ikke er muligt pt. så der kommer ikke 3 huller til på nuværende 

tidspunkt. Den eneste mulighed er at inddrage drivingrange, så hvis 

det bliver muligt at flytte den et andet sted hen, så kan det ske.  

• Det går fint med fodboldgolfen. Men ønsker ikke at gøre stor reklame 

for det, da der bl.a. ikke er parkeringspladser nok.  

1377 – Kim Kørsel med Golfbiler til fodboldgolf banene er ikke godt ( nogen kører 

”dørtræk”. ) 

• Hans Larsen – Det stopper  

 

  



1078 - Martin Glæser Hvem beslutter hvordan banen skal se ud? Rough m.m. Er der skruet op for 

  Kapaciteten? 

• Hans Larsen: Det er Jesper Rej der er chefen for banen og dermed 

ansvarlig for dens tilstand 

• Der er ikke ændret på greenkeeper stabens kapacitet. Samme timetal. 

Baneudvalget kan være med til at komme med forslag. 

 

1377 – Kim Når man flytter rough ind på f.eks. hul 6, så er det ikke godt, for det har 

indflydelse på rating af banen. 

 Hvad med banemarkeringer? Røde / gule plastik skildpadder kræver tættere 

afstand end vores tidligere ”pinde”, - De er for svære at se og allerede godt 

overgroet af græs.  

Hans Larsen: Det bliver sendt videre til Jesper Rej 

2048 – Henrik Det er fint der bliver lavet ændringer, men vi mangler information når de 

bliver lavet. Information kunne være mail, infoskærm og hjemmeside. 

 Erling Hviid: Jesper har mulighed for at informere i real time på 

Infoskærmen/hjemmesiden samt i Golfbox.  

 

1964 – Jørn Thorhauge Omkring bane rating. Hul 6 er lavet som et dog leg venstre.  

2048 – Henrik Vi accepterer det, men vil gerne have information. 

1285 – Berit Det er fint der er rough, men under træerne er der straf nok, så det er nok at  

1078 – Martin Kan man gøre roughen tyndere 

• Hans Larsen – Ja – men det kræver man kemisk dræber den 

nuværende og gen-sår med en 10% blanding 

 

221 – Jesper Ulf Ishøj har lavet strafområder. Kan man gøre det? 

 

1657 – Kasper Søen på hul 7 er uheldigt placeret. Man kan ikke være 95% sikker på at bolden 

er i søen.  

• Hans Larsen – Søen bliver ikke flyttet. 

1078 – Martin Kunne man forestille sig at tiderne hos pro bliver forbeholdt folk der arbejder. 

Jeg kan først på en tid om 3 uger. 

• Jonas: Det er blandet hvem der kommer 

• Erling: vi undersøger mulighederne snarest.  



 

1622 – Kim Har også problemer med at få tider til træning.  

2048 - Henrik Kan heller ikke finde tider til træning.  

 Kunne man sætte muligheden for at sætte forudbestilling ned til 1 lektion? 

 Hvis der er stemning for det, kan det gøres. 

  Hvis man var en gruppe, kunne man lave fælles træning. Ikke en god idé. 

 

1285 - Berit  20 min. er for lidt.  1 træning om ugen er for lidt 

 

1464 – Benjamin Ikke fedt hvis det kun sættes ned til 1 booking. 

 

30 - Gert Jørgensen Trappen på hul 6 mangler et trin. Og problemer på hul 12. 

  Det sørger Hans for bliver sat i værk. 

 

603 – Per Hvad mener man med frivilligt arbejde? Når der kun kommer 12 er det ikke 

godt.  

• Erling: Klubben har en liste med over hundrede, men der kommer ikke 

flere. – og vi kan ikke kræve at folk kommer – det er og bliver helt 

frivilligt. 

 Der er ikke bolde i maskinen efter kl. 15. 

• Hans Larsen: der er blevet bestilt nye bolde, som først kan blive 

leveret til august. Men det ville være fedt hvis andre gider samle lidt 

bolde. 

 

2048 – Henrik Samler bolde ind imellem.  

 Frivilligt arbejde skal ind imellem lægges udenfor normal arbejdstid. 

 

Formanden sagde pænt farvel og takkede Ole Klitte for hans indsats i bestyrelsen. 

Referat: Michael Mildahl  

 


