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Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår – Gert Jørgensen
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Valg af dirigent

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2020

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021 samt kontingenter og indskud 2022

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt



Bestyrelsens beretning for 2020

Generelt

Udvalgsarbejdet
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Banekapacitet

• Midtgolf har 50 fuldtidsmedlemmer pr hul

– Ved 900 fuldtids som er vores loft

– Store klubber har op til 100 medlemmer pr hul

– Mindre klubber har 10-15 medlemmer pr. hul



Travlhed på banen



Særlige tiltag

• Daglig Banekontrol 

Stor tak til de frivillige der har og fortsat yder denne 
indsats.

Generelt er vores indtryk at der har været et rimeligt 
baneflow i 2020, trods den unormalt høje belastning 
af anlægget, som også er fortsat ind i 2021

Men…. 



Særlige tiltag

• Der har også været kritiske ryster vedr. bane flow, 
Folk der ikke lukker igennem etc.

• Hele golf danmark taler om dette!
– Vi har indført max. 15 min regel ift til tiden på 

scorekortet. ( ”saml op og gå videre… ”)

– Det er aldrig forbudt at lukke igennem !

– Men vigtigst af alt – Tal nu pænt til hinanden. Vi er alle 
på banen for at få en god oplevelse. 

– Slå jer sammen i 4 bolde hvis muligt – det giver et 
bedre flow og mindre brok.  



Særlige tiltag

• 2 bolde i weekender og helligdage

– Når der går 2 bolde imellem 4 bolde bliver det altid en 
laaang runde og megen ventetid , da det ikke giver 
mening at lukke igennem når der er mange på banen.

– En god løsning er at man frivilligt slår sig sammen

• Alternativet er at vi begynder at samle 2 bolde til 
4 bolde. – men vi er helst fri !

• Vi er en klub der sætter hygge og den gode 
stemning i højsædet. Lad os værne om det.



Medlemsudvikling pr. 9/2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Seniorer 547 552 578 561 619 699 730 728 791 849

Juniorer 29 20 38 53 48 51 48 40 38 40

Ynglinge 14 14 14 12 7 10 11 8 10 14

Fleks 76 85 75 83 64 46 37 28 25 20

Greenfee 102 165 219 246 272 338 373

Midtgolf 2. klub 11 22 13 14 15 9 8 18

I alt 666 671 716 833 916 1039 1087 1085 1245 1317

Pr 7/6 var vi 
• 875 Fuldtidsmedlemmer
• 407 Greenfee medlemmer



Medlemsudvikling pr. 9/2 



Fritspilsordningen 2020

I 2021 er Værebro og Ishøj kommet til . Møn udtræder af ordningen
Korsør og Møn kan dog fortsat spilles med rabat.

Sidste nyt: Brøndby GK har netop henvendt sig, og vi forventer de også 
kommer til snarest. 

Husk at benytte aftalerne efter regelsættet der står på hjemmesiden. 
Ved misbrug risikerer vi ikke fortsat at kunne opretholde disse aftaler.

Midtgolfs medlemmer har sparet ca. 300.000 kr. i green fee i 2020 !

Harekær Midtsjælland Korsør * Rønnede Møn

Harekær 636 636 Bestilte tider hos Harekær

Midtsjælland 313 70 107 30 490 Spillede runder hos Midtsjælland

Korsør* 103 103 Bestilte tider hos Korsør

Rønnede 218 218 Bestilte tider hos Rønnede

Møn 275 275 Bestilte tider hos Møn

313 1232 70 107 30

2020

Antal spillere på farten



2020 - Fri træning

• Forsinket start primo maj grundet Corona

• STOR aktivitet på individuelle lektioner

• 100 kurser var planlagt – men mange aflyst

– Delvist pga. Corona

– Men også fordi Hcp. opdelte kurser ikke har 
fungeret.

– I 2021 bliver kurserne igen ”brede” for alle.



Lektioner over tid

Sofies andel i  April: 35%, i Maj: 41% 



Benchmark

Banen Region sjælland Medlemmer

Fremstår velholdt 84 80 -4

Fairways 75 70 -5

Greens hastighed/jævne 76 79 3

Bunkers 75 66 -9

Toiletforhold på banen 76 61 -15

Informerer godt 82 72 -10

Flow / ventetid 78 67 -11

Golfspilleren i Centrum
Maj 2021



Golfspilleren i Centrum
Maj 2021

Benchmark

Klubliv Region sjælland Medlemmer

Hyggelig Atmosfære 84 80 -4

Socialt miljø 84 78 -6

Sociale arrangementer 77 74 -3

Det her bør vi kunne gøre bedre !!!! 



Golfspilleren i Centrum
Maj 2021

Benchmark

Café Region sjælland Medlemmer

Cafe generelt 78 74 -4

Åbningstider 78 71 -7

Udbud af mad /drikkevarer 77 77 0

Prisniveaut er rimeligt 76 71 -5

Betjening og service 81 79 -2



Golfspilleren i Centrum
Maj 2021

Benchmark

Træning Region sjælland Medlemmer

Træning generelt 85 83 -2

Benchmark

Kontingent Region sjælland Medlemmer

Priser og produkter 83 84 1

Man kan undre sig over, at vi ikke scorer væsentligt højere ? 

Vi har fri træning og Sjællands billigste kontingent med ”All
inclusive”.



Hvad er der sket i 2020   

• Projekterne som blev fremlagt i 2018 er gennemført

– Omfattende bunker renovering
• Er fortsat i 2020/21 – der mangler fortsat nogen men der er nu kommet sand 

hjem så de sidste kan blive opgraderet.  

– Nye Teesteder anlagt og taget i brug

– Ny green på hul 2 på 6 huls banen

– Nye greens på Hul 3 og 9 på 18 huls banen taget i brug i juni

– ”Ny” toiletbygning på hul 9 etableret 

– Drikkevand på banen 

– Omlægning fra rød/gul teesteds markeringer til længde 
angivelse

• 54, 50, 47, 36

– Ny officiel bane rating udført i maj 2020



Hvad er der sket i 2020

• Indkøb af en Trackman 4 til klubben

• Opbygning af et nyt Trackman center med i alt 
4 Trackmans. 

– Klubbens Trackman indgår i centeret i 
vintermånederne

– Én af Hans Larsens 3 Trackmans benyttes i 
sommer månederne på driving rangen.

• Klubben har købt en udendørs license til denne. 



Hvad er der sket i 2020

Nyt Trackman center

• Stor aktivitet i oktober & november med at få 
bygget det nye Trackman center.

• Klubbens frivillige bidrog med ca. 1500 timer.

• Desværre stoppede Corona restriktionerne 
brugen efter små 2 ugers aktivitet. 

• Det nye center er endnu et tiltag som giver 
ekstra værdi til MidtGolfs medlemmer.



Hvad er der sket i 2020

• Andre initiativer 

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

– Medlemmerne må give deres green fee gæster en 
spand bolde.

– Gæster til klubmedlemmer betaler kun 250 kr. alle 
dage. (normalpris er 325 kr.)



Jagten på velgørenhed



33.500kr. til børneafdelingen…. 



Rød Tee 2021

• Vi har netop afholdt Rød Tee 2021 med 48 
deltagere

• Dagens udbytte var

• Godt 10.000 Kr.

• Man kan stadig donere 

et beløb via Mobile pay

idet vi fortsætter

indsamlingen. 



Bestyrelsens beretning for 2020
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Udvalgsarbejdet

• Turneringsudvalget
– Åbningsmatchen først afviklet d. 7/6-2020. pga. Corona

– 7 Turneringer gennemført  med 50 til 92 deltagere

– Præmiesummen i 2020 var ca. 60.000 kr.

Udvalget takker for opbakningen og opfordrer til at 
endnu flere deltager i turneringerne i 2021



Udvalgsarbejdet
• Rekrutteringsudvalget.

– Har fortsat stor fokus på markedsføring for at tiltrække nye 
medlemmer. Vi har i 2020 nået den målsætning vi satte os 
for 5 år siden. 

– Målet er fortsat at ramme ca 900+ fuldtidsmedlemmer i 
slutningen af året så vi kan starte ud med ca 850 det 
følgende år.  - i 2021 startede vi med 849 fuldtids.  

– Vi regner med ca. 10% fuldtids der forlader os ved hvert 
årsskifte.



Hvad er der sket i 2020

Fortsat stor fokus på rekruttering af nye medlemmer.

– Tak til de frivillige der stillede op og hjalp til med at give vores gæster 
en god modtagelse.

– Gavekort på 500 kr til de medlemmer der skaffede et nyt 
fuldtidsmedlem – Dette gjaldt frem til og med 31.august.

• Vi havde 67 prøvemedlemmer – hvoraf ca 60 blev fuldtids 
efterfølgende. 

• I 2021 har vi p.t. 43 i gang som prøvemedlemmer



Begynderudvalget 2020

• Nyt koncept blev indført – ”Onsdagsgolf”

• Det afvikles med en 9 hullers gunstart

– Her kan alle klubbens medlemmer deltage.

– Tilmelding i Golfbox er obligatorisk

– Holdsammensætninger er ”Lige store handicap”

• Den med lavest Hcp er holdkaptajn

– Alle har et ansvar for at give de nye en god oplevelse. 

– Hcp 99/98’er spiller fortsat på 6 huls banen ledsaget af 
en kaptajn.  



Udvalgsarbejdet

• Baneudvalget 

– Arbejder løbende med Hans Larsen og Jesper Rej og 
skubber på efter bedste evne. 

– Vi har desværre ikke været så aktive med frivillig aktiviteter 
i 2020 bortset fra Trackman centeret, men vi har en række 
projekter klar
• Broen på hul 18 skal renoveres. – ny belægning

• Frisk grus i ringene på driving rangen

• Øverste net langs stien ved hul 18 
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Jan Badura (medl# 1950)

Hans Jørgen Nielsen (medl# 2089)

Keld Hansen (medl# 18)

Torben Kendra (medl# 1030)



Bestyrelsens beretning for 2020
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Klubmestre 2020
Række Klubmester

Herrer Slagspil Hans Elgaard

Damer Slagspil -----

Hulspil Herrer Hans Elgaard

Hulspil Damer Ellen Jensen

Juniorer (piger og drenge) ------ ( aflyst pgr Corona)



Sportsudvalget

2020 blev Corona afkortet fra 6 til kun 3 kampe
• 1 seniorhold i Kval rækken

– Vandt suverænt puljen for 2. år i træk- men ingen oprykning

• 1 damehold 1 2. div.
– Blev #3 men spiller i 2021 igen i Kval rækken 

• 1 herrehold i 4 div. 
– de endte på en sidste plads og rykker derfor ned i 5. div

• 1 herrehold i kval række
– De blev #3 i puljen og bliver i kval rækken 

Målet for 2021
• Min. 2 hold spiller med om oprykning til det sidste
• Indtil videre  er holdene kommet godt fra start 

• Nyt i 2021: månedlige elitesamlinger & turneringer samt elite 
træning hver tirsdag som hidtil



Regionsgolf 2020

• Der var tilmeldt ca. 100 spillere i golfbox
– Det blev til 11 hold.
– Grundet Corona blev spillet halveret.
– Vi havde 5 puljevindere.
– 2 hold tabte i ottendedelsfinalen (B4 og C4)
– Senior C: flot 2. plads (5-6) mod Hørsholm
– Senior B: Sjællandsmestre.(7-4) over Furesø

• Samt landsfinale vindere over Tange Sø (7-4)

– Veteran C: Sjællandsmestre (7.5-3.5) over CGC
• Tabte til Royal Oak i landsfinalen (2-9)

Tak til spillere og kaptajner for en flot indsats.



Senior C – en flot 2.plads



Senior B Landsfinale vindere    



Regionsgolf 2021

• Vi har 126 spillere tilmeldt fordelt på 12 Hold.

Det går godt siger Preben !

SB melder klar til slutspillet igen i år
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Hvad sker der i 2021

• I 2021 er der indført det nye WHS 
handicapsystem

• Driving Range Studie 2 færdigbygges

– Vi har fået bevilget 30.000 kr. af DGI til en 
rulleport..

• De sidste bunkere renoveres med nyt sand



Hvad sker der i 2021

• Administrative ændringer

– Lene Justesen har overtaget rollen som 
medlemsadministrator.

• Sekretariatet kontaktes på mail eller tlf. 

– Michael Mildahl varetager nu opgaven med al 
grafik, annoncer og PR materiale i øvrigt

– Vores træner team med Jonas og Sofie er kommet 
godt fra start – Det lover godt ☺



Kontingentsammenligning

Trelleborg -450 krDragsholm -80 kr
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Udvikling over tid

I 2020: Indkøb 
af Trackman 4



Forslag til kontingent    

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2022

og fortsat intet indskud

Der varsles dog en Kontingentstigning i 2023
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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 ikke på valg)

• Jørn Thorhauge (er ikke på valg)

• Ole Klitte Næstformand (er på valg – men stopper)

• Tommy Petterson (er ikke på valg)

• 1.suppleant Gregers Hastrup            (skal vælges - genopstiller)

• 2. suppleant Michael Mildahl (skal vælges - genopstiller)



Bestyrelsen foreslår 

Birgitte Raaschou 

Andre der ønsker at opstille ?

Valghandling
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Valg af revisor og revisorsuppleant

• Revisorer

Valg af 2 revisorer

– Gert Jørgensen (er villig til genvalg)

– Kurt Nikolajsen (er ikke på valg)

– Revisorsuppleant

– Ole Raunsbæk (er villig til genvalg)
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Eventuelt

Emner fra salen



Tak for i aften


