HOLBÆK GOLFKLUB
Dragerupvej 50
4300 Holbæk

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 26. november 2019
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
b. Resultater fra ”Golfspilleren i Centrum”
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret 2019/20, 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 øl og vand.
Endelig indkaldelse til generalforsamling, dagsorden og tilhørende bilag er lagt på hjemmesiden,
fremsendt til medlemmerne via golfbox og fremlagt i klubhuset.
Bilag omfatter: Revideret regnskab 2018/19, som også indeholder budget for 2019/20, samt
indkomne forslag til behandling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Bestyrelsens beretning 2019
Holbæk Golfklubs 54. år startede med Åbningsturnering søndag den 7. april, og sluttede med Cross
Country søndag den 27. oktober.
Der var flot deltagelse til åbningsturneringen, og vi fik samlet et rekordbeløb på kr. 40.157.
Det indsamlede beløb blev doneret ubeskåret til Sclerosefonden via Cykelnerven i Holbæk.
Også i efteråret har vi, som almennyttig forening doneret penge til et godt formål, nemlig
børnecancerfonden. Her har vi doneret kr. 50.000, der kommer fra vores medlemmers 200 kr.
gaver til foreningen. Den linje vil vi fortsat følge, så husk at sende jeres 200 kr. gave.
Donationen til børnecancerfonden er givet gennem Team Rynkeby, der, udover at videresende
vores donation ubeskåret, også er med til at synliggøre vores klub uden for golfkredse.
Selv om sæsonen egentlig er slut, så fortsætter der med at være aktiviteter i klubben helt frem til
jul.
Sæson 2019 har været en sæson med fokus på stabilisering.
Vores Servicecenter er kommet i mere stabile rammer.
Vi har overtaget Pro-shoppen fra Ole Rasmussen og Anette Persson er kommet til, som
administrativ medarbejder.
Vi har været lidt forsigtige med vareudbuddet i proshoppen her i det første år, men der er ønsker
om at vi kan tilbyde noget mere, og det gør vi i 2020, hvor vi vil udvide varesortimentet en del.
Vi har haft overskud på shopdriften i år, og vi satser på det vokser til næste år, når vi udvider
varesortimentet. En betingelse her er selvfølgelig at vi hver især husker at handle i vores egen
proshop. Prisniveauet synes vi er attraktivt, samtidig med at man ved hver handel optjener,
dividende, der igen kan bruges til at handle i shoppen.
Service og personlig betjening med lange åbningstider har været en prioritet, men vi må nok
erkende at vi har gabt lidt for vidt med vores åbningstider. Det har givet tilfredse medlemmer og
greenfeespillere, men det har samtidig været svært for Ole og Anette at nå det administrative
arbejde, der også er en vigtig del af deres arbejde.
Det har givet lidt frustrationer undervejs, og det skal fungere bedre til næste år.
Baneservice har hjulpet godt til med at dække åbningstider i weekenderne, men vi vil nok skrue
lidt ned for åbningstiderne, nogle af hverdagene i ugen, i 2020.
Målet er selvfølgelig at kunne give god sparring og hjælp også til vores udvalg, når udvalgenes
egne ressourcer ikke rækker.
Tak til Anette og Ole for en rigtig god indsats for at få enderne til at nå sammen i en travl hverdag.
Den fri holdtræning er fortsat en succes, hvor Jan høster mange roser for sit trænerarbejde. Der er
ingen tvivl om vi fortsætter ad den vej.
I 2018 havde vi en flot medlemsfremgang til 856 aktive medlemmer. (Fuldtids-, fleks- og
ungdomsmedlemmer)
I 2019 er antal medlemmer steget igen til 889 aktive medlemmer. (Fuldtids-, fleks- og
ungdomsmedlemmer)
Antal passive medlemmer falder langsomt, og vi har nu 113 passive medlemmer, som fortsat
støtter op om HGK.
Tallene er opgjort pr. 30. september, hvor DGU opgør det samlede antal golfspillere i Danmark.
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Det samlede antal faldt i 2019 fra 149.044 til 148.570, et lidt mindre fald end i 2018.
I HGK har fortsat en fin udvikling i antal medlemmer, men også en udvikling, som gør det
nødvendigt for os at udnytte banen endnu bedre, og have så få og samtidig smidige blokeringer,
som muligt. Vi er ikke nået til at skulle have venteliste, og jeg håber heller ikke det bliver
nødvendigt, når bare vi forstår at sno os lidt, og acceptere lidt skrappere krav til at bruge golfbox
til alle tidsbestillinger, også for klubber i klubben.
Fra bestyrelsen kommer vi med et nyt regelsæt for brug af golfbox inden den nye sæson går i
gang, så vi alle forhåbentlig kan komme til at spille golf på et tidspunkt efter vores eget valg. Dette
hvad enten man er medlem af en klub i klubben, eller bare vil ud og spille en runde golf med
vennerne.
Ny strategi har vi også fået lavet.
På sidste års generalforsamling, blev det besluttet, at vi i 2019 skulle gennemføre en visionsdag
Det gjorde vi den 27. maj, efter vi havde efterlyst forslag og ønsker til hvad en ny vision, eller
strategi skulle indeholde. For at forankre inputtene, afholdt vi også en speciel udvalgsdag, hvor
formændene for alle de forskellige udvalg i HGK kunne komme med deres tanker og ideer.
Der kom mange gode input og ideer, og efter vi havde arbejdet videre med de forskellige forslag,
vedtog bestyrelsen på mødet i august en ”Visions- og strategiplan for 2020 – 2023”.
Planen er tilgængelig på vores hjemmeside, og vil være fundamentet for vores videre arbejde de
næste 3 år.
Efter de 3 oversvømmelser i januar, blev tankerne og ønskerne om en fremtidssikring af vores
bane igen aktuelle. Vi må erkende at vores bane har en udsat placering, og vi må forudse, at der
kommer oversvømmelser med hyppigere mellemrum i fremtiden.
Vi har opgraderet vores pumpegrej, til at tømme drænsøer, ganske betragteligt, men de lave
huller på Kirsebærholmen vil sandsynligvis ikke kunne spilles i nogle perioder om vinteren, og det
vil nok også enkelte dage være svært at komme tørskoet ad vejen ud til hul 9.
Det tror jeg er en realitet, som vi må leve med i fremtiden.
Hvad kan vi gøre yderligere?
At hæve fairways på hul 9, 10, 11, 12, 17 og 18, er ikke realistisk, men vi kan lave et lidt alternativt
baneforløb til vinterbrug. Det har baneudvalget allerede været i gang med.
At udvide vores bane med flere huller inde på land, ville være super, men selv hvis vi kan finde
økonomi til det, så vil det have lange udsigter, også selv om det står som et mål i vores nye visionsog strategiplan.
Vi har ikke opgivet håbet om tørre huller på Wegenersminde arealet, men det er ikke vores første
prioritet.
Vi kan udbedre nogle af de stendiger, der allerede er på vores bane, og måske sikre teestederne
på hul 9 og 18 lidt bedre, og det vil vi sætte i gang. Samtidig vil vi lave græs teesteder til erstatning
for måtterne.
At etablere nye faste diger, f.eks langs vejen ud til hul 9, får vi ikke lov til, men må acceptere et
jorddige, som skylles væk fra tid til anden, og så må retableres.
Herudover, må vi stille op og hjælpe vores greenkeepere med at rydde tang væk, hvis vores
fairways på de lave huller igen bliver fyldt med tang.
Tak til greenkeeperne for en god og solid indsats i det forgangne år.
Banen er vores vigtigste aktiv, og det er godt i gør hvad i kan for at passe på den.
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Økonomi – vi har i regnskabsåret fortsat haft fokus på at bevare en stabil og sund økonomi i
klubben. Det er lykkedes fint, men, set i bakspejlet, har vi måske sparet lidt for meget, og
fremadrettet vil vi i bestyrelsen gerne have lidt mere luft til nye tiltag primært omkring vores bane
og klubhus.
Vi har haft uændret kontingent i rigtig mange år, men tiden er måske inde til at hæve kontingentet
lidt. Det vil blive fremsat som forslag fra bestyrelsen.
Resultatet af årets drift fremgår af regnskabet, som kassereren fremlægger senere.
Golfspilleren i centrum(GiC) har igen i år været et værdifuldt feedback redskab, som vi har brugt
aktivt i bestyrelsen til at vurdere indsatsen omkring ledelsen af klubben, vores bane, modtagelse
af gæster og restaurant Albatros.
Tilbagemelding fra vores gæster, som rapporteres månedsvis, svinger noget både op og ned, mens
tilbagemeldingerne fra medlemmerne er mere konstante.
Vi præsterer ca. på niveau med sidste år, men kan sagtens blive bedre.
Ole Rasmussen gennemgår seneste undersøgelse på generalforsamlingen.
Udvalgene i klubben – har igen i det forgangne år ydet en stor indsats. Som klub er vi meget afhængige af
det store arbejde, som vores frivillige yder omkring mangt og meget, fra ”Gartnerholdets” fejning og
oprydning til Regel- og Dommerudvalget. Specielt de sidste vil jeg sige en stor tak til for den fine indsats de
har gjort for at lede os på ret vej med de nye golfregler anno 2019. Det har været super godt.
For udvalgenes aktiviteter i øvrigt, vil jeg henvise til deres individuelle beretninger.
Endnu engang tak for jeres gode indsats i udvalgene.
Restaurant ALBATROS - Hanne og Jimmy fortsætter forpagtningen af Restaurant ALBATROS i 2020, og
forhåbentlig længe endnu.
Tak for jeres indsats i sæsonen.
At drive restaurant i en golfklub er ikke nogen nem sag. Om vinteren, og når det regner, kommer der få
eller ingen mennesker, og i sommerferien er det også lidt småt, så der er kun en kort sæson, forår og
efterår, til at skabe overskud i forretningen. Mad og service vil vi gerne have i top, og samtidig til en lav pris.
Det hænger ikke helt sammen.
Det betyder at mange golfklubber skifter forpagtere alt for tit.
Det vil vi ikke, så jeg opfordrer alle klubbens medlemmer til at bakke op om Hanne og Jimmy og støtte dem
ved at bruge restaurant ALBATROS, både efter en god runde golf, og også til private arrangementer.
En god og veldrevet restaurant er rigtig vigtig for det sociale liv i vores klub.
Bestyrelsen – har afholdt 10 bestyrelsesmøder, og deltaget i rigtig mange møder i alle vores udvalg. Som ny
formand må jeg erkende, at det ikke bare er et lille knips med fingrene at få alt til at fungere optimalt i en
stor klub som Holbæk Golfklub.
Jeg synes vi har gjort meget rigtigt i år, men der er stadig rum for forbedringer, bl.a. når det gælder
kommunikation og bestyrelsens synlighed, så vi har fortsat noget at arbejde med.
Henrik Madsen har, efter 2 år, valgt at stoppe i bestyrelsen. Tak for en god indsats i din valgperiode.
Ved sidste års generalforsamling, blev John Sejer valgt til kasserer for 1 år. Bestyrelsen indstiller at John
Sejer vælges til kasserer for en 2-årig periode.
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På generalforsamlingen sidste år, blev Morten Schou og Jan Kipling valgt for en 2-årig periode, mens
Michael Sander og Pia Berg blev valgt for en 1-årig periode.
Michael og Pia er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller deres valg.
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN FOR ET RIGTIG GODT SAMARBEJDE I DET FORLØBNE ÅR.
Tak til alle medlemmer for en god sæson 2019, og velkommen tilbage til en forhåbentlig endnu bedre
sæson 2020.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Kjærside
Årsberetning fra udvalg 2018/19
Baneudvalget
Baneudvalget består af Charlotte Westhoff, Karsten Vase, Fritz Møller, Ole Rasmussen og Chef Green
Keeper Søren Andersen.
Vi har holdt 7 Baneudvalgsmøder i sæsonen. Der har været drøfter en del nye tiltag og vi har haft en god og
konstruktiv dialog om, hvad vi vil med vores bane i fremtiden.
Vi har igennem vinteren 2019 oplevet 3 oversvømmelser på en måned. Dette har desværre sat sine spor på
fairways. Greenkeeperne har gjort alt, hvad der kunne gøres, for at få fairways til at gro igen. Dette har kun
delvis ladet sig gøre. Vi har gødet og sået græs flere gange, men der er stadig pletter flere steder.
Vækstbetingelserne har ikke været tilstede, i det omfang, som vi kunne ønske.
Vi må nok desværre erkende at problemerne med oversvømmelser ikke kommer til at ændre sig i
fremtiden.
Vi har derfor i investeret (sponsor) i en meget stor pumpe, som kan fjerne 5000 l. vand i minuttet. Derved
kan vi pumpe vandet væk så hurtigt, at vi undgår, at banen tager unødig skade.
Vi kan kun håbe at vi slipper nådigt igennem efterårs-/vinterstormene.
Vores greens har stået meget fine og flotte og vi har fået stor ros. Vi kunne godt ønske at greens blev lidt
hurtigere i næste sæson. Dette vil blive prioriteret med diverse tiltag fremadrettet.
Baneudvalget og bestyrelsen har længe ønsket at fjerne vores måtte- teesteder. Vi har nu fået etableret et
græs-teested på 12., som i sin helhed fungerer perfekt. Og passer fint i naturen.
De resterende måtte- teesteder har vi af økonomiske grunde ventet lidt med. Men der da ind fra højre kom
et tilbud fra Dan Skau om, at han ville sponsere alt kørsel med jord og sten til de resterende teesteder, har
bestyrelsen og baneudvalget derfor enstemmigt besluttet, at vi går i gang med at etablere græs-teesteder
på 9. og 18. i starten af 2020.
Jeg er overbevist om at det bliver fantastisk godt og noget vi kan glæde os over i fremtiden. Holbæk
golfklubs beton-teesteder bliver en saga blot.
Vi har indkøbt nye træer, til en lille lund (5 stk.) på 1. hul til erstatning for de gamle.
Vi har fra baneudvalget kun et ønske om at gøre vores bane så fin som mulig, med de ressourcer vi nu
engang har.
Jeg har igennem længere tid sukket efter et team, som kunne være behjælpelig med diverse forefaldende
arbejder
Dette team er nu etableret og består af. Steen Sjørslev, Henrik Baltz, Hans Nielsen
Disse ”gutter” kommer en til to gange om ugen og tilbyder deres hjælp.
En stor tak skal lyde herfra til jer, det er et stort stykke arbejde i gør for klubben. Og hvis der er flere der
gerne vil bidrage, er der stadig plads på teamet.
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Vi vil fortsat revidere vores baneplan løbende i 2020.
Der er mange småting som er blevet gjort, P pladsen er blevet ryddet mv. men det kan blive lidt
overvældende at nævne alle ting her i beretningen, så det er hvad jeg har valgt.
Med venlig Hilsen
Jan Kipling, formand
Baneserviceudvalget
Året 2019 startede lidt turbulent.
Bestyrelsen ønskede, at vi i Baneservice skulle starte vores sæson den 1. april og at køre igennem helt til og
med oktober.
Dernæst skulle vi holde åben på kontoret fra kl. 8.00 til 14.00.
Dage med turneringer, har vi ikke tidligere skulle dække, det skal vi nu.
Vi var 13 medlemmer fra 2018, men med udsigt til mange og lange vagter, var der tre m/k der valgte at sige
nej tak.
Inden vi kom rigtig i gang, konstaterede vi, at der var opsat video-overvågning i Pro-shoppen. Dette
medførte at yderligere tre m/k, ikke ønskede at være med i udvalgsarbejdet.
Begrundelsen var, at det skulle være lettere at gøre kassen op efter weekenden!!
7 personer. var vi så tilbage. Der blev sat et stort arbejde i gang med at få fat i nye folk, der ville hjælpe.
Da vi havde vores planlægningsmøde d. 8. marts. var vi slet ikke oppe på det endelige antal, men valgte at
lave en vagtplan til og med juni.
Herefter fik vi flere folk ind og endte med 18 stk. Og mange tak for det.
Vi holdt så et møde d. 16. juni, hvor vi fik lukket de fleste huller i kalenderen, for resten af sæsonen, der var
dog dage, hvor det ikke lykkes.
De manglende vagter er også blevet bemærket af andre i klubben. Det beklager jeg, men jeg kan og vil ikke
vride armen om på folk.
Selv om vi har scoret fint på Golfspilleren i Centrum (91 – 94%), går jeg stadig med en følelse af, at der
kommer greenfeespillere til klubben, som vi ikke har fat i, inden de kommer ud på banen. Det ærgrer mig.
Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne vil tilbage til vores gamle kontor (Tuneringskontoret), her havde vi
fuldt styr på alle spillere. Men så er der lige det med Pro-shoppen. Hvad gør man så?? Måske et nyt udvalg
af professionelle og uddannede butiksfolk m/k.!!
Havde også nogle planer i år med at etablere en starter på 1. Tee et par timer i bedste tid lør-/søndag, samt
komme mere ud på banen. Dette har ikke været muligt, grundet arbejdet i Pro-shoppen og mange nye
medlemmer i udvalget.
Her til sidst vil jeg gerne takke hele udvalget for deres store arbejde. Dette altid med godt humør. Her skal
også lyde en tak til de afgående medlemmer, for deres arbejde i udvalget.
Også en stor tak til Ole, Jan og Annette, for et godt samarbejde. Jan Kipling, også tak til dig.
Der skal også lyde en tak til Hanne, Jimmi og Devron (Devo). Bare for jeres måde at være på.
Per Nedergaard, formand
Begynderudvalget
Hos begynderne har der været ca. 40 personer igennem begynderudvalget. Mange via et introforløb, men
også en del, der løbende har indmeldt sig i klubben
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. Igen i år skal begynderne tilmelde sig på golfbox inden start og det fungerer rigtigt godt, da vi kan lave
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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. Desuden har vi haft en gang med træner Jan og short game test. Sæsonen
blev afsluttet med en lille lørdag-formiddagsturnering, hvor alle der på en eller anden måde havde deltaget
som begynder, mentor udvalg de seneste 3 år 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 igen 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.
Ønsker og drømme for næste sæson er, at vi kan holde lidt længere på begynderne, således at vi kan
videregive lidt mere erfaring og viden omkring golf spillets glæder og få sluset begynderne lidt bedre videre
til de andre tilbud i klubben. Dette vil dog stille endnu større krav til banelukning.
På begynderudvalgets vegne
Mads Berg, formand
Handicap-, Regel- og Dommerudvalg samt Ordensudvalg
2019 var et nogenlunde stille år for handicapudvalget.
Vi havde forberedt os på en sæson, hvor det nye handicapsystem skulle studeres og videregives til klubbens
medlemmer.
DGU meddelte dog midt på året, at igangsætning af det ny hcp - system blev udsat til 1. januar 2021.
Der vil derfor blive en møderække i 2020, hvor medlemmer i HGK kan og vil blive orienteret om systemet.
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 2019 blev det glædeligt kun til 3 stk.
selvindtastninger, som blev forkastet.
Scorekort der afleveres i postkassen ved Turneringskontoret 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 396 scorekort til registrering via Handicapudvalget.
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 alle medlemmer! Anfør alle relevante oplysninger
på scorekortet såsom: Navn – medlemsnummer - dato - handicap – teested farve - EDS – antal slag og
opnået point 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. Også med god hjælp fra sekretariatet i pressede situationer. Tak Annette og Ole for det.
Alexander Kristensen tager sig kyndigt af alle elite turneringens registreringer.
Undertegnede tager sig af kontrollen og vejledning af selvindtastning mv.
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Stor tak til Grethe, Jens og Marianne og Alexander for et godt og seriøst stykke arbejde.
Klubber i klubben registrerer egenhændigt alle scores i de løbende turneringer året igennem.
Helt uden de store problemer
Husk: Alle henvendelser angående handicaps skal ske til undertegnede
Regel- og dommerudvalget
Chefgreenkeeper Søren, giver udvalget en meget stor hjælpende hånd med at få sat banen, så den
forefindes optimalt sat op til enhver tid.
Pæle sætning og andre små tilretninger på banen, bliver udført prompte og med stor entusiasme fra
Greenkeeper staben.
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 vores medlemmer samt
gæste spillere.
Baneopsætningen har i 2019 været optimal, og der har ikke været en situation, som ikke kunne løses iht.
gældende golfregler. Der har været en del udfordringer. Bl.a. omkring søen på hul 7.
Ligesom det blev en nødvendighed med Lejeforbedring det meste af 2019.
Henrik Madsen blev uddannet dommer og bestod den endelige prøve hos DGU med et særdeles godt og
højt gennemsnit.
Michael Sanders er nyt medlem af regel – og dommerudvalget. Michael har klaret de opgaver som blev
stillet ham ganske udmærket og er nu i gang med at uddanne sig til dommer.
Den 29.oktober 2019 blev det meddelt fra DGU, at Michael havde bestået Regel 1 med et gennemsnit på 98
%.
Fantastisk og rigtig flot gjort af Henrik og Michael.
2019 var også året, hvor de nye regler skulle introduceres til medlemsskaren, således at så mange som
muligt blev informeret og var klar til at spille efter de nye golfregler 1.januar 2019.
Der blev afholdt 16 introduktion møder og vi er meget tilfredse med deltagelse af næsten 400 medlemmer.
Foruden de åbne mødeaftener blev der også afholdt regelmøder for nogle grupper, hvilket også blev en god
oplevelse for os alle.
Henrik, Michael og Henning havde lagt et meget stort stykke arbejde i forberedelserne til møderne.
Et regelmøde tog ca 1½ time, hvilket er den tid man kan forvente, at der holdes fokus på oplevelsen.
Spørgelysten var stor og hjalp også os også med at blive skarpere i de nye udfordringer.
Vi fulgte op med nogle Regler i Praksis aftener, hvor vi på banen kan vise og forklare golfreglerne
i genkendelige situationer.
Regler i Praksis foregår på hul 7 – 8 og 18 Her har vi alle muligheder for at vise situationer som spillerne kan
komme ud for på en runde.
Vi føler selv, det stadig er den rigtige måde at fange interessen for regler hos deltagerne og vi fortsætter
med kurser denne vej i 2020.
Et godt samarbejde med HGK´s turneringsudvalgsformand Brian Madsen og klubber i klubben gjorde, at
vores udfordringer blev fine i 2019.
Vi mødte op som dommere til Rosen – og Mågepokalen ligesom Klubmesterskaberne blev dækket af.
I løbet af året er der blevet givet råd og afgørelser, når medlemmer har henvendt sig. Det er så vigtigt, at I
benytter os, for på den måde holder vi os opdateret og klar til at give rette svar til alle.
Regel og dommerudvalget blev i år udvidet med endnu et medlem. Jan Nielsen, Golfpro er nu en del af
udvalget, og tager sig af mange af de henvendelser der kommer i hverdagen.
En stor tak til Henrik Madsen – Henning Magnussen - Michael Sander og Jan Nielsen for et enestående godt
samarbejde i 2019.
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Ordensudvalget
Henning Magnussen og undertegnede var eneste medlemmer i dette udvalg. I 2019 blev vi suppleret, idet
der bør sidde en jurist i Ordensudvalget.
Vi bad derfor Jakob Warrer om at indtræde i udvalget, og det blev accepteret. Velkommen til Jakob.
Heldigvis har vi i år kun haft efterdønninger fra en sag fra 2018, og heldigvis er vi ikke blevet udfordret
alvorligt.
Et par små uoverensstemmelser mellem et par medlemmer er blevet drøftet med parterne, og der blev
enighed og fred alle imellem.
Medlemssager er fortrolige og kan derfor ikke omtales i årsberetningen.
Udover medlemssagen har vi været inddraget i diverse anliggender i klubbens dagligdag.
Bl.a. tager vi os af diverse opslag samt prøver at få dannet så mange 3 eller 4 bolde som muligt i prime time
i weekender og helligdage.
Forretningsfører 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 vores kontaktperson til bestyrelsen, skal have velfortjent ros og tak for inputs og
udvist interesse for arbejdet i de tre udvalg.
Sluttelig en stor tak til HGK´s bestyrelse for et rigtigt godt samarbejde og opbakning i løbet af året 2019
Pva
Regel-dommer udvalget - Handicapudvalget samt Ordensudvalget
Mogens Holst

Juniorudvalget
Året har været præget af uro omkring torsdagsturneringen, omrokeringer på træningstider, forskellige arrangementer
og nye hold i DGU Holdturneringen. Og så har juniorerne også i år fået nyt spilletøj.
Træningen

Legegolf og peblingetræningen blev sidste år slået sammen og blev omdøbt til Familiegolf. Konceptet var, at forældre
til juniorer på torsdagstræningen gratis kunne spille med og måske senere blive indsluset i begyndergruppen. Der
deltog en del forældre i starten af året, men vi var ikke gode nok til at sluse dem videre i systemet, desværre.
Vi ændrede lidt på træningsstrukturen således, at alle juniorer, uanset hcp. Kunne deltage i alle ugens træninger. På
denne måde mødes de forskellige aldersgrupper mere end blot til torsdagsturneringen.
Turneringer
Junior Distrikt Tour
I år var der en spiller, der kvalificerede sig til Supercuppen, Simon Strobel (U19)
Kredsturneringer
HGK har deltaget med rigtig mange spillere i alle 4 kredsturneringer og vi var vært for den sidste runde i september,
der selvfølgelig blev spillet i regn og blæst – men det kender vi jo.
Junior Holdturneringen
Vi havde tre hold med i Junior Holdturneringen, 2 i u16 og 1 i u25. Det ene af holdene i u16 var lige ved at kvalificere
sig til finalerne... men skidt pyt. Det er en rigtig sjov turnering at være med i. Spillerne kommer ud og møder andre og
lære at spille på hold sammen og hvad hulspil er for noget
Torsdagsturnering
Denne turnering fungerer ikke. Der er ikke plads til at hjælpe de nye juniorer, der skal have banetilladelse og de store
og mellemstore juniorer blev af bestyrelsen nægtet at spille 18 huller. Det har betydet, at de store juniorer ikke
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længere vil spille med i turneringen og gruppen er derfor knækket over på midten – de små juniorer møder ikke rigtig
de store juniorer mere.
Banen er lukket om torsdagen, hvor mix-gruppen eksklusivt har 9 huller for sig selv mens junior og begynder må dele
resten – og det fungerer ikke.
Arrangementer
Juniorugen
HGK deltog i august måned i Sjov Sommergolf. D. 7. august kl 8-17 deltog ca. 25 børn i alderen 7-14 år i forskellige
golfrelaterede aktiviteter. Dagen fungerede godt og vejret var skønt. Der skal lyder en stor tak til de hjælperne Simon
Strobel, Jørgen, Benedicte, Jan, Inger og Henrik
I blev der igen afholdt natgolf og dagen efter blev der spillet om det ærefulde trofæ, Putteren.
Udvalget
Flemming Hartøft starter som hjælper i udvalget i den kommende sæson, men til gengæld stopper Ulrik Thysted og
Morten Aamann Poulsen stopper også som formand. Strukturen for det kommende udvalg er i øjeblikket lidt usikkert,
men Lasse Guldstad Larsen er indtil videre konstitueret formand.
Tak for i år.
Benedicte, Inger, Ulrik, Lasse, Henrik og Morten

Klubhusudvalget
Endnu et år er gået godt.
Vi fik taget vores nye terrasse i brug, dejligt at der er så mange der er glade for den, vi mangler lige at gøre
det sidste arbejde færdigt med nogle flere blomsterkrukker/kummer, så man ikke kan køre igennem med
bagvognene.
Tak for de mange rosende ord og positive kommentarer vi har fået omkring de store blomster, det har gjort
arbejdet sjovere med at passe dem, vi har fået en del tilbud vedr. hjælp til vanding af krukker, mange tak
for det.
Inden døre har vi ændret lidt på afsætning af beskidt service, men vi er ikke helt i mål endnu, vi har forsøgt
at skabe lidt "hygge" ved at lægge duge på nogle af bordene, det er der delte meninger om.
Vi har aftalt med Jimmi at læskeautomaten på hul 13 bliver fjernet, der har kun været en opfyldning på en
hel sæson.
Det ser ud til at vi har fået has på musene i bagrummene, men husk stadig at tømme baggen for alt
spiseligt.
Derudover har udvalget stået for almindelig vedligeholdelse og reparation.
Et medlem vil sponsere dybderensning af klinker i indgangsparti samt begge omklædningsrum med
efterfølgende forsegling, det får vi udført hen over vinteren hvor der ikke er så stor trafik i klubhuset.
Her til sidst er der kun at sige en stor tak til alle i udvalget, I har gjort et kæmpe arbejde. Tak for
samarbejdet med kontoret samt bestyrelsen og Albatros. Vi er klar igen i 2020.
Søren Jaksland, formand
Kommunikationsudvalget
Udvalget har afholdt 10 møder.
Vi har arbejdet med følgende områder.
Lavet kommissorium for udvalget-forbedring af hjemmesiden-skrevet nyhedsbreve-afholdt
hjemmesidekurset for udvalgeneLavet flytteguide til Holbæk om HGK-pjece til nye medlemmer-turneringspjece-kalender-opslagstavlerne-tv
i foyer
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samarbejdet med DGI-video til hjemmesiden
Tak til Marianne, Marianne, Mads, Michael, Morten, Ole
Teknisk hjælp Jan F
Jens Rohrberg formand
MIX udvalget
Udvalget som består af 7 medlemmer, hvoraf formanden og tre menige udvalgsmedlemmer er på valg for 2
år ad gangen.
Formand Henrik Bækgaard takkede for et sublimt samarbejde i mixudvalget: ”Vi er ved at finde rollerne”.
Udvalget har afholdt 5 møder i år, og der drøfter vi mange emner, justerer og optimerer. Vi har drøftet
spilleformer, skal herre/dame spille i hver sin række? skal høj -/lav hcp spille i hver sin række?, teesteder,
ture til andre baner, fælles spisninger, værdien af årshjul, handicapgrænser, samarbejde med begynder ,
facebook gruppe etc. Det er mixudvalgets medlemmer der træffer beslutninger på mixmedlemmernes
vegne. Hvis I har gode ideer, tager vi i udvalget gerne imod.
Der har i hele sæsonen været stor tilslutning om torsdagene. Se skema nedenfor.

1. periode
2. periode
3. periode

Antal
Morgen Eftermiddag spillere
Gennemsnit
11,28
43,57
12,16
39,5
10,33
39,5

67
60
71

Vi har en opgave i at sikre, at de låste tider ikke står tomme, men der skal være luft til at vi kan nå det. Om
morgenen må der kun startes på hul 1 + 18. Ude på øen, må der startes på hul 9 + 17. I 2020 bliver der
tvungen EGA, og det vil sige at man bliver registreret og reguleret i mixturneringen og de forskellige events i
mixudvalgets regi.
Vi har i år, haft 3 fællesspisninger med rigtig god tilslutning. Det må siges at være en succes, da vi i
mixudvalget sætter det sociale samvær højt. Det at lave fællesskaber, er bare så stor en del af HGK.
Torsdage er generelt kørt godt, god stemning, højt humør, på trods af at vi har været mange om banen. Vi
deler som bekendt tiderne om torsdagene med Junior, Begyndere, Introgolfere og legegolf.
Events: Vi har været i Ishøj og Højby. Så havde vi planlagt natgolf som måtte aflyses pga. silende regn og
dermed for stor fare for uheld, men aftenen blev hyggelig med spisning og bankospil. Så mange gik igen
hjem med meget flotte præmier. Den 30.11. bliver der afholdt Gløgg og Golf. Se årshjul på opslagstavlen og
hjemmesiden. Derudover har vi været i Sverige 18 huller (2/5 – 2020 gentages succesen)
Boldopsamling: At medlemmerne hjælper med boldopsamling, er et fantastisk initiativ med Holger
Andersen fra mixerne som tovholder.
Henrik Bækgaard, formand
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Sponsorudvalget
Sponsorudvalget har i regnskabs år 18/19 opnået 60 sponsorater, der er faldet nogle fra og kommet nye til.
Vi har i alt indsamlet et beløb på 960 t.kr inkl. barder-aftaler for 182 t.kr.
Vi budgetterer dog for 19/20 med en lille fremgang i sponsoraterne og har sat et mål på samlet indtægt til
1.100 t.kr, inkl. barder-aftaler for 300 t.kr. Grunden til stigning i barder-aftaler skyldes en del ny anlægs
aktiver på vores bane, som vi håber at kunne få sponsorater til.
Mit fantastiske Team har i år bestået, Pia Berg, Johan Strauss, samt Jens Vind Andersen. Udvalget kan nemt
bruge flere frivillige.
Vi har afholdt 2 møder i Erhvervsklubben, samlet præmier ind til Åbningsturneringen, afholdt Firmaturneringen og Sponsordagen, herudover har vi afholdt en række møder.
Afslutningsvis en stor tak til klubbens sponsorer for jeres støtte til Holbæk Golfklub. Ligeledes en stor tak til
sponsorudvalgets medlemmer og servicekontoret.
Til slut en opfordring til alle klubbens medlemmer om at vise vores sponsorer samme bevågenhed, som de

viser os.:
Advodan, Alberto, APM, Audi Holbæk, BC Catering Roskilde A/S, Bin2Bil, Bevilling Danmark, BMW Roskilde,
Carl Ras Værktøj, Christinas Guld & Sølv, Danbolig, Dalhoff Travel, Danske Bank, Dito Bus Excursions A/S,
Egekilde, EURO milling, Gendarmer Ostedelikatesse, Holbæk Lift- og Materieludlejning, Holbæk Ny
Maskinværksted, Holship Danmark A/S, Home, HSCdotDk AS, JetZ, Jyderup Dyvelfabrik, KOLON SKABS
SYSTEMER, Kop & Kande, Land Rover Danmark, LedLight Danmark ApS, Maskinværkstedet, Meny
Mellemvang/Smedelundsgade, Mr. Team/InterSport, NordahlDesign, Nielsen & Munkholm El, Nordisk VVS
Import A/S, OK Rengøring, Paw Sko - Mega Center, Perspektiva IT ApS, Poul Christensen Eftf., PwC, Printfo
Holbæk-Hedehusene, Roskilde Industrilakering, Regnskabssupporten, Restaurant Albatros, Royal Unibrew,
Scancup, SKEL.dk Landinspektører, Skoringen Holbæk, SHN Hegn, Sparekassen Sjælland-Fyn, SparNord, Sus
Thorslund Indretningsarkitekt mdd, Swarco, Sydbank, Tandlæge Vibeke Andersen, Tandlægerne Eggers og
Vester, Toyota Holbæk, Tømrermester David Frederiksen, Vinoble, Vitro Festudlejning, YouBrands.
Morten Schou, formand
Sportsudvalget
Danmarksturneringen:
2. division herre bliver nummer 4 i deres pulje og må desværre rykke ned i 3. division
Herre 1 kvalifikationsrækken ender på 4. pladsen i puljen.
Herre 2 kvalifikationsrækken ender på 4. pladsen i puljen.
Kvalifikationsrækken damer bliver nr. 2 i deres pulje.
Senior 3. division vinder deres pulje og rykker op i 2. division.
Tak til alle spillerne der har deltaget på de respektive hold.
Individuelle turneringer:
Specielt tre spillere har markeret sig i turneringer rundt om i Danmark eller udlandet: Rasmus Jensen, Ann
Sofie Madsen og Jens Kristian Thysted. Jens Kristian Thysted er blevet en del af juniorlandsholdet og
repræsenteret Holbæk/Danmark i sæsonen 2019.
Jens Kristian indgår igen i den kommende sæson i landsholdets juniortrup– STORT TILLYKKE!
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Træning:
Jan Nielsen har stået for fællestræningen om tirsdagen i den forgangne sæson og har med sin positive
træning motiveret og udviklet os.
Tak til udvalget: Alexander Kristensen og Ulrik Thysted samt vores startere Mogens Holst, Henning
Mouritsen og Henrik Madsen. 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, formand
Turneringsudvalget

I løbet af 2019 har der i alt været 12 turneringer heriblandt Eliteturneringen Måge/Rosen-pokalen
samt KM i henholdsvis Slagspil og Hulspil. I alt har omkring 625 deltaget i de interne turneringer.
Herudover er de faste spilledage for damer (tirsdag), herrer (onsdag), begynder+Mix+junior
(torsdag) og seniorer (fredag) så der er gode muligheder for at få spillet tællende runder i løbet af
sæsonen samt blive en del af det sociale liv i klubben.
Året startede traditionen tro den første søndag i april, hvor vi spiller Texas Scramble og samlede
ind til Sclerose foreningen i Holbæk i alt 40.000. Tak til alle sponsorerne for det altid fantastiske
præmiebord.
Herefter har der været 1 turnering om måned på nær august og september hvor diverse
mesterskaber afvikles samt den løbende Captains Cup Hulspils turnering som løber over hele
sæsonen med finale i september desværre kun med 18 spillere. En turnering der har været afviklet
i mange år hvor høj og lav kan krydse jern i hulspil på lige vilkår.
I midt i juni blev Rosen- og Mågepokalen afviklet med et felt på 44 dygtige spillere fra hele landet
heriblandt 7 damer. Vinderen blev dog Caroline Fredensborg i +7 som snuppede Rosenpokalen fra
de sidste års vinder Christine Lindeblad. Mågepokalen blev vundet af Markus Wellemberg i -6 efter
et tæt opgør i top-3. Rosen- og Mågepokalen har forsøgsvis været flyttet til juni hvilket desværre
har betydet et fald i antal af deltagere så den vil blive flyttet tilbage til den gamle termin første
weekend i juli i håb om at vi igen kan trække et stort felt til vores traditionsrige eliteturnering som
er en af de ældste i landet.
Klubmesterskaberne blev afholdt henholdsvis sidste weekend i august og næstsidste weekend i
september hvor der først blev spillet Slagspil og derefter Hulspil. I år fik vi endnu en række føjet til
slagspilsmesterskabet med 4 tilmeldte i C-rækken som spiller Stableford. B-rækken spiller Slagspil
netto mens A-rækken og Åben række spiller Slagspil brutto. Der har i år været en lille fremgang i
antallet af deltagere til slagspilmesterskaberne og vi håber endnu flere vil tilmelde.
Klubmestre i slagspil blev Ann Sofie Madsen og Alexander Kristensen.
Klubmestre i hulspil blev Ann Sofie Madsen og Jens Kristian Thysted
Årets sidste turnering er CrossCountry hvor banen spilles på kryds og tværs over nu 14 huller hvor
der igen i år bliver fuldtegnet med over 72 tilmeldte. En perfekt afslutning på sæsonen i høj sol og
masser af vind.
Opbakning til turneringerne i årets løb er lidt som i de sidste hvor de ikke bliver fuldt tegnede og
det er ofte kun efter hårdt arbejde fra turneringslederne i de sidste dage op til afviklingerne at der
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kommer er et acceptabelt antal deltager i turneringen. Vi skal være bedre til at orientere os om
turneringerne i årets løb og tilmelde os i god tid.
Husk at turneringen er for alle i klubben både begyndere og etablerede spillere, unge og gamle.
Herfra skal lyde en stor tak til alle i turneringskomiteen for det store stykke arbejde som alle har
ydet og ønske om en god sæson i 2020
Brian Madsen, formand
Trivselsudvalget
Planlagt evenement: rom-smagning i samarbejde med Vinoble den 14.4.
Aflyst pga manglede tilslutning. 7 personer tilmeldte sig. Vinoble satte sig på en tilmelding af min. 16
personer.
After golf den 30.4.
Som evenement var planlagt i samråd med restaurant Albatros (Hanne) en menu med stegt flæsk og
persillesauce.
Menuen blev senere aflyst af restauranten.
Der kom 16 personer til after golf. En putting turnering blev organiseret med tilhørende præmie for
vinderen.
After golf maj måned
Tilslutning 16 personer. Der blev organiseret en turnering i samarbejde med begynder udvalg (Mads
Berg). Turneringen var dog åben for alle uanset handicap. Deltagere skulle selv betale for deltagelse til
turnering, mad og præmier.
After golf juni måned.
Tilslutning 7 personer.
After golf i august, september og oktober blev aflyst.
30.8: I klubhuset: hjælp til tilmelding sommerfest via golfbox. Ingen mødte frem.
Sen-sommerfest
Blev igen en succes. Antal deltagere til festen: 72. Antal deltagere turnering: 54.
Festen blev holdt i teltet leveret af Vitro. Der blev danset til kl. 12.30 på 60-musik.
Jacqueline Jerlev, formand
Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4
Se budgetforslag i det særskilte regnskab 2018/19 og budget 2019/20.
I budgettet for 2019/20 er indregnet en kontingentstigning på kr. 200,-, for seniormedlemmer.
Dette er bestyrelsens forslag.
Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 5
Vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår klubbens Vedtægter ændret således:
§ 3.

14

HOLBÆK GOLFKLUB
Dragerupvej 50
4300 Holbæk
Optagelse af medlemmer:
1. afsnit: Klubben kan optage professionelle, non-amatører og amatører som medlemmer.
Ændres til: Klubben kan optage alle som medlemmer.
4. afsnit og resten af paragraf 3: Det er Amatør & Ordensudvalgets opfattelse at en person, der har
mistet sin amatørstatus:
ikke er professionel
ikke kan blive optaget i de professionelle organisationer
ikke kan fortsætte som medlem af sin hjemmeklub medmindre klubbens vedtægter accepterer
både professionelle og ikke amatører som medlemmer ikke har krav på at have tildelt og får
reguleret sit handicap
ikke kan deltage i sin hjemmeklubs matcher/turneringer eller i andre klubbers matcher/turneringer
ikke kan deltage i divisionsturneringer eller andre turneringer(matcherne er for amatører +
professionelle, jfr. De fastlagte matchkonditioner)
ikke kan deltage i professionelle turneringer eller scratchturneringer.
Vedkommende kan dog stadig spille private runder.
Slettes
§ 4.
Medlemskategorier, indskud og kontingent:
2. afsnit: Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til yngling betales ½ indskud, og ved
overgang fra yngling til senior betales yderligere ½ indskud.
Ændres til: Ungdomsspillere (op til det år hvor de fylder 26) betaler ikke indskud ved optagelse i
klubben.
3. Nyt afsnit: Ved udmeldelse af klubben, mens man er ungdomsspiller (op til det år hvor de fylder
26), bortfalder indskudsfriheden ved senere indmeldelse. (fra det år hvor de fylder 26)
§ 5.
Udmeldelse, statusændring og restance:
1. afsnit, 1. linie: tilføjes ”fleksmedlemskab eller” således:
Udmeldelse af klubben eller overgang til fleksmedlemskab eller passivt medlemskab vice versa skal
ske skriftligt til klubbens sekretariat inden 15. december året forud for den ønskede statusændring.
§6.
Generalforsamlingen:
1. afsnit: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Holbæk før udgangen af november måned.
Den indvarsles ved en foreløbig dagsorden med mindst to måneders varsel i klubbens blad, på
klubbens hjemmeside og/eller ved mail/brev til samtlige medlemmers husstande. Komplet
dagsorden og de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fordeles pr. brev eller skal være
fremlagt i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Holbæk før udgangen af november
måned. Den ordinære generalforsamling indvarsles ved en foreløbig dagsorden med mindst to
måneders varsel. Varslingen offentliggøres på klubbens hjemmeside og fremsendes til
medlemmerne via Golfbox.
Komplet endelig dagsorden og de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, offentliggøres
senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden og forslag fremlægges i klubhuset,
offentliggøres på klubbens hjemmeside og fremsendes til medlemmerne via Golfbox.
5. afsnit: Ethvert medlem i klubben er stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen, dersom
det er registreret som aktivt medlem, fyldt eller fylder 19 år i det pågældende kalenderår(Yngling,
Senior eller Senior I)
Ændres til: Ethvert medlem i klubben er stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen,
dersom det er registreret som aktivt medlem, og er myndig på datoen for generalforsamlingen
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7. Nyt afsnit: Først vælges formand og kasserer
8. Nuværende 7. afsnit: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang.
Ændres til: Herefter stemmes der om øvrige ledige poster på en gang.
§ 8.
Bestyrelsen:
4. afsnit: I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende
generalforsamling
tilføjes: herunder også valg af ny formand eller kasserer.
§9.
Bestyrelsens konstituering:
1. afsnit: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
2. afsnit: 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.
Ændres til: Den ansatte HEADPRO/forretningsfører kan indkaldes og deltage (uden stemmeret), når
bestyrelsen holder møde.
§10.
Bestyrelsens virke og nedsættelse af udvalg:
3. afsnit: Bestyrelsen kan afgive prokura til Forretningsudvalget.
Slettes.
Bestyrelsen/Forretningsudvalget kan antage lønnet medhjælp og meddele specialfuldmagter.
Ændres til: Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og meddele specialfuldmagter.
4. afsnit: Bestyrelsen/Forretningsudvalget forestår varetagelse af klubbens daglige drift og nedsætter
bl.a. de nødvendige udvalg til gennemførelse heraf, såsom: Bane-, Begynder-, Junior-, Klubhus-,
Sponsor-, Sports-, Turneringsudvalg etc. Udvalgsformændene udpeges af bestyrelsen.
Udvalgsformanden sammensætter selv sit udvalg blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Ændres til: Bestyrelsen forestår varetagelse af klubbens daglige drift og nedsætter bl.a. de
nødvendige udvalg til gennemførelse heraf, såsom: Bane-, Begynder-, Junior-, Klubhus-, Sponsor-,
Sports-, Turneringsudvalg etc. Udvalgsformændene udpeges af bestyrelsen, og udpegningen
gælder for et kalenderår ad gangen. Udvalgsformanden sammensætter selv sit udvalg blandt
klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Foreslåede vedtægtsændringer gennemgås mundtligt på generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår:
Opstilling af Trackman Simulatorhus
Vi har fra bestyrelsen søgt om tilladelse til at opstille et Trackman simulatorhus vest for
bagrummene.
Kommunen er velvilligt indstillet, men vi skal også have en tilladelse fra Kystinspektoratet.
Denne tilladelse afventer vi stadig.
Forudsat vi får en tilladelse vil vi fra bestyrelsen arbejde videre med projektet.
Vi forestiller os, at de, som vil anvende faciliteten skal betale hele udgiften, afskrevet over 12 år.
Selvfølgelig også incl. drift.
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Vi forestiller os en betalingsform tilsvarende SGO-ordningen + et 10-turs kort + mulighed for køb af
enkelttimer, både for medlemmer og eksterne uanset medlemskab.
Prisen for en ”SGO” ordning vil blive lavest, 10 turs-kort og enkelttimer til medlemmer lidt dyrere,
og mest for eksterne kunder.
Forslaget uddybes mundtligt på generalforsamlingen.
Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne, dagsordenens pkt. 6
Ingen indkomne forslag.
Valg iht. vedtægterne, dagsordenens pkt. 7
På valg er:
Kasserer John Sejer er på valg, og modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller John Sejer til genvalg.
Iht. vedtægterne er der herudover 3 bestyrelsesposter på valg i ulige år.
Michael Sander og Pia Berg er på valg, og modtager begge genvalg. Bestyrelsen indstiller Michael Sander
og Pia Berg til genvalg.
Øvrige kandidater til bestyrelsen:
Jens Rohrberg har meddelt formanden, at han stiller op til bestyrelsen.
Valg af ekstern revisor iht. vedtægterne, dagsordenens pkt. 8
Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers
Eventuelt i henhold til dagsordenens pkt. 9
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