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HOLBÆK GOLFKLUB 

HOLBÆK GOLFKLUB * DRAGERUPVEJ 50 * 4300 HOLBÆK 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB 

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 Kuben, Holbæk Seminarium 

Seminarieparken 2, 4300 Holbæk 

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent 
2.a Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herun-

der underudvalgenes beretninger. (Fremlagt i klubhuset). 
2b Golfspilleren i Centrum. 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret 2016/2017, herunder vedtagel-

se af kontingent, indskud m.m. (Fremlagt i klubhuset). 
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen: 
  Der er ikke nogen forslag. 

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne: 
Der er ikke nogen forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h.t. vedtægterne 
 8. Valg af ekstern revisor: 

9. Eventuelt. 
 
Klubben vil under generalforsamlingen være vært ved vand og øl. 
Dagsorden er indlagt på hjemmesiden sammen med bl.a. revideret regnskab 2015/16, 
og budget for 2016/17 samt indkomne forslag til behandling.  
 
Mvh. 
Bestyrelsen 
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Bestyrelsens beretning 2016 

Holbæk Golfklubs 52. sæson startede med Åbningsturnering søndag den 3. april og sluttede 
med Efterårs Fourball søndag den 9. oktober. Overskuddet fra åbningsturneringen, hvor vi hav-
de lotteri med mange sponsorpræmier, beløb sig til 23.750 kr. Pengene blev doneret til Børne-
ambulatoriet på Holbæk Sygehus og anvendt til gennemførelse af en camp, kaldet ’Camp Op-
tur’. Her deltog 24 børn i alderen 10-14 år, som alle er tilknyttet enheden Overvægtige Børn og 
Unge. 
Efterårs Fourball turneringen, der var sponseret af Bilcentret Peer Glad, havde også mange 
præmier. Her deltog 100 spillere. 

I løbet af de 6 mdr. mellem disse to turneringer har det summet af liv og aktiviteter i HGK.  

Bestyrelsen har i årets løb især haft fokus på følgende områder: 

• Videreførelse af klubbens sunde økonomi,  
• Baneudvidelsesprojekt ’Golf i Dragerup Skov’, der også omfatter en kortspilsbane, 
• Golfspilleren i Centrum’, hvor tilfredshedstemperaturen i klubben og hos gæster bliver 

målt 
• Kommunikation og markedsføring. 

Økonomi - de foregående års stabile økonomi er blevet videreført. Den overordnede styring af 
økonomien varetages af kassereren, som også tager sig af budgettering, regnskabsrapportering, 
likviditetsopfølgning og relationer til bank, kreditforening og revisor. De resultatmæssige detaljer 
fremgår af Årsrapporten for perioden 1.9.2015-31.8.2016 samt kassererens gennemgang af 
regnskabet. Den sunde økonomi er en forudsætning for den planlagte baneudvidelse. Klubbens 
indtægter udgøres af kontingenter fra medlemmerne, medlemsindskud, sponsorindtægter og 
Greenfee indtægter. Antal aktive medlemmer er stort set uændret i forhold til sidste år, hvorimod 
der ses en mindre reduktion i antal passive medlemmer. Sponsorindtægterne er lidt bedre end 
sidste år. Sponsorudvalget og Sekretariatet har igen i år præsteret et flot resultat. Greenfee ind-
tægterne er derimod lidt mindre end sidste år. Det justerede sommertilbud med en højere 
Greenfee inkl. en øl i Café Mulligan gav mere indtjening end de foregående års lavpristilbud. De 
lidt færre gæster resulterede også i, at der var bedre plads på banen til medlemmerne. 

Baneudvidelsesprojekt Golf i Dragerup Skov – omfattende tre nye golfhuller samt en kort-
spilsbane - har i hele året ligget i kommunens hænder. På sidste års generalforsamling kunne vi 
orientere om oplægget fra Humleore Skovdistrikt, banearkitektens udkast til baneplan, indleden-
de tilbud fra forskellige baneentreprenører - samt ikke mindst - at vi kan få finansieret projektet.  
Byrådet besluttede den 21. oktober 2015, at der skulle udarbejdes en lokalplan for udvidelse af 
golfbanen. Arbejdet blev påbegyndt i 4. kvartal 2015 med forventet afslutning i 3. kvartal 2016. 
Forslag til ny lokalplan blev af kommunen præsenteret under et Borgermøde i Café Mulligan den  
1. august 2016. Forslaget var udsat for indsigelser fra en af lodsejerne, et af de politiske partier 
samt lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening. Viceborgmester John Harpøth, der 
var mødeleder, sluttede mødet med at konkludere, at kommunen ville forhandle med de to par-
ter med henblik på at opnå enighed om lokalplanen. Fra bestyrelsens side har vi i løbet af året 
orienteret detaljeret om projektet på Hjemmesiden, i Nyhedsbrevene samt opsat banearkitektens 
udkast til baneplan i klubhuset. Bestyrelsen forventer realistisk, at kommunen forhandler sagen 
på plads i løbet af få måneder. Vi kan herefter påbegynde anlægsarbejdet til næste efterår. In-
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den vi kommer så vidt, mangler vi dog naturligvis, at medlemmerne godkender projekterne. Der 
vil derfor straks blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling når sagen er klar. Inden ar-
kitekten kan færdiggøre baneplanen vil der blive afholdt et møde med repræsentanter for med-
lemmerne spændende fra elitespilleren til begynderen og andre med et højere handicap. De nye 
huller samt tilknyttede ændringer på eksisterende huller skal designes således, at de bliver ud-
fordrende for alle kategorier af spillere. 

Golfspilleren i Centrum (GiC)– har igen i år været et værdifuldt feedback system, hvor klub-
bens forskellige delområder bedømmes af såvel medlemmer som gæster. Indtil sensommeren 
var bedømmelserne nogenlunde. Vi sluttede dog desværre sæsonen med stærkt kritiske be-
dømmelser indenfor flg. områder: banen, restaurant, organisation herunder daglig ledelse samt 
klubliv. Bestyrelsen tager de kritiske bemærkninger fra ca. 30 % af medlemmerne alvorlig og vi 
vil inden næste sæson forbedre de nævnte områder. Jeg kommer ind på de enkelte områder ef-
terfølgende. Gitte Feldskou Hansen vil i næste pkt. af dagsordenen orientere mere detaljeret fra 
målingerne.  

 

Kommunikation og markedsføring - de nye informationsplatforme Hjemmesiden og Nyheds-
brevet har nu fungeret i det meste af to sæsoner, og de har stort set fungeret godt. Der informe-
res nu rettidigt og i langt større mængde, end da vi baserede os på den gamle hjemmeside og 
klubbladet. Parallelt hermed lægges en del af nyhederne ind på Facebook. Der er dog stadig 
plads til forbedringer. Specielt ville det være godt, hvis alle udvalg var mere opmærksomme på 
at orientere om aktiviteter, der vurderes at have fælles interesse. Der udsendes knapt 800 Ny-
hedsbreve hver gang og over 90 % åbnes. Hjemmesiden besøges af mellem 175 -250 gange 
dagligt. Markedsføringsmæssigt har Kommunikationsudvalget indhøstet erfaringer med, hvilke 
medier der skal anvendes i forbindelse med hvervning af medlemmer henholdsvis Greenfeespil-
lere. Kommunikationsudvalget beder de medlemmer, der mener, at klubbens kommunikation 
kunne blive endnu bedre, om at fremkomme med forslag til forbedringer. 

 

Banen – bemandingen på banen har desværre i perioder været i underkanten. Thomas Nordin 
blev i februar ramt af en alvorlig sygdom, der medførte hospitalsophold og en senere genoptræ-
ning. Thomas genvandt desværre ikke sin fulde arbejdsduelighed, og klubben så sig nødsaget til 
at afslutte ansættelsesforholdet i henhold til de gældende regler. HGK og Thomas har dog ind-
gået en kontrakt om, at klubben kan trække på Thomas til at udføre konsulentopgaver i forbin-
delse med baneudvidelsen samt behovsvis rådgivning om banepleje. Søren Andersen udnævn-
tes til fungerende chefgreenkeeper, idet vi besluttede at afvente med ansættelsen af en ny chef-
greenkeeper indtil påbegyndelse af baneudvidelsen. Fabian Holbek blev færdiguddannet green-
keeper i juni måned, men var i perioder fraværende til uddannelse. HGK er derfor nu i den gun-
stige situation, at vi har tre uddannede greenkeepere. Herudover vil vi i sæsonen have en ba-
nemedhjælper. 
Banen har igen i år været velplejet, og bedømmelserne var pæne. Især greens fik positive be-
mærkninger. Hen imod slutningen af sæsonen var der kritiske bemærkninger til bunkers, ud-
slagsmåtter på de opbyggede teesteder samt Driving range. Herudover har BANEINFO på 
hjemmesiden i perioder ikke været opdateret rettidigt, ligesom disse oplysninger også skal brin-
ges på opslagstavlerne i klubhus og ved 1. teested. De områder, der gav anledning til kritik, vil 
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være bragt i orden inden næste sæson – hvis vejret gør det muligt. Der er redegjort detaljeret i 
Baneudvalgets beretning. 

Hverveudvalget - med Susanne Sjørslev i spidsen har igen i år gjort sig store anstrengelser. 
Der er blevet gennemført hverveaktiviteter som Ambassadørtræf, tre gange Introgolf, seks gan-
ge Fyraftensgolf og skolegolf med mange deltagere. Herudover forsøgte udvalget at gennemfø-
re en ’Spil Med’ aktivitet i form af en vejdyst. Rigtig gode aktiviteter, der bør gentages i næste 
sæson. Hverveudvalget fremhæver i sin beretning betydningen af det sociale liv i klubben med 
gode relationer og følelsen af inklusion. For at gøre det endnu mere tillokkende at prøve at 
svinge køllerne har bestyrelsen besluttet, at Introgolf skal være et gratis tilbud i 2017.  

Susanne har desværre meddelt, at hun ønsker at stoppe i Hverveudvalget. Hun fortsætter hel-
digvis i Begynderudvalget. Bestyrelsen giver hermed klubbens tak for et flot arbejde. 

Turneringskomitéen – med Sten Sjørslev i spidsen har gennemført 12 turneringer i sæsonen. 
Det gennemsnitlige deltagerantal har været på 55, men der har været stor variation mellem de 
enkelte turneringers deltagerantal. Holdturneringerne er de mest populære, og udvalget oplyser i 
sin beretning, at de vil drøfte antal turneringer, og om evt. andre turneringsformer kan give en 
større deltagelse. Det bør nævnes, at igen i år var der så ringe en tilslutning til middagen og fe-
sten i forbindelse med Captains Cup Følgeturneringen, at arrangementet måtte aflyses. Klublivet 
fik kritiske bemærkninger i GiC meningsmålingen. Det er måske andre tilbud på klubliv, som 
medlemmerne efterspørger? Årets klubmesterskaber blev gennemført med god deltagelse af 
herrerne, hvorimod damerne havde så ringe en deltagelse, at det giver Turneringskomitéen an-
ledning til overvejelser. 
Årets klubmestre blev: 

• Herrer (slagspil) Marcus Carlson Pedersen 
• Damer (slagspil) Susan Christiansen 
• Herrer (hulspil) Kasper Weise Havshøj 
• Damer (hulspil) Stina Nielsen 
Stort tillykke! 

Sten har desværre meddelt, at han ønsker at stoppe arbejdet i Turneringskomitéen. Bestyrelsen 
giver hermed klubbens tak for et godt arbejde. 

Sportsudvalget – Eliten havde nogle udfordringer. Herrernes 1. hold skulle bevare deres place-
ring i 2. division, selvom der er et generationsskifte på vej i holdet. Det lykkedes.  
Damernes 1. hold, der rykkede op i 1. division sidste år, skulle forsøge at bevare den flotte pla-
cering i landets næstbedste række. Det lykkedes. Stort tillykke til begge hold! 

Regionsgolfen – er elitespil på breddeniveau. Sportsligt har vi nu på andet år haft de bedste re-
sultater i klubbens historie, nemlig 5 puljevindere samt igen et hold, der blev landsmester. Stort 
tillykke til Søren Vestergaard og hans skrappe hold! Knud Sørensen og Jens Vind Andersen 
stopper efter 9 år som koordinatorer for regionsgolfen. Bestyrelsen giver hermed klubbens tak 
for det gode arbejde. John Sejer er den nye koordinator.  

Udvalgene, – også de udvalg, der ikke nævnes separat, - er klubbens rygrad. De har i årets løb, 
som altid, udført et stort og solidt arbejde. Der er blevet gennemført møder mellem bestyrelsen 
og udvalgsformændene i marts og september måned. Her blev der givet gensidig information og 



	 5	

koordineret. I tilslutning til mødet i september gennemførtes Udvalgsdagen, hvor klubben sagde 
tak for indsatsen til alle frivillige hjælpere i form af en turnering med mange præmier og en efter-
følgende festmiddag. Foreningsliv med frivillige hjælpere er formentlig en af de mest karakteri-
stiske danske værdier. Godt at vide her i en tid, hvor man bliver ved med at drøfte disse værdier. 
Hermed en stor tak til alle frivillige 
. 
Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et nyt udvalg, som vi forventer os meget af. Udvalget be-
nævnes foreløbigt TRIVSELSUDVALGET, og det etableres med henblik på at skabe et bedre 
klubliv i HGK. Klublivet er blevet kritiseret som mangelfuldt i GiC medlemsundersøgelserne. 
Fællesskabet og det sociale liv er grundlæggende elementer i enhver forenings virke og udvik-
ling, og det gælder i høj grad for HGK. Klublivet skabes selvfølgelig først og fremmest af med-
lemmerne selv, men udvalget skal være den kreative kraft, som skaber rammerne gennem plan-
lægning og gennemførelse af events, sociale tiltag og øvrige aktiviteter, som kan tiltrække og in-
spirere medlemmerne til aktiv deltagelse. Vi er klar til at præsentere nærmere detaljer på den fo-
restående generalforsamling.  
 
Klubberne i klubben – har en stor betydning. Klubberne er centrum for meget af det sociale liv i 
klubben. GiC målingerne viser, at en god bane og et inkluderende socialt liv er de to vigtigste 
forudsætninger for en velfungerende golfklub. Bestyrelsen skal opfordre klubberne i klubben til 
fortsat at åbne sig opsøgende mod nye spillere og få dem inkluderet. Tak for en god indsats. 

Café Mulligan- efter fire sæsoner som forpagter har Tina Winkler opsagt sin stilling til fratrædel-
se med udgangen af januar 2017 på grund af ’lykkelige omstændigheder’. Klubbens medlemmer 
blev orienteret via både Hjemmeside og et Nyhedsbrev. Klubben siger en stor tak til Tina for 
samarbejdet.  
Der har i hele perioden været stor tilfredshed med maden til større klubarrangementer og hos 
besøgende gæstespillere. GiC målingerne viser desværre, især på det sidste, en mindre til-
fredshed i det daglige hos klubbens medlemmer. Klubben vil nu søge efter en ny restauratør og 
vil i den forbindelse indhente tilkendegivelser fra forskellige typer af medlemmer om, hvilke øn-
sker man har til en velfungerende café. Det er bestyrelsens ønske, at Café Mulligan skal være 
centrum i et velfungerende klubliv. 

Træning/undervisning -Ole Rasmussen - fortsætter uændret med sine aktiviteter som PRO og 
forpagter af PROSHOP. Som noget helt nyt har bestyrelsen efter forhandling med Ole be-
sluttet at tilbyde fri træning for alle medlemmer. Træning vil fra næste sæson være indeholdt 
i kontingentet. Der vil blive orienteret nærmere om den praktiske gennemførelse. 
Herudover opfordres alle medlemmer til at undersøge Svingsmedens tilbud, inden man køber 
golfudstyr andet steds. Bestyrelsen er meget tilfredse med det fortsatte samarbejde. 
 
Sekretariatet – med Jørgen Buur er på mange måder klubbens omdrejningspunkt. Udover Jør-
gen har vi Heidi fra Regnskabssupporten 6 timer ugentlig til at udføre bogføring. Det er en meget 
beskeden administration sammenlignet med flere af de klubber, som vi har kendskab til. Inden 
for de beskedne rammer ydes der et godt arbejde og en udmærket service. Bestyrelsen har dog 
noteret sig fra GiC målingerne, at mange medlemmer ikke deler denne opfattelse og ønsker 
længere åbningstid og en anden/bedre service. Bestyrelsen overvejer forskellige muligheder for 
at imødekomme de kritiske bemærkninger. 
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Bestyrelsen – har i årets løb gennemført 8 ordinære bestyrelsesmøder samt en række møder i 
forbindelse med den planlagte baneudvidelse og møder i udvalgene. Herudover har vi påbe-
gyndt en planlægning, der benævnes ’Visioner og Mål for Holbæk Golfklub’. De fokusområder, 
som vi arbejder med indledningsvis omfatter: 

• Medlemsudvikling 
• Klubliv 
• Golfbane og træningsanlæg 
• Organisation og serviceniveau 
• Kommunikation og markedsføring 
• Undervisning/træning 

Der vil blive orienteret nærmere i takt med, at planlægningen tager form. Beslutningen om den 
frie træning er bl.a. et resultat af dette arbejde. 

Dorthe Nielsen stopper efter 6 perioder i bestyrelsen, idet hun ikke modtager genvalg. Mange 
tak til Dorthe for en god indsats for klubben! Også en stor tak til den øvrige bestyrelse for jeres 
indsats. Vi har haft et rigtig godt og resultatorienteret samarbejde.  

Alle medlemmer – ønskes tak for en god runde 52. 

På bestyrelsens vegne 

Erik Olesen 

 

 

 

Årsberetning fra udvalg 2016 

Baneudvalget 

Udvalgsmedlemmer 
Charlotte Westhoff, Henrik Bækgaard, Karsten Vase Jensen, Jan Kipling, John Sejer 
samt klubmanager, PRO og Chefgreenkeeper. Alle fortsætter i udvalget næste år. 

Banepersonale 
Chefgreenkeeper Thomas Nordin blev i begyndelsen af året ramt af alvorlig sygdom i 
form af en blodprop i hjernen. Thomas blev indlagt på sygehus, først i Danmark og se-
nere i Sverige. Thomas kom efterfølgende til genoptræning derhjemme, men han gen-
vandt desværre ikke sin normale arbejdsevne. Klubben så sig derfor nødsaget til at af-
slutte ansættelsesforholdet i henhold til den i Funktionærloven § 5 stk. 2 nævnte 120 
dages regel. Klubben og Thomas har dog indgået en kontrakt om at klubben kan trække 
på Thomas til at udføre konsulentopgaver i forbindelse med baneudvidelsesprojekterne 
samt en behovsvis rådgivning om banepasning. 
Banepersonalet omfatter således nu: Søren Andersen, der nu er fungerende chefgreen-
keeper, Mikael Andersen samt Fabian Holbek. Fabian, der jo har haft sin elevtid i klub-
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ben, blev færdiguddannet som greenkeeper i begyndelsen af juni måned.. Endelig har 
der været en sæsonansat banemedhjælper. 
Greenkeeperne har igen i år præsteret en meget flot banepleje til trods for den periode-
vise underbemanding. 

Banen 
2016 har været et atypisk og stille år, der har været præget af at klubben afventer god-
kendelsen af baneudvidelsesprojektet. Projektet vil jo medføre ændringer og omlægnin-
ger for en del af de eksisterende huller. Der er dog truffet beslutning om forbedringer på 
flg. områder og forbedringerne vil være klar ved sæsonstart 2017: 

• Nye større måtter, hvor der er nemmere at tee-up, på teestederne 9,12 og 18 
• Justering af 4-5 standpladser på venstre side af Driving range således at de får 

slagretning mod midten af udslagsarealet.. Herved skulle vildfarne bolde på fair-
way hul 1 blive mindsket. 

• Nye og større måtter på Driving range 
• Bunkers renoveres 
• Vandhazzarder oprenses 

Endelig har vi forsøgsvis i sæsonen nået frem til en pleje af roughen, der har højnet til-
fredsheden hos såvel medlemmer som gæster. Arealet med ”mellem roughen” planlæg-
ges klippet 3 gange om måneden (ca. 20 gange i sæsonen). Den resterende højrough 
forbliver fritvoksende året igennem og er med til at forme banen og give indtryk af natur. 
 

Træningsfaciliteter 

Træningsfaciliteterne fungerer udmærket. Baneudvalget vil dog i den kommende sæson 
prøve at imødekomme et ønske om yderligere en indspilsbunker i forbindelse med ind-
spilsgreen.  
Herudover er der behov for en forbedring af rengøringspladsen for trolleys, sko og andet 
golfudstyr.  

Kommunikation 

Hjemmesiden har en særlig ”BANEINFO” på forsiden. Her meddeles ”Banestatus” om-
fattende aktuel tilstand samt de næste dages banearbejder. Oplysninger for den kom-
mende uge bør indlægges torsdag – fredag ugen forinden.  Dette har i perioder ikke 
fungeret tilfredsstillende og klubben har modtaget en betydelig kritik fra såvel medlem-
mer som især gæster. Det vil i den kommende sæson blive forbedret og oplysningerne 
vil også blive bragt på oplysningstavlerne ved indtjekning samt 1. teested. 

Sikkerhed 

Der er i årets løb ansøgt om fondsmidler til etablering af et tordenvejrs shelter på Kirse-
bærholmen. Desværre er HGK ansøgning ikke blevet imødekommet, men der vil i det 
kommende år blive arbejdet videre med sagen. 
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Sammenfatning 

Vi har i 2016 haft en meget fin bane. Den justerede klipning af roughen og de meget fine 
greens har givet stor tilfredshed hos spillerne. Der har derimod i slutningen af sæsonen 
været en del kritik af bunkers samt måtter på teesteder og Driving range. Disse kritik-
punkter vil være udbedret inden næste sæson. 

Afslutningsvis vil jeg takke alle udvalgets medlemmer for gode bidrag til vore drøftelser 
om hvordan banen kan blive bedre.  

På Baneudvalgets vegne 
Erik Olesen, udvalgsformand 

 
 

 

Baneservice udvalget 

 

Vi har haft et godt år i år. Igen har der været udskiftning i truppen. Maria Olesen er ud-
trådt, en stor tak til hende. Nye navne er, Jytte Christensen, Jens Graversen og Morten 
Schou.  

Årsagen til det øget (11) antal var, at vi ville prøve med dobbelt-vagter på udvalgte 
weekender, så det var muligt med en koncentreret indsats ved ind tjek, samt komme ud 
på banen for at se om alt er i orden. 

 Hen over året synes jeg, at der har været pænt mange Greenfee-spiller. (ved dog ikke 
om det er rigtigt), Nedsat Greenfee i en periode i sommer, samt Golfhæftet har gjort en 
forskel. Der har også været mange SGO spiller  

Jeg, og andre, synes det er hyggeligt, weekend efter weekend at modtage mange gæ-
ster på vores dejlige anlæg. For bagefter at få meldinger tilbage om hvor god banen er 
og spændende at spille. Håber vi kan klare det godt i bedømmelsen i ”Golfspilleren i 
centrum” 

Så vil gerne her takke Gitte Feldskou (kontaktperson til bestyrelsen) og Jørgen Buur for 
et rigtigt godt samarbejde i året. Det har som sædvanligt været en fornøjelse. 

En stor tak skal også lyde til alle i udvalget for et godt arbejde. Alle har ydet maximalt 

Håber vi ses til næste år 

På udvalgets vegne. 

Per Nedergaard 
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Begynderudvalget 

Vi startede sæson 2016 op med en intention og beskrevet plan – torsdagstræning for 
begyndere - om, at vi skiftevis skulle spille og træne, ligesom der ikke var noget der hed 
turnering og regulering af handicap, men der blev spillet 2 timer hver torsdag med men-
tor. 
Samtidig valgte vi, at ”introgolferne” kunne komme og være med i vores begyndertræ-
ning om torsdagen. 
  
Planen måtte revideres lidt, da vi hurtigt kunne se, at der ikke var så mange nye spillere, 
at det i sin fulde udstrækning kunne lade sig gøre. 
Dog blev det en succes med introgolfernes deltagelse om torsdagen. Der var flere til at 
spille og introgolferen blev en del af det sociale – allerede inden indmeldelsen. 
 
Efter at begyndere starter i hcp. 72 har vi nu i udvalget besluttet at alle mellem hcp. 72 
og 54 er begyndere og at vi i næste sæson går tilbage og laver en form for turnering. Vi 
har nogle super gode mentorer, som trofast møder frem. 
 
Mix-turneringen fungerer godt med ca. 45 deltagere i alt. I år er der blevet åbnet op 
uden nedre hcp. Dette har dog ikke haft den store effekt – endnu i hvert fald. Nogle en-
kelte under hcp. 30 har deltaget. Det er besluttet at administrationen og markedsførin-
gen af mix-turneringen skal ligge et andet sted næste år, således at begynderudvalget 
kan koncentrere sig om begynderne. 
 
Eventafdelingen som kører helt selvstændigt har haft 3 arrangementer og har 1 mere. 
Det er nogle rigtig gode arrangementer, som vores mix-spillere og begyndere ser frem til 
og får en masse god golf og sociale relationer ud af. 
 
Med 3 introgolfforløb med 32 deltagere og senere 20 medlemmer må det siges at være 
en succes. Enkelte er videre og de resterende glæder vi os til at starte op sammen med 
til næste sæson sammen med en masse andre nye begyndere. 
 
Slutter med en stor tak til de mentorer og hjælpere vi har haft med i årets løb og ikke 
mindst til udvalget, som altid er klar, når der skal gøres noget. 
 
Begynderudvalget 
Marianne Madsen 
  

Juniorudvalget  

Generelt set har det været et okay år for juniorafdelingen. 
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Vi har afgivet en del at de ældste juniorer til eliten, men har fået en del nye friske børn 
ind i den anden ende. 

Legegolf har afleveret en del spillere opad i systemet, men ikke fået så mange nye ind til 
at udfylde rækkerne. Vi har derfor sidst på sæsonen, lavet et samarbejder mellem lege-
golf, og Peblinge holdet (spillere uden banetilladelse). Legegolferne får lidt nye oplevel-
ser, og Ole får velkommen assistance fra legegolflederne til noget mere stationstræning. 
Legegolf fortsætter dog stadig som en selvstændig enhed, med Inger Halskov, og hen-
des dygtige hjælpere, i spidsen. 
 
Når det gælder turneringerne i DGU regi, d.v.s. kredsturneringen for dem med de høje-
ste handicap, og JDT for lav handicapperne er det svært at få motiveret dem til at kom-
me afsted. Måske er det i virkeligheden forældrene der er svære at få afsted? Det er en 
udfordring vi deler med ikke bare andre goldklubber, men også andre sportsgrene. Dels 
at få ungerne tændt på turneringsspil, og at få forældrene engageret, så vi ikke bare har 
en 'aflever-hent-på-parkeringsplads' situation. Vi skal lægge bane til en afdeling af 
kredsturneringen 2017, så her forventer vi at mange af vores egne deltager. 

Dem der deltog i juniorturneringerne klarede det til gengæld rigtig flot. 
Cecilie Kamper blev samlet nr. 2 i sin række i Kredsturneringen, med hele 2 sejre un-
dervejs. 
Sejrende kom hjem med henholdsvis 42 og 47 point. Imponerende score. 
Jens Kristian Thysted blev en samlet nr. 2 i U14 rækken i Distriktsturneringen. Den flotte 
placering blev sikret ved at tage 3. pladsen i 3. ud af 4 afdelinger.  Jens Kristian vandt 
U14 rækken brutto. 
Igen et meget flot resultat, der sikrede ham adgang til Mini Super Cup. Det er et 3-4 år 
siden vi har haft nogen med der, så det er super flot gået. 

Når det gælder vores egen torsdagsturnering går det til gengæld rigtig godt. Vi har stort 
set altid 20+ juniorer ude at spille. I samarbejde med Ole Rasmussen, er vi gode til at få 
dem med i turneringen, så snart de får banetilladelse.  
Det nye starthandicap på 72, som vi har ønsket os længe, er trådt i kraft i år. Både for 
juniorer, og begyndere. Det har været en stor succes. Nu kan de gå ud og scorer lidt po-
int fra start i torsdagsturneringen, og kan også hurtigt gå lidt ned. Det betyder meget for 
en 9-10 årig, at de føler de kan være med, og at der sker en udvikling. 
Samtidig er vi så heldige et Per og Lisbeth Thygesen har trådt til, og hjulpet os med af-
viklingen af turneringen i år. Med alle de nye spillere vi har haft med i år, ville vi slet ikke 
have kunnet klare det uden deres store hjælp, engagement og ikke mindst tålmodighed 
ude på banen. Så en stor tak fra hele juniorafdelingen til dem. 

Vi har desværre flere gange måtte aflyse træning, fordi Ole Rasmussen trækkes ud til 
andre ting. Så som intro-golf, fyraftensgolf og sponsorgolf. Det giver en del udfordringer, 
når vi samtidig blev tvunget til at skærer ned på undervisningen i år. Vi har fuld forståel-
se for at disse ting også skal passes ind, men har en udpræget fornemmelser af, at hvis 
valget står mellem juniorer og seniorer, taber juniorerne hver gang. 

Overnatningen med indlagt natgolf var igen en stor succes. Dagen efter spillede de den 
traditionsrige turnering om ”Putteren”, som blev vundet af Cecilie Kamper.  
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Stor tak til Spar Nord, for at igen i år at sponserer dette arrangement. Det gør det muligt 
at holde egenbetalingen nede, så alle kan være med. 

Stor tak til Juniorudvalgets medlemmer, og alle andre der har hjulpet til igennem året. 

 

Klubhusudvalget 

Så går året på hæld - en lille beretning fra husudvalget. 
 
Det har som sædvanligt været et travlt og spændende år, og der er foregået en masse 
aktiviteter med forskellig vedligeholdelse og opgaver af forskellige hjælpere, det vil jeg 
godt sige tak for, til alle der har været behjælpelige med dette.  
Der er som sædvanligt udført en del reparationer på bygningerne, klubhuset, bagrum, 
shoppen, bygningerne på øen, diverse kloakarbejder på toiletbygningen på hul 13, ud-
skiftning af blandingsbatterier, diverse rep. i køkkenet og alm. vedligeholdelse. 
Vi har en vandboring ved Containergården hvor vi henter vand fra 26 meters dybde og 
fulder vand i søen på hul 8 denne boring var desværre utæt da vandet kom op af bore-
røret. 
Efter at have haft en Brøndborer til at løfte boringen op viste det sig, at der var to rør der 
havde gnavet op af hinanden og det ene var blevet utæt. Det blev klaret med nye rør, og 
det kører normalt igen. 
Vi står for at skal have malet bygningerne udvendigt. Det er noget af en opgave der ven-
ter til foråret, så hvis man skulle have lyst til at gi en hånd med kan i kontakte enten 
Hans Dahl eller Gert Jørgensen. 
I nær fremtid står der ombygning af Herre omklædningen på programmet. Herre om-
klædningsrummet bliver halveret med et skillerum og en lille gang samt et lagerrum til 
diverse ting fra køkkenet. 
 
Jeg siger endnu en gang tag for alle de flittige hjælpere gennem året - Tak for det 
 
Med venlig hilsen 

Gert Jørgensen 

Udvalgsformand 
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Kommunikationsudvalget 

Nogle måneder har budt på et par Nyhedsbreve, andre kun et enkelt. Brevene er udgi-
vet, når der har været nyt at berette om. Flere af indslagene har også været lagt på 
hjemmesiden – nogle i en mere uddybende form – og samtidig er Nyhedsbrevene tillige 
lagt på Facebook. 

Der har altså været en del dobbeltkonfekt, men jo flere platforme, der gøres brug af, jo 
større er sandsynligheden for at ramme flest mulige medlemmer. Hvad angår Nyheds-
brevene, så udsendes der knapt 800 hver gang, og vi kan se, at over 90 procent åbnes. 
Besøgene på hjemmesiden er fortsat meget stabile – med mellem 175 og 250 dagligt. 

Klubbens udadvendte pr-arbejde har også givet sig udslag i flere indslag i landsdæk-
kende golfmedier. På den lokale bane er det i sagens natur vores elitespillere, der æder 
flest spaltemillimeter, men de lokale medier er også flinke til at tage imod, når vi melder 
os på banen med forskellige projekter. 

Overordnet set kan vi notere, at vi er blevet bedre til at komme ud over rampen, også 
med annoncer, hvilket også afspejler sig i udgifterne. Der er på dette punkt ikke tale om 
en overskridelse, men en klar bestyrelsesholdning om, at vi skal være mere synlige.  

Vi har også lært af det forgangne år på et meget turbulent mediemarked, hvor udgiver-
ne, især de specialiserede, dumper sine priser for at overgå hinanden. Fremadrettet er 
det udvalgets holdning, at vi skal blive bedre til at selektere pengeforbruget, så de 
landsdækkende medier primær benyttes i salgsarbejdet med sommerens Greenfee til-
bud. Til gengæld skal vi forstærke indsatsen i de lokale medier, hvor der alt andet lige er 
større sandsynlighed for at hente nye medlemmer. Det være sig med gode tilbud på op-
tagelse af nye medlemmer, men også aktiviteter, der kan sætte fokus på den lokale 
golfsport i almindelighed - og Holbæk Golfklub i særdeleshed. 

I årets sidste analyse fra GiC (Golfspilleren i Centrum) har klubben haft vanskeligt ved at 
leve op til målet om at ligge på en gennemsnitlig ambassadørscore. Vi gør det på ba-
nen, men ellers har primært vores egne medlemmer givet nogle karakte-
rer/bedømmelser, der gør, at klubben over en bred kam gør det for dårligt, siger de ad-
spurgte medlemmer. Det gælder også kommunikation og information. 

Nu er GiC's analysemateriale baseret på tal, hentet fra en tredjedel af medlemmerne, 
som er blevet spurgt i den seneste undersøgelse. Der er således tale om en tendens af 
en størrelse, vi ikke kan tillade os at sidde overhørig. Derfor vil udvalget meget gerne 
have nogle tilbagemeldinger fra alle jer, der mener, vi gør det så dårligt. Hvad kunne I 
tænke jer? Hvor er det, vi kikser? Mere om det i et af de kommende Nyhedsbreve. 
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Vi kan ikke gøre alle tilpas. Men det primære sigte/mål for udvalget er naturligvis at 
komme ud med det, "kunderne" efterspørger. En god og informativ kommunikation er 
afgørende for en klubs daglige trivsel. 

Måtte der være positive/tilfredse medlemmer iblandt, vil vi da også gerne høre fra jer. I 
kunne måske også have nogle forslag. 

Per Skov Jensen 

 

 

Handicapudvalg – Regel og Dommerudvalg, Amatør og ordensudvalg 

Handicapudvalget 

Selvindtastning af opnåede score, er kommet for at blive. Det er en fornøjelse, at følge 
den massive masse af scores, der bliver indberettet af medlemmer og efterfølgende bli-
ver godkendt af markøren for den pågældende spiller. 
 
Dog er der stadig selvindtastninger udvalget får til godkendelse. Det sker, når der ikke er 
anført korrekt information, såsom medlemsnummer, forkert medlemsnummer, intet med-
lemsnummer etc. 
Vi sender så en påmindelse til den person, som har en fejl i selvindtastningen og i løbet 
af kort tid er fejlen rettet af medlemmet, og scoren kan herefter godkendes af markøren. 
 
Nogle medlemmer, som er opført som markør, er lidt længe om at få godkendt scores 
fra medspilleren. Denne person får så også en påmindelse og godkendelsen eller afvis-
ning kommer meget hurtigt herefter. 
Nogle få gange har udvalget slettet en selvindtastet score.  
Det sker, når en tilsendt påmindelse er siddet overhørigt i mere end 4 uger. Sådan vil 
det også være i 2017. 
 
Fratagelse af EGA handicap samt generhvervelse af samme efter Årsrevisionen, er sta-
dig et problem for mange. 
Især for medlemmer, der repræsenterer HGK på udvalgte hold, er EGA handicappet en 
nødvendighed. 
Det er derfor med stor undren, at der er spillere på udvalgte hold, der ikke har fået spillet 
4 tællende runder på et år og skal ud og generhverve EGA handicap i begyndelsen af et 
nyt år. Det kan ikke skyldes manglende muligheder, idet der er turneringer i HGK hvor 
en tællende score kan opnås. 
 
Medlemmer som ønsker at deltage i klubbens turneringer, skal også have et EGA han-
dicap.  
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Udvalgets trofaste hjælpere har en igen i år en opfordring til Jer alle! Anfør alle relevante 
oplysninger på scorekortet såsom: Navn – medlemsnummer - dato - handicap – teested 
farve - EDS osv. Endvidere er det en meget stor hjælp, hvis I alle fremover vil skrive 
med en tydelig og let læselig skrift.  
 
Det kan ikke være meningen, at der skal udføres et detektivarbejde for at registrere et 
medlems score. 
 
Grethe Jensen og Jens Henriksen har udført et rigtig godt stykke arbejde med registre-
ring af afleverede scorekort.  
Morten Ebbesen tager sig kyndigt af alle afleverede scorekort fra medlemmer med han-
dicap 
under 4.5. 
 
Undertegnede tager sig af kontrol og vejledning af selvindtastning mv. 
 
Marianne Madsen giver en stor hjælpende hånd, når andre tager på ferie mv. 
 
Stor tak til Grethe, Jens og Marianne for et seriøst og stabilt frivilligt arbejde. 
 
Klubber i klubben registrerer egenhændigt alle scores i de løbende turneringer året 
igennem.  
Helt uden de store problemer 
 
Tak til Jer for dette arbejde. 
 
UPS!! 
Sekretariatet og Jørgen Buur modtager stadig henvendelser vedrørende handicap og 
registrering af scorekort.  
 

Alle henvendelser angående handicaps skal ske til undertegnede 

 

Dommer og regeludvalget 

I Chefgreenkeeper Thomas Nordin sygdomsperiode gav Søren fra greenkeeper staben 
os en meget stor hjælpende hånd med at få rette pæle sætning og andre små tilretnin-
ger på banen, så den gennem hele sæsonen endnu engang ”stod” bedste måde. 
 
En god løbende dialog mellem Søren og Regel - og Dommerudvalg, har bevirket at de 
ændringer, som er foretaget i løbet af året, har været så godt som umærkelige for vore 
medlemmer samt gæstespillere.  
 
Baneopsætningen har været optimal, og der har ikke været en situation, som ikke kunne 
løses iht. gældende golf regler. 
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Den ændring vi foretog 2015, ved fjernelse af AUR markeringer og i stedet markeret 
Greenkeeper gården som Out Of Bounds, har givet anledning til en del debat, men ser 
nu ud til at være accepteret af de fleste medlemmer 
 
Henning Magnussen, som er med i Regel – og Dommerudvalget, har gjort en meget stor 
indsats også 2016. Henning har forestået den løbende regel quiz samt forestået de re-
gelaftener, der har været i årets løb 
  
Henning har gennemgået et regelkursus og skal i løbet af vinteren 2016 på endnu et 
kursus. 
Herefter er Henning uddannet Klubdommer – og regelinstruktør. 
 
Udvalget er også blevet suppleret med Henrik Madsen, der yder en stor indsats allere-
de. Henrik skal på sit første regelkursus i begyndelsen af 2017. 
 
 
I maj 2105 åbnede vi igen REGEL CAFEEN.  
Meningen med denne er, at alle medlemmer kan komme forbi og få svar på netop det 
regelspørgsmål, der måtte være aktuelt. 
 
 
I REGEL CAFÉEN er der en afslappet atmosfære, og der er altid plads til god en snak 
på tværs af golfreglerne. 
Alle har været enige om, at det var en rigtig god idé, at man lige kunne dumpe ind og 
over en kop kaffe eller lignende få afklaret nogle regelspørgsmål eller eventuelt give ud-
valget nogle inputs.  
Vi har været der, når åbningstiderne var kendte. MEN…… der kom bare næsten ikke 
nogen forbi til en hyggelig dialog. Trist men sandt!  
Konceptet bliver i vintermånederne taget op, og der arbejdets hen imod en god løsning, 
så Regel Cafeen bliver et tilløbsstykke. 
 
 
 
Dommergerningen 
 
Et godt samarbejde med HGK´s turneringsudvalg og klubber i klubben gjorde, at vores 
udfordringer blev betydeligt bedre i 2016. 
Vi vil jo så gerne bruges og på den måde opnå mere rutine. 
 
En meget stor tak herfra for et godt og positivt samarbejde i året løb til chefgreenkeeper 
Thomas Nordin og Søren samt deres medarbejdere  
 
Klubmanager Jørgen Buur skal have en meget stor tak for et godt og altid positivt sam-
arbejde samt spændende ”sparringsrunder” om hverdagens små og store opgaver og 
udfordringer 
 
Amatør – og Ordensudvalget 
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Siden september 2014 har Henning Magnussen og undertegnede været eneste med-
lemmer i dette udvalg. 
Heldigvis har vi ikke haft alt for mange sager at behandle i 2016  
 
1 sag er under behandling, og herudover har vi brugt lidt tid på, at ”gyde lidt olie på van-
det” mellem medlemmer, der ikke havde samme opfattelse af golfregler, og derfor hæ-
vede stemmen lidt for meget overfor hinanden. 
Samtaler med de implicerede samt relevante tilrettevisninger, har været medvirkende 
årsag til at sådanne uoverensstemmelser ikke udviklede sig til en sag. 
 
Det kan vi alle være godt tilfredse med og vi vil fremadrettet bruge fremgangsmåden po-
sitivt, og dermed undgå dårlig stemning blandt medlemmer i HGK samt vore mange gæ-
stespillere. 
 
 
Slutteligt en stor tak til HGK´s bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og enestående 
opbakning 
 
Regel-dommer og handicapudvalget samt Amatør – og ordensudvalget 
 
Mogens Holst     

 

Hverveudvalget  

Medlemmer og samarbejdsparter 
Hverveudvalget har i 2016 bestået af to medlemmer, Ib Vittrup og Susanne Sjørslev. 
Når det har kunnet lade sig gøre at gennemføre de mange opgaver, som ligger i hver-
veudvalgets regi skyldes det i høj grad et udstrakt samarbejde med mange forskellige 
instanser i klubben. Først og fremmest har der været et tæt samarbejde med begynder-
udvalget, men også bestyrelse, sekretariat/klubmanager, sportsudvalg, kommunikati-
onsudvalg, klubbens pro og en række af klubbens medlemmer har været en uvurderlig 
støtte i gennemførelsen af årets aktiviteter. En stor tak til alle for et rigtig godt samarbej-
de. 
 
Møder 
Hverveudvalget har afholdt et antal møder hen over året begyndende i januar med det 
første af en række planlægningsmøder med henblik på afvikling af Ambassadørtræf – 
Golfens Dag den 17. april. Derudover har udvalget deltaget i et par møder med bestyrel-
sesformand, klubmanager og klubbens pro. Mødernes indhold var ideudveksling og si-
den konkret planlægning af et nyt initiativ med henblik på at skabe ’holdånd’ hos klub-
bens medlemmer og om muligt få tilgang af nye medlemmer: ”Vejdyst 2016”. 
 
Aktiviteter 
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Hverveudvalgets opgave er dels at medvirke til at klubben får nye medlemmer og dels at 
være med til at fastholde nye og nyere medlemmer, så de føler sig godt tilpas i klubben 
socialt og sportsligt. Nedenfor er nævnt nogle af de mest centrale indsatser i så hen-
seende. 
Ambassadørtræf. Den største indsats i henseende til at tiltrække nye medlemmer fandt 
sted på Golfens Dag 17. april 2016. Med opbakning fra bestyrelsen havde hverveudval-
get besluttet at tilrettelægge dagen som en invitationsturnering, hvor klubbens medlem-
mer skulle være ambassadører for klubben og indvie et potentielt nyt medlem i golfspil-
lets glæder. Trods dårligt vejr blev det en rigtig god dag med 108 deltagere.  Og mange 
positive tilbagemeldinger. 
Fyraftensgolf er et tilbud til arbejdspladser, som via direkte mail inviteres til at ”sætte 
medarbejderne på græs”. Arbejdspladsen får mulighed for at lave et medarbejderarran-
gement i regi af golfspil, og golfklubben får mulighed for at præsentere golfspillet for po-
tentielt nye medlemmer. Der har været afholdt 6 fyraftensarrangementer i denne sæson 
med samlet 74 deltagere.  
Introgolf har været afholdt i april, juni og august med samlet 31 deltagere. Hverveud-
valget har deltaget som mentorer i deltagernes spil på banens første 6 huller. 
Skolegolf har hverveudvalget også ydet hjælp til at afvikle. 
Information og kommunikation. I samarbejde med Søren Kjær som kyndig layouter er 
der udarbejdet foldere om klubbens tilbud til nye medlemmer, om Holbæk Golfklub ge-
nerelt samt information om konkrete arrangementer. Af kommunikationskanaler kan 
nævnes Holbæk Golfklubs hjemmeside og nyhedsbrev, Facebook, By & Land, Oplev 
Holbæk. 
 
Af nye medlemmer har klubbens indtil ultimo oktober fået 46. De 20 indmeldelser er del-
tagere fra de 31 introgolfere. 
 
Perspektiver. Erfaringer fra 3 års arbejde i hverveudvalget fortæller, at rekruttering med 
efterfølgende vellykket integration i klubben lykkes bedst, når den bygger på og bæres 
af gode relationer. Dels relationer til klubbens frivillige begynderhjælpere – mentorer – 
som yder en fantastisk indsats, og dels relationer de nye medlemmer imellem. Det er 
derfor, at introgolf er den mest succesfyldte indslusningsvej til klubben. I introperioden, 
prøvemedlemsskabsperioden, møder de potentielle medlemmer begynderudvalgets 
mentorer, og de lærer de nyeste medlemmer at kende, når de deltager i begynderturne-
ringen om torsdagene. 20 nye medlemmer ud af 31 introgolfere taler sit tydelige sprog. 
At tilknytte et godt medlemsskabstilbud til introgolfen er en indlysende tanke.  
Initiativer som på en og samme gang kan skabe ’holdånd’ og introducere ikke-golfere til 
sporten, er også værd at satse på. Turneringer i stil med Ambassadørtræf og Vejdyst vil 
på sigt kunne skabe en fortælling om Holbæk Golfklub som et sted, hvor det sociale og 
det sportslige går hånd i hånd, og hvor man byder nye medlemmer velkommen. 
 
 
Tak for 3 års godt og givende samarbejde. 
 
Hverveudvalget 
Susanne Sjørslev 
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Sponsorudvalget 

Året 2016 har i vid udstrækning lagt sig i slipstrømmen på de seneste år. Solidt arbejde. 
Intakt udvalg. Stabil indtjening. Tendensen er måske lidt vigende og der skal arbejdes 
lidt hårdere for at få kontrakterne i hus, men alt i alt og ikke mindst sammenlignet med 
landsgennemsnittet, så går det nu ikke så ringe endda! Vi er stadig på den gode side af 
et halvt hundrede sponsorer og netto med et overskud på en lille halv million kr. Det må 
betegnes som yderst tilfredsstillende. 

Udvalgets store force er stabiliteten i udvalgssammensætningen og det respektfulde og 
kammeratlige forhold, der hersker os i mellem. Helt klart den lim, der binder sammen, 
gør arbejdet sjovt og får os til at blive og yde. Det er dog samtidig vores Achilleshæl, idet 
det har vist sig endog meget svært at få eller fastholde nye udvalgsemner, der kan tage 
over, når tiden er moden. Arbejder konstant på at få løst den opgave, men endnu er det 
ikke lykkedes. 

Foruden det konstante og skemalagte arbejde med at få kontrakterne i hus, så står 
Sponsorudvalget også for andre aktiviteter. Firmaturneringen, Erhvervsklubaftenerne, 
Sponsordagen, Måge- og Rosenpokalen og Åbningsmatchen – alt sammen tiltag, hvor 
Sponsorudvalget er værter eller medarrangører.  

Firmaturneringen havde i år kun deltagelse af 16 hold, men oplevelsen, energien, 
kampgejsten og det sociale samvær led ingen nød af den grund. Desværre har vores 
mangeårige sponsor på Firmaturneringen, Thomas Lunden fra Green Garden, besluttet 
at holde inde. Tak for godt samarbejde, Thomas. Det har været en fornøjelse. Næste år 
bliver med Mogens Holst, MH-Packaging, som hovedsponsor, der så til gengæld bliver 
savnet som mangeårig mæcen for HGK’s sportslige flagskibe, Måge- og Rosenpokalen. 

Erhvervsklubaftenerne er fortsat i høj kurs. Godt forum at mødes i. I marts i klubhuset og 
i november hos en af vore Sponsorer. Sidste år lagde Sparekassen Sjælland domicil til 
med et fornemt arrangement, krydret med en arkitektonisk gennemgang af Holbæk i den 
nærmeste fremtid, set gennem Sparekassens formand, arkitekt Thomas Kullegaards, 
briller. Meget interessant aften og kulinarisk yderst vellykket. I marts måned var det Tina, 
der stod for maden, og den var helt i top. Mette Møller, PhD-studerende i retorik gav os 
et indblik i Politisk Humor, noget akademisk, men med gode pointer og kig bag sproget. 
2 vellykkede og velbesøgte arrangementer. 

Sponsordagen er dagen, hvor HGK og Sponsorudvalget siger ’tak’ til klubbens sponso-
rer. Dejligt mange sponsorer mødte op, og sammen med adskillige af vores elitespillere 
fik vi en flot dag på Kirsebærholmen. Vejret var med os, og spil og snak gik lystigt. 
Sponsordagen er, og skal være, et højdepunkt for samarbejdet. Uden gensidig respekt, 
humor, forståelse – og de rette varer på hylden – så kommer samarbejdet aldrig til at 
bære frugt. Vi føler i sponsorudvalget selv, at vi har fundet en god balance mellem det, 
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vi kan tilbyde, og det, som vore sponsorer forventer og får. Det må ikke blive en sovepu-
de eller en selvfølge. Intet må tages for givet, og det er vigtigt konstant at sikre, at også 
vore sponsorer føler, at de får valuta for deres sponsorat – på den ene eller den anden 
måde. I den forbindelse kan jeg endnu en gang kun appellere til alle klubbens medlem-
mer om, altid at have en sponsor i tanken, når noget skal købes eller handles. Det har 
de fortjent! 

En helt anderledes ting var klubbens åbningsmatch i april måned. Her stod sponsorud-
valget for generering af præmier og det sædvanlige lotteri. Meget få gik tomhændede 
hjem og nogle måtte have hjælp af Den lille Grønne. Overskuddet fra match og lotteri 
var øremærket Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Vigtigt for os, at pengene gives til 
en lokal organisation. Børneafdelingen er landskendt for et forløb, der forsøger at hjælpe 
overvægtige børn og unge af med deres overvægtsproblem. I år havde Børneafdelingen 
taget initiativ til at stable en sommer-camp på benene – Camp Optur. Den hang, øko-
nomisk, i en tynd tråd, men og det lykkelige var så, at vi med det indsamlede beløb på 
kr. 23.750 kunne hjælpe Børneafdelingen med dette projekt, og faktisk viste det sig, at 
netop denne donation var den støtte, der forhindrede en aflysning. Lykkeligt, ikke mindst 
da sommer-camp ‘en fik et ret succesfuldt forløb. De unge mennesker var også inviteret 
til at prøve kræfter med golfen. Havde en dejlig – og for de fleste en meget anderledes 
dag – på Kirsebærholmen trods nogle mega regnbyger. I den forbindelse stor tak til 
Pernille Carlson, Karoline Roed-Sørensen og Ole Pro for stor og engageret hjælp på 
dagen. Forhåbentlig bliver det ikke sidste gang vi ser de unge mennesker i golfklubben. 

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang takke alle udvalgets 8 medlemmer - og jeg tillader 
mig i denne sammenhæng at medregne Jørgen Buur som et fuldgyldigt medlem af 
Sponsorudvalget. Jørgens indsats er stor og uundværlig. Tak for gode debatter, stem-
ning og humør – væsentlige faktorer for, at vi har givet hinanden håndslag på, at holde 
udvalget intakt i 2016. Også stor tak til Erik Olesen for opbakning og bestyrelsens altid 
positive bevågenhed. 

Tak til Tina for rigtig lækker mad på Sponsordag og Erhvervsklubaftenerne, samt til Ole 
Pro for stor og humørfyldt hjælp på Sponsordagen. Dejligt at mærke støtten og opbak-
ningen! 

 
På Sponsorudvalgets vegne 
Poul Møller, udvalgsformand. 

 

Sports & Eliteudvalget 
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Det har været et succesfyldt år med resultater over det forventede, med især Damernes 
bevaring af deres placering i 1. Division var et højdepunkt. 
 
Udvalget havde sat følgende målpinde for sæson 2016: 
 

1. 1. holdet herre, skulle bevare deres placering i 2. division trods et hold der skulle 
være præget af nogle unge tilkommere på holdet i form af Kasper Havshøi og 
Rasmus Frøslev. Begge præsterede over forventning og skaffede holdet flotte po-
int og var med til at bevare vores plads i 2. division.   

2. 1. holdet damer, efter deres flotte oprykning til 1. division i sidste sæson skulle 
der mere end mirakler til at damerne skulle holde sig i 1. division, på papiret var 
pigerne “underdogs” igennem hele sæsonen men med rutine og ungdom i en flot 
kombination skaffede pigerne en flot 2. plads i 1. division og sikrede sig derfor 
endnu en sæson i landets næstbedste række.  

 
Udvalget kan berette om et udfordrende år, den største af dem alle var uden tvivl pro-
blemet ved at kunne stille 3 fulde herre hold til hhv. 2. division, 4. division og kval-
rækken. Afbud og manglende tilslutning har været udfordringen og konsekvensen bliver 
derfor truffet i form af kun 2 herre hold til næste sæson. Vi giver spillerne færre pladser 
at spille om og håber derfor at dette vil øge konkurrencen i truppen. Vores 2. hold ryk-
kede desværre ud af 4. division og kommer derfor til at repræsentere klubben i den nye 
5. division næste sæson. Der har ligeledes været dårlig tilslutning til den ugentlige træ-
ning og udvalget vælger derfor at lægge træningen sammen med de bedste juniorer fra 
juniorafdelingen, så vi på den måde får et endnu bedre overblik af de talenter der skulle 
være på vej frem.  
 
På de individuelle bedrifter kan udvalget berette om en særdeles fremragende udvikling 
fra Jens Kristian Thysted, den blot 13-årig Jens Kristian, begyndte sæsonen i hcp 10 og 
har siden imponeret alt og alle og slutter sæsonen af i hcp 4. Et stort tillykke skal lyde 
herfra til Jens Kristian, der ligeledes fik sin debut på elitens 2. hold i løbet af sæsonen. 
Vi ser frem til at følge hans udvikling nærmere de kommende år, og udvalget vil gøre sit 
for at hjælpe ham på vej.  
 
Yderligere kan vi nævne Kasper Havshøi som har fortsat sin udvikling fra sidste år, og et 
stort tillykke skal ligeledes lyde for hans flotte resultat i klubmesterskaberne i hulspil som 
faldt ud til hans fordel på 18. hul. 
 
Der skal også lyde et stort tillykke til Marcus Carlson for hans flotte præstation ved 
klubmesterskaberne i slagspil som han vandt med hele 7 slag ned til 2. pladsen (Oliver 
Roed-Sørensen). Stort tillykke.  
 
Spillere som Marcus Carlson, Alexander Kristensen, Rasmus Frøslev har repræsenteret 
klubben flot i deres individuelle turneringer og ved danmarksturneringen, sæson 2017 
ser lovende ud for alle parter, vi glæder os meget til at følge alle i deres udvikling.  
 
Spillerne har gennem hele sæsonen støttet klubben som hjælpere ved Introdage, Fyraf-
tensgolf og Golfens Dag samt Sponsordagen.  
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Der skal lyde en stor tak til vores hjælpere igennem sæsonen, hvad enten det har været 
som starter, holdleder eller holdkaptajn: Jimmi Roed-Sørensen, Kurt Olsen, Bo Benne-
balle, Pernille Carlson og Alexander Kristensen. Ligeledes skal der lyde stor tak til klub-
bens pro Ole Rasmussen for et godt samarbejde.  
 
Der skal rettes en stor tak til de frivillige i SpU, der bruger fritiden til at få sportsafdelin-
gen til at hænge sammen. Udvalget har i år bestået af Pernille Carlson, Bo Benneballe, 
Alexander Kristensen og Thomas Fredborg Nielsen. Ud af disse vælger alle at fortsætte 
i næste sæson og jeg ser personligt frem til at fortsætte arbejdet i udvalget.  
 
På sportsudvalgets vegne 
Thomas Fredborg Nielsen 

Regionsgolf 

Klubben har været repræsenteret i Regionsgolf med 9 hold i sæsonen 2016. 5 Hold blev 
puljevindere og spillede sig frem til såvel semifinaler som landdelsfinalen på Sjælland. 
Dette var en gentagelse fra 2015 hvor det samme skete. 

Klubbens hold i B-rækken vandt og kvalificerede sig til landsfinalen på Furesø Golfklub. 
Hvor de igen vandt og således kan kalde sig "Danmarksmestre" FLOT gået. Igen mange 
og flotte resultater - tillykke til alle regionsgolfspillerne. 

Knud Sørensen og Jens Vind-Andersen 

Turneringsudvalget 

Turneringsudvalget har haft flg. medlemmer: Brian Madsen, Jens Færch-Jensen, Peter 
Jørgensen og Sten Sjørslev, og så har Kurt Olsen været turneringsleder på Efterårs 
Fourball. Hertil kommer et trofast og dygtigt hold af 10 hjælpere ved de enkelte turnerin-
ger. Stor tak til medlemmer af udvalget, Kurt Olsen og turneringshjælperne. Udvalget 
har løbende samarbejdet med sekretariatet og Regel-, dommer- og handicapudvalget 
om afviklingen af turneringerne. Uden et tæt og løbende samarbejde mellem turnerings-
ledelsen og cafe Mulligan er det ikke muligt at få turneringsforløbene afviklet tilfredsstil-
lende. Derfor har der i år været arbejdet fra begge sider på at få koordineret så godt 
som muligt. Og det er lykkedes ganske godt, selv om der fortsat er plads til forbedringer 
i kommunikation og koordinering. 
 
Der er gennemført 12 turneringer i udvalgets regi i sæson 2016. Det gennemsnitlige del-
tagerantal ligger på 55, men der er stor variation mellem de enkelte turneringers delta-
gerantal. Det spænder fra 100 (Åbningsturnering) til 18 (Duffers Day). Det ser fortsat ud 
til, at holdturneringer er mere populære end individuelle turneringer. Men udvalget har i 
flere omgange drøftet, om der skal arbejdes med andre turneringsformer og/eller kigges 
på antallet af turneringer. Årets eliteturnering Måge- og Rosenpokalen havde igen god 
tilslutning af spillere udefra og egne elitespillere. Også i år blev det spillere udefra, der 
løb med førstepladserne i turneringen.  
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I årets KM i slagspil deltog i alt 41 spillere, heraf 1 dame. Mens antallet af herrespillere 
må siges at være rimeligt, er antallet af damespillere skuffende lavt. Det bør overvejes at 
indføre en minimumsgrænse for spil i en række. Årets klubmestre i herrerækken blev 
Marcus Carlson Pedersen og damerækken blev vundet af Susan Christiansen. I KM i 
hulspil deltog i alt 22 i senior og veteranrækkerne, mens i alt 8 deltog i herre- og dame-
rækkerne, heraf 2 i damerækken. Igen må man konstatere, at antallet af deltagere i alle 
rækker er meget lavt, og at især herre- og damerækken har haft meget få deltagere i be-
tragtning af det samlede antal elitespillere i klubben.  
 
 
Turneringer 2015/2016 
                          2015              2016 
Åbningsturnering 98 100 
Captains Cup 27 39 
Pinseturnering 70 63 
Generationsturnering 56 52 
Nordea Open 48  
Måge- og Rosenpokalen 82 68 
Duffers Day 35 18 
KM slagspil/hulspil 46/32 41/30 
Udvalgsturnering 76 76 
Sponsorturnering 54 64 
Sensommer/CC følgeturnering 44 42 
Efterårs Fourball 100 76 
 
 
Det har været en klar forbedring og en stor hjælp for turneringslederne, at det er blevet 
muligt at udskrive scorekort på printeren i forhallen. Også i denne sæson har udvalget 
ansøgt om at få installeret et betalingsmodul i Golfbox, som efter vores mening ville lette 
arbejdet med at kontrollere indbetalinger ifm. turneringer. 
Formanden for udvalget Sten Sjørslev stopper i udvalget efter denne sæson og takker 
for samarbejdet med de øvrige medlemmer af udvalget og de øvrige samarbejdspartne-
re i klubben. 
 
Sten Sjørslev. 
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Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4 

Se budget forslag i det særskilte regnskab/budget 

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 5 

Der er ikke forslag fra bestyrelsen. 

Indkomne forslag fra medlemmer dagsordens pkt. 6 

Der er ikke forslag fra medlemmerne. 

Valg i henhold til vedtægterne dagsordens pkt. 7 

På valg er: Erik Olesen    - modtager genvalg 

  Dorthe Nielsen   - modtager ikke genvalg 

Valg af ekstern revisor i henhold dagsordens pkt. 8 

 

Bestyrelsen foreslår:     PriceWaterhouseCoopers. 

 

Eventuelt i henhold til dagsordens pkt. 9 

 

Notater: 


