HOLBÆK GOLFKLUB
Dragerupvej 50
4300 Holbæk

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 27. november 2018, kl. 19.00
Kuben, Holbæk Seminarium
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed:
a. Klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse, herunder underudvalgenes beretninger (fremlagt i klubhuset).
b. Golfspilleren i Centrum
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (fremlagt i klubhuset).
4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret 2018/19, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v. (budget indgår i den fremlagte årsrapport).
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
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 2017/18, som
også indeholder budget for 2018/19, samt indkomne forslag til behandling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Bestyrelsens beretning 2018
Holbæk Golfklubs 53. år startede med Åbningsturnering søndag den 8. april og sluttede med Cross Country
søndag den 28. oktober. Der var 128 deltagere i Åbningsturneringen. Gennem turneringsfeen samt kinesisk
lotteri blev der indsamlet et rekordbeløb på kr. 30.000. Igen i år blev pengene doneret til Børneafdelingen
på Holbæk Sygehus og anvendt til gennemførelse af en sommerlejr for overvægtige børn, kaldet ’Camp Optur’.
Den spændende Cross Country turnering havde 70 deltagere og i modsætning til sidste år, hvor Kirsebærholmen var våd, kunne turneringen gennemføres på hele banen.
I løbet af de ca. 7 mdr. mellem disse to turneringer har det summet af liv og aktiviteter i HGK.
2018 har på flere områder været et år præget af forandringer og udvikling. Sidste års generalforsamling
godkendte at klubbens vedtægter ændres således, at bestyrelsen består af 7 m/k samt, at formand og kasserer vælges direkte til funktionen på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse får tildelt opgaver ved en
senere konstituering.
Årets største ændring har været implementeringen af den nye organisation, hvor administration, golftræning og PRO-shop er samlet fysisk i et Golf- & Servicecenter. Centret ledes af Ole Rasmussen, der har stillingsbetegnelsen Head Pro/Forretningsfører Herudover er der to sæsonansatte medarbejdere. En Pro assistent og en Administrativ medarbejder. Jan Nielsen fortsætter i næste sæson som Pro assistent. I denne sæson har Charlotte Westhoff bestridt de administrative opgaver.
Med den nye organisation er to af Visionsplanens mål iværksat, nemlig:
•
•
•

Fri holdtræning
Single Point of Entry for gæster, der kommer inden for normal åbningstid.
Herudover er der ikke mindst mere kapacitet til betjening og service over for klubbens medlemmer.

Den frie træning har været en stor succes. Der har været gennemført 187 træningslektioner med i alt 1758
deltagere. Der er stor bredde i deltagelsen, 271 medlemmer har haft mindst 1 lektion.. Mange har mundtligt udtrykt stor tilfredshed ligesom Golfspilleren i Centrum udviser en tilfredshedsscore på 96 point.
Single Point of Entry fungerer også godt. Greenfee gæster giver modtagelse og service en høj score. Den
nye fine skiltning på bygningerne viser tydeligt, hvor man skal henvende sig.
Der er også opnået et tredje af Visionsplanens mål, nemlig afsnittet om Medlemsudvikling. Her har vi fastsat et mål om mindst 2 % forøgelse af medlemstallet i årene 2017-2020. Det mål har vi opnået i år, idet antal aktive i forhold til sidste år er 840 versus 815. Det svarer til en fremgang på +3 %.
PRO-shoppen overtages af klubben pr. 1.1.2019. Denne sæson har været en overgangsperiode, hvor Ole
har nedbragt sit varelager. Når klubben overtager dette, vil sortimentet være smallere.
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Implementering af den nye organisation har selvsagt haft nogle omkostninger. Opsigelsen af Jørgen Buur
medførte nogle omkostninger både på den ene og på den anden måde. Ligeledes skulle det nedslidte kontorområde renoveres. Der har også været forskellige omkostninger på det elektroniske område. Indretningsarkitekt og klubmedlem Sus Thorslund har stået for indretningen af Klub- & Servicecentret samt den
nye tydelige skiltning. STOR TAK TIL SUS.
Udover ovennævnte har bestyrelsen haft fokus på følgende områder:
•
•
•

Videreførelse af klubbens sunde økonomi,
’Golfspilleren i Centrum’, hvor der gives feedback fra medlemmer og gæster
Muligheder for en evt. baneudvidelse

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 1.9.2017-31.8.2018 samt kassererens gennemgang af regnskabet. Den sunde økonomi er
en forudsætning for at klubben med et uændret kontingent kan tilbyde fri træning, en forøget medlemsservice samt har det økonomiske grundlag for at planlægge for en baneudvidelse. I forhold til tidligere tilbydes
der nu rigtig meget golf for kontingentkronerne.
Klubbens indtægter udgøres af kontingenter fra medlemmerne, medlemsindskud, sponsorindtægter og
greenfee indtægter. Medlemstallet er stigende med en forøgelse i antal aktive medlemmer, en reduktion i
antal passive medlemmer, men også en stigning i antal fleks medlemmer. Sponsorindtægterne videreføres
på et højt niveau. Greenfeeindtægterne har derimod været lavere end i det forrige år til trods for, at der
har været mange greenfeegæster i 2018. Det skyldes, at regnskabsåret, der går fra 1.9 til 31.8, omfatter sidste års meget våde sensommer og efterår, hvor der kom færre greenfee gæster.
Golfspilleren i Centrum (GiC)– har igen i år været et værdifuldt feedback system, hvor klubbens forskellige
delområder bedømmes af såvel medlemmer som gæster. Bedømmelserne bruges aktivt af bestyrelsen, den
daglige ledelse, form. for baneudvalget og chefgreenkeeperen samt Restaurant Albatros til at forbedre områder, der giver anledning til kritiske bemærkninger. Den samlede score har været bedre end i sidste sæson.
Baneudvidelse - omfattende tre nye golfhuller i skoven samt en kortspilsbane kunne desværre ikke gennemføres. Der kunne ikke forhandles en aftale om adgang til skovarealet, som Humleore Skovdistrikt havde
tilbudt klubben. Søren Engel har efterfølgende skriftligt tilbudt et baneareal på den anden side af Dragerupvej beliggende mellem campingpladsen og Wegenersminde. Her er vi desværre også stødt ind i samme problematik. Den lodsejer, der sidder på gennemgangsarealet ønsker for tiden ikke at forhandle en aftale om
en gennemgang. Bestyrelsen har på forskellig vis arbejdet videre med sagen. Situationen sidste vinter, hvor
hullerne på Kirsebærholmen ikke var oversvømmet, men uspilbare på grund af nedbør viser, at der er behov for en baneudvidelse med 9 huller på et højere beliggende areal. Hvis der måtte blive en mulighed på
et tidspunkt, er det naturligvis et projekt, der skal besluttes af klubbens medlemmer på en generalforsamling.
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Banen – har i årets løb været udsat for lidt af hvert. Vinteren og foråret var præget af store mængder regn
og en lille storm. I en lang periode var det nødvendigt at lukke hul 7 – 18. Det var ikke populært, men en
nødvendighed. Sommeren bød til gengæld på tørke i næsten 3 mdr. Banen kom nogenlunde igennem
denne udfordring. Der er pletvise steder på fairway, hvor græsset ikke gror, men der er sået nyt græs, gødet og topdresset. Baneudvalg og greenkeepere påregner, at forholdene vil være i orden til næste sæson.
Som et nyt initiativ er der i sæsonen gennemført stimpmeter måling af greens. Målingerne viste, at greens
var hurtigere end mange af spillerne havde opfattelsen af.
Bemandingsmæssigt ser situationen således ud: Chefgreenkeeper Søren Andersen, Michael Andersen og
Martin Dahl. Herudover har der været en sæsonansat banemedhjælper. Baneudvalget har udarbejdet en ny
Baneplan 2018 – 2020, planen er lagt ind på hjemmesiden. For flere detaljer henvises til Formandsberetningen fra Baneudvalget.
Sponsorudvalget, – hvor flere medlemmer stoppede efter sidste års sæson, har med flere nye medlemmer
og John Sejer i spidsen præsteret et meget godt og solidt arbejde. Det gode resultat fremgår af Årsrapporten.
Kommunikationsudvalget – med Morten Schou i spidsen har i årets løb udsendt 9 nyhedsbreve. Der er udarbejdet et oplæg til en kommunikationsstrategi dækkende alle kommunikationsforhold inden for klubben.
Strategipapiret har været præsenteret under bestyrelsens møde med udvalgsformændene, ligesom der har
været afholdt et møde med interesserede medlemmer. Bestyrelsen besluttede under sit møde den 9. oktober, at dagsordenen og et beslutningsreferat af mødernes åbne punkter lægges på hjemmesiden snarest
efter afholdelse af det pågældende møde. Iværksættelsen afventer pt. ændring af hjemmesiden.
Turneringsudvalget – med Mikael Roslind i spidsen har i årets løb gennemført 9 sociale turneringer.(heraf 7
i udvalgets regi), 2 invitationsturneringer, 1 eliteturnering samt klubmesterskaberne i slag- og hulspil. Udvalget vil analysere årets turneringer i november måned. Umiddelbart ser det ud som om, at deltagelsen er
højere end i sidste sæson. 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.
Årets klubmestre i de åbne rækker blev:
Slagspil:
(Damer) Ann Sofie Madsen - (Herrer) Jens Kristian Thysted
Hulspil:
(Damer) Pernille Carlson - (Herrer) Jens Kristian Thysted.
Det skal også bemærkes, at Jens Kristian Thysted vandt juniormesterskabet. STORT TILLYKKE TIL ALLE KLUBMESTRENE.
Sportsudvalget – I Danmarksturneringen har vi deltaget med tre hold – to herrehold og et damehold. Herrernes 1. hold, der spiller i 2. division blev nr. 2 i deres pulje og fortsætter her i næste sæson. 2. holdet, der
spiller i 5. division, endte på 4. pladsen og må rykke ned i Kvalifikationsrækken.
Damerne, der spiller i Kvalifikationsrækken, deltog i oprykningsspil til 2. division. Det lykkedes ikke at kvalificere sig, og holdet spiller videre i kvalifikationsrækken i næste sæson.
Til den sportslige situation bør også nævnes at specielt tre spillere har markeret sig i turneringer rundt om i
Danmark eller i udlandet: Ann Sofie Madsen. Kasper Havshøj og Jens Kristian Thysted. Jens Kristian indgår i
den kommen sæson i landsholdets juniortrup.
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Blandt de mange hold, der deltog i Regionsgolfen blev Senior A holdet landsmestre. Alle mestrene ønskes
et STORT TILLYKKE
Junior-, Begynder- og MIX-udvalget – turneringerne som disse tre udvalg gennemfører, forudsætter en
nøje planlægning, da de gennemføres på samme dag, nemlig om torsdagen
l sidste sæson blev begynderspillet i en periode flyttet til tirsdag for at skabe mere plads om torsdagen.
Flytningen var ikke en fordel og derfor besluttedes at alle tre udvalg i denne sæson skulle afvikle spillet om
torsdagen. Det er lykkedes i kraft af en nøje koordination og et godt samarbejde. EN STOR TAK til Mads
Berg, Morten Aamann Poulsen og Henrik Bækgaard.
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. I tilslutning til mødet i september gennemførtes Udvalgsdagen, hvor klubben sagde tak for indsatsen til
alle frivillige hjælpere i form af en turnering med 88 deltagere og en festmiddag. Der var rigtig mange præmier. Ved festmiddagen om aftenen var der 105 deltagere. Foreningsliv med frivillige hjælpere er en af de
karakteristiske danske værdier. HERMED EN STOR TAK TIL ALLE FRIVILLIGE.
Klubberne i klubben – har en stor betydning. Klubberne er centrum for meget af spillet og et inkluderende
klubliv. En god velplejet bane, et inkluderende klubliv og en god café/restaurant er tre fokusområder
TAK FOR EN GOD INDSATS
Restaurant Albatros – med Hanne og Jimmy Derosche har gennemført deres første sæson som restauratører. Tidligere har de forestået undervisning i madlavning. Det har været en sæson med RIGTIG GOD MAD,
men også en sæson, hvor de har skullet gøre deres erfaringer med betjeningen, når der efter én turnering
pludselig komme mange gæster på samme tid. Der har været et godt samarbejde mellem restauranten berørte udvalg og klubbens daglige ledelse. Det er med stor tilfredshed, at bestyrelsen kan meddele, at Hanne
og Jimmy fortsætter i næste sæson.
Bestyrelsen – har i årets løb gennemført 10 ordinære bestyrelsesmøder, samt en lang række møder i forbindelse med udvalgsarbejde og organisatoriske ændringer.
Erik Olesen modtager ikke genvalg, og Kaj Sørensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. I forbindelse med
sidste års vedtægtsændring, som omfattede den forøgede bestyrelse, blev Morten Schou og Jan Kipling
valgt for 1 år. De er begge rede til genvalg. Bestyrelsen indstiller Bjarne Kjærside til valget af ny formand, og
John Sejer har indvilget i at overtage kassererposten efter Kaj Sørensen, foreløbigt indtil generalforsamlingen 2019, hvor der valg til posten. De blev begge sidste år valgt for en 2-årig periode.
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN FOR ET GODT SAMARBEJDE.
Alle medlemmer – ønskes tak for en rigtig god runde 54 med ønsket om, at runde 55 bliver endnu bedre.
På bestyrelsens vegne
Erik Olesen
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Årsberetning fra udvalg 2017/18
Baneudvalget
Året har budt på lidt af hvert. Vinteren og foråret var præget af store mængder regn og ikke nok med det,
så fik vi lige en lille storm oveni. Det afstedkom at vi så os nødsaget til at lukke hullerne 7-18. Det var selvfølgelig ikke populært, men en nødvendighed.
Pga. de store mængder regn, vand og oversvømmelse efter stormen, gik der lang tid inden vi med glæde
kunne oplyse, at det nu igen var forsvarligt, at åbne vores bane for spil på alle 18 huller.
Så fik vi en sommer med tørke i næsten 3 mdr. ikke det optimale for en golfklub, men vi er da kommet nogenlunde igennem. Der er stadig flere steder, hvor græsset ikke gror, 12. green er lidt medtaget. Men vi har
gødet og topdresset, så vi regner med, at det nok skal blive i orden til foråret.
Baneudvalget har holdt 7 møder i løbet af året, vi har også været på banebesøg hos Frederikssund golfklub
med henblik på inspiration.
Der blev i foråret afholdt en medlemsarbejdsdag, hvor der var ca. 20 fremmødte. Vi fik gjort et stort stykke
arbejde. Vi fik malet alle tee skilte og pæle langs vejen, og starterhuset fik en stor overhaling ligeså. Efter
frokost spillede vi en 9. hullers turnering, med efterfølgende kaffe og præmieuddeling. En stor tak til alle for
en super dag i fælleskabets tegn. Vi påregner at gentage successen til foråret.
Vores bemandings situation har set således ud. Den faste medarbejder stab består i dag af Chefgreenkeeper Søren Andersen og Mickael B. Andersen og Martin Dahl.
Martin Dahl blev ansat i april måned. Martin kom fra en greenkeeperstilling i Kalundborg, og har desuden
tidligere været ansat som greenkeeper i HGK. Martin er nu en del af den faste medarbejderstab.
Der har yderligere været ansat en sæson arbejder i staben. Hvis kontrakt ophører 31.10-2018.
Vi har foretaget små korrektioner på enkelte hullers fairway. Bagerste bunker på hul 11. er blevet til en
græsbunker. Den elskede/forhadte busk på 18. er blevet fjernet. Og så har vi startet på 12. tee, som bliver
ændret til et græs tee. Der bliver i 2018 lavet ny indspilsbunker og en bunker på drivingrange.
Vi har fået et flot springvand på hul 18, og vi har skåret et hul i hækken ind til indspilsgreen, sådan at vi
undgår unødig færdsel over vejen.
Vi har udarbejdet en ny baneplan for 2018-2020 som er lagt på hjemmesiden. Vi påregner at den skal revideres hvert år.
Vi har igennem 2018 haft et konstruktivt og godt samarbejdsvilje i udvalget. Ligeledes har vi haft et godt og
professionelt arbejde med banepersonalet.
Jeg kan kun sige en stor tak til alle for den store samarbejdsvilje/sammenhold i baneudvalget.
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Baneudvalget fortsætter i 2018 med Charlotte Westhoff, Karsten Vase, HeadPro Ole Rasmussen og Chefgreenskeeper Søren Andersen… Desværre må vi sige farvel til Henrik Dohrmann, som udtræder pga. stort
arbejdspres.
Jan Kipling baneformand

Baneserviceudvalget
Året startede med meget store ændringer.
Vores lille kontor, hvor vi befandt os rigtig godt og havde det store overblik, er desværre historie.
Fra, at kunne overskue hele p-pladsen og dermed ”indfange” stort set alle greenfee-gæster, er vi nu flyttet
over i ”Servicecentret” med tilhørende pro-shop.
Dette indebærer at vi, for det første, nu sidder med ryggen til p-pladsen, for det andet, er det også meningen, at vi, hvis personalet ikke er på kontoret, skal passe Pro-shoppen. Herved misser vi en del greenfeegæster, hvilket jo ellers er en del af vores arbejdsbeskrivelse.
Efter denne lille svada, vil jeg gerne sige, at Servicecentret er blevet rigtig godt indrettet. Jeg synes det virker indbydende og der er også mange der har delt samme opfattelse.
Vi har i år sagt farvel til Steen Hellberg, som er tiltrådt et andet udvalg. Stor tak til ham for flere års arbejde.
Tre nye er kommet til. Bjarne Kjærside, Helge Knudsen og Svend Åge Stokholm. Velkommen til alle tre, og
de er allerede kommet rigtig godt i gang.
Jeg vil gerne takke hele udvalget for deres arbejde i den sæson, som nu er slut☺
En stor tak til vores kontaktperson Bjarne Kjærside. Samarbejdet med Servicecentret har været super, så
tak til Charlotte, Jan og Ole.
Vil også gerne takke Albatros (Hanne, Jimmi og Devran) for et godt samarbejde☺
Har ikke pt. (07.10.18) fået meldinger om at nogle i udvalget ønsker at stoppe☺
Jeg tror, at jeg fik sagt, at jeg gerne vil fortsætte næste år☺
Per Nedergaard
Formand Baneservice
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Begynderudvalget
Hos begynderne har der været ca. 20 personer igennem – primært via introgolf, som var en stor succes
først på sæsonen, men efterfølgende uden den store tilslutning. Ærgerligt, da det er et super god forløb for
begyndere og erfaringen er, at det som regel fører til medlemskab.
Der har været en fantastisk gruppe af mentorer, som har gjort et kæmpe arbejde – TAK for det - og som har
gjort vores nye medlemmer til nogle gode golfspillere – bl.a. mht. regler og etikette, udfyldelse af scorekort
osv. Som noget nyt i år skal begynderne tilmelde sig på golfbox inden start og det fungerer rigtigt godt, da
vi kan lave startlister inden torsdag og med gunstart har vi minimeret ventetiden på banen.
Der er blevet spillet turnering i 2 perioder. I juli blev der spillet – dog ikke turnering. Der har været en regelaften med fysisk gang på banen og en aften med spørgsmål til regeludvalget. Begge dele har været en succes med masser af spørgsmål. Sæsonen blev afsluttet med en lille lørdag-formiddagsturnering, hvor alle der
på en eller anden måde havde deltaget som begynder, mentor udvalg mv. var inviteret.
Desuden har udvalget sammen med mixudvalget afholdt Duffers Day, som blev sponseret med fine præmier af Kop og Kande i Holbæk.
Vi har i år været så heldige at have rådighed over en lukket bane (tre timer hver torsdag eftermiddag) –
sammen med mix-turnering og juniorturnering. Med en del logistikarbejde og nogle fine aftaler udvalgene
imellem er dette gået op i en højere enhed. Det går dog galt når vi møder greenfee-gæster og klubmedlemmer, som mener der også er plads til dem i blokeringen. Det er der ikke og det er jo ærgerligt – specielt hvis
man har betalt greenfee for at spille!
På begynderudvalgets vegne
Formand Mads Berg
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Handicapudvalg, Regel- og Dommerudvalg samt Ordensudvalg
Handicapudvalget
2018 var atter 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 ikke godkendte indtastninger. I 2018 blev det glædeligt kun til 6 stk. indtastninger,
som blev forkastet.
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.
I alt har der været afleveret 456 scorekort til registrering.
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 forbavselse, 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 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, Jens Henriksen og Marianne Madsen har udført et rigtig godt stykke arbejde med registrering af afleverede scorekort.
Alexander Kristensen tager sig kyndigt af alle elite turneringens registreringer
Undertegnede tager sig af kontrol og vejledning af selvindtastning mv.
Stor tak til Grethe, Jens og Marianne og Alexander for et seriøst stykke arbejde.
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.
Husk: Alle henvendelser angående handicaps skal ske til undertegnede
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Dommer - og regeludvalget
Chef greenkeeper Søren, 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, Baneudvalget 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.
Henrik Madsen er godt i gang med dommeruddannelsen og 2019 bliver sikkert et år hvor vi har tre dommere i udvalget.
Michael Sanders er nyt medlem af regel – og dommerudvalget. Michael har længe stået på spring, og er nu
sat i gang med opgaver for udvalget.
Der er blevet afholdt 4 regelaftener i 2018.
Som i 2017 blev regelaftenerne afviklet på hul 7, 8 og 18.
På hul 7 – 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 stadig er den rigtige måde at fange interessen for regler hos deltagerne.
Situationer der vises in natura, huskes bedre end det teoretiske.
Spøgelysten er stor når vi går turen og deltagerne er delt op i grupperinger af 8 – 10 personer.
En aften for helt nye medlemmer blev der også afholdt. På begynderudvalgets opfordring var det så deltagerne der stillede spørgsmålene og os fra regeludvalget der gav svarene. En rigtig fornøjelig og lærerig aften
for os alle.
Et godt samarbejde med HGK´s turneringsudvalg og klubber i klubben gjorde, at vores udfordringer blev
betydeligt større i 2018.
Vi vil jo så gerne bruges og på den måde opnå mere rutine.
Med hensyn til nye golf regler der bliver gældende fra 1.januar 2019, vil der blive inviteret til orienteringsmøder. Første møde i rækken bliver i december. Denne aften er forbeholdt Mix turnerings deltagerne.
Fra primo januar og frem til april, vil der blive mulighed for at tilmelde sig på lister der ophænges på opslagstavlen i klubhuset.
Håber at vi ser se rigtig mange medlemmer, der på denne måde har mulighed for at få en grundig orientering om ændringer og de nye golfregler, som er gældende fra 1. januar 2019.
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Ordensudvalget
Henning Magnussen og undertegnede er eneste medlemmer i dette udvalg.
Heldigvis har vi kun haft 1 medlemssag til behandling i 2018.
Medlemssager er fortrolige og kan derfor ikke omtales i årsberetningen
Udover medlemssagen har vi været inddraget i diverse mindre betydningsfyldte anliggender i klubbens
dagligdag.
Klub manager Ole Rasmussen og hans medarbejdere i sekretariatet, skal have en stor tak for et godt og altid positivt samarbejde og spændende ”sparringsrunder” om hverdagens små og store opgaver og udfordringer.
Henrik Madsen, 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 bestyrelse for et rigtigt godt samarbejde og opbakning i løbet af året 2018
På vegne af Regel-dommer udvalget - Handicapudvalget samt Ordensudvalget
Mogens Holst
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Juniorudvalget
Året har været præget af stabilitet, mange hjælpere, forskellige arrangementer og nye spillere. Og så har
juniorerne fået nyt spilletøj.
Legegolf og peblingetræning
Legegolf og peblingetræningen er slået sammen. På denne måde får alle spillere en god træning og Jan Nielsen får nogle hjælpere til at styre de mange små og nye spillere. I den kommende sæson vil peblingetræningen omdøbes til familietræning. Dette betyder, at forældre kan træne med sammen med deres børn –
og allerede nu er der flere forældre, der glæder sig til den nye sæson.
Turneringer
Junior Distrikt Tour
I Junior District Tour deltog Niels Weise Havshøi (u16), Frederik Bisgaard (u16), Simon Strobel (u19), Anton
Bæk (u19), Rasmus Otto Jensen (u19), Cecilie Kamper (u19), Hans Kristian Clausen (u19), Ann Sofie Madsen
(u22) og Marco Bruno-Lindby (u22).
HGK var i september vært for den sidste runde og alle HGK spillerne gjorde sig positivt bemærket. I alle
klasser skulle HGK’er på podiet og modtage præmier – flot.
Både Niels, Frederik, Simon og Rasmus kvalificerede sig til Super Cup 2018.
Kredsturneringer
HGK har deltaget med rigtig mange spillere i alle 4 kredsturneringer. Specielt vil jeg nævne den sidste runde
i Korsør, hvor HGK’er lavede super flotte resultater. Oliver Bitsch- Larsen vandt D-rækken, Lukas Salkvist,
Marcus Nielsen og Konrad Clementsen satte sig på de tre første pladser i E-rækken.
Eliteturneringer
HGK har fået en landsholdsspiller. Jens Kristian Thysted er blevet udtaget til landsholdstruppen og skal dermed i den kommende sæson repræsentere Danmark – og selvfølgelig også HGK.
Torsdagsturnering
Her deltager der altid mere end 20 spiller, så det fungerer rigtig godt.
Arrangementer
Juniorugen
HGK deltog i august måned i DGU-juniorugen. Den 6.-7. august kl 8-17 deltog 36 børn i alderen 7-14 år i forskellige golfrelaterede aktiviteter. Dagene fungerede godt og vejret var skønt. Der skal lyder en stor tak til
de store juniorer, Niels, Ann Sofie, Simon, Frederik, Jens Kristian, Rasmus samt de voksne hjælpere Herdis,
Benedicte, Jan, Inger og Jørgen.
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Vintergolf
Lige som sidste år tager vi tre gange i løbet af vinteren til Kvanløse og spiller simulatorgolf. Efter nytår tilbyder vi også en række spillere at træne en gang om ugen i CGC.
Short Game
Gennem sæsonen er der en gang om måneden blevet spillet Short Game turneringer. Det fortsætter også i
kommende sæson
Tak for i år.
Benedicte, Inger, Ulrik, Lasse, Henrik og Morten

Klubhusudvalget
Året startede med at vi fik nyt forpagterpar, så der var lidt ændringer i køkkenet vi skulle have ordnet; bardisken er blevet slebet samt olieret. Cafeborde og stole er blevet slebet ned. Ellers er det almindeligt vedligehold/reparationer på bygninger samt inventar der er foretaget. Der er monteret nye pumper på bagdørene så de lukker selv.
Sommeren har været hård ved vores blomsterpiger - de har haft meget travlt med vandkanderne.
Vi har fjernet nogle træer mod sydvest, da de var årsag til en del algevækst på taget over vore buggyer.
Vi har forsøgsvis prøvet at flytte nogle af vores terrassemøbler om på p-pladsen. Det gav lidt blandede tilbagemeldinger. Før sæson 2019 skal vi have støbt sokler til vores markedsparasoller.
Igen i år får vi opsat container til vores havemøbler på p-pladsen.
Tak for fint samarbejde med Albatros og tak til vores flittige hjælpere i udvalget.
Søren Jaksland
Formand for klubhusudvalget
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Kommunikationsudvalget
Et dusin Nyhedsbreve nåede at blive sendt ud i den snart forgangne sæson, med kommunikations udvalg
som afsender. Der har igen i år ikke været tale om en kontinuerlig udgivelse, med en fast månedlig udgivelse – der har været måneder uden nyt.
Tilgang fra starten af har været, at der skulle Nyhedsbreve ud, når der var væsentlig nyt at berette om. I det
store hele er det lykkes, men der har sikket været medlemmer der gerne havde set flere nyhedsbreve og
information.
Generelt set mener jeg, at nyhedsbreve har været et plus i forbindelse med branding af vores klub. Ikke kun
for vores medlemmer men også for vores erhverv klubmedlemmer som gennem nyhedsbreve har kunnet
følge med i hvad der sker i vores klub.
Hjemmesiden er ligeledes blevet mere ”levende” med flere indlæg fra de forskellige udvalg og klubber i
klubben. Generelt set er udvalgene blevet bedre til at gøre brug af hjemmesiden som en kommunikations
platform.
Som jeg har nævnt før er kommunikation en svær størrelse at have med at gøre. Derfor er det med stor
glæde at HGK har indgået aftale med DGI om en ny kommunikations platform, hvor DGI og HGK lægger
hånd om en ny kommunikations strategi, som vil blive udarbejdet løbende henover det næste års tid. Den
nye kommunikations strategi er en løbende udvikling som jeg ser frem til at kunne præsentere.
Vores hjemmeside vil i løbet af vinteren blive gennemgået og tilrette.
Morten Schou
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MIX udvalgets årsberetning 2018
Vi har nu eksisteret i 2 sæsoner. Det gode samarbejde med begynderudvalget, samt store opbakning fra
klubbens side, har været med til at skabe et rigtig godt rygstød i vores udvalg.
Samarbejdet med juniorerne og begynderne er forløbet meget tilfredsstillende. Der er stadig et par mindre
forbedringspunkter i samarbejdet – også hos os selv. Det tager MIX bestyrelsen fat på i den kommende sæson.
Torsdagene har i år emmet af godt humør og spilleglæde. Det er et af formålene i MIX og vi er nået langt. Vi
er nu 82 spillere i MIX og ligger på et gennemsnit på 39 pr torsdag.
Eventafdelingen, der primært er sat i verden for at inkludere og socialisere, har i år haft 3 arrangementer.
Vi har været i Dragsholm og Køge, for at spille 9 huller, 35 deltog pr. gang. Natgolf slog alle rekorder - her
deltog 38. Sidste arrangement er Gløgg og Golf 8 december.
MiX bestyrelsen har i år skiftet 2 medlemmer, og vi takker Birgit og Pia for godt samarbejde.

MIX udvalget
Henrik Bækgaard, Formand

Sponsorudvalget
Sponsorudvalget har i år opnået 57 sponsorer, der er faldet nogle fra og kommet nye til. Vi har i alt
indsamlet et beløb på 945 t.kr inkl. Barder-aftaler for 167 t.kr, netto 778 t.kr mod sidste års på 768
t.kr.
Der har været to sponsorer, som mente, at vi ikke havde opfyldt vores aftale tilfredsstillende i foregående år, men det har vi fået rettet op på.
Vi budgetterer dog for 2018/19 lidt forsigtigt med en nedgang i sponsoraterne og har sat et mål på
samlet indtægt til 884 t.kr, heraf barder-aftaler for 183 t.kr, netto 701 t.kr.
Mit Dream Team har i år bestået Marianne Madsen, Pia Berg, Johan Strauss, Jens Vind Andersen, Carsten Brandt samt Per Skov. Marianne og Per fratræder desværre.
Udvalget kan nemt bruge flere frivillige.
Vi har afholdt 2 møder i Erhvervsklubben, samlet præmier ind til Åbningsturneringen, afholdt Firmaturneringen og sponsordagen samt en række møder.
Afslutningsvis en stor tak til klubbens sponsorer for jeres støtte til Holbæk Golfklub. Ligeledes en stor
tak til sponsorudvalgets medlemmer samt til Ole og Charlotte.
Til slut en opfordring til alle klubbens medlemmer om at vise vore sponsorer samme bevågenhed,
som de viser os.
John
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Sportsudvalget
Danmarksturneringen:
2. division herrer bliver nummer 2 i deres pulje og fortsætter her i sæsonen 2019
5. division herrer ender på 4. pladsen i puljen og må rykke ned i kvalifikationsrækken.
Kvalifikationsrækken damer vinder deres puljen og deltager i oprykningsspil til 2. division. Det lykkes ikke
at kvalificere sig og holdet spiller i kvalifikationsrækken 2019
Senior A er i regionen blevet landsmestre og spiller fra den kommende sæson i Danmarksturneringens 3.
division.
Fødekæden til holdene er vores juniorer, og dem er der mangel på og deraf også ynglingespillere, hvilket
betyder ansvaret ligger på de garvede spilleres skuldre, der med familie og arbejde forsøger at få tingene til
at gå op i en højere enhed. Det sætter vi stor pris på og er glade for den viden, ro og erfaring, de gives videre til de yngre spillere. Vi håber dog, at der i de kommende år, vil springe endnu flere dygtige juniorer ud
til gavn for sportsafdelingen.
SPU har været obs på, at få åbnet de tider i golfbox, der ikke benyttes mellem 2. divisionsherrernes 1. og 2.
runde på Danmarksturneringens spilledage.
Individuelle turneringer:
Specielt tre spillere har markeret sig i turneringer rundt om i Danmark eller udlandet: Ann Sofie Madsen,
Kasper Havshøi og Jens Kristian Thysted. Dejligt at vi trods udfordringer har juniorer, der er flittige på træningsbanen og bruger deres weekender på turneringer rundt omkring.
Jens Kristian indgår i den kommende sæson i landsholdets juniortrup– STORT TILLYKKE!
Træning:
Jan Nielsen har stået for træningen i den forgangne sæson og har med sin positive træning forsøgt at motivere og udvikle de enkelte spillere.
Mågepokalen/Rosenpokalen, Ranglisten og Klubmesterskaber:
Grundet de udfordringer der har været i forhold til spillermateriale, har det haft en betydning for deltagerantallet i ovenstående turneringer. Men mon ikke de rigtige vindere er fundet i de respektive rækker!
Tak til udvalget: Alexander Kristensen og Ulrik Thysted samt vores to startere Kurt Olsen og Allan Jørgensen. Ligeledes skal der lyde en stor tak til Mogens Holst, der altid er behjælpelig med spørgsmål/hjælp i forbindelse med banen og regler. Vi sætter i SPU stor pris på det frivillige arbejde, I laver for udvalget.
På sportsudvalgets vegne
Pernille Carlson
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Turneringsudvalget
Den sidste turnering der blev afholdt i 2017 var den genfødte turnering Cross Country, en turnering hvor
der bliver spillet på tværs af banens hulforløb. Det blev en stor succes og den bliver gentaget i 2018.
I januar mødtes turneringsudvalget for at drøfte, hvorledes turneringsprogrammet for 2018 skulle sammensættes, hvilke turneringer der skulle fortsætte og hvilke ændringer der skulle foretages for at tiltrække flere
deltagere til turneringerne. Ved samme møde blev forholdene omkring afholdelsen og opsætningen af
klubmesterskaber 2018 fastsat.
Turneringsudvalget var intakt fra året før med den ændring, at Olaf Jørs var stoppet. Det samme gjaldt
Morten Aamann Poulsen, som har lagt alle sine kræfter i juniorafdelingen.
Som sidste år blev der debatteret, hvorledes vi kunne skabe mere opmærksomhed omkring turneringerne:
Et turneringsprogram i papirform, anvendelse af infoskærmen i foyeren, opslag på opslagstavlen i foyeren
mv. Af flere årsager er ikke alle tiltag blevet udført.
Turneringsudvalget har i årets løb afholdt 9 sociale turneringer (heraf 7 i udvalgets regi), 2 invitationsturneringer, 1 Eliteturnering samt klubmesterskaberne i slag- og hulspil.
Derudover er der afholdt 2 juniorer turneringer i DGU samt JDT regi samt elite turneringer, som er drevet
og beskrevet af eliteudvalget.
Åbningsturneringen d. 8. april var et stort tilløbsstykke. 150 mødte op til åbningen af sæsonen og heraf spillede 128 i turneringen. Gennem turneringsfeen samt kinesisk lotteri blev der indsamlet et rekordbeløb på
kr. 30.000,00, som senere på foråret blev overdraget til "Camp optur", der er etableret af Holbæk Sygehus’
Børneafdeling for Overvægtige Børn og Unge.
Næste turnering var Pinseturneringen afholdt d. 21.maj med 60 deltagere; en turnering der har været afholdt i mange år. Det er en par-turnering (mand/kvinde) greensome, hvor man må ikke danne par med sin
ægtefælle eller samlever, så de havde alle været ude på "lånemarkedet" for at finde sig en partner.
Endnu en traditionsrig turnering Generationsturneringen blev afviklet d. 3, juni. En turnering hvor man danner par med et familiemedlem fra en anden genration eller en medspiller med 20 års aldersforskel.
80 deltagere deltog i turneringen; største deltagerantal i de sidste 5 år.
Eliteturneringerne Rosen- og Mågepokalen blev afholdt Sankt Hans Aftens dag og dagen efter. Det er en
turnering, der indgår i DGU's turneringsprogram. 39 deltog i Mågepokalen og 6 i Rosenpokalen.
Bedste resultat for de lokale spillere var en 4. plads til Jens Kristian Thysted, der samlet gik de 3 runder i
par.
Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i weekenden 8.-9. september. 40 deltagere kæmpede i de forskellige rækker. I de åbne rækker vandt Ann Sofie Madsen i damerækken og i herrerækken var Jens Kristian
Thysted endnu engang på spil, i de tre runder anvendte han i alt 202 slag, 8 under par.
Øvrige resultater: Mid-age Dame; Hanne Jaksland, Mid-age Herre; Lars Frøslev, Junior Drenge; Jens Kristian
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Thysted, Mix A-række; Søren Vestergård og Mix B-række; Jan Clausen.
Gennem slagspilsmesterskaberne kvalificerede man sig til mesterskaberne i hul spil. Der var desuden 4
åbne pladser.
Hulspilsmesterskaber blev afholdt 14 dage efter slagspilsmesterskaberne. Igen blev der spille i flere rækker;
Veteraner, senior og den åbne række. Sommeren var overstået på tidspunktet for afholdelsen af turneringen, således var dele af vejen ud til Kirsebærholmen oversvømmet under turneringen. Men turneringen
blev afholdt og fandt følgende vindere: Damer; Pernille Carlson, Veteran – Damer; Vibeke Bjerregaard Andersen, Herrer; Jens Kristian Thysted, Senior herrer; Henrik Dohrmann og Veteran - Herrer; Hans Ulrich.
TILLYKKE TIL ALLE KLUBMESTRENE
Den gennemløbende hulspilsturnering, Captains Cup, som alle medlemmer kan deltage i, blev startet op i
maj med afslutning i september. 26 deltagere deltog med Stina Nielsen som årets vinder. Der bør være
flere interesserede i 2019
Næstsidste turnering i 2018 var Efterårs Fourball; endnu en parturnering. 68 spillere deltog i turneringen og
nød godt af et stort præmiebord, afhængig af holdets præstation. Til de øvrige var der mulighed for at få
del i en af de mange klappræmier.
Så ender beretningen, hvor den startede; der er Cross Country turnering ultimo oktober.
Turneringsudvalget har evalueringsmøde i november, hvor vi skal drøfte sæsonens turneringer. Der skal
derudover snakkes om udvalgets fremtidige sammensætning, idet nogle af medlemmerne stopper deres
virke i udvalget. Som altid opfordrer vi klubbens medlemmer til at deltage i turneringerne og det klubliv,
som vi alle er en del af.
Gennem sæsonen har udvalget haft et godt samarbejde med Hanne og Jimmy i restaurant Albatros; tak for
det. Bespisningen og atmosfæren i klubhuset er et vigtig element i forbindelse med afholdelsen af turneringerne.
Udvalget har desuden haft et samarbejde med dommerudvalget, som har været repræsenteret ved de fleste turneringer og har stillet sig til rådighed for regelspørgsmål, faktiske som tænkte. Tak for samarbejdet til
Mogens Holst og Co.
En stor tak til turneringslederne og hjælperne for Jeres indsats. I har været medvirkende til at turneringerne
er forløbet som planlagt og skabt den gode stemning under afviklingen.
TAK TIL SPONSORERNE for Jeres deltagelse. Turneringsudvalget håber at se Jer igen til næste år.
På turneringsudvalgets vegne
Mikael Brock Roslind
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Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4
Se budgetforslag i det særskilte regnskab/budget
I budgetforslaget er indregnet uændret kontingent for 2019 i forhold til 2018, altså kr. 5.900 pr. fuldtids seniormedlem, hvilket er bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 5
Ingen

Indkomne forslag fra medlemmer – dagsordenens pkt. 6
MEDLEMSFORSLAG 1 TIL GENERALFORSAMLING HGK, 27. NOVEMBER 2018
Generalforsamlingen vedtager, at al form for træning – det være sig individuel eller holdtræning - der ikke
er en del af begynderpakken, introtilbud eller forankret i Junior- og Sportsudvalget er forbundet med direkte egenbetaling, og skal ikke fremover finansieres over kontingentet.

KORT BEGRUNDELSE – UDDYBES MUNDTLIG PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
Rent bortset fra, at jeg ikke mener, at det er den rigtige måde at bruge kontingentkroner på, så er jeg stor
tilhænger af, at sådanne tiltag altid fremlægges for medlemmerne til direkte afstemning.
Derfor mit forslag.

FORSLAGET ER STILLET AF MEDLEM 13-200 POUL MØLLER.

MEDLEMSFORSLAG 2 TIL GENERALFORSAMLING HGK, 27. NOVEMBER 2018
Generalforsamlingen vedtager, at mindst hvert 3. år, startende i 2019, er bestyrelsen for Holbæk Golfklub
vært for en Visions- eller Temadag, hvor der afsættes tilstrækkelig tid til at drøfte forhold og emner, der har
betydning for HGK’s virke og trivsel i nutid og fremtid. Dagen skal afholdes i så god tid før den årlige generalforsamling, at behandlede emner, der udmøntes i forslag til generalforsamlingen, også vil kunne nå at
blive behandlet på samme kalenderårs generalforsamling.
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KORT BEGRUNDELSE – UDDYBES MUNDTLIG PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
Som ikke mindst sidste års generalforsamling viste, så er en generalforsamling helt uegnet til generel debat
af klubbens forhold, i nutid og fremtid. Der kræver tid, og det vil vi få på en Visions- eller Temadag, samt
mulighed for også at udmønte debatten i konkrete forslag.

FORSLAGET ER STILLET AF MEDLEM 13-200 POUL MØLLER.

MEDLEMSFORSLAG 3 TIL GENERALFORSAMLING HGK, 27. NOVEMBER 2018
Generalforsamlingen vedtager, at dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne skal offentliggøres for
klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside i umiddelbar tilknytning til bestyrelsesmødets afholdelse.

KORT BEGRUNDELSE – UDDYBES MUNDTLIG PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
Et ægte medlemsdemokrati er kendetegnet ved åbenhed og information, og et vigtigt skridt i den retning er
indsigt i, hvilke sager og drøftelser den siddende bestyrelse arbejder med. Derfor dette forslag.

FORSLAGET ER STILLET AF MEDLEM 13-1392 STEN SJØRSLEV OG 13-200 POUL MØLLER.

MEDLEMSFORSLAG 4 TIL GENERALFORSAMLING HGK, 27. NOVEMBER 2018
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at den i 2019 etablerer et webbaseret klubblad, der skal udsendes til medlemmerne via mail 4-6 gange årligt. Indholdet matcher i form og facon tidligere tiders klubblade,
dog med den forskel, at klubbladet ikke er underlagt bestyrelsen, men et selvstændigt organ, der i sin redaktion kun står til ansvar overfor gældende lovgivning på medie- og injurieområdet – såkaldt ’frihedsbrev’.

KORT BEGRUNDELSE – UDDYBES MUNDTLIG PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
Medlemskommunikation – en grundpille i et demokrati – har været et savn siden nedlæggelsen af det papirbaserede klubblad. Det skal vi have tilbage, og det kan heldigvis gøres billigt og enkelt via nettet i stedet
for papir og tryk. Plads til fotos, information, omtale af turneringer, medlemsindlæg, ’nyt fra bestyrelsen’,
baneinformation, annoncer, osv. osv. Lige som i gamle dage…

FORSLAGET ER STILLET AF MEDLEM 13-200 POUL MØLLER.
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HOLBÆK GOLFKLUB
Dragerupvej 50
4300 Holbæk

MEDLEMSFORSLAG 5 TIL GENERALFORSAMLING HGK, 27. NOVEMBER 2018
Generalforsamlingen vedtager en kontingentnedsættelse på kr. 500 baseret på kontingentet for et seniormedlem. Klubbens gæld er nedbragt til et niveau, hvor opsparingen skal bremses, og udmøntes i udlodning
til klubbens nuværende medlemmer i form af reduktion af kontingentet. Det anbefales, at klubbens gæld
fremover skal balancere omkring 5 mio. kr.

KORT BEGRUNDELSE – UDDYBES MUNDTLIG PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
HGK har gennem fornem udgiftsstyring formået at nedbringe sin gæld år efter år. Gælden er nu så lav, at
det ikke længere giver mening at fortsætte nedsparingen. Det er på tide, at også nuværende medlemmer
får glæde af den stabile økonomi i form af udlodning (kontingentnedsættelse). Det vil også være et godt
konkurrenceparameter i kampen om at fastholde og tiltrække medlemmer.

FORSLAGET ER STILLET AF MEDLEM 13-200 POUL MØLLER.
Valg i henhold til vedtægterne dagsordens pkt. 7
På valg er:
Formand Erik Olesen (modtager ikke genvalg)
Kasserer Kaj Sørensen (ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. John Sejer overtager kassererposten indtil generalforsamlingen i 2019, hvor der er valg til posten).
Morten Schou (modtager genvalg)
Jan Kipling (modtager genvalg)
Øvrige kandidater til bestyrelsen:
Pia Berg
Michael Sander
Ikke på valg:
Bjarne Kjærside (kandiderer til formandsposten)
John Sejer (overtager kassererposten)
Henrik Madsen

Valg af ekstern revisor i henhold dagsordens pkt. 8
Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers

Eventuelt i henhold til dagsordens pkt. 9
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