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Bestyrelsen foreslår – Gert Jørgensen
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”Æret være deres minde”

Resultater på det sportslige

Hvad sker der i 2022



Banekapacitet

• Midtgolf har 50 fuldtidsmedlemmer pr hul

– Store klubber har op til 100 medlemmer pr hul

– Mindre klubber har 10-15 medlemmer pr. hul

I 2021 ramte vi loftet på 900 og indførte venteliste

Ved årsskiftet havde vi 7 på venteliste

Vi startede 2022 med 886 fuldtids medlemmer 



Travlhed på banen
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Særlige tiltag

• Banekontrol 

– 7 har været tilmeldt i 2021

– Heraf har 2 trukket et stort læs 

– Det er primært i i weekender om formiddagen at 
behovet er der. 

– Stor tak til de frivillige som har stillet op

– Tommy Petterson udsender mail snarest vedr. 
frivillige til banekontrol 2022. 



Baneflow

• 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.



Bane udnyttelse



Spillere pr. reserveret
starttid 1/4 – 31/10    



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 i weekenderne

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



Særlige tiltag

• Vi har i vinter afholdt flere Etikette og 
regelkurser for at få sat mere focus på især
baneflow.

• Kaptajnerne på onsdagsgolf kommer også
igennem dette kursus for at sikre mere 
ensartede vejledninger under afvikling af
onsdagsgolf. 



Medlemsudvikling pr. 11/2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seniorer 547 552 578 561 619 699 730 728 791 849 886

Juniorer 29 20 38 53 48 51 48 40 38 40 34

Ynglinge 14 14 14 12 7 10 11 8 10 14 19

Fleks 76 85 75 83 64 46 37 28 25 20 23

Greenfee 102 165 219 246 272 338 373 354

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

I alt 666 671 716 833 916 1039 1087 1085 1245 1317 1325



Medlemsudvikling pr. 11/2 
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Fritspilsordningen 2021

Husk at benytte aftalerne efter regelsættet der står på 
hjemmesiden. 

2 medlemmer har spillet hhv 8 og 12 runder på Værebro.

Ved misbrug kan man fremover risikere at få en 
opkrævning på overskridelserne. – Misbrug tolereres ikke 

Midtgolfs medlemmer har sparet ca. 500.000 kr. i green 
fee i 2021! ( v/300 kr pr. green fee)

Spillet på Midtgolf MidtGolf Ude

Brøndby Golfklub 369 194

Værebro Golfklub 380 374

Rønnede Golf Klub 110 242

Golf Club Harekær 257 435

Ishøj Golfklub 362 435

1478 1680



2021 - Fri træning

• STOR aktivitet på individuelle lektioner

• I efteråret 2021 omstrukturerede vi 
prøvemedlems undervisningen til hold 
træning fra kl.16 til 17.

• Derved blev der frigjort ca. 30 lektioner 
eftermiddage og aftener til individuelle 
lektioner. 



Lektioner over tid
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Golfspilleren i Centrum
2021

Benchmark

Medlemmer Region sjælland

Greens hastighed/jævne 82 78 4

Fairways 77 77 0

Fremstår velholdt 83 84 -1

Banen 75 79 -4

Bunkers 66 71 -5

Informerer godt 76 82 -6

Flow / ventetid 69 77 -8

Toiletforhold på banen 61 76 -15



Golfspilleren i Centrum
2021

Det her bør vi kunne gøre bedre !!!! 

Benchmark

Medlemmer
Region 

sjælland

Klubliv

Hyggelig Atmosfære 81 82 -1

Socialt miljø 80 81 -1

Sociale arrangementer 77 76 1



Golfspilleren i Centrum
2021

Benchmark

Medlemmer Region sjælland

Café
Udbud af mad 
/drikkevarer 75 75 0

Cafe generelt 73 75 -2

Betjening og service 79 81 -2

Åbningstider 72 76 -4

Prisniveaut er rimeligt 69 74 -5



Golfspilleren i Centrum
2021

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

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

Benchmark

Medlemmer Region sjælland

Træning

Træning generelt 86 85 1

Teknisk dygtige 90 90 0

Kontingent

Priser og produkter 84 82 2



Golfspilleren i Centrum
2021

Gæster
Benchmark

Gæster
Region 

sjælland

Gæsteundersøgelse

Banen 81 79 2

Priser 81 79 2

Atmosfære og Service 84 86 -2

Mad & Drikke 82 84 -2

Proshop 70 85 -15



Golfspilleren i Centrum
2021 Nye medlemmer

• Overordnet positive

• Efterlyser mere information , nogen at tale 
med I sekretariatet, mere praktisk information 
og vejledning

• Vi har alle en opgave I at sikre god modtagelse
af de nye.



Hvad er der sket i 2021   

• Projekterne som blev fremlagt i 2018 er gennemført

– Derfor indfriede vi den midlertidige lejeforhøjelse over 5 år 
på 100 kr. årligt. Derved har klubbens indtægtsgrundlag 
været 100 kr. bedre pr. medlem i 2021, hvilket har bidraget 
til det større end budgetterede overskud. 

• Vi ansøgte og fik bevilget 30.000 kr. fra DGI, til en 
port til Sofies studie. 

– Studiet blev færdigbygget og taget i brug i foråret

– Én af Hans Larsens 3 Trackmans fra Simulatorcenteret er i 
sommerperioden opstillet i Sofies studie. 



Hvad er der sket i 2021

Nyt Trackman center flittigt benyttet i vinteren 
2021/22

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



Rød Tee 2021

• Dagens udbytte var

• Godt 10.000 Kr.

• Vi afholder Rød Tee igen 

d. 12. juni -2022
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Udvalgsarbejdet

• Turneringsudvalget

– 9 turneringer gennemført

• 7 havde deltagerantal fra 75 til 88 

– MidtVest Open måtte aflyses i 2021 og 
gennemføres heller ikke i 2022.

– MidtVest Open genstarter i 2023

Udvalget takker for opbakningen og opfordrer til at 
endnu flere deltager i turneringerne i 2022



Turneringer 2022

Nyt tiltag:

• Hans Larsen er ved at arranger en bil som HiO
præmie på et par turneringer i 2022

• Der er fundet sponsor til forsikringen

• Om det rækker til 2 eller 3 HiO’s er p.t.
uafklaret. Mere om det snarest



Udvalgsarbejdet
• Rekrutteringsudvalget.

– Har fortsat stor fokus på markedsføring for at tiltrække nye 
medlemmer. Vi ramte i 2021 for første gang loftet på 900 
fuldtidsmedlemmer, og indførte venteliste. 

– Vi rekrutterer primært via Begynderforløb til Golfens dag 
og åbent hus i august

– i 2022 startede vi med 886 fuldtidsmedlemmer

– Vi regner med ca. 10% fuldtids der forlader os ved hvert 
årsskifte, hvorfor der fortsat skal rekrutteres nye 
medlemmer.



Rekruttering 2022

• Vi satser på prøvemedlemskabs forløb
• Vi fastholder loftet på 900 fuldstidsmedlemmer 



Onsdagsgolf 2021

– Rigtig god sæson 2021
• 27 spilledage / 1041 tilmeldte spillere / 39 pr gang

• På 6 hulsbanen: 91 tilmeldte

– Sommerturnering afholdt for de nye d. 8/8

– 9 huls runder har været populært

– Kæmpe indsats for at få de nye godt i gang

– Etikette og adfærd  en vigtig del af læringen

– Alle kaptajner kommer på Etikette kursus 

– I 2022 spilles der alle onsdage frem til d.24/9 hvor 
der er afslutnings match.



Udvalgsarbejdet

• Baneudvalget 

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

– Vi fik gennemført et par Frivillig projekter i 2021
• Medhjælp til at få de sidste bunkere fyldt op med sand

• Broen på hul 18 blev renoveret med ny belægning

• Færdiggørelse af Sofies Studie på Driving rangen.

• Opsætning af ”Bold Vaske kar” på driving rangen.

– Tak til de frivillige der stiller op når vi kalder – De gør en 
forskel og bidrager til at vi kan få udført ting der ellers ikke 
ville blive lavet.

– Rød afmærkninger ved strafområder forbedres i 2022
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Mikael Hansen medl.nr 147-693
Kasper Dacke medl.nr 147-2334
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Klubmestre 2021
Række Klubmester

Herrer Slagspil Peter Wass Hee

Damer Slagspil Berit Carmel

Hulspil Herrer Teis Knudsen

Hulspil Damer Berit Carmel

Juniorer (piger og drenge) ------



Sportsudvalget 2021

Fremragende sæson 2021 med 4 hold

• Herrernes 1.hold i 5 div. 6 vundne ud af 6 kampe
– Puljevinder og rykker derfor op i 4. div. I 2022

• Herrernes 2.hold i kval. rækken blev bedste 2’er  i 
puljen
– Rykker op i 5. div. I 2022

• Damerne spillede i kval rækken, og blev nr. 2 i puljen 
efter Greve.
– Spiller i Kval rækken i 2022

• Seniorerne fik kamp til stregen . Fik dog en flot 2. 
plads i puljen efter Køge.



• Træningslejr i Nordtyskland I uge 12, hvor 14 
deltager. Sæsonen kickstartes med træning, 
spil og socialt samvær.

• Fast tirsdags træning kl 18 -20 

• Månedlige Elite turneringer

Sportsudvalget 2022



Sportsudvalget 2022

• Herrernes 1. hold skal to gange til Fyn

• Seniorerne skal en tur til Bornholm

• Damerne skal en tur til Falster

• Målet er oprykning af et eller to hold.

Alle hold skal spille på hjemmebane

8. maj og 14. august
Reserver datoerne og kom ud og støt vores 

spillere



Regionsgolf 2021

• 126 har været tilmeldt i 2021 

• Der har været 12 hold, hvoraf 6 blev puljevindere. 

• Det blev til 

– 2 kvartfinale

– 2 semifinaler og 

– 2 finale runder i slutspillet, men desværre ingen 
finalesejre. 



Regionsgolf 2022

• Der er 76 deltagere

• 9 hold er udtaget.

• Spillermøde afholdt d. 2. marts.

• I 2022 kan spillere der har tilmeldt sig eliten
ikke også være på hold i Regionsgolf. 

– De kan dog godt stå som reserver
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Hvad sker der i 2022

– Sekretariatet flytter ind i proshoppen 

– Vi får to skrivebord med 2 PC’er

– Proshoppen flytter ud i det gamle 
sekretariatsområde.

– Det gamle område var blevet for trangt.



Hvad sker der i 2022

• Administrative ændringer
– Der bliver sekretariats bemanding fra 8-13 alle dage 

undtagen tirsdage og torsdage.
– Der er ikke bemanding når der afvikles turneringer 

eller mandage hvor banen er lukket for bane pleje.
– 9 medlemmer får en godtgørelse  for at tage ca. 2 

vagter pr. måned i sæsonen.
– Godtgørelsen  består af frit medlemskab + 2450 kr. 

fordi vi stiller krav om tilstedeværelse

– Formålet er at give en bedre personlig betjening af 
medlemmer og gæster – i lighed med andre klubber



• Hole In One præmie på hul 10

– Golfsæt sponsoreret af Wilson / Cobra

– Netværk på driving rangen

• Vi sætter en GSM router op, således at de 2 trackmans
kan være på nettet. 

Hvad sker der i 2022
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Udvikling over tid
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Forslag til kontingent    

Bestyrelsen foreslår ny kontingent strategi fra 
2023 og fremover

Baseret på netto pris index regulering

Vi foreslår fortsat intet indskud



Forslag til Kontingent 2023

Medlemstype Nuværende 

kontingent

Kontingent 

stigning i 

2023

Kontingent 

2023   ialt

Fuldtid medlemmer 5500 300 5800
Fuldtid Rate medlemmer 5820 300 6120
Flex medlemmer 2350 150 2500
MG 2 medlemmer 3200 300 3500
Ynglinge 2800 150 2950
Juniorer >14 år 1700 100 1800
Juniorer <15 år 350 0 350
GreenFee medlemmer 795 200 995
Passive medlemmer 500 0 500
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Idx. Kontingent

Aktuelt Kontingent

idx 2019: 103,3
idx 2020: 104,3
idx 2021: 104,4
idx 2022: 109,9
idx 2023: 114,0*
*estimeret



Kontingentsammenligning
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Kontingent stigning siden 2019
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Kontingentsammenligning
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• § 4 

• Kontingentet fastsættes og besluttes af 

generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, 

• Foreslås ændret til:

• Kontingentet justeres årligt baseret på nettoprisindekset 

pr. oktober året før. Første justering af kontingentet sker 

for kalenderåret 2024. Kontingentet rundes op eller ned 

til nærmeste 25 kr. grænse
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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)

• Jørn Thorhauge (er på valg)

• Birgitte Raaschou Næstformand (er ikke på valg)

• Tommy Petterson (er ikke på valg)

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

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



Bestyrelsen foreslår 

Genvalg på alle poster

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


