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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB 

Tirsdag den 23. november 2021 

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 
a.2 Udvalgenes 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/vand og en sandwich 
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 2020/21, som også indeholder budget for 2021/22, samt 
indkomne forslag til behandling. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for HGK 
HOLBÆK GOLFKLUB 
Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 
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1. Valg af dirigent. 

 
Bestyrelsen foreslår advokat Steen Marslew fra Advodan. 
 
 
2.   Bestyrelsens beretning 2021 
 
Holbæk Golfklub Post-Corona 
 
I efterdønningerne fra den verdensomspændende pandemi florerer golfen i øst byen fortsat godt. 
Det har været et år der har været præget af omskiftelige vejledninger fra myndighedernes side. 
Som eksempel har restauranten i vores dejlige klubhus været låst af for medlemmer udenfor 
åbningstid, helt frem til 1. september, da der skulle fremvises Corona pas og i en periode laves 
bordreservation. 
Nu er vi forhåbentligt kommet igennem det værste og de fleste er vaccineret. Der er dog stadig 
sprit alle vegne, og vi opfordrer til fortsat brug af dette så vi passer på hinanden. 
 
Vi fik afholdt vores åbningsturnering, dog med tidsbestilling og anbefalingen af at gå direkte hjem 
efter spil, så helt normalt foregik det ikke. Uden standerhejsning og amerikansk lotteri kunne det 
ikke lade sig gøre at samle ind til Scleroseforeningen som vi plejer. Vi satser til gengæld på at vi 
med åbningsturneringen i 2022 kan give den fuld gas med masser af hygge og gevinster fra vores 
sponsorer, og selvfølgelig en fin donation til scleroseforeningen. 
 
Vores kr. 200,- donationer, fra 2020, er, som vanligt, sendt videre til Børnecanserfonden gennem 
Team Rynkeby og vi har igen i år været guldsponsor på cykeltrøjerne. Beløbet blev ca. kr. 25.000,- 
til forskning i denne frygtelige sygdom. 
For 2021 har vi igen sendt et donationsbrev ud, og i skrivende stund mangler vi fortsat nogle af de 
krævede 100 donationer af min. kr. 200,- for at kunne fortsætte dette almennyttige arbejde, så 
støt gerne op hvis det er muligt. 
 
Resten af året er gået næsten normalt, dog med et lidt reduceret turneringsprogram end 
sædvanligt, men selvfølgelig afsluttet med en velbesøgt crosscountry turnering. 
 
2021 har været et fantastisk år for golfsporten i Danmark. Det samlede medlemstal er steget til all-
time high med mere end 164.000 medlemmer på landsplan, det er mere end 10.000 flere end i 
2020. Helt fantastisk. 
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Det billede har vi ikke i HGK, vi er ca. samme antal medlemmer i 2021, som vi var i 2020. Til 
gengæld havde vi fin fremgang fra 2019 til 2020, hvor andre klubber mistede medlemmer. 
 
Godt eller skidt? 
 
Vel ikke helt godt, men til gengæld har vi, helt bevidst, heller ikke gjort meget for at få mange nye 
medlemmer. 
Vi har fortsat kun 18 huller at råde over, og ingen par 3-bane, som mange andre. 
 
Samtidig vil vi også gerne, at det altid er muligt for vores medlemmer at finde en ledig tid at spille 
på. Det har vi prioriteret højt, og det mener vi fortsat man kan. 
 
Fremadrettet har vi imidlertid brug for tilgang af nye medlemmer, gerne unge, eller i hvert fald 
yngre mennesker. Af vores samlede medlemsskare, er næsten 1/3 over 70 år, og 
gennemsnitsalderen stiger fortsat. 
 
Heldigvis, er vi alle friske i en højere alder, end før i tiden, men alligevel vil vi gerne have tiltrukket 
nogle nye og yngre medlemmer. 
 
Med lidt nye tiltag, tror vi nu også på det kan lade sig gøre på fornuftig vis. 
 
Et af de nye tiltag er indførelse af Marshal ordningen, hvor Ordensudvalget ved Mogens Holst, har 
gjort en fin indsats med at få styr på, at det kun er spillere med bestilt og bekræftet tid, der bruger 
vores bane, at vi nu også har styr på ”No shows”, altså spillere, der bestiller tid, men ikke dukker 
op som bestilt, eller kommer og spiller uden at have bekræftet tid. Checker flow på banen, og 
måske giver et lille skub for at langsomme bolde går lidt hurtigere. 
Efter lidt skepsis i starten, bliver vores marshals nu taget rigtig godt imod, både af medlemmer og 
greenfeespillere. 
Opfølgning og kontrol sker for at få plads til flere tilfredse spillere på vores bane, og det er der god 
forståelse for. 
Det virker, og det kommer til at fortsætte. 
Tak for indsatsen til Mogens og hans marshals. 
 
Jeg synes fortsat vi har en dejlig og flot bane at spille på. 
 
Vores greenkeepere har igen i år gjort et stort og godt arbejde for at vores bane skal stå flot, og 
det er lykkedes rigtig godt. 
Mange tak til Søren og hans gutter for en rigtig god indsats over året. 
 
Vi har næsten været forskånet for oversvømmelser sidste vinter, og den eftersåning af fairways, 
som vi gennemførte i efteråret 2020, har haft en god effekt, så vi, selv i de tørre sommermåneder, 
havde græs på alle vores fairways. Selv om det var gult og tørt. Det er også en betragtelig udgift, 
hvis vi med jævne mellemrum er nødt til at efterså vores fairways. 
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Med mulighed for tromling af vores greens, kan vi nu også meget bedre styre, hvor hurtige eller 
langsomme greens skal være over tid. 
 
Her i eftersommeren har vi haft nogle drøftelser med Holbæk Kommunes Miljøafdeling om 
pasning og pleje af vores bane, og ikke mindst rough arealerne og vores søer. 
 
På hul 9 har vi gjort skråningerne ned til søerne fladere, og det skal vi også have gjort på vores 
øvrige søer. Det giver bedre muligheder for et mere varieret dyre- og insektliv på vores arealer. 
 
Mere varieret dyre- og insektliv er også målet, når vi nu er begyndt at slå højroughen ned efter 
afslutning på vækstsæsonen. Specielt ude på Kirsebærholmen, skulle en sen klipning også give 
mulighed for at opnå en større artsrigdom af planter, hvis de høje græsser, ikke altid skygger for 
urter og blomster. 
 
En ny, men spændende tilgang til pleje af rough arealerne på vores golfbane. 
 
Omkring teestederne på hul 9 og 18, er der ingen ny udvikling, udover, at vi fortsat får stor ros for 
de nuværende teesteder, både fra vores egne medlemmer og greenfeegæster. 
 
Lejeaftalen for vores huller inde på land er fortsat ikke afklaret, men seneste melding fra Holbæk 
Kommune er, at der er en positiv dialog med Søren Engel, der ejer arealet. 
 
Vi tror fortsat på en forlængelse af aftalen frem til 2042, som for kommunens areal på 
Kirsebærholmen. 
 
Et enkelt hjertesuk. 
 
Cigaret skodder og affald! 
 
Vi har 10 affaldsposer fordelt rundt på banen, men alligevel smides affald og skodder på jorden 
eller i bøtterne, der er beregnet til knækkede tees. 
 
Det er ikke i orden. 
 
Mens vores klubhus alligevel skulle være lukket, har vi virkelig fået opgraderet vores foyer, 
barområde og køkkenfaciliteterne for Restaurant Albatros. 
Der opstod nogle ekstra udfordringer undervejs, men jeg synes vi har nået et rigtig flot resultat, 
som er meget mere indbydende end det gamle barområde. 
 
Vores forpagterpar, Hanne og Jimmy, har gennem længere tid udtrykt ønske om at få en 
længerevarende forpagtningskontrakt, og her i efteråret har vi indgået en 5-årig 
forpagtningskontrakt, så Hanne og Jimmy bedre kan langtidsplanlægge for deres virksomhed, og 
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vi, i HGK, kan regne med vi fortsat har en god og attraktiv restaurant, som grundlag for det sociale 
samvær i klubben. Det er vi rigtig glade for. 
 
Tak for mangen god servering i løbet af året. 
 
Vores sponsorer har igen i år været gavmilde med støtte til HGK. 
Vi glæder os rigtig meget over vores mange sponsorer, som år efter år, støtter op om vores klub, 
også i en situation, hvor corona nok også har givet anledning til hovedbrud i de enkelte 
virksomheder. 
I skal have en stor tak for jeres støtte. 
Det at have en trofast sponsorskare gør det meget lettere at få økonomien til at hænge sammen i 
vores klub, og åbner også for nogle gode nye tiltag. 
 
 
I vores servicecenter/shop har der været travlhed i år. 
Det gælder alle de sædvanlige opgaver omkring service til bestyrelse og udvalg, håndtering af 
mangeartede forespørgsler fra medlemmer, kontakt med DGU, Kommune, diverse myndigheder, 
corona-håndtering og meget, meget mere, som Ole og Anette har håndteret. 
 
Fri holdtræning var i begyndelsen af sæsonen en succes som vanligt. Tilmeldingerne er dog faldet i 
takt med at vejret er blevet koldere, så det justeres så det passer i 2022. 
Nick Jensen er blevet taget godt imod. Trackman lektioner og appetitten på tidlige 
fredagsundervisning viser at vores medlemmer har viljen til at blive bedre. Der er mange der også 
har fået vejledning i at opgradere udstyret, hvilket nogle gange er vejen til bedre golfoplevelser. 
Der er dog ikke indført købs tvang, så man må gerne sige nej tak. 
 
Vi har virkelig boostet salget af udstyr, tøj, sko osv. i 2021.  
 
Det har vi opnået, uagtet Nick har været rigtig meget på træningsbanen, og Ole og Anette har haft 
travlt med deres primære opgaver om at drive forretningen HGK, samtidig. 
Det har været en udfordring at kunne holde tankerne samlet om de primære arbejdsopgaver, når 
shopdelen, som kun har skullet være en biting, har taget så meget opmærksomhed. 
I stedet for at resignere, har det givet os mod på at satse yderligere i 2022, hvor vi vil inddrage 
hele servicecenteret, som shopområde, og ansætte en fuldtids medarbejder til at koncentrere sig 
om shopdriften, og alle de små og store serviceydelser man forventer når man besøger shoppen i 
en golfklub. 
Så kan Nick fortsætte med sit fokus på trænergerningen og Ole kan fokusere meget mere på at 
være en synlig, fremsynet leder for vores medarbejdere og en god sparringspartner for 
bestyrelsen og vores udvalg. 
 
Inddragelse af hele servicekontoret kan gøres uden nogen bygningsmæssige ændringer, men Ole 
og Anette vil miste deres kontorpladser. 
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Det betyder Anette skal til at arbejde hjemmefra, som hun allerede har gjort i lange perioder 
under corona pandemien, så det har vi gode erfaringer med kan lade sig gøre. 
 
Ole arbejder allerede også hjemmefra nu, når han skal have lidt fred til at koncentrere sig om de 
opgaver, vi i bestyrelsen synes er væsentlige. 
Det vil han fortsætte med hver morgen, og så komme i klubben senere. 
Vores nuværende udvalgskontor vil vi sætte lidt i stand. 
Så får udvalgene nogle mere lækre rammer at arbejde fra, og Ole, Anette, Bestyrelsen, og andre, 
der har behov for et møderum, vil have et godt sted at mødes og også arbejde fra, når det er 
formålet. 
Vi skal selvfølgelig lære at koordinere brugen af udvalgskontoret, så ingen går forgæves når man 
skal mødes. 
Vi forventer HGK på denne vis får en meget mere synlig og nærværende clubmanager, med 
mulighed for overblik over hvad, der foregår i udvalg og i det hele taget på vores anlæg, samtidig 
med mere nærværende ledelse af vores medarbejdere. 
Alt sammen til glæde for os medlemmer i HGK. 
 
Stor tak til Ole, Nick og Anette for en rigtig god indsats i det forløbne år. 
 
Specielt synes jeg det er et rigtig flot initiativ Anette har taget med oprettelse af ”Fredagscafeen” 
hvor vores ældre medlemmer, der ikke længere spiller golf, kan mødes og få en god snak, og 
fortsat have en tilknytning til HGK.  
Stor ros for det, og også tak til Anettes hjælpere om fredagen. 
Det gør i godt. 
 
Så har Jan Nielsen takket af. 
 
Vi holdt afskedsreception for Jan d. 14. oktober. Fremmødet var overvældende og Jan havde en 
dejlig dag. Vi vil savne historierne fra denne træner der i den grad kunne samle folk. Men kroppen 
vil ikke længere og vi takker Jan for de 4 år det blev til i HGK. 
 
Økonomien i HGK er solid. 
I vores budget for 20/21, havde vi forudsat et mindre underskud, men har i stedet realiseret et lille 
overskud på kr. 82.000. 
Det anser vi for et tilfredsstillende resultat for året. 
Vi har over de seneste år gennemført mange investeringer i maskiner, bane og bygninger, og det 
vil vi gerne fortsætte med i de kommende år, så vi til stadighed, som minimum kan bevare, og 
gerne opgradere de fysiske rammer og udvikle mulighederne for en god golfoplevelse i HGK.  
Kontingentet for et senior medlemskab er nu på kr. 6.200,-. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022. 
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Når vi sammenligner med omkringliggende golfklubber, ligger vi på et passende niveau. 
Vi er ikke de billigste, det har vi heller ikke ambition om at være, for vi synes vi tilbyder et rigtig 
godt produkt til vores medlemmer i HGK og vores greenfee spillere.  
Vi er heller ikke de dyreste, og det skal vi heller ikke være. 
Hvis vi vil fortsætte med at kunne tilbyde gode forhold til vores medlemmer, og løbende 
vedligeholde, og gerne opgradere vores fysiske rammer og servicetilbud, så har vi brug for en 
fortsat stærk økonomi. 
Således skal vores kontingent også være på et rimeligt niveau, som vi mener kr. 6.200,- er et 
udtryk for. 
For det nye år budgetterer vi med et lille overskud, tilsvarende det for sidste regnskabsår. 
 
Der er her også regnet med fortsatte investeringer i vores fysiske rammer og materiel.  
 
De væsentligste er: 
 
Fairwayvanding på hele banen. 
Det er blevet gjort muligt gennem 2 specifikke 5-årige sponsoraftaler med henholdsvis Poul 
Christensen A/S, v. Dan Skau og Holbæk Lift og Materiel udlejning A/S, v. Jens-Peder Pedersen.   
Efter vi, for kort tid siden, har fået lov til at pumpe mere vand op fra vores boring, glæder vi os 
meget til at kunne sætte i gang med det projekt straks i det nye år. 
Poul Christensen A/S og Holbæk Lift og Materieludlejning A/S står for udlæg og finansiering, mens 
HGK skal betale klubbens andel over de næste 5 år.  
Dette initiativ vil, helt sikkert, løfte kvaliteten af græs på vores fairways dramatisk, og gøre vores 
bane endnu mere attraktiv at spille. 
Samtidig vil vores bane blive meget mindre udsat for at ”brænde af” i tørkeperioder. 
Stor tak til Dan og Jens-Peder. 
 
Simulatorrum 
Gennem flere år har vi haft et stort ønske om at etablere en indendørs simulator/trackman 
facilitet. Det sætter vi i gang om kort tid, hvor vi inddrager bagrummet, nærmest shoppen til 
formålet. Det ser vi meget frem til at kunne præsentere for vores medlemmer. 
For et par år siden tilbød TeeBox, at etablere bygning med Trackman simulator, men det var ikke  
Attraktivt, og vi kunne ikke få økonomien til at hænge sammen. 
Siden er udviklingen gået rigtig stærkt med etablering af Trackman simulatorer i mange 
golfklubber, og i 2022 står DGU for en landsdækkende turnering, for at finde Danmarks bedste 
simulatorspiller. 
Det er en aktivitet, der er kommet for at blive, og det vokser sig kun større. 
Vi skal også være med her. 
Sidste år fik vi mulighed for at få trackman lektioner hos vores nye træner Nick, fordi han selv 
købte en trackman. 
I HGK køber vi nu Nicks trackman, da det er HGK, der har høstet indtægterne fra Nicks trackman 
undervisning i 2020, og også vil gøre det fremover. 
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Når vi så har en trackman, synes vi det vil være naturligt også at få etableret et simulatorrum, der 
kan bruges når vores trackman ikke bruges til undervisning eller fitting. 
Det vil vi gøre i bagrum 1, så vi ikke skal bygge nyt. 
Vi har tilstrækkeligt ledige bagrum til at, de der nu har bags i rum 1, kan få anvist andre 
muligheder. 
Vi går i gang med etablering af simulatorrum i bagrum 1, så snart som muligt. 
 
 
Vores udvalg har også i år ydet en god indsats for HGK. 
Vores sædvanlige udvalgsdag, med turnering og fest, blev i år til en kombineret sommer- og 
udvalgsfest, med pæn deltagelse til både spil og efterfølgende frivillig fest. 
I 2022 dropper vi sommerfesten, og holder Udvalgsdag/frivillig fest i september. 
 
Tak til alle udvalgsmedlemmer for indsatsen i 2021.  
 
Udvalgenes beretninger står længere fremme i generalforsamlingshæftet. 
 
 
Bestyrelsen – har afholdt 7 (traditionelle)bestyrelsesmøder, nogle digitale møder, og deltaget i 
rigtig mange møder i alle vores udvalg.  
Vi har forsøgt at varetage HGK og vores medlemmers interesser på en god måde, og jeg synes vi er 
lykkedes med det. 
 
Valg til bestyrelsen: 
John Sejer på valg, som kasserer, for en 2. årig periode. 
John er villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller John til genvalg. 
 
Michael Sander, Morten Schou og Jens Rohrberg er på valg, som bestyrelsesmedlemmer, for en 2-
årig periode. 
Både Michael, Morten og Jens er villige til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Michael, Morten og Jens til genvalg. 
 
Udover vores siddende bestyrelsesmedlemmer, har Morten Aamann Poulsen og Mads Berg 
meddelt, at de stiller op til valg til bestyrelsen. 
 
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN FOR ET RIGTIG GODT SAMARBEJDE I DET FORLØBNE ÅR. 
 
Tak til alle medlemmer for en god sæson 2021, og velkommen tilbage til en forhåbentlig endnu 
bedre sæson 2022. 
 
På bestyrelsens vegne 
Bjarne Kjærside 
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Årsberetning fra udvalg 2020/21 
 

Baneservice 

Igen et mærkeligt år. Men ikke et ord om…… 

Vi startede med at være 18 m/k i Baneservice-udvalget. Det skulle dog hurtigt vise sig, at der var 
flere der ikke havde lyst/tid til at deltage i udvalgsarbejdet længere. Resultatet var 11 tilbage, plus 
to på tilkald. Ole R. sendte mail og bad om hjælp til både tirsdags damer, onsdags herre, samt Mix 
og udbyttet var én fra tirsdagsdamerne, så vi har kørt med 12 m/k plus to på tilkald.  

Jeg har dog allerede nu (17.10.) fået tilsagn fra to nye, til næste år. 

Jeg vil hen over vinteren, arbejde på at finde nogle flere. 

På grund af de få medlemmer, har der været dage hvor vi har haft behov for et samarbejde fra 
Marshal-udvalget. Hvis der kun er een på vagt, kan vi ikke forlade Shoppen, så derfor. Tak til 
Mogens Holst. 

Jeg vil gerne takke alle fra udvalget for deres store arbejde i sæsonen. Håber alle vil være med igen 
næste år. 

Også en stor tak til kontoret for et godt samarbejde. 

Albatros skal også ha’ en stor tak for deres hjælp, med at køre buggy’s på plads, samt lave nogle 
gode madder til os efter arbejde.  

Håber der bliver flere muligheder for at køre rundt med kaffe, vand, øl og chokolade til spillerne på 
banen, næste år. 

Jeg håber jeg kan fortsætte til næste år. Hvis mine private forhold, spiller for meget ind, så har jeg 
måske allerede en afløser på banen. Men vi må se. 

 

Med sportslig hilsen 

Per Nedergaard 

Formand. 
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Baneudvalget 

Baneudvalget består af Kenn Nielsen, Karsten Vase, Fritz Møller, Lars Frøslev, Søren Andersen (Chef 
Greenkeeper), Ole Rasmussen og Jan Kipling. 

Vi har i år holdt 7 Bu møder. 

I denne sæson, har vi heldigvis været skånet for oversvømmelser. Dog har vi været udfordret af 
tørkeperioder, hvilket desværre har resulteret i skader på fairways. Vi har gentagne gange sået nyt græs, 
men det har, ikke været nogen let opgave at få det til at gro.  

Vi kan nu heldigvis se frem til at dette tørkeproblem bliver løst, idet bestyrelsen har vedtaget at vi skal have 
fairwayvanding på vores bane.  Med sponsorstøtte fra Poul Christensen A/S og JP Lift & Materiel A/S, 
gennemfører vi projektet i denne vinter. 

Vi har samtidig fået udvidet vores vandindvindingstilladelse fra 10.000 til 15.000 m3, så vi satser på at have 
vand nok. 

Vi har stor forventning om, at dette fremadrettet bliver et stort aktiv for vores bane. Jeg tror personligt, at 
vores bane i HGK kommer op i golfens 1. division med dette tiltag. 

I denne sæson, har vi beskåret enkelte træer. Det at fælde træer, er et meget ”følsomt emne” og vi 
beskærer selvfølgelig kun, hvis det er nødvendigt. Hvis, Fritz Møller, som igennem en menneskealder har 
været Skovfoged, finder det nødvendigt at beskære enkelte træer eller fælde enkelte træer helt, for på den 
måde, at skabe optimale vækstbetingelser for de omkringstående træer, er det, vi retter os efter.   

Vi har i år haft besøg af banekonsulent Thomas Jeppesen fra DGU. Dette besøg har haft til hensigt at 
gennemgå vores bane, set med kritiske øjne og derudover kommet med gode råd, om hvad der rør sig i 
klubberne. 

Vi har igennem flere år drøftet nedlæggelse af 5. forreste bunker. Flere medlemmer har i mails givet udtryk 
for at dette ville være en god ide. 

På baggrund af dette, har vi i BU besluttet at nedlægge den forreste bunker, så den bliver ca. halveret. Der 
er flere indikationer, at det er en ”tidsrøver” og at det fortrinsvis er de spillere med højt hcp. som kommer i 
problemer netop her. 

Med dette tiltag forventer vi, at flowet på banen bliver optimeret og vi forventer, at dette bliver iværksat 
denne vinter. 

Vi har den 14.10 haft arbejdsdag, hvor dagen stod på maling af div. der var beklageligvis ikke den store 
tilslutning -men tak til dem som mødte op.  

På baggrund af vores plan om fairwayvanding og omkostningerne ved dette, har vi i bestyrelsen besluttet at 
udskyde planerne om overdækning på udslagsstederne på drivingrange.  

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med de forskellige udvalg. 

Jan Kipling  
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Begynderudvalget. 

Begynderudvalget har i sæson 2021 afviklet 26 begynderdage samt en turnering.  

Årets mål var at få nye golfspillere til at føle, at de kunne leve op til de nye handicap krav, hvor højeste 
registrerede handicap blev sat til 54. Når udvalget ser tilbage på sæsonen er dette mål nået. 

Efter en velbesøgt Åbent Hus søndag med 56 gæster, så udvalget frem til en spændende sæson, og 
skuffelsen har derfor været stor, idet udvalget i sæsonen kun har haft et fremmøde på 15-20 spillere. 

For at opnå årets mål valgte udvalget at omstrukturere torsdagene, hvor hovedvægten blev lagt på 
træning, hvor et trænerkorps sammen med undertegnede lavede træning i put, det korte og det lange spil. 
Peter Kofoed, Pernille Vester, Jan Kipling, Simon Strobel og Rasmus Otto Jensen har udført et godt 
trænerarbejde, som vore nye golfspillere har rost og været meget tilfredse med. Stor tak skal der lyde fra 
udvalget for samarbejdet. Efter træningen har vi sammen med et mentorkorps (Anne Beck Sørensen, Anne 
Christensen, Henrik Møller, Steen Nielsen og træner) afviklet spil over 4-9 huller med løbende start fra hul 
1. Tak til mentorer, som har gjort livet som ny golfer let og forståeligt. 

I august afviklede udvalget årets ”Duffers Day” med 36 spillere. Et kæmpestort præmiebord fra ”Kop og 
Kande” gjorde, at der var præmier til alle. Tak til ”Kop og Kande” for støtten i 2021.  

Udvalget ser tilbage på et roligt år, hvor jeg gerne vil takke Britta og Jens Rohrberg, Grete Røder og Holger 
Andersen for et godt og konstruktivt samarbejde. Udvalget siger tak for denne gang, hvor jeg går på 
pension, og Britta, Jens, Grete og Holger overdrager ledelsen af begynderudvalget til nye kræfter. 

Tak til udvalget, som jeg kommer til at savne.  

Jan Nielsen. 

 

Handicapudvalget 

 

2021 var året hvor vi tog det nye handicapsystem i brug. 

Vi havde forberedt os på en sæson 2020, 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.  

Hcp udvalget har derfor længe været klar til implementering af det nye WHS handicap system. 

Forløbet i 2021 har været meget fint og der har været meget få henvendelser vedrørende problemer med 
systemet. 

Selvindtastning af scores er en stadig større og større succes og rigtig mange benytter sig af denne 
mulighed. 
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Samtidig er der færre ikke godkendte indtastninger.  

Scorekort, der afleveres i postkassen ved Turneringskontoret, bliver registreret løbende. Registreringer 
bliver foretaget 3-4 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 ca. 250 scorekort til registrering via Handicapudvalget.  

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.  

Spiller i en bane, der ikke er kendt i golfbox, er det en stor hjælp for os, at vi får oplysning om Course rating 
og Slope fra de pågældende baner 

Endvidere er det en meget stor hjælp, hvis i alle fremover vil skrive med en tydelig og let læselig skrift.  

Udvalgsmedlemmerne har udført et rigtig godt stykke arbejde med registrering af afleverede scorekort 
samt svar på indkomne spørgsmål.  

Også med god hjælp fra sekretariatet i pressede situationer. Tak til Annette og Ole for det. 

Undertegnede tager sig af kontrollen og vejledning af selvindtastning mv. 

Stor tak til Grethe, Jens og Marianne og Alexander for et godt og seriøst stykke arbejde – også i 2021.. 

Turneringsudvalget, Mix- udvalget og Klubber i klubben registrerer egenhændigt alle scores i de løbende 
turneringer året igennem. Også tak til jer for dette arbejde 

Ligeledes stor tak til Michael Sanders, som er kontaktperson for Handicapudvalget 

Der bliver planlagt nogle Handicap orienteringsmøder i 2022, hvor der vil blive lejlighed til at få svar på 
spørgsmål om WHS handicapsystemet 

Sluttelig en stor tak til HGK´s bestyrelse og sekretariatet for et rigtigt godt samarbejde og opbakning i 2021 

 

        Mogens Holst  
        Handicapudvalget i HGK    

 

Ordensudvalget. 

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

I 2021 har vi haft en sag om overtrædelse af et Covid -19 påbud i det tidsrum, der blev bestemt af 
myndighederne. 
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Denne sag er afsluttet. 

Bestyrelsen fik vor rapport   

- sagen blev bedømt og parterne blev orienteret om udfaldet 

Medlemssager er fortrolige og kan derfor ikke omtales i årsberetningen 

Udover medlemssagerne har vi været involveret i diverse anliggender i klubbens dagligdag. 

Bl.a. tager vi os af diverse opslag samt prøver at få max antal spillere på banen i prime time,  

08.00 – 15.00 i weekends og på helligdage.  

I april 2021 blev der holdt et møde vedrørende et nyt tiltag, som skulle være med til at få flere positive 
medlemmer på banen samt at green-fee spillere stadig gik hjem med et godt indtryk af vores bane og 
tilhørende faciliteter. 

Marshall teamet blev en kendsgerning ultimo april 2021. 

Undertegnede som formand og Pernille Carlson- Jakob Warrer- Jens Henriksen- Per Skov og Michael 
Sanders som ihærdige kontrollanter. 

Der har været mangeartede oplevelser på vores vagter på hverdage og sidst på dagen i weekender og 
helligdage. 

Et målbart resultat er bl.a., at NO Show listen er mindsket betydeligt og til et niveau, der er næsten 
acceptabelt. 

Arbejdet hermed har været målrettet og der er mange medlemmer og greenfee spillere, som er blevet 
irettesat, for ikke at have en tidsbestilling og en bekræftelse af tid til spil på banen. 

Ser vi nogle unøjagtigheder på vores vagter på banen, bliver disse også forelagt spillere. Det kan bl.a. være 
manglende reparation af nedslagsmærke på greens - manglende ”lyst” til at lægge tørv på plads ligesom 
forbudt trafik med trolley mellem greens og greenbunker også bliver påtalt. 

Vi har også måtte bortvise spillere fra banen, da der hverken kunne fremvises dokumentation for 
tidsbestilling og betaling samt tilhørsforhold til anden golfklub. Heldigvis er det ikke mange af denne slags 
kedelige oplevelser vi har haft - men de der har været er for mange. 

Der var, i begyndelsen, en del skepsis fra medlems side om Marshalls tilstedeværelse på banen. 

Heldigvis er denne skepsis blevet ændret til noget rigtig positivt. Marshalls bliver nu mødt af rigtig mange 
glade medlemmer og der er tid til en snak om vejr og vind. 

Green fee spillere får vi også en god snak med og Marshall teamet er meget lydhøre overfor gæsters ros og 
kritik, der så viderebringes i HGK systemet. 

Bjarne Kjærside, formand for HGK, er ordensudvalgets kontaktperson til bestyrelsen. Bjarne skal have stor 
og velfortjent ros og tak for inputs og udvist interesse for arbejdet også i Ordensudvalget. 
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Sluttelig en stor tak til HGK´s bestyrelse og sekretariatet for et rigtigt godt samarbejde og opbakning i 2021 

 

        Mogens Holst  
        Ordensudvalget i HGK    

 

Hverveudvalget. 

Der har været 3 introforløb i år. Fremmødet har været faldende. 

Vi har afholdt golfens dag. Der mødte 50 personer frem til en veltilrettelagt og spændende dag. Desværre 
har vi ikke set, at de har meldt sig ind i HGK. 

Kommunen udsender en flytteguide til tilflyttere. Der har vi et indlæg så nye borgere kan se vi er en del af 
tilbuddene i Holbæk. 

Af andre tiltag kan nævnes præmie i form af rødvin for at skaffe et nyt medlem, 

tilbud om at tage en ven eller familiemedlem med ud at spille golf. 

Golf og yoga er også blevet forsøgt. 

Fremover vil der blive en øget indsats for at skaffe nye medlemmer. 

Især for juniorer. 

Jens Rohrberg 

 

Klubhusudvalget  

Endnu et år er gået, denne gang blev sæsonen heldigvis nogenlunde normal selvom vi stadig havde Corona 
restriktioner og udeservering, i starten af sæsonen derfor var det ekstra dejligt at vi i år fik nogle nye 
møbler til vores terrasse foran klubhuset og de har været meget besøgt. 

Corona restriktioner betød også, at vi var langt henne på året førend omklædningslokalerne måtte benyttes 
til stor frustration for mange, da toiletforholdende var blevet indskrænket grundet ombygning af 
restauranten. 

Det var heller ikke muligt at benytte restauranten uden for åbningstiderne grundet krav om Corona pas og 
det blev først ændret da kravet om fremvisning af Corona pas blev ophævet. 

Udendørs har Kirsten igen været flittig med vandslangerne og har sammen med greenkeeperne sørget for 
at de store blomsterkummer nu laver en flot indhegning omkring vores nye havemøbler på terrassen foran 
klubhuset. 
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Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer i udvalget altid giver en hånd med når det er nødvendigt 
og som har givet en ekstra hånd med omkring ombygning af restauranten måde med nedtagning og 
opsætning af alt der vi andre bare tager for givet. 

Husk efter golf at pude skoene rene, så vi slipper for at have en græsmark på gulvet i Albatros.  

Formand for Klubhusudvalget 

Søren Jaksland 

 

Kommunikationsudvalget. 

Der er i år udsendt 8 nyhedsbreve til medlemmerne fra marts til november. 

Ligeledes er der udsendt over 60 mails med blandet indhold. Lige fra turneringer, info om banen, fester, 
konkurrencer mm. 

På vores side på Facebook er der også en øget aktivitet, og det er blevet en vigtigere del af 
kommunikationen. 

Golfspilleren i Centrum er der, hvor vores gæster og medlemmer udtrykker deres vurdering af klubben. Det 
er godt vi får mange besvarelser vedrørende banen, restauranten, service med videre. Udvalget mødes ofte 
for at gennemse resultaterne. Det er dejligt at se vi stiger i vurderingen. 

Vi har haft 2 besøg i udvalget. Et fra DGI og et vedrørende brug af facebook. 

Tak til Mogens og Jan Floor for teknisk hjælp og tak til Ole for samarbejdet 

Jens Rorhberg 

 

Regel og Dommerudvalg 

Regel og dommerudvalget havde i 2021 følgende medlemmer: 

Mogens Holst, Henrik Madsen, Michael Sander, Jan Nielsen og Henning Magnussen. 

Først og fremmest tak til Mogens Holst og Jan Nielsen, fordi de har sørget for, at banen 

har været sat knivskarpt op.  En ekstra tak til Jan Nielsen for den indsats han har ydet i  

udvalget, nu hvor Jan ophører med at være en del af Holbæk Golfklub. 

Medlemmer af udvalget har været til stede ved: 

Mågepokalen d. 3-4 juli 

Duffers Day     d. 26. august 

Klubmesterskaberne i slagspil 28.-29. august. 
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Vi er i det daglige blevet mødt med regel spørgsmål i klubben og via telefonen 

fra medlemmerne. Det er det, vi er til for, så vi er kun glade for at blive kontaktet. 

Det har ikke været muligt at samle deltagere til ”Regler i praksis” som tidligere år. 

Det håber vi vil være muligt i 2022. 

Med venlig hilsen 

Henning Magnussen 

 

Restaurant ALBATROS    

Albatros har også i 2021 været ramt af Corona restriktioner, men heldigvis ikke med total nedlukning, så 
håndsprit og mundbind og Coronapas var til at overkomme da de tros alt kunne have kunder i restauranten 
dog med afstands krav. 

Hanne og Jimmy samt deres personale har håndteret det hele på en professionel måde og det er dejligt at 
se at så mange bakker op om dem i denne svære tid. 

Heldigvis har rigtig mange ikke golfspillere også fundet ud af at golfklubben har en god restaurant, da 
mange kommer forbi for at få måltid mad eller booke lokaler til fest og nyde vores dejlige udsigt. 

Det er derfor også med glæde at vi har kunne lande en 5-årige forpagtningsaftale med Hanne og Jimmy.  

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. 

Marianne Poulsen 

Bestyrelsesmedlem 

 

Sponsorudvalget  

 
Endelig kom tiden hvor vi igen kunne spille golf, være sammen på banen og i restauranten  
 
I skrivende stund holder vi planmæssigt vores første Erhvervsaften med en fin tilslutning fra sponsorer. 
 
Firmaturnering blev i år afholdt med fuld tilmelding af 20 hold, der blev spillet noget godt golf – med 
diverse venskabelige drillerier holdene imellem. Tak for mange herlige mandage.    
 
Herefter fulgte sponsordagen som også blev en succes – tak til eliten for at stille op. 
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Vi er i fuld gang med at gentegne sponsorater med eksisterende sponsorer, samt finde nye sponsorer. Det 
er stadig en svær proces, da også mange af vores gode og trofaste sponsorer, også har været ramt af 
Corona pandemien, men vi når nok i mål og opfylder vores budget. 
  
Mit fantastiske Team har i år bestået, Jens Vind Andersen, Marianne Poulsen 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. 
 
Husk at støtte op om vores sponsere i HGK: 
 
Advodan, APM, Audi Holbæk, BevillingDanmark, Carl Ras Værktøj, Christinas Guld & Sølv, Danbolig Holbæk, 
Danske Bank, DitoBus Excursions A/S, Ditlev Sport, Egekilde, Holbæk Ost & Tapas, Gislinge Mureren, 
Holbæk Lift- og Materieludledning, Holbæk Ny Maskinværksted, Holship Danmark A/S, Home HOLBÆK, 
JetZ, Jyderup Dyvelfabrik, Jens Winther Automobiler ApS, Junkbusters, Kolon Total Inventar, 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, Regnskabssupporten, 
Restaurant Albatros, Royal Unibrew, Scancup, SKEL.dk Landinspektører, SHN Hegn, Sparekassen Sjælland-
Fyn, SparNord, Sus Thorslund Indretningsarkitekt mdd, Swarco, Sydbank, STARK, Salon New Cut, Tandlæge 
Vibeke Andersen, Tandlægerne Eggers og Vester, Toyota Holbæk, Tømrermester David Frederiksen, 
Vinoble, Vitro Festudlejning, YouBrands. 

Morten Schou 

 

Sportsudvalget  
 

Danmarksturneringen: 

Danmarksturneringen blev i år heldigvis ikke ramt af aflysninger eller et halvt spilleprogram.  

Holbæk Golfklub har deltaget med fire hold: 

Herre 1 i 3. division og de vandt deres pulje. 

Herre 2 i 5. division blev nr. 3 i puljen og fortsætter i denne række næste år. 

Herre 3 i Kvalifikationsrækken vinder deres pulje, men da vi allerede har et hold i 5. division, kunne de ikke 
deltage i oprykningsspil. 

Senior i 3. division – de blev nr. 3 og fortsætter i denne division næste år. 

I oprykningsspillet for Herre 1 på Vallø var modstanderne Skovbo – trods god modstand endte kampen med 
et nederlag til Holbækdrengene.  

Tak til alle holdkaptajner: Ulrik Thysted, Morten Aamann Poulsen og Jacob Pratz 
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Hjemmebanekampene kan ikke afholdes uden hjælp – tak til Mogens Holst og hans folk for at sørge for 
afvikling af kampe, kontakt til greenkeeper og tastning af scores. 

Ikke mindst tak til spillerne der stiller op og repræsenterer klubben. 

Individuelle turneringer: 

Anne Sofie Madsen som klubbens medlemmer i sommerperioden er stødt på, fortsætter sit eventyr på 
college i USA – Anne Sofie fortsætter sin golfudvikling og deltager i skolens holdturnering. 

Jens Kristian Thysted, der er opvokset i Holbæk Golfklub, men nu spiller for Smørum fortsætter sine flotte 
resultater. Disse finder heldigvis vej til de lokale nyheder – på den måde kan klubben fortsat sole sig i god 
omtale af Jens Kristians flotte resultater. 

Morten Ebbesen deltager i Dansk Golf Unions forskellige senior turneringer rundt om i Danmark – på den 
måde er klubben ligeledes repræsenteret på landsplan. 

Lokalt har flere af klubbens spillere deltaget i Mågepokalen og Klubmesterskaberne i de forskellige rækker 
samt i sponsorturneringen. 

Træning: 

Nick Jensen kom som ny træner til klubben, og med sig havde han en trackmann. Det vakte stor 
begejstring. Fællestræningen er foregået om torsdagen og nogle af klubbens få juniorer har deltaget i 
træningen.  Det er en god måde at snuse til træningen på. Nick har ligeledes afholdt flere træninger på 
banen, hvor både det taktiske og mentale element spiller ind. 

Slutteligt skal der lyde en stor tak til udvalget: Alexander Kristensen og Ulrik Thysted. Tak ligeledes til Jimmy 
og Hanne for altid godt samarbejde i forhold til forplejning under afvikling af hjemmekampene. 

På sportsudvalgets vegne 

Pernille Carlson 

 

Turneringskomiteen 

I 2021 kunne vi igen afholde turneringer uden begrænsninger der har i alt været 10 turneringer 
heriblandt Eliteturneringen Måge/Rosen-pokalen samt KM i henholdsvis Slagspil og Hulspil. I alt 
har omkring 475 deltaget i de interne turneringer samt 75 i Måge/Rosen. Herudover var HGK også 
vært for DGU’s U22 Eliteturnering hvor de unge mennesker viste rigtigt god golf. 

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 med åbningsturneringen v/Spar Nord hvor 78 tilmeldte dystede i en 
Texas scramble. 
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Pinseturneringen v/JDE Professional afvikledes som altid som en Mixed Greensome med 26 par 
som nød det gode vejr og det store præmiebord. 

Generationsturneringen v/Toyota hvor man enten skal være i familie eller min. have en 
aldersforskel på 20 år blev afviklet i sol og blæst med 20 par som spillede en Foursome.  

Måge/Rosenpokalen var flyttet tilbage til den oprindelige termin første weekend i juli og igen med 
et stort deltagerfelt på 75 spillere fordelt på 16 damer og 59 herrer. Turneringen blev afviklet i 
fantastisk vejr med meget lidt vind hvilket også resulterede i en tangering af banerekorden på 62 
slag af den senere vinder Morten Toft Hansen i samlet -11. Rosenpokalen blev vundet af Louise K. 
Standtke i samlet +3 efter en afsluttende runde i 66 slag. 

I år havde bestyrelsen valgt at afholde en sommerfest hvor man valgte at invitere frivillige med i 
stedet for den traditionelle udvalgsturnering senere på året. Efter endt golfturnering blev der spist 
og hygget i teltet bagefter.  

Klubmesterskaberne blev igen afholdt over 2 weekender hvor der blev spillet Slagspil d. 28/29 
august. Igen i år var der ud over de åbne klubmesterskaber også A-, B- og C-række hvor der blev 
spillet scratch, og netto-slagspil og Stableford  

Klubmestre i slagspil blev Vibeke Bjerregaard Andersen og Alexander Kristensen. 
Klubmestre i hulspil blev Alexander Kristensen, desværre valgte ingen damer at stille op. 

Årets næstsidste turnering var Efterårfourball v/Ditlev Sport hvor 38 par stillede op til en tur rundt 
på Kirsbærholmen med efterfølgende spisning og præmie overrækkelse med forskellige præmier 
fra Ditlev Sport 

Årets sidste turnering er CrossCountry hvor banen spilles på kryds og tværs over nu 14 huller med  
51 tilmeldte. Turneringen afvikles efter denne beretning er skrevet. 

Opbakning til turneringerne har været god 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 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 2022. 

Jeg takker af som turneringsformand og ønsker det nye turneringsudvalg held og lykke fremover 

Brian Madsen 
Formand for Turneringskomiteen 
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Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4 

Se budgetforslag i det særskilte regnskab 2020/21 og budget 2021/22. 

I budgettet for 2021/22 er indregnet et uændret kontingent på kr. 6.200,- for seniormedlemmer. 

Bestyrelsens forslag, er et uændret kontingent på kr. 6.200,- for seniormedlemmer. 

 

Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne, dagsordenens pkt. 6 

Medlem nr. 13- 2115, Jens Andersen har fremsat forslag til sænkning af kontingentet med kr. 100,- for 
seniormedlemmer. 

Den fulde ordlyd af forslaget er vedlagt.  

 

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, Morten Schou og Jens Rohrberg er på valg, og modtager alle genvalg.  

Bestyrelsen indstiller Michael Sander, Morten Schou og Jens Rohrberg til genvalg. 

Udover de siddende bestyrelsesmedlemmer opstiller følgende medlemmer til valg til bestyrelsen: 

Morten Aamann Poulsen 

Mads Berg. 

 

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

Bestyrelsen foreslår valg af: Statsautoriseret revisor Redmark. 

Redmark har i 2021 overtaget bogføring, lønhåndtering mv. for HGK, og Redmark kan således ret enkelt 
også gennemføre revision af vores regnskab. 

 

Eventuelt i henhold til dagsordenens pkt. 9     
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Holbæk, 20.10.2021 
 
"På baggrund af covid19 begrænsninger i 2020, 2021 samt afvikling af afstemningen om 
kontingent på Generalforsamlingen i 2020 fremsættes forslag om: at nedsætte 
kontingentet for året 2022 for aktive fuldtids (voksne) med kr. 100,00 pr. medlem". 
 
Forslaget vil blive fuldt op med uddybende kommentarer på Generalforsamlingen. 
 
 
Medlem nr. 13-2115 
 
Anders Jensen 
 

 

 

 


