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Bestyrelsens beretning 2017
Holbæk Golfklubs 53. år startede med Åbningsturnering søndag den 2. april og sluttede
med Cross Country søndag den 5. november. Der var 101 deltagere i Åbningsturneringen og der blev skabt et rekordstort overskud på 27.476 kr. Igen i år blev pengene doneret til Børneambulatoriet på Holbæk Sygehus og anvendt til gennemførelse af en
sommerlejr for overvægtige børn, kaldet ’Camp Optur’
I løbet af de 7 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
Visioner og planlægning for Holbæk Golfklub

Økonomi - de foregående års stabile økonomi er blevet videreført. Den overordnede
styring af økonomien varetages fortsat 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 1.9.201631.8.2017 samt kassererens gennemgang af regnskabet. Den sunde økonomi er en forudsætning for baneudvidelse og andre planer. Klubbens indtægter udgøres af kontingenter fra medlemmerne, medlemsindskud, sponsorindtægter og greenfee indtægter.
Medlemstallet er let faldende dog med en forøgelse i antal aktive medlemmer og en reduktion i antal passive medlemmer. Sponsorindtægterne overgik forventningerne og var
højere end sidste år. Greenfee indtægterne var overraskende nok også højere end sidste år til trods for periodens generelt dårlige vejr.
Baneudvidelsesprojektet– omfattende tre nye golfhuller samt en kortspilsbane er desværre pt. gået i stå. Projektforløbet har været som følger:
I efteråret 2014 erfarede vi at Humleore Skovdistrikt nu var klar til at udleje et skovareal
til os. Der blev giver en orientering på klubbens Generalforsamling 2014. De fremmødte
tog orienteringen positivt til efterretning.
Allerede den 15. januar 2015 havde vi indhentet Naturstyrelsens godkendelse til at anlægge golfhuller inde i skoven.
Efterfølgende havde vi et møde med Søren Engel, hvor han meddelte, at vi frit kunne
anlægge en indgang til og en udgang fra skoven hen over hans markvej.
Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening var også positive overfor vore planer
Herefter fik vi med DGU-støtte vederlagsfrit udarbejdet forslag til arkitekttegninger over
de planlagte tre golfhuller inde i skoven. I foråret 2016 indhentede vi prisoverslag fra tre
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baneentreprenører samt - ikke mindst - fik vi økonomien til udvidelsen på plads.
Byrådet besluttede den 21. oktober 2015 at kommunen skulle udarbejdede et forslag til
ny lokalplan. Planen blev præsenteret under en høring den 1. august 2016 i Café Mulligan. Høringen gav anledning til nogle indsigelser, hvoraf den væsentligste var, at Søren Engel annullerede sit mundtlige tilsagn om at vi kunne passere ind i skoven hen
over hans markvej.
Søren Engel har til gengæld skriftligt tilbudt os baneareal på den anden side af Dragerupvej op mod campingpladsen. Her er vi desværre stødt ind i samme problematik. Den
lodsejer, der sidder på gennemgangsarealet ønsker ikke at klubbens spillere passerer
hen over hans areal.
Status er, at vi er låst inde på det nuværende areal og at to baneudvidelsesmuligheder
ikke kan gennemføres. Bestyrelsen er dog optimistisk og forventer, at det på sigt lykkes
at få de nødvendige gennemgange. Der har i årets løb været orienteret om projektet i
nyhedsbrevene ligesom Nordvest Nyt den 7. august bragte en større orientering om projektet og dets udfordringer.
Golfspilleren i Centrum (GiC)– har igen i år været et værdifuldt feedback system, hvor
klubbens forskellige delområder bedømmes af såvel medlemmer som gæster. Bedømmelserne er meget varierende. Sidste år var forsommerens bedømmelse nogenlunde,
hvorimod efterårets bedømmelse var kritiske indenfor flg. områder: banen, restaurant,
organisation herunder daglig ledelse samt klubliv. Bestyrelsen tog de kritiske bemærkninger ad notam og ville arbejde på at forbedre de nævnte områder i løbet af næste sæson. Det lykkedes dog ikke helt inden sæsonstart, idet kritiske bemærkninger også dominerede forsommerens bedømmelser i år. Til gengæld har de fleste områder rettet sig
her i efterårets bedømmelse og flere områder ligger over Benchmark.
Visioner og planer for Holbæk Golfklub - vore visioner, der er dateret december
2016, blev præsenteret på sidste års generalforsamling samt under vore møder med
formændene for klubbens forskellige udvalg inden sæsonstart i foråret og på udvalgsdagens møde. Visionerne er i øvrigt lagt ind på hjemmesiden.
Visionerne omfatter følgende delområder:
• Medlemsudvikling (hvervning og fastholdelse),
• Klubliv,
• Golfbane og træningsanlæg,
• Organisation og serviceniveau,
• Kommunikation og markedsføring og endelig
• Undervisning/træning.
Et par af områderne har der været arbejdet ihærdigt med allerede, nemlig golfbane og
træningsanlæg samt kommunikation og markedsføring. Vi har en ret ny hjemmeside, der
naturligvis kan blive bedre endnu, samt ca. 10 nyhedsbreve om året.. Markedsføring af
klubbens tilbud er blevet skærpet i årets løb. Trivslen i klubben skulle forbedres ved
etablering af et ’trivselsudvalg’, der skulle forsøge at samle medlemmerne til forskellige
tværgående aktiviteter og events. Det har været en lidt tung start for udvalget og med3

lemmernes opslutning har heller ikke været som ønsket. Udvalget videreføres heldigvis
og der kommer mange flere aktiviteter til næste år. Bestyrelsens fokus har herefter været rettet mod de to aktiviteter fri træning samt organisation og serviceniveau.
Det er hensigten at træning tilbydes som en ydelse, der er indeholdt i kontingentet ligesom i de fleste andre idrætsforeninger. Målet for den frie træning er, at undervisningen
tilgodeser medlemmernes behov og ønsker spændende fra nybegynderen til elitespilleren. PRO’en udbyder og markedsfører aktivt et varieret træningsprogram, som medlemmerne kan melde sig til via Golf Box – PRO’en tilbyder forskellige træningskonkurrencer og samarbejder herunder med Caféen. Den frie træning vurderes at bidrage til
mere liv og trivsel i klubben.
Vi fik taget hul på fri træning i denne sæson. Træningsmængden og tilrettelæggelsen levede ikke helt op til visionsplanen, men det var inden for eksisterende kontraktforhold en
testperiode. Der blev gennemført en evaluering blandt dem, der havde deltaget i træningen og tilbagemeldingerne var meget positive. Vi blev bekræftet i, at det er den rette vej
at gå, at undervisning er indeholdt i kontingentet. Fuld indførelse af fri træning kræver
justeringer af organisation og kontraktforhold.
Herefter fokuserede vi på organisation og serviceniveau. Det er vores mål at skabe en
organisation der kan betjene gæster og medlemmer 7 dage om ugen inden for normal
åbningstid fra ét aktivitetscenter (Single Point of Entry).
Efter at bestyrelsen havde gennemført nogle møder med klubmanageren og PRO’en og
drøftet, hvorledes vi kunne omsætte visionerne til praksis stod det klart, at Single Point
of Entry ikke kunne gennemføres med den hidtidige bemanding og den hidtidige organisation. Bestyrelsen arbejdede videre med projektet og besluttede en organisation, hvor
såvel de administrative som de træningsmæssige aktiviteter samles i et Klubcenter under én leder. Dette center tjener samtidigt som Single point of Entry. Klubcentret ledes af
en HEADPRO/Forretningsfører På trænings-/uddannelsessiden assisteres han af en
PRO-assistent/Servicemedarbejder. På den administrative side vil der være en Administrativ-/Servicemedarbejder. Klubcentret planlægges etableret ved bygningsmæssige
ændringer i de lokaler, der i dag anvendes til sekretariat og PROSHOP.
PRO-shoppen planlægges bibeholdt- evt. med reduceret varelager i en eller anden
form.
Ole Rasmussen, vores hidtidige PRO, er kandidat til stillingen HEADPRO/Forretningsfører, idet Ole også har gennemført ’Diplomuddannelsen i Golfmanagement’.
Lønomkostninger til ændret organisation samt bygningsmæssige ændringer vil være indeholdt i kassererens forelæggelse af budget for 2017/2018.
Konsekvensen af den organisatoriske ændring, hvor de daglige aktiviteter samles under
én leder, blev, at bestyrelsen desværre så sig nødsaget til at tage afsked med Jørgen
Buur.
Banen - igen i år har banen stået velplejet, og bedømmelserne var pæne for de fleste
delområder. Bemandingsmæssigt har situationen været ret anstrengt i den sidste del af
sæsonen, idet Fabian Holbek afgik som greenkeeper og vi fik desværre ikke nogen erstatning. Ved start af næste sæson skulle vi gerne have fuld normering, der som be4

kendt er en chefgreenkeeper og to fastansatte greenkeepere samt en sæsonmæssig
ansat banemedhjælper. Søren Andersen, der har været fungerende, er blevet fastansat
som chefgreenkeeper. I slutningen af sidste sæsonen var der kritiske bemærkninger til
sand i bunkers og udslagsmåtter på de opbyggede teesteder.
Ved sæsonstart var der anskaffet nye måtter til disse teesteder. Måtterne gav desværre
anledning til betydelig kritik fra medlemmer og gæster. Der blev herefter afholdt forsøg
med to andre typer måtter, der lagt til afprøvning på Driving range. Den bedste af måtterne blev anskaffet, men den fungerer heller ikke til alles tilfredshed. Der arbejdes stadig med udfordringen. I løbet af sæsonen er der anskaffet mange tons af sand til efterfyldning og renovering af bunkers. Vedligeholdelse af bunkers kræver meget arbejdstid
specielt i sæsoner med meget nedbør. Den bemandingsmæssige situation har gjort det
svært kontinuerligt at have bunkers vedligeholdt helt tilfredsstillende ligesom et par bunkers kræver fornyet dræning.
Iværksættelse af den såkaldte 3. klipning har resulteret i, at klager over roughen er stort
set forstummet. Sæsonen startede med at kommunen mod betalig udførte den 3. klipning. Klipningen var dog så dårligt udført, at vi blev nødt til selv at anskaffe en klippemaskine til formålet. Der klippes ca. 3 gange om måneden og det har meget ofte været
medlemsarbejde, idet Kurt Olsen har tilbudt sin hjælp. Vi siger en stor tak til Kurt!!
Et andet område, hvor det frivillige medlemsarbejde virkelig har sat sine spor er bygningen af det flotte tordenvejrs shelter ude på kirsebærholmen. Under Arne Petersens kyndige ledelse har et sjak af kvalificerede hjælpere bygget et arkitektonisk flot shelter i meget gode materialer.
Det frivillige medlemsarbejde begrænsede sig dog ikke klipning og shelter byggeri.
Den 19. august gennemførtes ’Medlemsdag 2017’, hvor ca. 25 medlemmer gennemførte
vedligeholdelsesarbejder på banen og omkring klubhuset i løbet af formiddagen. Efter
en let frokost var der om eftermiddagen en 9-hullers turnering med præmier. Arrangementet var så stor en succes, at der til næste år planlægges to medlemsdage: en først
på sæsonen og en efter sommerferien.
Sponsorudvalget – udvalgets indsats har resulteret i den hidtil højeste bruttoindtjening,
hvilket er et imponerende godt. Foruden det solide arbejde som alle de involverede har
præsteret skal det også fremhæves, at der arbejdes efter en klar koncept og gennemskuelige kontrakter. Sidstnævnte sikrer ro sponsorerne imellem. Poul Møller og flere af
hans tro svende stopper desværre med årets udgang. Bestyrelsen takker for deres flotte
ihærdige indsats over mange år.
Der vil naturligvis blive opbygget et andet sponsorudvalg, der vil videreføre arbejdet efter
den samme vel afprøvede koncept.
Turneringskomitéen – med Mikael Roslind i spidsen har i årets løb gennemført 12 turneringer. Det gennemsnitlige deltagerantal har igen i år været lavere end det foregående år til trods for lanceringen af et par nye turneringer. Holdturneringerne har igen i år
været de mest populære. Turneringskomitéen vil analysere situationen nærmere. Fra
bestyrelsens side skal der lyde en kraftig opfordring til alle medlemmer om at slutte op
og være med i det fornøjelige tværgående fællesskab, som en klubturnering jo her.
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Årets klubmestre blev:
Slagspil:
Hulspil:

(Damer) Vibeke Bjerregaard Andersen (Herrer) Alexander Beck
(Damer) Pernille Carlson (Herrer) Kasper Weise Havshøj

Det skal også bemærkes, at Kasper Weise Havshøj vandt juniormesterskabet med Jens
Kristian Thysted på 2. pladsen. Ved årets klubmesterskab sluttede de som henholdsvis
som nr. 2 og 3 efter Alexander Beck. Det lover godt, at de helt unge presser på. Jens
Kristian Thysted blev i øvrigt tidligere på året danmarksmester i U 14 rækken.
Klubben ønsker alle mestrene et stort tillykke.
Sportsudvalget – Året har budt på flere gode sportslige resultater og nogle enkelte udfordringer
I Danmarksturneingen har vi deltaget med 3 hold – to herrehold og et damehold. Herrernes 1. hold og 2. holdet blev begge nr. 3 i deres puljer i henholdsvis 2. og 5. division.
Med de spillere der var til rådighed for holdene, var det et tilfredsstillende resultat.
Damerne i 1. division var udfordret af alt for mange afbud, Dette medførte at holdet efter
konsultation med DGU og bestyrelsen valgte at trække sig inden de sidste to spillerunder. En meget ærgerlig afslutning på nogle meget fornemme resultater de sidste par år.
Dameholdet begynder forfra i den kommende sæson i kvalifikationsrækken og håber på
tilgang fra den yngre generation i klubben.
Junior-, Begynder- og MIX-udvalget – turneringerne som disse tre udvalg gennemfører, forudsætter en nøje planlægning, hvis de skal gennemføres på samme dag, nemlig
om torsdagen
l løbet af sæsonen blev begynderspillet flyttet til tirsdag for at skabe mere plads om torsdagen. Flytningen var kun en delvis fordel og derfor vil de tre udvalg inden næste sæson
se nærmere på, om spillet kan afvikles om torsdagen for alle.
Det skal dog fremhæves, at alle tre udvalg har arbejdet godt og præsteret fine resultater
og ikke mindst bidraget til trivsel og sammenhold.
Trivselsudvalget – har haft en lidt tung start her det første år, og medlemmernes deltagelse i arrangementerne har været ret beskeden. Bestyrelsen er dog sikker på, at der er
et behov for sådan et udvalg og skal på det kraftigste opfordre til, at man slutter op om
udvalgets forskellige events.
Øvrige udvalg - de udvalg, der ikke nævnes separat, er naturligvis også en del af klubbens rygrad. De har alle i årets løb - som altid - udført et stort og solidt arbejde. Der er
gennemført møder mellem bestyrelsen og udvalgsformændene i marts og september
måned. Her blev der givet gensidig information og koordineret. Foruden disse formelle
møder er der et bestyrelsesmedlem tilknyttet alle udvalg ligesom nogle af bestyrelsen
også er udvalgsformænd.
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
efterfølgende festmiddag. Foreningsliv med frivillige hjælpere er formentlig en af de mest
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karakteristiske 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
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- at drive café og samtidig køre en dinér transportable er ikke foreneligt.
Efter snart et år med begge dele har May Mollerup, indehaver af Nimbs Dinér Transportable og tillige forpagter af Café Mulligan, gjort op med sig selv, at de meget lange arbejdsdage ikke lønner sig. May har derfor taget beslutningen om at kvitte café-jobbet.
Da hendes diner transportable-virke traditionelt giver ekstraordinær travlhed i julemåneden og med nytårsmenuer ud af huset, er der aftalt, at hun fratræder med udgangen af
januar. Bestyrelse er allerede gået i gang med at lede efter en ny forpagter.
Der har i hele perioden været en generel tilfredshed med maden, hvorimod betjeningen
af medlemmer og gæster undertiden har givet anledning til negative bemærkninger. Tilfredsheden afspejler sig i scoren i Golfspilleren i Centrum.
Det er bestyrelsens ønske, at Café Mulligan skal være centrum i et velfungerende klubliv.
Vedtægterne – Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret således, at antal bestyrelsesmedlemmer forøges fra de nuværende 5 til 5-7 bestyrelsesmedlemmer samt at formand
og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer fra
både bestyrelse og eksterne forslag er medtaget i nærværende GF-hæfte.
Bestyrelsen – har i årets løb gennemført 10 ordinære bestyrelsesmøder, 2 bestyrelsesseminarier samt en lang række møder i forbindelse med baneudvidelse, udvalgsarbejde
og organisatoriske ændringer.
Gitte Feldskou Hansen og Per Skov Jensen modtager ikke genvalg. Herudover ønsker
Birgit Søndergaard at stoppe efter 1 år i bestyrelsen. Der skal hermed lyde en stor tak
for jeres arbejde for klubben.
Alle medlemmer – ønskes tak for en god runde 53 med ønsket om, at runde 54 bliver
endnu bedre.
På bestyrelsens vegne
Erik Olesen
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Årsberetning fra udvalg 2017
Baneudvalget
Udvalgsmedlemmer
Erik Olesen, Charlotte Westhoff, Henrik Bækgaard, Karsten Vase Jensen, Jan Kipling,
John Sejer. Alle fortsætter i udvalget næste år. Udover de frivillige deltager chefgreenkeeperen, PRO’en og klubmanageren i udvalget.
Banepersonale
Banepersonalet har i årets løb omfattet: Søren Andersen som fungerende chefgreenkeeper, Mikael Andersen samt Fabian Holbek. Fabian sagde desværre op med udgangen af august til fordel for en ansættelse hos sin svigerfar. Udover det fastansatte banepersonale har Jesper Kruuse været ansat periodevis som banemedhjælper.
Greenkeeperne har igen i år præsteret en meget flot banepleje til trods for den periodevise underbemanding.
Banen
2017 har været et år uden de større banearbejder, idet udvalget har afventet godkendelsen af baneudvidelsesprojektet. Projektet vil jo medføre ændringer og omlægninger
for en del af de eksisterende huller. Der er dog gennemført flg. projekter/arbejder:
Nye større måtter, hvor der er nemmere at tee-up, på teestederne 9,12 og 18. De først
anskaffede måtter gav dog anledning til kritik og der blev iværksat forsøg med to andre
typer. Den bedste type blev anskaffet, men disse måtter fungerer desværre heller ikke
optimalt.
Bunkers er blevet renoveret og fyldt op med samme type sand.
Vandhazzarder er blevet oprenset.
Iværksættelse af den såkaldte 3. klipning har resulteret i, at klager over roughen er forstummet. Sæsonen startede med at kommunen mod betalig udførte den 3. klipning.
Klipningen var dog så dårligt udført, at vi blev nødt til selv at anskaffe en klippemaskine
til formålet. Der klippes ca. 3 gange om måneden og det har meget ofte været medlemsarbejde, idet Kurt Olsen har tilbudt sin hjælp.
Et andet område, hvor det frivillige medlemsarbejde virkelig har sat sine spor er bygningen af et tordenvejrs shelter ude på Kirsebærholmen. Under Arne Petersens kyndige ledelse har et sjak af kvalificerede hjælpere bygget et arkitektonisk flot shelter i meget gode materialer.
Det frivillige medlemsarbejde begrænsede sig dog ikke klipning og shelterbyggeri. Den
19. august gennemførtes ’Medlemsdag 2017’, hvor ca. 25 medlemmer gennemførte
vedligeholdelsesarbejder på banen og omkring klubhuset i løbet af formiddagen. Efter
en let frokost var der om eftermiddagen en 9-hullers turnering med præmier. Arrange8

mentet var så stor en succes, at der til næste år planlægges to medlemsdage: en først
på sæsonen og en efter sommerferien.
Afslutningsvis vil jeg takke alle udvalgets medlemmer for gode bidrag til drøftelser om,
hvordan banen kan blive endnu bedre.
På udvalgets vegne
Erik Olesen

Baneservice udvalget
Det har været en udmærket sæson, selvom der i løbet af sommeren trak nogle sorte
skyer ind over Kirsebærholmen
Der har ikke i år været nogen udskiftning på holdet. Vi er tværtimod blevet to personer
mere. Gert Andersen og Steen Nielsen er tiltrådt. Antallet er så kommet op på 13 i alt.
Det har været med til at vi kunne komme mere ud på banen, hvilket er godt, men jeg
mener dog at vi kan blive bedre til det.
Der skal herfra lyde en stor tak for jeres indsats hen over sæsonen. I har ydet maximalt.
Dejligt at der var så mange af gruppen, der valgte at deltage i Udvalgsdagen, både til
spil og den dejlige aften. Tak til klubben for denne dag.
Hen over året synes jeg, at der har været pænt mange greenfee-spillere. Nedsat greenfee i en periode i sommer, samt Golfhæftet har gjort en forskel. Der har også været
mange SGO spillere.
Tak til udvalget for det gode humør der har været, alle har også været gode til at træde
til og tage en vagt, hvis der var gået kludder i skemaet, af den ene eller anden grund.
Jeg vil gerne hermed takke Gitte Feldskou (kontaktperson til bestyrelsen) og Jørgen Buur for et rigtigt godt samarbejde i året. Det har som sædvanligt været en fornøjelse. Døren har altid været åben.
Har ikke fået meldinger om at nogle i udvalget ønsker at stoppe
Jeg fortsætter i udvalget.
Per Nedergaard

Begynderudvalget
I sæson 2017 vendte vi tilbage til tidligere tiders begynderturnering. Efter evaluering af
forsøg på andre muligheder fandt vi frem til, at der skal være en begynderturnering i
Holbæk Golfklub
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Selvom vi genoptog begynderturneringen – og spillede turnering - har vi stadig indslusning af spillere på introgolf og spillere, som ikke endnu har fået banetilladelse. Dette giver nogle udfordringer i forhold til at der skal være hjælpere nok og plads på banen og
lave turnering i det hele taget, men samtidig giver det også vores nye og potentielle nye
spillere/medlemmer en stor og god indsigt i, hvad det vil sige at spille golf i klub.
Vi er ret sikre på, at introspillernes muligheder for at spille med i begynderturneringen og
lære spillet og klublivet at kende der, har haft afgørende betydning for indmeldelse.
Vi startede sæsonen med 6-8 spillere, men sluttede sæsonen med 29 (+ introspillere) i
turneringen.
Ved sæsonens start spillede vi om torsdagen sammen med juniorerne og mix. Herefter
valgte vi at flytte begynderturneringen til om tirsdagen i forlængelse af tirsdagsdamernes
tider. Her fik vi lidt mere ro og tid til spil.
Helt optimalt er dog ikke, da vi ikke har mulighed for at spille hul 9-17, da de altid er optaget og må trække os, når tirsdagsdamerne spiller venskabsmatch og har afslutning.
Desuden har vi rigtig meget ventetid når vi har løbende start, ofte op til 1 time fra første
til sidste bold.
En stor tak til de mentorer og hjælpere, som har været med til at hjælpe vores nye golfspillere godt på vej ind i klubben – og en stor tak til udvalget, som har gjort et kæmpe
arbejde for at få det hele til at fungere.
Begynderudvalget
Marianne Madsen

Juniorudvalget
Generelt har året været præget af store udskiftninger i udvalget, da Jonas Ruus og hele
arrangørgruppen til natgolf valgte at trække sig. Endvidere har hjælperne til afvikling af
Torsdagsturneringen ikke haft den samme tid i år, men heldigvis har Ole Rasmussen
haft tid til at hjælpe i den sidste del af sæsonen. Der er et nyt udvalg – og det kører.
Legegolf
Legegolf har i denne sæson haft seks spillere og en sendes nu videre til Peblingeholdet
(spillere uden banetilladelse). De frivillige i legegolf har klaret det rigtig flot i år, men Inger Halskov, der har været formand for legegolf i en årrække, vil gerne begynde at hjælpe på Peblingeholdet i stedet for legegolf, så vi står i øjeblikket over for et problem med
at finde en ny formand til at fortsætte legegolf i 2018.
Turneringer
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Junior Distrikt Tour
Cecilie Kamper, Niels Havshøi og Rasmus Otto stillede til start, desværre blev Cecilie
skadet i knæet og deltog derfor kun i 1. runde. Niels og Rasmus kvalificerede sig begge
til finalerunden hvor Rasmus kun var 1 slag fra at kvalificere sig til super cup mens Niels
blev flot delt 3’er og er med i mini super cup.
Junior Cup
4 spillere havde spillet sig videre til landsdelsfinalen i Maribo. I årgangen før 2004 var
Jonathan Larsen med for at lære og fik en fantastisk oplevelse. I årgang 2004 fik Niels
Havshøi bronze, i årgang 2003 fik Jens Kristian Thysted guld og i årgang 2002 fik
Rasmus Otto sølv - SUPER DAG. Jens Kristian vandt senere landsfinalen og skal derfor
spille landskamp i uge 42.
Ranglisteturneringer
Kasper Havshøi og Jens Kristian Thysted har spillet en del ranglisteturneringer i løbet af
året, hvor Jens Kristian har vist HGK frem med både 2. og 3. pladser og sejr i Gilleleje
Junior Open.
Årgangsmesterskaber
Her deltog Jens Kristian Thysted i årgang 2003 og blev som bekendt en sikker Danmarksmester og var derfor både i Nordvest nyt samt TV2 ØST.
Kredsturneringer
HGK har deltaget i alle 4 kredsturneringer, men ikke med ret mange spillere. Jonathan
Larsen, Oliver Bitsch-Larsen og Rikke Ruus har deltaget flere gange og Rikke blev samlet nummer 2 i E-rækken.
Torsdagsturnering
Her deltager der altid mere end 20 spiller, så det fungerer rigtig godt. I første del af sæsonen havde vi nogle logistiske problemer, da både juniorer, nybegyndere og mix ville
spille banen samtidig. For juniorernes vedkommende er problemet løst, da begyndere er
flyttet til tirsdag.
Ole Rasmussen har været venlig at hjælpe til med afvikling af turneringen, så vi er flere
til at skabe et bedre flow på banen.
Arrangementer
Golf Clinic med Kenneth Mårtensen
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Juniorerne havde i september en trænings- og hyggeaften med Kenneth Mårtensen, der
er en af klubbens profiler fra førsteholdet. Kenneth viste de unge spillere nogle vigtige
slag, og vi spiste sammen bagefter, hvor Kenneth også fortalte om sin professionelle
karriere.
Natgolf
Natgolf med overnatning har vi ventet med til det bliver rigtig mørkt (den 20. oktober),
men tilmeldingerne flyder ind, så arrangementet gennemføres på sædvanlig vis.
Tak til Juniorudvalgets medlemmer.

Klubhusudvalget
Det har været et turbolens år, hvor vi mistede vores formand i klubhusudvalget og det
har vi i den grad kunnet mærke, han har været savnet til at holde udvalget sammen og
til at være med til at fordele og ikke mindst, lave opgaverne.
Der er som sædvanlig udført en del vedligeholdelse og reparationer på bygningerne,
klubhus, bagrum, møbler mm.
Klubben fik en ny forpagter i restauranten, og vi måtte skifte visse maskiner i køkkenet
grundet nedslidning. Bardisken fik en ordentlig omgang nedslibning med efterfølgende
olie. Nu står den ganske flot.
Havemøblerne er blevet slebet og olieret.
Vi har fået malet hele klubhuset i en flot rød farve, det har givet meget arbejde med klargøringen og efterfølgende på montering af div. skilte, men de hvide lister har vi besluttet
ikke bliver monteret igen.
I år har vi været meget generet af mus i vores bagrum, der arbejdes nu på, at vi får lavet
en ny musespærring langs sokkelkanten ved huset.
Havemøblerne flyttes i vinterhi i en container på P-pladsen.
Vi mangler bl.a. at få malet de hvide vinduer, det er noget af en opgave, der venter til
foråret, så hvis man skulle have lyst til at give en hånd med, er I meget velkommen.
På vegne af klubhusudvalget siger jeg tak til alle de flittige hjælpere gennem året.
Med venlig hilsen
Herdis Kjær
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Kommunikationsudvalget
Et dusin Nyhedsbreve nåede det at blive til i den snart forgangne sæson - med kommunikationsudvalget som afsender. Der har ikke været tale om en kontinuerlig udgivelse,
med en fast månedlig udsendelse. Der har været måneder uden nyt – og måneder med
flere udgivelser.
Tilgangen fra starten – for tre år siden, hvor kommunikationsudvalget blev sat i søen –
har været, at der skulle Nyhedsbreve ud, når der var væsentligt nyt at berette om. I det
store hele er det lykkedes, men der er sikkert også medlemmer, der gerne havde set
endnu flere Nyhedsbreve. Den afvejning kommer næste års udvalg måske til at redefinere eller fortsætte med.
Men generelt set mener jeg, at Nyhedsbrevet helt klart har været et plus i forbindelse
med brandingen af vores klub. Det gælder ikke kun i forhold til orienteringen af vores
medlemmer, men således også i forhold til vores erhvervsklubmedlemmer, som gennem
Nyhedsbrevet har kunnet følge med i, hvad der sker – og er sket – i Holbæk Golfklub.
Hjemmesiden er også blevet fyldigere med flere indlæg fra de respektive udvalg. Enkelte udvalg er helt suveræne på det felt, men generelt set mener jeg, at udvalgene er blevet bedre til at gøre brug af hjemmesiden – og de sociale medier, hvor undertegnede
bestemt ikke er nogen ørn.
Gennem Golfspilleren i Centrum har en del af vores medlemmer ønsket endnu mere information. Udvalget alene kan ikke støve den ønskede information op. Udvalgene skal
være medspillere i den proces, så informationen kan optimeres.
Men – og det er vigtigt at understrege - medlemmernes indbakker skal heller ikke ”skydes ned” med mails om dit og dat. Mange er faste abonnenter på diverse deal-sider etc.,
og det betyder, at de meget nemt overser de budskaber, golfklubben rundsender eller
lægger på hjemmesiden. Det kan Buur på kontoret tale med om, fordi han ofte får
spørgsmål om emner, der er belyst/fortalt om enten i Nyhedsbrevene eller på hjemmesiden.
Som jeg har nævnt før, så er kommunikation en svær størrelse at have med at gøre.
Men på falderebet vil jeg have lov til at konstatere, at vi som klub er blevet bedre til at
brande os selv, hvad talrige indslag i forskellige medier, både print og visuelt, vidner om.
At jeg skriver på falderebet, er der en god forklaring på. Formandskasketten hænges på
knagen, så et andet bestyrelsesmedlem kan iføre sig den. Men både Jan Floor og jeg vil
fortsat være en del af udvalget i den udstrækning, vores tid tillader.
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Per Skov Jensen
Kommunikationsudvalget.

Handicapudvalg – Regel og Dommerudvalg, Amatør og ordensudvalg og Handicapudvalget
2017 var et meget stille år for handicapudvalget.
Selvindtastning af score er en stadig større og større succes og rigtig mange benytter
sig af denne mulighed.
Samtidig er der færre indtastninger som ikke bliver godkendt af den opgivne markør.
Scorekort der afleveres i postkassen ved Udvalgskontoret bliver registreret løbende.
Registreringer bliver foretaget 3 gange på en uge. Bortset fra, at der stadig er for mange
scorekort, der næsten ikke er til at tyde, fungere dette ganske fint.
Fratagelse af EGA handicap samt generhvervelse af samme efter Årsrevisionen, er stadig 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 handicap. 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.
Grethe Jensen og Jens Henriksen har udført et rigtig godt stykke arbejde med registrering af afleverede scorekort. Morten Ebbesen tager sig kyndigt af alle afleverede scorekort fra medlemmer med handicap 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 og Morten for et seriøst stykke arbejde.
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Klubber i klubben registrerer egenhændigt alle scores i de løbende turneringer året
igennem. Helt uden de store problemer. Tak for den store hjælp også til Jer.

Alle henvendelser angående handicaps skal kun ske til undertegnede.
Dommer - og regeludvalget
Søren, der er fungerende chef greenkeeper, giver udvalget en meget stor hjælpende
hånd med at få rette pæle sætning og andre små tilretninger 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 golfregler.
Henning Magnussen har været på det afsluttende kursus hos DGU og har bestået eksamen som Klubdommer og regelinstruktør. Godt gået.
Henrik Madsen har bestået første DGU regelkursus i begyndelsen af 2017 og skal på
endnu et kursus primo 2018. Rigtig godt.
I maj 2105 åbnede vi REGEL CAFEEN. Meningen med denne er, at alle medlemmer
kan komme forbi og få svar på netop det regelspørgsmål, der måtte være aktuelt.
I begyndelsen af 2017 blev vi enige om, at lukke REGEL CAFEEN. Der var simpelthen
ikke søgning nok de dage hvor caféen var åben.
Der er blevet afholdt 4 regelaftener i 2017.
Disse aftener er blevet afholdt på en utraditionel vis! I stedet for at sidde i klublokalet og
høre på en regelinstruktør, som henviser til diverse regler og forklarer på bedste vis, har
vi valgt at tage kursusdeltagerne med på banen.
På hul 7 til hul 8 og hul 18 har vi alle muligheder for at vise situationer, hvor det er en
fordel at kende reglerne. Vi føler selv, det har været en rigtig måde at fange interessen
for regler, hos deltagerne. Situationer der vises in natura, huskes bedre end det teoretiske.
Det er en form for undervisning, vi fortsætter med i 2018.
Et godt samarbejde med HGK´s turneringsudvalg og klubber i klubben gjorde, at vores
udfordringer blev betydeligt større i 2017. Vi vil jo så gerne bruges og på den måde opnå mere rutine. Og vi blev brugt i 2017.
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Med hensyn til nye golf regler, som mange har hørt vi får, kan vi oplyse, at der kommer
nye informationer primo 2018 og alle medlemmer bliver holdt løbende orienteret.
Tak til Jer i Turneringsudvalget og klubber i klubben.
Ordensudvalget
Henning Magnussen og undertegnede er eneste medlemmer i dette udvalg.
Heldigvis har vi ikke haft nogen sager til behandling i 2017.
Der har været en enkelt uheldig episode mellem to medlemmer. Uoverensstemmelsen
ebbede dog stille og roligt ud, da vi fik talt med de implicerede parter.
Det kan vi alle være godt tilfredse med, og vi vil fremadrettet bruge fremgangsmåden
positivt, og dermed undgå dårlig stemning blandt medlemmer i HGK samt vore mange
gæstespillere.
Siden 1. september 2017, har Ordensudvalget, på opfordring af bestyrelsen i HGK, foretaget ændringer vedrørende tidsbestilling i weekender og på helligdage.
Der er blevet dannet 3 og 4 bolde når det har været muligt.
Der har kun været ganske få utilfredse medlemmer, som har henvendt sig til os for at få
en nærmere forklaring og samtidig fortælle os hvad de synes vi skulle have gjort.
Det har dog ikke fået os til at ryste på hånden og vi fortsætter med dette sammensætnings arbejde i 2018.
Resultatet er og vil være, at vi får skabt rigtig mange ledige tider for medlemmer og gæstespillere i prime time i weekender og på helligdage.
Klub manager Jørgen Buur skal igen i år have en stor tak for et godt og altid positivt
samarbejde samt spændende ”sparringsrunder” om hverdagens små og store opgaver
og udfordringer.
Per Skov Jensen, som er vor kontaktperson til bestyrelsen, skal have velfortjent ros og
tak for inputs og udvist interesse for vort arbejde i de tre udvalg. Sluttelig en stor tak til
HGK´s bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og opbakning.
Pva/
Regel-dommer og handicapudvalget samt Ordensudvalget
Mogens Holst
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Hverveudvalget
Aktiviteter.

Introgolf har været afholdt i april, maj og august med samlet 56 deltagere.
Golfens dag den 30. april som åbent hus.

Sponsorudvalget
Året 2017 har overgået alle forventninger og alle foregående år. Kort sagt, et rekord-år!
Bruttoindtjeningen har for første gang rundet 768.000 kr. – det største beløb i Sponsorudvalgets historie. Beløbet skal reduceres med nogle 100.000 kr., da der sker omfordeling af en del af indtægterne til greenfee- og kontingentkontoen, samt til afholdelse af de
skemalagte Sponsorarrangementer. Men summa summarum, så genererer vi netto et
beløb på knap 460.000 kr. til klubkassen, og det er vel heller ikke så ringe endda! Ikke
mange klubber i Danmark kan matche dette, og slet ingen klubber af vores størrelse.
Vi mener selv, at grunden til denne succes findes i den skabelon, som vi arbejder stramt
ud fra, hårdt og målrettet arbejde, samt naturligvis fra det gode forhold, som vi i gennem
mange år ar opbygget i forhold til vore sponsorer. Der er gensidig respekt, og en fælles
forståelse for og varmt og oprigtigt ønske om, at give Holbæk Golfklub en hjælpende
hånd.
Sponsorudvalgets arbejde er 2-strenget. Det ene ben står for opsøgning af sponsorer og
sponsoremner, samt indgåelse af kontrakter, mens det andet ben er koncentreret om
det vi kalder ’modydelser’, og her tænker vi på de 3 faste begivenheder: møderne i Erhvervsklubben første tirsdag i marts og november, samt årets sponsordag. Derudover
har de største sponsorer mulighed for at tilmelde et hold til Firmaturnering, der er en lukket holdturnering. Yderst populær, og samtidig med til at skabe liv og omsætning i klubhuset på en ellers stille mandag aften. Alting tager tid, både det at opsøge sponsorerne,
og det at stå for arrangementerne, men i vores øjne, så er det forbundne kar, en symbiose, der ikke kan skilles uden at forringe produktet, eller mindske interessen for at være
sponsor.
Ikke mindst grundet det gode kammeratskab og sammenhold blandt udvalgets medlemmer, og fordi vores indsats giver mening og resultatet straks kan aflæses på bundlinjen, så er det lykkedes at holde grundstammen intakt, og fanen højt.
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Men, men, men – nu er der omvæltninger på vej, og det endda nogle grimme nogle af
slagsen. Fortidens synder i form af de gentagne og mislykkedes forsøg på at finde nyt
blod, nye kræfter til afløsning af de mangeårige udvalgsmedlemmer, slår for alvor i gennem i 2018.

Jeg har længe varslet min afgang. Den har været undervejs et par år, men bliver endegyldig med udgangen af 2017. Niels Jørgen Knudsen, Kaj Brask Jensen og Mikael Roslind, der også er primus motor i Turneringskomiteen, føler også at de har ’aftjent deres
værnepligt’, så kun Jens Vind-Andersen (på nedsat kraft) og Per Skov Jensen resterer.
Arbejdsbyrden vil være alt for omfattende for kun 2, og den bliver ikke mindre udfordrende af, at bestyrelsen har valgt at afskedige Sponsorudvalgets krumtap, og vigtigste
arbejdskraft, nemlig Holbæk Golfklubs klubmanager, Jørgen Buur.
Efter sine 9 år på posten, og med sin centrale placering i klubben og vort udvalg, så er
Jørgen Buur personen med det største daglige kendskab til kontrakter og sponsorer. For
lige at belyse den del, så har vi knap 60 forskellige sponsorater. Af dem står Jørgen Buur for tegning af og kontakt til de 60 % af dem. Det bliver en uhyggeligt svær opgave at
skulle overtage for hans afløser, hvor manglende kendskab til kontrakter, indhold, sponsorkoncept, de enkelte sponsorer og opbygget goodwill ikke gør arbejdet nemmere. Det
personlige kendskab til sponsorerne er en uvurderlig faktor. Og det gælder begge veje!
En ærgerlig situation, ikke mindst set i lyset af, at selv en stærk maskine hurtigt kan ruste, hvis man fjerner for mange ædlere dele, eller indsætter personer, der ikke har evnen til at smøre tandhjulene de rigtige steder.
Min anbefaling er i øvrigt, at når man alligevel skal til at genskabe udvalget, så justerer
man udvalgets kommissorium, således at ansvaret for udvalgets arbejde kommer til at
hvile hos klubbens forretningsfører, respektive hos kassereren/bestyrelsen. Det er ikke
hensigtsmæssigt eller fornuftsbetonet, at det er pålagt udvalgsformanden. Alt for stort
ansvar at pålægge en frivillig arbejdskraft. Og alt for økonomisk centralt og vigtigt udvalg
ikke selv at have magten over. Forretningsføreren har overblikket og ansvaret i forbindelse med det opsøgende sponsorarbejde, mens den nye udvalgsformand har ansvaret
for udvalgets sociale arrangementer
Afslutningsvis vil jeg endnu en gang takke alle udvalgets 8 medlemmer. Tak for gode
debatter, stemning og humør – selvom vores exit kunne have set smukkere ud. Jeg –
hele udvalget - er kede af det. Sponsorudvalget og HGK er et hjertebarn, og jeg hader,
at skulle efterlade det i en sårbar position, men ser desværre ingen anden løsning.
På Sponsorudvalgets vegne
Poul Møller, udvalgsformand.
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Sports & Eliteudvalget
Året har budt på flere gode sportslige resultater og nogle enkelte udfordringer.
I Danmarksturneingen har vi deltaget med 3 hold – to herrehold og et damehold.
Både herrernes 1. og 2. hold blev nr. 3 i deres puljer i henholdsvis 2. og 5. division. Med
de spillere der var til rådighed for holdene, var det et tilfredsstillende resultat.
Damerne i 1. division var udfordret af alt for mange afbud, Dette medførte at holdet efter
konsultation med DGU og bestyrelsen valgte at trække sig inden de sidste to spillerunder. En meget ærgerlig afslutning på nogle meget fornemme resultater de sidste par år.
Det havde været en bedre løsning at holdet havde ladet sig spille ned, men når der ikke
kan stilles i et fornuftigt styrkeforhold måtte det blive sådan. Dameholdet begynder forfra
i den kommende sæson i kvalifikationsrækken og håber på tilgang fra den yngre generation i klubben.
Det har specielt været den yngre generation på herresiden, der har stået for årets flotte
resultater. Vi har en flok unge drenge på fremmarch, der enten i klubben eller på efterskole bruger meget tid på deres golf. Jens Kristian Thysted nykåret Danmarksmester i
sin årgang og Kasper Havshøj, gør det godt og mon ikke vi kommer til at høre meget
mere til dem i fremtiden.
Kenneth Mårtensen og Alexander Kristensen har igen i år prøvet lidt kræfter med de
professionelle – men der er mange om buddet og der skal scores lavt. Dejligt at de vil
repræsentere klubben i disse turneringer.
Ole Rasmussen har stået for fællestræningen.
Udvalget har hjulpet i forbindelse med Åbent Hus og Introdage.
Udvalget mistede kort inde i sæsonen sin formand, men resten af udvalget stod klar til at
løse arbejdsopgaverne. Tak til Alexander Kristensen og Bo Benneballe samt vores to
startere. Dejligt at der er lyst til frivilligt arbejde.
På sportsudvalgets vegne
Pernille Carlson

Turneringsudvalget
19

Ved årsskiftet 16/17 var der ikke et aktivt turneringsudvalg i HGK. Derfor trådte Charlotte
Westhoff, Claus Beck, Ulla Olsen samt undertegnede til. Vi har lovet at deltage i udvalget i 2 år. Vi fik samlet udvalget med opbakning fra de tidligere turneringsledere Brian
Madsen samt Jens Færch. Stort set alle tidligere turneringshjælpere og et par nye var
friske til en ny sæson. Det var dejligt.
Turneringsudvalget drøftede hvorledes turneringsprogrammet for 2017 skulle sammensættes, samt hvordan vi kunne anspore flere medlemmer til at deltage. Der blev tilført 2
nye turneringer til det tidligere program og vi bestemte os for, at gøre mere ud af at promovere turneringerne på hjemmesiden, Facebook, opslag i klubhuset samt anvende infoskærmen i foyeren. Resultatet af disse tiltag evalueres senere.
Året startede fantastik med åbningsturneringen. 101 deltagere mødte op denne forårsdag, hvor solen brød igennem som turneringen startede. Og solen skinnede så meget
og deltagerne var i så godt humør, at der blev indsamlet rekordbeløbet kr. 27.476,-, som
blev doneret til Camp Optur.
Næste turnering var en af de nye turneringer; "Singleturneringen". Den blev ikke afholdt
pga manglende tilslutning, kun 22 spillere. Om det var turneringens navn, der gav forvirring eller andre forhold vides ikke. Vi burde alle være golfhungrende så tidligt på sæsonen.
Generationsturneringen blev afholdt ultimo maj med 52 deltagere. Det er lavt deltagerantal, historisk set. Det kan vi gøre bedre til næste år.
Pinseturneringen blev afholdt i perfekt vejr på trods af en våd optakt. 58 spillere deltog
og havde en god dag på Kirsebærholmen.
Rosen- og Mågepokalen blev afholdt tidligt i år for ikke at kollidere med andre turneringer. Der var stor tilstrømning med venteliste på herre-siden. Den store spillelyst blev dog
ikke værdsat af vejrguderne, turneringen var ramt af spredt regn og meget blæst. Jens
Kristian Thysted spillede sig til en flot 3. plads.
Den gennemløbende hulspils turnering Captains Cup plejer at være et stort tilløbsstykke. Opbakningen var dog begrænset i år. Det er en turneringsform, som mange ikke får
prøvet så ofte, afholdt med handicaptildeling, så der er mulighed for at afprøve kræfter
med andre medlemmer med forskelligartede hcp. Vinderen blev Morten Aamann Poulsen.
Klubmesterskaberne blev afholdt i brogede vejrformer. I slagspilmesterskabet måtte 2.
runde afkortes grundet massiv regn. 36 spillere dystede om mesterskaberne. Hulspil
blev afviklet på en våd og tung bane. Spillerne havde kvalificeret sig via slagspilsturneringen med opfyldning af øvrige tilmeldinger. Seniorer og veteraner havde spillet indledende matcher op til finaleweekenden.
Samlet set blev der fundet mestre i alle rækker på nær 2, hvor der var manglende tilmeldinger, ærgerligt.
Sidste turnering i den officielle sæson var Efterårs Fourball. 76 spillere havde en blæsende, men god dag på Kirsebærholmen, og sponsor var gavmild med mange præmier.
Tilbage er Cross Country turneringen, den anden nye turnering, som afvikles d. 5. november.
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Turneringsudvalget har evalueringsmøde i november, hvor vi skal drøfte turneringsprogrammet samt hvilke tiltag vi skal gøre brug af, for at få endnu flere deltagere til turneringerne.
Vi opfordre klubbens medlemmer til at deltage i turneringerne og det klubliv, som vi alle
er en del af.
Tak til turneringslederne og hjælperne for Jeres indsats. Tak for samarbejdet i sekretariatet og tak til sponsorerne for Jeres deltagelse. Vi håber, at se jer igen til næste år.
På turneringsudvalgets vegne
Mikael Brock Roslind

Mixudvalget
I slutningen af sæsonen 2016 ønskede bestyrelsen i begynderudvalget ikke længere at
have andre medlemmer end begyndere og det var på tide, at de lidt mere rutinerede begyndte at stå på egne ben.
Efter lidt snak nogle medlemmer imellem, blev der forfattet en indkaldelse til et møde:
Hvad gør vi og hvad ønsker vi. Der var stor tilslutning til mødet og det blev vedtaget, at
ønskerne var:
At spille 9 huller – mænd og kvinder sammen hver torsdag morgen og eftermiddag, så
også medlemmer med fuldtidsjob kan deltage.
At skabe godt samvær og byde nye deltagere velkommen.
At nedsætte et udvalg, der skulle tage kontakt til bestyrelsen, så vi sammen kunne få
udstukket nogle rammer.
Alt det er historie nu, vi har fået beskrevet og godkendt vores formål af klubbens bestyrelse og fået lavet en brochure over, hvad vi kan tilbyde.
Eventafdelingen – drevet af Henrik – er tilknyttet Mix-turneringen, men alle andre er også velkomne på de tre årlige ture ud til andre klubber, natgolf samt Gløgg og golf kort før
jul.
Mixturneringen har i løbet af sæson 2017 haft 68 forskellige spillere. Nogle få har kun
spillet et par gange – maximum har været 41 på en aften. I gennemsnit har der været 31
pr. gang – afhængigt af vejrliget, som ikke har været med os sidst på sæsonen.
Birgit Søndergaard
Formand for Mixudvalget
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Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4
Se budget forslag i det særskilte regnskab/budget

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 5
-Ændring af vedtægterne

Forslag til ændrede vedtægter
§1
(tredje linje)
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Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune
(Kommentar: lille k er blevet til stort K)
§2
(første linje)
Klubben er medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds …
(Kommentar: Idræts-Forbund staves, i et ord og uden bindestreg, Idrætsforbund)
§5
(femte linje)
Restance: Ethvert medlem, der er i restance, vil få inddraget sin spilleret. Medlemmer, der er i
restance efter…
(Kommentar: ordet er glemt i de nyeste vedtægter)
§ 8.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består 7 personer, som alle skal være stemmeberettigede medlemmer af Holbæk
Golfklub, og som ikke må være ansatte eller forpagtere samme sted.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formand vælges for 2 år i lige år, mens
kasserer vælges for 2 år i ulige år.
Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance i bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
(Kommentar: Det foreslås, at bestyrelsen udvides til 7 medlemmer, og at både formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Såfremt vedtægtsændringen gennemføres, sker
kasserervalget første gang i år, mens siddende formand, Erik Olesen, automatisk fortsætter
formandshvervet for en 1-årig periode. Der skal desuden i år vælges yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. De 3 medlemmer, der tildeles flest stemmer, vælges for en 2-årig periode, mens
de 2 andre sidder i en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted)
§ 9.
Bestyrelsens konstituering:
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Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte et Forretningsudvalg bestående af hele eller dele af bestyrelsen. Endvidere kan den ansatte HEADpro/forretningsfører indkaldes og deltage (uden stemmeret), når
Forretningsudvalget eller bestyrelsen holder møde.
Formanden eller 4 andre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde efter behov
og med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær ledes bestyrelsesmødet af næstformanden.
Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder.
Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar.
(Kommentar: Bestemmelsen er primært en konsekvens af, at formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen og at antallet af bestyrelsesmedlemmer er forøget. Desuden foreslås
det af praktiske årsager, at HEADpro/forretningsfører i visse tilfælde kan deltage i møder i bestyrelse eller forretningsudvalg.
§12
(anden linje)
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser
for
(Kommentar: samme rettelse som i §2)
§13
(sidste afsnit)
Et evt. overskud ved opløsning af foreningen skal tilfalde en anden forening eller et religiøst
samfund mv., som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
(Kommentar: bestemmelsen er en konsekvens af, at klubben har fået status som almennyttig
forening).
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Indkomne forslag fra medlemmer dagsordens pkt. 6
-Ændring af vedtægterne

25

Valg i henhold til vedtægterne dagsordens pkt. 7
På valg er:
Kaj Sørensen (modtager genvalg som kasserer)
Per Skov (modtager ikke valg)
Gitte Feldskou Hansen (modtager ikke valg)
Birgit Søndergaard (udtræder af bestyrelsen)
Øvrige kandidater til bestyrelsen:
-John Sejer
-Henrik Madsen
-Bjarne Kjærside
-Casper Westermann
-Jan Kipling
-Pia Berg

Valg af ekstern revisor i henhold dagsordens pkt. 8

Bestyrelsen foreslår:
-Price Waterhouse Coopers.

Eventuelt i henhold til dagsordens pkt. 9

Notater:
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