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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB 

Tirsdag den 24. november 2020 

Hotel Strandparken 

Kalundborgvej, 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 2020/21, 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 2019/20, som også indeholder budget for 2020/21, samt 
indkomne forslag til behandling. 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for HGK 
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Bestyrelsens beretning 2020  

 

Holbæk Golfklub er, med sine 55 år, i topform og rigtig god gænge.  

Vi har en flot og dejlig bane, og en masse glade og aktive medlemmer. 

Sæson 2020 fik imidlertid en noget anderledes start, end hvad vi, eller nogen andre, nogensinde 
før har prøvet. 

Der udbrød covid-19 virus, som satte, og fortsat sætter voldsomt aftryk på vores alle sammens 
dagligdag. 

Vi nåede at starte spil et par dage i marts, for straks efter at få besked fra Holbæk Kommune, om 
at stoppe alt spil og andre aktiviteter på i Holbæk Golfklub. 

På samme vis som andre idrætsforeninger i Holbæk Kommune med kommunal støtte. 

Det resulterede i mange frustrerede medlemmer, idet vi samtidig erfarede at man godt måtte 
fortsætte spil i andre golfklubber. 

Vi havde fulgt Dansk Golf Unions retningslinjer for opstart af spil, men det var ikke nok, vi skulle 
stoppe al aktivitet. 

I løbet af den sidste del af marts, og starten af april, havde bestyrelsen en tilbagevendende dialog 
med Holbæk Kommune, om mulighederne for at starte spil efter retningslinjer udstukket af DGU. 

Det blev et tilbagevendende nej, indtil vi den 21. april, som den sidste golfklub i Danmark, igen fik 
lov til at spille golf. 

Selvfølgelig med skyldig hensyntagen til den rådende covid-19 pandemi og retningslinjerne fra 
Dansk Golf Union. 

Det var således ikke muligt at holde åbningsturnering, som vi plejer, og mange andre planlagte 
turneringer og arrangementer er blevet aflyst i år, men afslutningen blev, som sædvanlig med 
afholdelse af Cross Country søndag den 25. oktober. 

I løbet af sensommeren har vi afholdt lidt alternative turneringer, bla. Sensommerturnering den 
19. september, hvor vi, som normalt ved åbningsturneringen, samlede ind til Schleroseforeningen, 
og hvor vi nåede et doneringsbeløb på kr. 25.000.  

Flot, omstændighederne taget i betragtning. 

Det indsamlede beløb blev doneret ubeskåret til Sclerosefonden via Cykelnerven i Holbæk. 
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Vores 200 kr. gaver til HGK, er også i år blevet doneret til børnecancerfonden. Her har vi doneret 
kr. 25.000, som ubeskåret er gået gennem Team Rynkeby i Holbæk. 

Vi blev igen i 2020 godkendt som almennyttig forening, da mere end 100 medlemmer indbetalte 
gaver til HGK, på kr. 200 eller mere. 

Jeg vil opfordre vores medlemmer om også at give en gave på kr. 200 i år, så vi kan fortsætte, som 
almennyttig forening, og støtte gode formål. 

En noget speciel sæson 2020 går på hæld, og vi har de sidste aktiviteter i december, hvor vi slutter 
sæsonen med proernes ”Glögg og golf” og Mixernes ”Glögg og golf” lørdag den 5. december.  

Den sene sæsonstart har ikke bare været skidt for HGK.  

Da vi endelig kom i gang med at spille golf, stod vores bane flot, som sjældent før til en 
sæsonstart. Vores greenkeepere havde ekstra tid til at nusse om vores bane, og det gjorde de 
godt, ligesom de har gjort det hele sæsonen, både ved oversvømmelser, i tørke og med regnvåde 
forhold. 

Vores bane er udfordrende at holde i perfekt stand, men i kæmper. 

Renoveringen af teestederne på hul 9 og 18 har i også gennemført på fornem vis.  

Tak for jeres indsats. 

Golfbanen er vores vigtigste aktiv i HGK, og i løbet af 2020, har både bane og 
vedligeholdelsesmateriel været i fokus. 

Vi har en flot bane, som jeg synes falder godt ind i naturen, men renoveringen af teestederne på 
hul 9 og 18 samt de tidligere renoveringer af teestederne på hul 11, 12 og 17 er kommet lidt i 
myndighedernes søgelys, da Kystdirektoratet har fået en klage over de ændringer vi har foretaget i 
terrænet. 

Klagen er overgået til Holbæk Kommune, og vi har nu en dialog med Holbæk Kommune om disse 
forhold. 

Lejeaftalen for vores huller inde på land er til genforhandling i år, med henblik på fornyelse af 
lejevilkårene fra 2022. Vi har dialog med udlejeren af arealet og Holbæk Kommune, som lejer af 
arealet. 

Vores mål er at få forlænget lejeaftalens gyldighed fra 2032 til 2042, ligesom vores brugsaftale 
med Holbæk Kommune om arealet på Kirsebærholmen. 

Som alt andet i denne corona tid, kom vi også lidt mærkeligt i gang med sæsonen i 
servicecenteret, med lukning for fysisk fremmøde, hjemsendelse af personale og begrænsninger i 
adgang til servicecenteret. 
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Da vi først kunne åbne rigtigt op, har vi fulgt linjen med at holde åbent alle ugens dage. 

Vi har begrænset åbningstiden lidt på hverdagene, for at give ro til de administrative opgaver, der 
skal løses i servicecenteret. 

Det har virket efter hensigten og givet mere overskud til god service af vores kunder, når døren til 
servicecenteret blev slået op. 

Vi overvejer til stadighed om vi har de rigtige åbningstider. 

Igen i år en stor tak til Baneservice for en god og stabil indsats i weekends og helligdage. 

Annette, Jan og Ole har kæmpet sig igennem, og holdt godt styr på vores systemer, blokeringer og 
tidsbestillinger i Golfbox, god servicering af os medlemmer og vores greenfeegæster, 
administration af indkommende og udgående fakturaer, salg af varer fra proshoppen, og hvad, der 
ellers hører med til at drive et velfungerende servicecenter og proshop. 

Tak for jeres indsats under lidt sværere forhold end normalt. 

Grundet den sene opstart, valgte vi i 2020, at købe mindre ind til vores proshop end planlagt. 

Det har selvfølgelig kunnet ses på vores udvalg og omsætning, men vi har også i 2020 haft et 
positivt resultat fra vores shop. 

Husk at handle i proshoppen, når vi til næste år får et langt større udvalg. Det er HGK’s butik, og vi 
har konkurrencedygtige priser. 

Fællestræningerne har igen i år været en stor succes, og vi vil fortsætte denne aktivitet 
fremadrettet. 

I 2021 bliver der endnu mere fokus på gode træningsmuligheder for vores medlemmer. 

Vi har tegnet kontrakt med en fuldtidstræner, Nick Jensen, som starter i det nye år, og Jan Nielsen 
fortsætter med lidt reduceret tid. 

Den endelige plan for trænernes arbejde i 2021 er ikke helt på plads, men specielt begynder og 
juniorarbejde vil få prioritet. 

I 2019 havde vi en flot medlemsfremgang fra 856 til 889 aktive medlemmer. (Fuldtids-, fleks- og 
ungdomsmedlemmer) 

I 2020 er antal medlemmer fastholdt, så vi fortsat har 889 aktive medlemmer. (Fuldtids-, fleks- og 
ungdomsmedlemmer) 

Antal passive medlemmer falder langsomt, og vi har nu 99 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 golfspillere i Danmark er i 2020 steget til 154.803 aktive medlemmer, en 
stigning på 6.233 i forhold til 2019, og det højeste i mange år. 

I HGK har vi fastholdt vores medlemstal efter et sædvanligt fald i forbindelse med udsendelse af 
kontingentopkrævninger. 

Hvorfor er vores medlemstal ikke steget, som i andre klubber? 

Vi havde en pæn stigning i 2019, hvor de fleste andre klubber havde tilbagegang, og vi har ikke 
gjort noget ekstraordinært for at hverve flere medlemmer i 2020, da vi fra bestyrelsen er af den 
opfattelse at vi har et passende antal medlemmer, som det er. 

Vi var allerede sidste år i en situation, hvor vi gjorde tiltag for at øge muligheden for øget spilletid 
på vores bane, gennem ændring af blokeringsregler for vores klubber i klubben. 

Vores tiltag havde ikke den ønskede effekt, og er nu frafaldet igen, men med vores ca. 900 aktive 
medlemmer, er vi tæt på et mætningspunkt for en 18-hullers bane. 

På sidste års generalforsamling havde vi et forslag fra bestyrelsen, om etablering af et trackman 
simulatorhus, til behandling. 

Bestyrelsen blev pålagt at vende tilbage med mere præcise økonomiske analyser før eventuel 
opstart af at sådan projekt. 

Vi har drøftet emnet nogle gange i løbet af året, og haft kontakt, til udbyderne af simulatorhuse, 
men synes ikke rigtig vi har fundet den rigtige model.  

I bestyrelsen har vi besluttet vi ikke går videre med etablering af simulatorhus i budgetåret 2020 - 
21. 

Økonomi – vi har i regnskabsåret fortsat haft fokus på at bevare en stabil og sund økonomi i 
klubben.  

Specielt blev vi, med corona udbruddet i foråret, noget bekymrede for hvordan klubbens økonomi 
ville udvikle sig. 

Vi har, som altid, været meget påpasselige med, hvad vi har brugt penge på i løbet af foråret og 
sommeren, og vi er kommet godt i mål. 

Vores økonomi er i flot form, men vi har skubbet lidt udgifter foran os, og vi vil fortsat gerne satse 
på vores bane.  

Vores klubhus og restaurant trænger også til en opgradering. 

Det skal vi bruge lidt ekstra penge til, ligesom vores ansættelse af en fuldtidstræner først får fuld 
økonomisk effekt i 2021. 
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På den baggrund fremsætter bestyrelsen forslag om at hæve kontingentet igen i år. 

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 faldet væsentligt. 

Vi præsterer noget under sidste års niveau, og vi vil meget gerne blive bedre. 

For at vi kan blive bedre, vil vi meget gerne præsenteres for konkrete ting, vi kan forholde os til.  

Ole Rasmussen gennemgår seneste undersøgelse på generalforsamlingen. 

Udvalgene i klubben 

Vi har mange engagerede medlemmer i vores udvalg.  

På trods af svære, og uforudsigelige betingelser, har alle igen i det forgangne år ydet en stor indsats til 
glæde for os alle i klubben. 

Vi holdt en lidt decimeret ”Udvalgsdag” den 26. september, uden stor fest, som vi plejer, men alene møde 
med udvalgsformændene og efterfølgende golfmatch. 

Tak til alle for indsatsen i 2020. 

For udvalgenes aktiviteter i øvrigt, vil jeg henvise til deres individuelle beretninger. 

Restaurant ALBATROS  

Albatros har, som de fleste andre restaurationer, haft en svær tid med corona- restriktioner i 2020. 

Netop, som de skulle til at åbne, blev der sat fuldt stop for al restaurantdrift i Danmark. 

Det er i forvejen svært at drive restauration i en golfklub, og i 2020 har det været endnu sværere. 

I bestyrelsen er vi meget afklarede om, at vores restauration er en meget vigtig faktor for et godt socialt liv i 
vores klub, og vi vil gøre meget for at bibeholde en attraktiv restauration for vores medlemmer. 

På den baggrund har vi lempet lidt ekstra på Hanne og Jimmys forpagtningsbetingelser for 2020. 

Hanne og Jimmy fortsætter forpagtningen af Restaurant ALBATROS i 2021, og forhåbentlig længe endnu. 

Tak for jeres indsats i sæsonen. 

Jeg vil gerne opfordre 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. 

Bestyrelsen – har afholdt 10 (traditionelle)bestyrelsesmøder, adskillige ekstraordinære møder, og deltaget i 
rigtig mange møder i alle vores udvalg. Corona situationen har også krævet opmærksomhed, så vi har ikke 
haft grund til at kede os i det forgangne år. 
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Vi har gjort meget rigtigt i år, men der er selvfølgelig altid noget vi kan gøre bedre. 

Det bestræber vi os hele tiden på.  

Pia Berg besluttede, i oktober, at stoppe i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, grundet uenighed i 
bestyrelsens linje. 

Efter Pia Berg er udtrådt af bestyrelsen, skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. 

I 2019 blev John Sejer valgt til kasserer for en 2-årige periode. 

Nu i 2020 er Bjarne Kjærside på valg som formand for en 2-årig periode. 

Bjarne Kjærside er villig til genvalg. 

Bestyrelsen indstiller valg af Bjarne Kjærside som formand. 

På generalforsamlingen i 2018, blev Morten Schou og Jan Kipling valgt for en 2-årig periode, så de er på valg 
i år. 

Yderligere skal vi have valgt et bestyrelsesmedlem for 1 år, som erstatning for Pia Berg, som valgte at træde 
ud af bestyrelsen i utide. 

Morten og Jan 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 2020, og velkommen tilbage til en forhåbentlig endnu bedre 
sæson 2021. 

På bestyrelsens vegne 

Bjarne Kjærside 

 

Årsberetning fra udvalg 2019/20 

Baneudvalget 

Endnu et år er gået, et meget specielt år for os alle.  

Vi har derfor kun haft 4 møder. Hanne Jaksland er tiltrådt udvalget og Charlotte Westhoff har valgt at flytte 
til Grønland. Senest har vi her i efteråret fået Ken Nielsen med i stedet. 

Udvalget består af: Hanne Jaksland, Karsten Vase, Fritz Møller, Ken Nielsen, Ole Rasmussen, 
Chefgreenkeeper Søren Andersen og formand Jan Kipling.  

Vi har igennem flere år arbejdet på at få renoveret vores teesteder på 9. og 18. I foråret kunne vi så med 
stor glæde, åbne for de nye græsteesteder. Al virak med placering af tee og problemer desangående, er nu 
en saga blot. 
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Udvalget har i år haft stor fokus på greens og greens hastighed. Der har været efterspørgsel efter hurtigere 
greens. Med vertikalskæring og topdressing hver 14 dag og indkøb af nye klippeskær, er det lykkedes. 

Vi har haft store udfordringer med fairways, idet vi i efteråret og i vinterens løb fik flere oversvømmelser og 
disse oversvømmelser blev efterfulgt af en meget tør sommer, hvor der ingen vækst kom i græsset. Vi har 
derfor her til efteråret lejet en maskine, som har skåret fairways op og der er sået nyt græs. Vi har en 
forhåbning om, at vi til foråret vil se flotte fairways igen.  

Tak til de af jer, som var på arbejdsdag den 05. oktober. Vi fik malet og drysset jord og græsfrø i alle 
turfmærker på fairway.  

I vinterperioden skal vi spille med oplægning og med måtter. Dette er ikke optimalt, men er med til at 
beskytte banen i vinter.  

Søerne på 9. hul vil blive gravet op og udvidet en smule.    

Greenkeeperstaben består af 4 faste medarbejdere. Vi har i år ansat en elev.  Der har også i år været 
tilknyttet en sæsonmedarbejder.  I den kommende sæson vil vi opgradere staben med en fast medarbejder 
mere. 

Greenkeeperstaben består af: Michael Bjerregård D Hansen, Martin Dahl, Jesper Werk (ELEV) og 
Chefgreenkeeper Søren Andersen.  

Jeg takker for et godt og konstruktivt samarbejde med Ordens- og Regel udvalget og selvfølgelig også med 
teamet i baneudvalget.   

Jan Kipling   

 

Baneserviceudvalget 

Mærkeligt år. 

Vi har i år været 18 m/k i vores udvalg.  Året før kun 13 m/k 

Forskellen på de 5, er resultat af udvidelse af sæsonen. Vi har fået både april og oktober måneder med.   

Vi (Ole R. og jeg) havde planlagt, at der skulle holdes nogle møder i foråret, for alle de nye i flokken, for at 
forberede dem til deres arbejde. 

Dette blev ikke til noget, grundet C-19. 

Vi har dog fået hutlet os igennem sæsonen, men med nogle bump på vejen. 

Håber at næste år bliver bedre. 

Vi har i år haft rimeligt godt sommervejr, måske bortset fra juli. Dette har gjort, at vi mange dage i løbet af 
sæsonen, har kørt rundt med en køleboks fra Albatros. Medlemmer og specielt greenfee spillere faktisk 
udtrykte tydeligt, at det var en rigtig god service 
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Tak til udvalget for at I ville gøre det.  Glædeligt er det også, at det tilførte lidt ekstra omsætning til Albatros 
i disse tider 

Vi har i år haft 2 indberetninger. 

1. En spiller blev taget ude på øen, i gang med træning. Det er måske meget naturligt, men at det 
skete midt i den tid, hvor banen var totalt lukket, grundet C-19, tæller ikke som en god 
undskyldning. 

2. En søndag hvor Golfbox var gået i sort, kom der en bold bestående af 4 kvindelige medlemmer af 
klubben, hvoraf to af dem verbalt udtrykte deres harme, rettet mod et af vores medlemmer på 
kontoret. 

Den sidste sag, er utilgivelig. Vi, i Baneservice, bruger ca. 700 timer om året, på at hjælpe medlemmer og 
greenfee spillere, og dette ganske frivilligt. Dette handlede jo om en sag, vi ikke havde nogen indflydelse på 
(Golfbox nedbrud). Det synes jeg IKKE man kan være bekendt 

Det siges at begge sager er behandlet, men jeg har ikke hørt mere, om hvad der evt. er sket.!! 

Til slut vil jeg gerne takke Ole, Annette, Jimmy, Hanne og Defron for et rigtigt godt samarbejde i dette 
vanskelige år 

Stor tak til samtlige m/k i udvalget, for jeres kæmpe arbejde. Håber vi kan fortsætte. 

Per Nedergaard 

 

Begynderudvalget 

Allerede inden sæsonen gik i gang var vi i udvalget klar med et ny koncept, der skulle hæve niveauet for 
muligheden for begyndernes dygtiggørelse. Vi havde i samarbejde med Jan Nielsen valgt at gøre det muligt, 
at tilbyde begynderne undervisning hver torsdag. Vi var tre nye udvalgsmedlemmer, der ligeledes i 
samarbejde med Jan Nielsen havde lagt en plan om, at man som udgangspunkt var deltager i 
begynderudvalgets regi de to første hele sæsoner man var medlem i HGK. Og med det nye koncept var vi 
overbevist om, at vi kunne holde et passende antal begyndere om torsdagen, med en glidende ”oprykning” 
til evt. MIX.  

Konceptet gik i sin enkelthed ud på, at efter introperioden kunne dem, der ønskede at fortsætte som 
medlem, få tilbudt undervisning på træningsbanen af Jan Nielsen og tre af vores elitespillere. Der skulle de 
fortsat modtage undervisning indtil de havde gennemgået et testforløb, som afslutningsvis skulle munde ud 
i en banegodkendelse. Samtidig kunne vi tilbyde undervisning til de begyndere, der allerede var 
banegodkendt, så der var en mulighed for begynderne at vælge om de ville spille 9 huller eller modtage 
undervisning på træningsbanen, undervisningen blev afsluttet med spil af 4 – 6 huller sammen med 
underviserne.  

Ligeledes inden sæsonstart havde vi to arrangementer, hvor vi fik etableret en stab af mentorer, som var 
klar til at bistå med 9-hullers spil om torsdagen. Der var en rigtig god tilslutning idet vi kunne etablere en 
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gruppe af mentorer på 14 personer. Gruppen af mentorer har gennem hele sæsonen gjort en kæmpe 
indsats til glæde for begynderne. 

Da vi havde besluttet at begrænse perioden i begynderregi til max 2 hele sæsoner, havde vi for at 
forberede begynderne, aftalt med MIX -udvalget, at arrangere fællesarrangementer, hvor vi spillede en 
gang golf og afsluttede med fællesspisning. Der blev i sæsonen afholdt to fællesarrangementer med mix.  

Som alle ved blev sæson 2020 startet med en Corona-nedlukning af Danmark, hvilket også fik stor 
indflydelse på Begynderudvalgets arbejde. Vi kom først i gang da forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 
ultimo juni, hvilket gjorde at vi dårligt nåede at komme rigtig i gang inden sommerferien. Der blev afviklet 
Duffers Day i august til stor glæde og tilfredshed for de fleste.  Efteråret gik godt og vi kunne holde en 
festlig sæsonafslutning den 8. oktober.  

Den generelle opfattelse er, at samarbejdet i begynderudvalget og arbejdet for begynderne og 
arrangementerne om torsdagen har været rigtig positivt. Men der er også en generel opfattelse i udvalget, 
at arbejdet omkring begynderne fra dele af medlemmerne i HGK er en noget anden holdning til hvad der 
skal ske og hvordan det skal arrangeres. Der har været perioder med personlige holdningstilkendegivelse 
imod begynderudvalget, som vi har opfattet urimelige. Vores oplevelse af den til tider lidt aggressive 
udmelding imod udvalget, og en manglende opbakning omkring arbejdet har så også resulteret i, at hele 
udvalget besluttede af afslutte sæsonen som vi startede, men at der måtte nye kræfter til næste sæson.  

Holger Andersen.  

 

Handicap-, samt Ordensudvalg 

2020 var et 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 2019, at igangsætning af det ny hcp - system blev udsat til 1. januar 2021.  

Vi har derfor deltaget i et WEB seminar og et par møder i 2020, og vil inden længe være klar til at orientere 
medlemmer af Holbæk Golfklub om det nye WHS handicap system 

Selvindtastning af scores er en stadig større og større succes og rigtig mange benytter sig af denne 
mulighed. 

Samtidig er der færre ikke godkendte indtastninger.  

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, fungerer dette ganske fint. 

I alt har der været afleveret ca. 200 scorekort til registrering via Handicapudvalget.  

Manglende EGA handicap samt generhvervelse af samme efter Årsrevisionen, var stadig et problem for 
mange. 
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Især for medlemmer, der repræsenterer HGK på udvalgte hold, var 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 tællende score kan opnås. 

Fra 1.januar 2021 er der ikke noget der heder EGA handicap- ej heller EDS  

Udvalgets trofaste hjælpere har igen i år en opfordring til alle medlemmer! Anfør alle relevante oplysninger 
på scorekortet såsom: Navn – medlemsnummer - dato - handicap – teested nummer - EDS – antal slag og 
opnået point osv.  

Det en meget stor hjælp, hvis I alle fremover vil skrive med en tydelig og let læselig skrift.  

Grethe Jensen, Marianne Madsen 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 registreringer for elitespillere.   

Undertegnede tager sig af kontrollen og vejledning af selvindtastning mv. 

Stor tak til Grethe, Jens, Marianne og Alexander for et godt og seriøst stykke arbejde. 

Turneringsudvalget, Mix- udvalget og Klubber i klubben registrerer egenhændigt alle scores i de løbende 
turneringer året igennem.  

Der bliver planlagt nogle Handicap orienteringsmøder. Et par orienteringsmøder i slutningen af 2020 og  

nogle i begyndelsen af 2021. 

Tak for i år. 

Husk:  Alle henvendelser angående handicap skal ske til Mogens Holst 

Ordensudvalget 

Henning Magnussen, Jakob Warrer og undertegnede udgør dette udvalg og har Bjarne Kjærside som 
kontaktperson til bestyrelsen. 

I 2020 har vi haft en sag om overtrædelse af spilleforbud i det tidsrum, der blev bestemt af myndighederne. 

En mere tidskrævende sag, som nu er er afsluttet, behandlede vi også. Bestyrelsen fik vores rapport   

og sagen blev bedømt og parterne er blev orienteret om udfaldet. 

PT har vi en verserende sag kørende, om et verbalt overfald på en Kajakroer, som søgte læ i strandkanten 
ved 18. hul. 

Medlemssager er fortrolige og kan derfor heller ikke omtales i årsberetningen. 

Udover medlemssagerne har vi været inddraget i diverse anliggender i klubbens dagligdag. 
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Bl.a. tager vi os af diverse opslag samt prøver at få max antal spillere på banen i prime time, 09.00 – 13.00, 
weekends og helligdage.  

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. 

Formand, Bjarne Kjærside, som er ordensudvalgets kontaktperson til bestyrelsen, skal have velfortjent ros 
og tak for inputs og udvist interesse for arbejdet i de tre udvalg. 

Ligeledes stor tak til Michael Sander, som er kontaktperson for Handicapudvalget. 

Sluttelig en stor tak til HGK´s bestyrelse for et rigtigt godt samarbejde og opbakning i løbet af året 2020 

Mogens Holst  

 

Regel- og dommerudvalget. 

Udvalget består af Mogens Holst, Henrik Madsen, Michael Sander, Pro-træner Jan Nielsen og 
undertegnede. 

Mogens Holst og Jan Nielsen har gennemgået banen og sørget for, at den står optimalt. 

Udvalget har i årets løb haft tre forskellige opgaver. 

Som dommere har vi været til stede ved tre turneringer. 

20-21 juni var det ved Måge - og Rosen pokalen. 

13 august var det ved Duffers Day. 

29 august var det ved Klubmesterskaberne. 

Vi har hjulpet til ved Danmarksturneringen d. 13. juni og d. 15. august. 

Og endelig har vi vores hjertebarn ”Regler i Praksis”. 

Fra slutningen af juni måned og til midt i september har vi hver anden uge haft Regler i Praksis. Skiftevis 
tirsdag, onsdag og torsdag så de fleste har haft mulighed for at deltage. Der har været mange deltagere, så 
vi har delt dem op i hold af 5-8. En passende størrelse, så folk tør spørge, der har været godt humør og vi 
har været meget tilfredse med de tilbagemeldinger, vi har fået. 

Vi har som regel, alt efter spørgelyst, brugt 1-1½ time på at gå rundt på Hul 7, 8 og 18. 

Det er vores opfattelse, at det er nemmere at lære golfregler, når man får dem vist i praksis.  

Derfor vil vi i 2021 fortsætte med Regler i Praksis hver 14 dag, så længe der er medlemmer, der har lyst til 
at deltage. 

Vi er altid åbne overfor andre ønsker, når det gælder kurser i regler. 
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En stor tak til alle i udvalget for energi og godt samarbejde i det forløbne år. 

Også en stor tak til turneringsudvalget, sportsudvalget samt bestyrelsen, for et godt samarbejde også i år 
2020. 

Henning Magnussen. 

 

Juniorudvalget 

Et år hvor juniorarbejdet har været særdeles hårdt ramt af Coronanedlukningen, som naturligvis betød 
udskydelse af sæsonstart.  

Da Holbæk kommune desuden valgte at holde banen lukket længere end nødvendigt betød det stort set, at 
sæsonen ikke kom i gang før juni. 

Det lange fravær fra klubben har betydet, at en del juniorer har valgt andre aktiviteter i deres fritid. Der har 
i denne sæson således været et fald i antallet af aktive juniorer. 

I løbet af vinteren faldt det på plads med samarbejdet mellem mig, begynder og juniorer, så alle kunne 
afvikle hver deres turnering om torsdagen. I praksis har dette fungeret rigtig godt for juniorerne. Ligeledes 
blev det aftalt, at der afvikledes en mindre turnering om søndagen for de juniorer, som havde lyst til at gå 
18 huller. Tiderne blev booket på forhånd til juniorerne, men derudover har de selv afviklet turneringen 
uden voksendeltagelsen. I praksis har det betydet 1-2 bolde/tider hver søndag kl.14.00, men ikke desto 
mindre været en stor succes og en ramme for juniorer at mødes omkring. 

Antallet af frivillige i udvalget har været blot 3 personer, hvilket ikke helt er nok til at drive juniorarbejdet 
udviklingsorienteret og bæredygtigt. 

De juniorer som kommer, elsker deres golfklub og hygger sig i hinandens selskab I en god ånd og med stort 
mod på golfen. 

Lasse Gulstad Larsen 

 

Klubhusudvalget 

Endnu et år er gået, denne gang blev sæsonen lidt kortere end normalt pga. covid 19, hvilket jo betød at vi 
ikke måtte være så mange i klubhuset ad gangen. Der er ikke sket så meget i klubhuset i år, vi har “endnu 
engang ændret omkring vores beskidte service” håber at vi har fundet den rigtige løsning. 
Udendørs har vores blomsterpiger igen været flittige med vandslangerne, vi har fået monteret vandhane på 
den store terrasse så der ikke skal løbes med kander rundt om bygningen. I starten af september fik vi 
opsat vores nye blomsterkummer, stor tak til greenkeeperne for levering af jord, kæmpe tak til Kirsten og 
Herdis for plantning af græsser i kummerne. Der skal også lyde en stor tak til vores to håndværkere i 
udvalget Peter og Claes, også tak til Albatros og kontoret for samarbejdet i år. Vi er klar igen i 2021. 
 
Husk efter golf at puste skoene rene, så vi slipper for at have en græsmark på gulvet i Albatros. 
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Udvalget sætter havemøbler i container mandag d.2/11-20 kl. 10 (der kan godt bruges et par hænder). 
 
Søren Jaksland 
 

Kommunikationsudvalget 

Sæsonen startede fint. Udvalget var klar med første nyhedsbrev og et turneringsprogram. Så blev det 
11.marts og klubben lukkede ned. 

I foråret blev det formanden for bestyrelsen der varetog kommunikationen omkring lukningen af banen og 
forhandlingerne med kommunen. Senere fulgte Informationen omkring corona tiltag. Endelig blev der 
åbnet. 

Udvalget har siden udgivet 7 nyhedsbreve med information til medlemmerne. 

Eksternt har vi reklameret og oplyst omverdenen om klubben i flytteguide for Holbæk og haft annoncer i 2 
blade. 

Udvalget har gennemgået resultaterne fra “golfspilleren i centrum”, hvor medlemmerne kommunikerer til 
klubben. Det anvendes i bestyrelsesarbejdet. 

Der har været møde med konsulenten fra DGI. 

Der er sat penge af og der arbejdes på at skaffe professionel hjælp til hjemmeside og nyhedsbrev. 

Tak til Ole, Mogens og Jan for samarbejdet. 

Jens Rohrberg. 

 

MIX udvalget 

MIX udvalget består pt af 6 medlemmer, og de har været en af grundpillerne i at få det hele til at fungere.  

Vi er nu ved at være igennem vores 4 sæson, den må siges at rumme en masse oplevelser, og endnu en 
gang kommer vi igennem med godt humør, styrket sammenhold. 

Året startede med en banko aften, 24 januar, det nåede vi lige inden pandemien. 

Vi har gennemført 2 af 3 perioder, og haft 2 fællesspisninger med begynderne. Vi er pt 70-75 aktive pr 
periode, og der er 46-48 spillere hver torsdag. 

Eventafdelingen har ligget stille i år, og vores tur til Sverige led samme skæbne, så vi må glæde os til årets 
sidste event ”Gløgg og Golf” 

MIX bestyrelsen skifter en enkelt person ud i år, og en stor tak til Steen Nielsen, som er utrættelig når det 
gælder at gå forrest med godt humør   

Henrik Bækgaard  
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Regionsgolf 
 
HGK havde i 2020 tilmeldt 10 hold til regionsgolf. 
Region Øst ændrede pga. Covid-19 reglerne, således der blot blev spillet en kamp pr. modstander, 
herefter gik vinderne af hver pulje videre til slutrunden. 
Hold B hcp. 11.5 el. højere spillede kvartfinale, hvorimod vores Hold D hcp. 26,5 el. højere flot blev 
DANMARKSMESTRE. 
 
Udvalget takker alle såvel holdkaptajner, spillere (også dem der skrev sig på listerne, men som der 
ikke pga Corona blev plads til), ligeledes bestyrelsen og sekretariatet for den forståelse, der har 
været i forbindelse med den megen om rokering samt anderledes måde at regionsgolf 2020 blev 
afviklet på. 
 
Anne-Liese Larsen & Søren Mygind  
 

Sponsorudvalget 

Sponsorudvalget har i år været udfordret med Corona pandemien, ligesom vores dejlige klub har været 
udfordret. 
Vi fik startet året planmæssigt med den første Erhvervsaften – og så kom første nedlukning. 
 
Nedlukningen fik desværre indflydelse på firmaturneringen, som ikke kunne startes op som normalt. Vi fik 
heldigvis en meget forsinket start på firmaturneringen, dog med et begrænset antal tilmeldte hold, kun 16 
hold, ud af 20 hold, som var vores plan. Men pga. den sene start kunne vi ikke være flere hold. 
Sponsordagen kunne også gennemføres planmæssigt.   
 
Vi er i fuld gang med at gentegne sponsorater med eksisterende sponsorer, samt finde nye sponsorer. Det 
er en hård proces, da også mange af vores gode og trofaste sponsorer, også har været ramt af Corona 
pandemien, og i skrivende stund kender ingen fremtiden og længde af pandemien – et er dog sikkert, den 
forsvinder ikke ”hen over natten”, desværre. 
 
Anden nedlukning har gjort at vi har måtte annullere den 2. Erhvervsaften. 
  
Et lille lys er dog, at vi fik indsamlet mange fine præmier, og løst en gordisk knude, med hensyn til at finde 
sponsorer til vores forsinkede åbningsturnering, som blev til en Sensommer-/Par turnering med lotteri, på 
en fantastisk sensommerdag.  
 
Mit fantastiske Team har i år bestået af, Jens Vind Andersen og Ole Rasmussen.  
Udvalget kan nemt bruge flere frivillige. 
 
Der skal lyde en stor tak til klubbens sponsorer for jeres støtte til Holbæk Golfklub. Ligeledes en stor tak til 
sponsorudvalgets medlemmer og servicecenteret. 
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Husk at støtte op om vores sponsorer i HGK: 
 
Advodan, APM, Audi Holbæk, Bin2Bil, BevillingDanmark, Carl Ras Værktøj, Christinas Guld & Sølv, Danbolig 
Holbæk, Dalhoff Travel, Danske Bank, DitoBus Excursions A/S, Ditlev Sport, Egekilde, EUROmilling, 
Gendarmer Ostedelikatesse, Holbæk Lift- og Materieludledning, Holbæk Ny Maskinværksted, Holship 
Danmark A/S, Home HOLBÆK, HSCdotDk AS, JetZ, Jyderup Dyvelfabrik, Jens Winther Automobiler ApS, 
KOLON SKABS SYSTEMER, Kop & Kande, Land Rover Danmark, LedLight Danmark ApS, Meny 
Mellemvang/Smedelundsgade, Mr. Team/InterSport, Nielsen & Munkholm El, Nordisk VVS Import A/S, OK 
Rengøring, Paw Sko - Mega Centrer, Perspektiva IT ApS, Poul Christensen Eftf Aut. VVS installatør, PwC, 
Prinfo Holbæk-Hedehusene, Roskilde Industrilakering, Regnskabssupporten, Restaurant Albatros, Royal 
Unibrew, Scancup, SKEL.dk Landinspektører, SHN Hegn, Sparekassen Sjælland-Fyn, SparNord, Sus Thorslund 
Indretningsarkitekt mdd, Swarco, Sydbank, STARK, Tandlæge Vibeke Andersen, Tandlægerne Eggers og 
Vester, Toyota Holbæk, Tømrermester David Frederiksen, Vinoble, Vitro Festudlejning, YouBrands. 

Morten Schou 

 

Sportsudvalget 

Danmarksturneringen: 

Grundet Covid 19 blev Danmarksturneringens kampprogram halveret. Det betød, at der kun blev spillet 3 
kampe og på neutral bane. 

3. division herrer bliver vinder af deres pulje og spiller oprykning mod CGC, men må desværre inkassere et 
nederlag, hvilket betyder de fortsat spiller i 3. division i den kommende sæson. 

Herre 1 kvalifikationsrækken ender på 2. pladsen i puljen. 

Herre 2 kvalifikationsrækken ender på 2. pladsen i puljen. 

Senior 2. division bliver sidst i deres pulje og må en tur tilbage i 3. division. 

Tak til alle spillerne der har deltaget på de respektive hold.  

Individuelle turneringer: 

Anne Sofie Madsen er rejst til USA på golf- og skoleophold. Anne Sofie er blevet en del af universitetets 
golfhold og har opnået rigtig fine resultater. 

Jens Kristian Thysted som vi stadig betragter ”lidt” som Holbæk spiller vandt i år det danske 
juniormesterskab i Odense samt Danmarksmesterskabet for hold med Smørum. Tillykke med det! Følger 
man lidt med i turneringsresultaterne, har Jens Kristian lavet mange fine resultater i år. JK er stadig en del 
af juniorlandsholdstruppen i næste sæson. 

Træning: 

Jan Nielsen har stået for fællestræningen om tirsdagen i den forgangne sæson og har med sin positive 
træning motiveret og udviklet os.  
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Tak til udvalget: Alexander Kristensen og Ulrik Thysted samt vores startere Mogens Holst, Henning 
Magnussen og Henrik Madsen. Specielt 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. 
Ligeledes skal der lyde en stor tak til de respektive holdkaptajner Ulrik, Morten og Jakob. 

Pernille Carlson 

 

Turneringskomiteen 

2020 var året hvor alle turneringer i foråret blev aflyst pga. COVID-19. Den eneste, der blev 
gennemført, var eliteturneringen Måge/Rosenpokalen da der endelig blev lukket op for at vi kunne 
afholde turneringer. 

Måge/Rosenpokalen var en af de første DGU ranglisteturnering der blev afviklet som gjorde at den 
i første omgang hurtigt blev overtegnet og turneringsledelsen valgte derfor at udvide så alle 
tilmeldte kom med og vi kunne præsentere et felt med 18 damer og 62 herrer hvor også flere 
pro’er deltog bl.a. søskendeparret Line og Morten Toft Hansen som begge vandt. Morten i -9 og 
Line i -4. Line har tidligere vundet turneringen som blot 13. årig i sin første senior turnering tilbage 
i 2013. 

Klubmesterskaberne blev afholdt henholdsvis sidste weekend i august hvor der blev spillet Slagspil 
om lørdagen og Hulspil om søndagen. Igen i år var der ud over de åbne klubmesterskaber også en 
A- og B-række hvor der blev spillet scratch og netto-slagspil. Desværre måtte C-rækken hvor der 
spilles Stableford udgå pga. manglende tilmeldinger. Næste år vil klubmesterskaberne igen blive 
afholdt over 2 weekender. 

Klubmestre i slagspil blev Gitte Feldskou Hansen og Alexander Bech. 
Klubmestre i hulspil blev Gitte Feldskou Hansen og Alexander Kristensen. 

Årets første sociale turnering blev en sensommermatch med 66 tilmeldte som spillede en 
greensome og hvor der ved spisningen som var fordelt udover alt den plads vi kunne finde inde og 
ude, for at overholde restriktionerne, også blev afholdt et lotteri som der normalt bliver ved 
åbningsturneringen hvor der blev samlet ind til et godt formål. 

Derudover har der været afholdt Udvalgsturnering, desværre uden den efterfølgende fest og 
Efterårs fourball med løbende start. 

Årets sidste turnering var Cross Country hvor banen spilles på kryds og tværs over nu 14 huller 
med over 66 tilmeldte. Desværre satte restriktionerne igen begrænsninger på så der kun var plads 
til 48 for vi kunne samles til spisning efter matchen. En ægte Holbæk afslutning på sæsonen med 
masser af vind. 

Opbakning til de få turneringerne der har været afholdt har heldigvis været stor og vi håber at det 
fortsætter ind i det nye år. Vi håber af flere vil få øjnene op for de forskellige rækker der er i 
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forbindelse med klubmesterskaberne og stiller op og udfordrer sig selv med at skulle spille op til 
54 huller over en weekend.  

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 2021. 

Brian Madsen 
 

 

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4 

Se budgetforslag i det særskilte regnskab 2019/20 og budget 2020/21. 

budgettet for 2020/21 er indregnet en kontingentstigning på kr. 100,-, for seniormedlemmer. 

Bestyrelsens forslag, er en kontingentstigning på kr. 100,- for seniormedlemmer. 

 

Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne, dagsordenens pkt. 6 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

Valg iht. vedtægterne, dagsordenens pkt. 7 

På valg er: 

Formand Bjarne Kjærside er på valg, og modtager genvalg.  

Bestyrelsen indstiller Bjarne Kjærside til genvalg. 

Iht. vedtægterne er der herudover 2 bestyrelsesposter på valg i lige år. 

Morten Schou og Jan Kipling er på valg, og modtager begge genvalg.  

Bestyrelsen indstiller Morten Schou og Jan Kipling til genvalg. 

Pia Berg er udtrådt af bestyrelsen i valgperioden, så der skal vælges et bestyrelsesmedlem for en 1-årig 
periode. 

Kandidater til den 1-årige valgperiode: 

Marianne Poulsen 

Marianne Jeppesen 
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Valg af ekstern revisor iht. vedtægterne, dagsordenens pkt. 8 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers 

 

 

Eventuelt i henhold til dagsordenens pkt. 9 


