
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

UPRUUMOGENSTRUUMOGENS PENSTRUUMOGEN PR P

MOGENSTRUP

Årsskrift november 2018



2

A� International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Jørgen Klode
Præstøvej 111 - 4700 Næstved

4701@nybolig.dk  

Tlf. 5950 1212

H������ ����
Daglig leder, Erhvervsmægler, MDE
Henning Skou
Daglig leder Erhvervsmægler MDE

Nybolig Erhverv Nyt website /nyboligerhverv.dkNyboligerhverv.dk • nyboligerhverv.dkoline.dk Nyt website /nyboligerhverv.dk• nyboligerhverv.dkoline.dkNyt website /

- eller for at være med?

Nybolig Erhverv Jørgen Klode arbejder hver  
eneste dag målrettet på at forblive regionens 
stærkeste og markedsledende erhvervsmægler.

Skal vi hjælpe dig med at sælge eller udleje 
din erhvervsejendom?
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 6. DECEMBER 2018

KL. 19.00 I KLUBHUSET
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleant.

9. Eventuelt.

P.b.v.

Ilse Nielsen

sekretariatschef
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Ved indbetaling via indbetalingskort opkræves et gebyr på 50 kr.

Generalforsamling

QRS TS UVWX VY RZ[ZX\]^S
Bestyrelsen foreslår: Lars Urup.

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formand Henrik Karlsen.

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Christian Filip Sørensen.

Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontin-
genter.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2019:

På klubbens generalforsamling i 2017 blev det vedtaget at skifte system fra GolfWorks til GolfBox. 
På generalforsamlingen blev medlemmerne gjort bekendt med at klubbens økonomi ikke tillod en 
sådan investering inden for budgettet, hvorfor medlemmerne måtte forvente at blive ekstraordinært 
opkrævet et beløb svarende til udgifterne til indkøb og implementering.

Bestyrelsen foreslår derfor at alle seniormedlemmer opkræves kr. 275, ekstra i forbindelse med 
første halvårs kontingent. Denne ekstra opkrævning skal dog besluttes af generalforsamlingen.

Nuværende: Bestyrelsens forslag:

Seniorer kr. 3.400,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år

Seniorer engangsbeløb 1. halvår 2019 kr. 275,-

Ynglinge kr. 2.090,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år

Studerende kr. 2.100,- pr. 1/2 år

Juniorer kr. 1.250,- pr. 1/2 år kr. 1.275,- pr. 1/2 år

Par-3 bane kr. 1.100,- pr. 1/2 år kr. 1.125,- pr. 1/2 år

Junior par-3 bane kr. 600,- pr. 1/2 år kr. 720,- pr. 1/2 år

Lilleput kr. 720,- pr. 1/2 år

Long Distance kr. 3.300,- pr. år kr. 3.475,- pr. år

B-medlemskab kr. 3.475,- pr. år

Fleksmedlemmer kr. 1.500,- pr. år kr. 1.500,- pr. år

Passive/støtte medlemmer kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år

Bagskab kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år

Bagskab 80 cm kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år

Bagskab overskab m. EL kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år

Bagskab underskab m. EL kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år

Bagskab ved Driving Range kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år

Bagskab ved DR. overskab m. EL kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år

Bagskab ved DR. underskab m. EL kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

QRS `S ab[cWVX Y[V d\c^e[\Wc\]f  
Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer:

Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende vedtægter.
Rød tekst slettes fra vedtægterne.
Grøn tekst tilføjes til vedtægterne.
§ gR\] h]R[Z]XcYb[cWVX \[ Zii\ j\R^VX\^

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.

Medlemmer kan optages enten som fuldgyldige medlemmer eller som medlemmer med begrænse-
de rettigheder. Passive medlemmer optages, men er ikke spilleberettigede. Kun enkeltpersoner kan 
optages. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til klubbens sekretariat. For medlemmer 
under 18 år skal optagelsesanmodningen underskrives af forældre eller værge. Bestyrelsen kan 
periodevis begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret 
venteliste. Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:

1. Juniorer (18 år og derunder).

2. Junior par-3 bane medlem (18 år og derunder).

1. Lilleput (til og med 10 år).
Begrundelse:

 kategorien kun er aldersbestemt.

2. Juniorer (11 år til og med 18 år).

kl m=@O?=@B nop qE >?O <@ rBs tu qEvl
4. Studerende

Begrundelse:

 (se betingelser under Ad kategori 4)

4. Voksne (fra og med 26 år).

5. Senior (fra og med 26 år).

5. Pensionister (fra og med 67 år).
 Medlemskategorien slettes
 w%5!x&$%6"%'

 og bør derfor slettes

6. Langdistancemedlemmer.

6. B-medlemmer
Begrundelse:

 Er mere i tråd med tiden og det de gør i andre klubber (se de nye betingelser under Ad kategori 6)

yl zOBDJrBsOBrrBE{ CLE|k }L=B rBsOBrrBE rBs @EBB=~BB EB> n~EL <@ rBs op qEvl
8. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).

9. Passive medlemmer.

9. Passive/støtte medlemmer.
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delsen af den kontingenttermin, hvori aldersbetingelsen opfyldes.

og kan kun ske såfremt medlemmet har været i den tidligere medlemskategori i mindst et halvt år.

Overgang fra en medlemskategori med højere årligt kontingent til en medlemskategori med 
lavere årligt kontingent, skal ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister. 

Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 3, 4, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7 og 8. 
Passiv medlemskategori er 9.

Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, og 5. Begrænset medlemskategori er 6, 7 og 8. 
Passiv medlemskategori er 9.

Ad kategori 1 og 3: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på generalforsamlin-
gen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige. 

Ad kategori 4 og 5: Fuldgyldige medlemskategorier, har alle medlemsrettigheder..

Ad kategori 1, 2, 3, 4, og 5: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på general-
forsamlingen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige.

Ad kategori 4: Studerende (skal årligt kunne fremvise studiekort eller gyldig uddannelsesaf-
tale og maks. 30 år ved kalenderårets begyndelse)

Ad kategori 6: Langdistancemedlemmer er medlemmer, der agter at tage fast bopæl i mere 
end 12 sammenhængende måneder, eller allerede har taget fast bopæl, uden for Sjælland 
og omliggende øer samt er fuldgyldige medlemmer i en anden anerkendt golfklub. Langdi-
stancemedlemskabet bortfalder, hvis medlemmet tager fast bopæl på Sjælland og omlig-
gende øer inden udløbet af 12 sammenhængende måneder eller fuldgyldigt medlemskab af 
anden klub ophører. Langdistancemedlemmer har alle medlemsrettigheder. Denne kategori 
medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

Ad kategori 6: B-medlemskab er medlemmer, som er fuldtids- og fuldgyldigt medlem i en 
anden anerkendt dansk eller udenlandsk klub. En dansk klub skal være medlem af DGU og 
det årlige kontingent skal være minimum 80% af et seniorkontingent i Sydsjællands Golfklub 
Mogenstrup. Bestyrelsen beslutter om en udenlandsk klub anses som anerkendt. 

B-medlemmer har alle medlemsrettigheder, men kan dog ikke deltage i klubmesterskaber, 
ligesom B-medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme. 
Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen. 
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§ 5.
Udmeldelse.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 14 dages varsel til en 
30. juni eller en 31. december. Ved genindmeldelse, i et af de følgende 5 år, betales fuldt års-
kontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 3 måneders varsel til 
en 30. juni eller en 31. december. Ved genindmeldelse, i et af de følgende 5 år, betales fuldt 
årskontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse. 

NB@E�=sBOJB� �B> @?IBE }BJ>�EBOJB= }BsEB <IBE}O?D <IBE �D<=<r?B={ Jq sB= BI>l DL= ��J>BEB }�s@B>l

Ad. 6. Forslag fra medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Bjarne I. Andersen
Det pålægges bestyrelsen at nedsætte et IT 
udvalg til at rådgive SSGM’s Bestyrelse om 
klubbens IT-relaterede interesser og bl.a. sikre 
at, en nyudviklet hjemmeside etableres i drift 
senest den 15. marts 2019.

Begrundelse/Kommentar:
Med udgangspunkt i tidligere års kritik af mang-
lende brugervenlighed, fornyelse mv. skal der 
mere end lidt omrokering af elementer på hjem-
mesiden til at skabe både fornyelse og overblik. 
Det er ikke godt nok. Hjemmesiden fremstår p.t. 
meget uoverskuelig/ubrugelig.

En klar fornyelse af hjemmesiden, samt krav til 
overskuelighed og brugervenlighed må derfor 
imødekommes.

Der kan måske etableres et samarbejde mellem 
SSGM og ZBC og være en mulig opgave for stu-
derende herfra at udvikle og vedligeholde syste-
matikken på hjemmesiden.
(IT-udvalget kan evt. bestå af et bestyrelses-
medlem og 2 IT-kyndige klubmedlemmer).

Forslag fra medlemmerne

QRS �S� ab[cWVX Y[V ��V[]\ �S Q]R\[c\] 
Forslag til navneændring: 
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup ændres til:
Sct. Mogens Golfklub, Sydsjælland.

Begrundelse:
Der kan skabes positiv synergi til fortællingen 
om Sct. Mogens Kilde. Samtidig kan et navne-
skift også bidrage til presseomtale og ny ”mar-
kedsføring” med omtale af f.eks. overgang til 
GolfBox-bookning. 

Ad. 6.3 Forslag fra Benny D. Nielsen
Fritspilsordning med Næstved Golfklub.
Bestyrelsen opfordres til at skabe kontakt til 
Næstved Golfklub mht. at udarbejde en aftale om 
fritspilordning. I stil med den vi har med Korsør 
Golfklub.

Begrundelse: 
Vi vil beholde vores medlemmer i klubben, hvis 
der er fritspil imellem Næstved og Sydsjælland.
Det vil ikke være så attraktivt at skifte klub f.eks. 

Vores klub er klart bedst ! Men Næstved Golfklub 
er nærmere end Korsør Golfklub.
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Bestyrelsen opstiller Christian Sørensen som 
kasserer

Jeg er 39 år, fra 

Næstved i 1998 hvor 
jeg sammen med 
min kæreste har tre 
piger på 9, 10 og 14 
år. 

Jeg er uddannet 
revisor, men 
arbejder nu som 
regnskabschef i en 
af Næstveds lokale 
bilforretninger. 

Interessen for golf kommer fra en kort periode 
som juniorgolfer, hvorefter først studier, arbejde 
og siden familien blev prioriteret. Derfor gik det 

-
leniveau, da jeg tog golf op igen i 2012 i forbin-
delse med åbent hus her i klubben. 

Sporten – og dermed klubben – har store udfor-
dringer i forhold til faldende medlemstal og det er 
svært at tiltrække nye spillere, såvel som at fast-
holde eksisterende medlemmer. Jeg håber at 
kunne være med til at navigere klubben gennem 
disse udfordringer og udvikle de tilbud vi har, 
så vi kan forblive et attraktivt aktivitetstilbud i 

golf også er – GOLF GAVNER. 

ørensen

�\c^e[\Wc\] b�c^ZWW\[ Frank Krüger til besty-
relsen

Jeg er 53 år og 
gift med Christina 
og sammen har vi 
Andrea på 15 år, vi 
bor i et dejligt hus i 
Kostræde Banker.

Jeg startede med at 
spille golf i 1996, og 
alle år som medlem 
af Sydsjællands 
Golfklub. Jeg har 

16 år været en del af
klubbens turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt 
mig at fortsætte med, da det er dejligt at kunne 
hjælpe lidt til i klubben, ved at være turnerings-
leder nogle gange om året. 

Ting jeg har lyst til at arbejde med for Syd-
sjællands Golfklub er blandt andet opgaven 

samt opgaver omkring sportsudvalg og Eliten. 

En anden vigtig opgave, jeg vil lægge vægt på er 
at vores klub fortsat skal være et godt sted at spille 
golf, og der skal være plads til alle og vi skal fortsat 
have fokus på at klubbens økonomi hænger 
sammen, samtidig med at vi har råd til bibeholde 
den fantastiske bane vi har at spille golf på.

For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i et 

har ansvaret for salg af Printere til Business- og 
Retail-områderne i Danmark. Ud over golf er 

-
onsløb.

Frank Krüger

Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

QRS �S UVWX VY d\c^e[\Wc\cj\RW\jj\[ bX
suppleanter:

Følgende fra bestyrelsen er på valg:

Kasserer: 
Christian Sørensen - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Frank Krüger - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Torben Godskesen - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Christian Sørensen som kasserer

Genvalg af Frank Krüger

Genvalg af Torben Godskesen

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen

2. suppleant: Genvalg af Rasmus K. Nielsen
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Bestyrelsen opstiller Carsten Petersen som  
1. suppleant til bestyrelsen

Jeg er engageret 
golfspiller. 43 år og 
medlem af golfklub-
ben siden 1989. 

Som marketingko-
ordinator på Idræts-
højskolen Bosei ved 
Præstø nyder jeg via 
salg og markeds-
føring at forene for-
skellige menneskers 
passion for kultur og 
idræt.

Som genopstillende suppleant til klubbens be-
styrelse vil jeg i næste sæson fortsætte arbejdet 
som formand for begynderudvalget. Linket til be-

golfspillere.

Jeg vil fortsætte arbejdet med at involvere langt 

ikke nødvendigvis binde sig for en hel sæson! 

til klubben på blot nogle få aftener i en sæson. 

Nye medlemmer får til gengæld kendskab til 
-

der fraktionsmedlemmer og oplever forhåbentlig, 
at der er mange måder at dyrke golf på. 

I sidste ende skulle det gerne skabe en bedre ind-
slusning til klubben. Yderligere vil jeg forsøge at 
få øget interessen for at prøve golf i Mogenstrup.

Carsten Petersen

�\c^e[\Wc\] b�c^ZWW\[ �b[d\] �bRci\c\] ^ZW
bestyrelsen

Jeg er 66 år, gift og 
bor i Næstved. Jeg 
er gået på pension 
efter 40 i Dansk Po-
liti, hvoraf de 33 har 
været i Næstved.

De  sidste 10 år som 
sagsleder på vagt-
centralen med an-
svar for kvalitet og 
legalitet i patruljebe-
tjentenes arbejde.

I 25 år var jeg kas-
serer i Politigårdens personaleforening. Jeg har 
ligeledes været i bestyrelsen for Næstved Tennis 
klub, hvor jeg på skift har haft ansvaret for ung-
domsafdelingen, trænings - og turneringsudvalg.

Jeg har spillet golf siden 2009, hvor jeg blev 
medlem her i klubben. Jeg kom i gang med spil-
let via fadder ordningen, og blev straks grebet af 
dette fantastiske spil.

Jeg synes vi har en fantastisk bane og nyder 
hver eneste runde, selv om spillet ikke altid er 
lige godt.

Hvis jeg genvælges til bestyrelsen, vil jeg fortsat 
arbejde for at nye medlemmer vil føle sig vel-
komne og godt modtaget. Jeg vil ligeledes arbej-
de for et godt miljø, hvor vi behandler hinanden 
med respekt og gensidig tillid.

Torben Godskesen

Købstædernes Forsikrings Agentur . Kærgård & Voltzmann ApS
Islandsgade 28 . 4690  Haslev
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2. suppleant til bestyrelsen

Jeg er 42 år, og op-
rindeligt fra Esbjerg, 
hvor jeg i tidernes 
morgen har spillet 
elitegolf i Breinholt-
gård Golfklub. 

-
ved i 1997, og efter 
to års pause fra gol-
fen, meldte jeg mig 
ind i Sydsjællands 
Golfklub. 

    Om end niveauet for 
mit golfspil er stagneret noget siden da, så er jeg 
stadig en aktiv del af vores elitetrup. 

Jeg bor i Vester Egesborg med Charlotte og vo-
res søn Lasse på 8 år. (der endnu er uvidende 
om hvor meget han om et par år skal paces frem 
i golf        )

Til dagligt er jeg afdelingsleder og viceforstander 
på en døgninstitution for anbragte børn. Jeg har 
været leder i snart 10 år, og har i den forbindelse 
taget en diplomuddannelse i ledelse og herefter 
skrevet et kapitel i en bog om ledelse til under-
visning. 

Min ledelsesmæssige baggrund, med erfaring 
i forvaltningsøkonomi, i en ”branche” hvor ek-

J?J>B=J}BEB>>?@BOJB �LE IGEB> B> J><E> >BrL{ BE
yderst kompatibel med bestyrelsesarbejdet i 
Sydsjællands Golfklub. Det er oplagt at mani-
festation af vores position i forhold til omkring-
liggende klubber, er essentiel i denne tid. Inno-
vative ideer og tiltag i forhold til medlemstilgang 
må være højt på dagsordenen. Jeg ved fra mit 
arbejde at jeg er kompetent ud i den disciplin. 

Samtidig skal der selvfølgelig være fokus på at 
eksisterende medlemmer føler sig godt tilpas i 
klubben og at faciliteterne lever op til forventnin-
gerne.

Jeg brænder for Sydsjællands Golfklub gene-

kultur der er i klubben, og i sammenligning med 
de øvrige 3 klubber i Jylland, hvor jeg har været 

værende langt at foretrække. På den front, tror 
jeg vi er mere privilegerede end vi til dagligt er 
bevidste om. 

tykt i mine årer. Jeg har tidligere været chef for 
eliten i nogle år, og min erfaring herfra viser mig, 

med i spillet i hvordan rammen sættes, og hvor-
dan der skabes en god kultur. Dette kunne jeg 
godt tænke mig at overføre til en større sammen-
hæng for hele klubben, hvor jeg håber på at kun-
ne brænde igennem med min indsats.

Rasmus K. Nielsen

Femøvej 8 . 4700 Næstved 

www.XL - BYG.dk

MEDINGS TØMMERHANDEL

QRS �S UVWX VY [\�Zcb[ bX cg��W\V]^f
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Jan Mørch - modtager genvalg

Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant

�\c^e[\Wc\] Yb[\cW�[f
Genvalg af revisor Christian Wennicke
Genvalg af revisorsuppleant Jan Mørch
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Formanden 

�GJ<nen 2018 vil blive husket for et usædvan-
ligt solrigt og tørt vejr. Der har været rig mulighed 
for at spille golf, men måske vejret kan være for 

i år haft vigende greenfeeindtægter. De gæster, 
vi har haft, har dog rost vores anlæg til skyer-
ne. Helhedsoplevelsen er i top. Venlig betjening 
i sekretariatet, god bane, god ProShop og god 
restaurant.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, 
at klubben skulle skifte fra GolfWorks til GolfBox. 
Den proces blev sat i gang i begyndelse af 2018, 
og overgangen sker i november. På sidste års 
generalforsamling blev det gjort klart, at klubben 
ikke havde økonomi til at håndtere skiftet, hvor-
for den endelige regning vil blive forelagt på den-
ne generalforsamling. Det forventes, at regnin-
gen betales ved ekstra opkrævning pr. medlem 
ved fakturering ved førstkommende kontingent-
opkrævning.

Medlemmer
Vores primære ”kunder” er dog - og vil altid være 
- klubbens medlemmer. Desværre ligner vores 
klub alle andre golfklubber i Danmark, hvor med-
lemstallene falder. Hvordan knækker vi kurven? 
Det er et faktum, at konkurrencen om at udfyl-
de folks fritid med motion og andre oplevelser er 
stor. Der hvor vi kan gøre en forskel lokalt er, at 

-
mer. Der må være nogen i familien, vennekred-
sen eller på arbejdspladsen, der kan lokkes med 
ud i klubben.

Vi skal også forsøge at fastholde medlemmer. På 
landsplan er antallet af fuldtidsmedlemmer faldet 
med 21.000. Til gengæld er antallet af Flexme-
dlemmer steget med 18.000. Men dog en netto 
tilbagegang på 3.000 medlemmer. Dette billede 
er det samme i Norge, Sverige og Finland.

På junior siden ligger Danmark i bund sammen-
lignet med resten af Europa. Drengene er faldet 
med 6,8% og pigerne med 1,1%.

Antallet af golfspillere varierer fra landsdel til 
landsdel. F.eks. spiller 3,6% af nordjyderne golf. 
De har mange baner og har derfor ”kun” 37 med-

lemmer pr. golfhul i Nordjylland. På Sjælland 
spiller 2,6% golf, men på forholdsmæssigt færre 
baner, hvilket giver 43 medlemmer pr. golfhul på 
Sjælland. Jo tættere på hovedstadsområdet, jo 
færre golfere. Jo længere mod vest og nord, jo 

I skrivende stund og fremskrevet til 1/1-2019, ser 
tallene således ud i vores klub:

     1/1-2018     1/1-2019  +/-
Par-3  71 55 -16
Flex 89 84 -5
Junior 29 29 -0
Passiv 131 111 -20
Senior 529 515 -14

At billedet er det samme på landsplan, er en rin-
ge trøst, hvorfor vores store fokus i fremtiden 

-

Økonomi
Som konsekvens af faldende indtægter fra pri-
mært kontingenter og greenfee kommer vi des-
værre ud med et alt for stort underskud. Omkost-
ningerne på banen er steget primært grundet 
øgede udgifter til vedligehold af maskiner.

På baggrund af den økonomiske situation har 

beslutning at afskedige vores sekretariatschef. 
Aftrædelsen sker med udgangen af marts 2019, 

helt igennem i 2020. Der er også sket reduktion 
i den faste greenkeeper stab. Vi skal straks i det 
nye år beslutte, hvordan vi skal organisere se-
kretariatet. 

Vi har også lavet en ny kontrakt med vores Pro. 
Den nye kontrakt tilgodeser i høj grad også klub-
bens økonomi.

Turneringer
At deltage i klubbens turneringer er i høj grad 
med til at skabe sammenhold og gode sociale 
relationer i klubben. Derfor et det vigtigt, at så 
mange som muligt deltager - og det var en glæ-
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de at konstatere, at Løvfaldsturneringen i år hav-
de 97 deltager til festen efter dagens turnering. 
Turneringsdeltagelsen i 2018 så således ud:

Åbningsturnering ................................60 spillere

Gahrn-Jensen  ....................................33 spillere 
(Udgår i 2019, da Gahrn-Jensen 
stopper som sponsor)

Farvemessen Pinseturnering .............84 spillere

Skt. Hans turnering  ...................................

GBB Match 81 spillere

Pro/Am – Claus Thane  ....................100 spillere 
(100 spillere var sat som maks. antal)

Generationsturnering  .........................52 spillere

Løvfaldsturnering  ...............................80 spillere

Begyndere
Et nyt begynderudvalg så dagens lys i år. Tov-

til at nytænke begynderuddannelsen. Målet var 
-

starter samt at sikre fastholdelse efter endt prø-
vemedlemskab. Forskellige initiativer blev sat 
i værk: Online annoncering, stand på 2x City 
Night, 1x Outdoor festival med golf events, Golf 
på 1 weekend, Prøv golf på 1 time hver søndag 
igennem sæsonen og opstart af 5 begynderhold. 
Det har givet 19 nye medlemmer og ca. 10 mere 
på vej. 

Mandagsmatcherne - Club36 – blev kørt efter en 
DGU-model, der sætter fokus på fastholdelse. 
Både nye medlemmer og øvrige med hcp. +36 
kan deltage. 

Der skal frivillige til at hjælpe – også i den kom-

blot at hjælpe 1-3 mandage på en sæson. Kun 
på den måde kan begynderudvalget udvide 
mængden af medlemsskabende tiltag. Begyn-
derudvalget er klar til endnu en sæson og hå-
ber at få mere ud af den nye hverveordning, der 
både belønner det nye medlem og dét medlem, 

Sporten
Eliteafdelingen har i år haft Casper Pihl som le-
der. Vores herrehold startede sæsonen i 3. di-
vision, men måtte rykke ned i 4. division. Hol-
dene i 5. division og kval-rækken spillede godt 
og var med i kampen om oprykning. Så i næste 
sæson spiller vores herre elite i 4. og 5. division 
og kval-rækken.

Vores damehold gjorde det rigtigt godt i deres 
-

plads. Seniorholdet måtte desværre rykke ud 
af 1. division. Mange har deltaget i regionsgolf, 
hvor Helge Hansen har lagt et meget stort stykke 
arbejde i at koordinere.  Fra juniorafdelingen er 
Alexander Mørch blevet udtaget til DGU’s udvik-
lingstrup. TILLYKKE!
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Klubmesterskaberne blev i år vundet af Eva Hei-
kamp og Niklas Mathiesen. TILLYKKE. 

I 2019 bliver der igen afholdt Danmarksmester-

os DM for seniorer og veteraner til afholdelse i 
starten af august 2019.

Bane og bygninger
På grund at det meget våde efterår og vinter kom 
sæsonen lidt senere i gang end de foregående 
år. Åbningen blev lørdag den 24. marts. Banen 

foråret og forsommeren. Det gode vejr har bety-
det, at der i 2018 er brugt ca. 15.000 m3 til van-
ding af greens og teesteder. 

I 2018 var det planen at renovere 2 teesteder. 
17. hul herre tee (56) er færdigt, men på grund af 
økonomien er den aktivitet indstillet i 2019.  Skul-
le det mod forventning vise sig, at der alligevel 
bliver råd til det, vil vi gå i gang med teestederne 
på 6.- og 2. hul. Sten i bunkers bliver der brugt 
meget tid på. Bunkeren på 7. hul - til venstre for 
green - er derfor blevet lukket og omdannet til en 
græsbunker.   

Sammen med 105 andre klubber er vi med i 
”Golfspilleren i centrum”. Derfor får nogle green-
fee gæster tilsendt et spørgeskema. De vurdere-
de i 2017 vores bane som nr. 9 i Danmark. I 2018 
er vi avanceret til en 6. plads.

Baneudvalget afholdt den 21. oktober ”Hjæl-
perdag”, hvor medlemmerne løste opgaver på 
banen. Der blev arbejdet hårdt - kun afbrudt af 
frokost i værkstedet - hvor vi grillede pølser. En 
kæmpe tak til alle deltagere og sponsorer. En ny 
”Hjælperdag” arrangeres før sæsonstart 2019. 
Særlig tak til Børge Jakobsen & Søn og Bygma 
for sponsorat af en ny dør til Proshoppen og øl/
vand og pølser på dagen. 

I forlængelse af projekt ”Stærekasser”, hvor der 
er opsat 110 stærekasser og 5 natuglekasser, 
har der været afholdt en markvandring sammen 
med DOF (dansk ornitologisk forening). Her 
mødte ca. 30 ornitologer og fugleinteresserede 
op. På turen spottede de den i Danmark MEGET 
sjældne lærkefalk. Et område til venstre for 13. 
hul ved åen er der opsat borde-bænkesæt, hvor 
man kan sidde og nyde sin medbragte mad, og 
de fugleinteresserede kan observere. 

www.bj-s.dk
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¤= O<DLl biavler har fået opsat 4 bistader til 
fremme af bestanden. Honning kan købes 
i toiletbygningen ved 7. green. Fuglekas-
ser og bistader er måske ikke lige i fokus, 
når man spiller golf og kun har travlt med 

det promoverer klubben i det omgivende 
samfund.

Cafe møde
Der blev i oktober afholdt et ”Cafe møde”, 
hvor bestyrelsen inviterede på en kop 

økonomi - og at vi havde afskediget se-
kretariatschefen. Snakken gik i klubben, 
hvorfor det var vigtigt, at alle havde et op-
lyst grundlag at snakke ud fra. På mødet 
var der en livlig debat, og der blev bragt 

møde. Derfor påtænker vi at afholde lig-
nende møder igen. Måske et om foråret 
og et om efteråret.

Afslutning
Herfra skal der lyde en stor tak til alle 
medlemmer, der aktivt deltager i klubbens 
aktiviteter: 

Dem der tager en tørn som frivillig. Dem 
der deltager i ”Hjælperdage”. Dem der 
passer blomster og bede. Dem der udfø-
rer håndværksarbejde. Dem der står for 
fraktionerne. Dem der arrangerer turne-
ringerne. Dem der tager sig af klubbens 
hold. Dem der tager sig af begynderne. 
Dem der tager sig af juniorerne. Tak til jer 
alle! Der skal også lyde en stor tak til klub-
bens sponsorer. Jeres bidrag er en uvur-
derlig hjælp.

Tak til vores forpagtere, der er med til at 
sætte rammerne for et godt klubliv og for 
vores gæster. Her skal der lyde en sær-
lig til tak til Claus Thane for at genoplive 

-
get vellykket arrangement, der gentages i 
2019.

Tak til greenkeeperne for hele sæsonen 

bane. Tak til sekretariatet for vel udført job 
i året.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og 
de mange ”usynlige” timer der præsteres.

arlsen
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Revisors erklæring

Til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Resultatopgørelse, balance og noter, der er udarbejdet på grundlag af Sydsjællands Golfklubs bogføring, 
er dags dato revideret af undertegnede revisor.

Der er foretaget stikprøvevis kontrol af et antal bilag, ligesom beholdningernes tilstedeværelse er konstate-
ret, idet der er foretaget afstemning med kontoudtog fra bank.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Næstved, den 22. november 2018

Christian M. Wennicke             Christian F. Sørensen
 revisor     kasserer

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP REGNSKAB PR. 30. SEPTEMBER
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Oplev alle design mulighederne hos  
svane køkkenet næstved eller på svane.com

¶·¸ ¹º»¼ ½¾¿·¸·½ ¿ÀÁ ÂÃ½ ÀÂÄÃÅÃÆ½ ÇÈÁ·Å ÀÅ
skabe et materiale og et udtryk der  bringer nyt liv 

til alle vores designserier. 

Egetræ – forarbejdet i et råt look.  

Her vist i S17 RAW.

Det er råt og raffineret.

Rolf Birk

Arkitekt MAA hos Svane Køkkenet

s17 raw
råt & raffinereT

dansk design & dansk produceret                 

Svane Køkkenet Næstved / Holsted Park 8B / 4700 Næstved / Tlf.: 5575 6900 / naestved@svane.com       

ÉÊËÌ ÍÎ ÏÐ Ñ
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Proen Claus Thane

Òd]Z]Xc^ZR\[ Z cÓb��\] 
Fra den 1. - 23. december
Tirsdage/onsdage/torsdag kl. 11.00 -14.00
Lørdage/søndage kl. 10.00 - 14.00
Eller efter aftale på tlf. 24 20 02 88

Gløgg
Mangler du en sidste julegave har shoppen 
åbent og serverer et glas gløgg lørdag d. 22/12 
og søndag d. 23/12 fra 10.00 - 14.00.

Simulatorgolf
Skal du spille indendørsgolf eller forbedre svin-
get i vinter så kontakt gerne Claus på 24 20 02 
88. Der tilbydes undervisning og spil i simulator 
indtil foråret kommer.

Der er kommet ny software til simulatoren så den 

virkeligheden (desværre:-) )

Gløgg lørdag d. 22/12 og søndag d. 23/12 fra 10.00 - 14.00

Julegave ideer
Golfur fra Tomtom 1899,-, Ny kikkert fra Bushnell 
med GPS 3799,-

Super kikkert fra Kikkert fra Volvic kr. 1999,-  

Nye grips I december på bud.

Gør dit sæt forårsklart
Køb 9 grips og betal kun for 7. Gælder grips fra 
Pure/Golf-pride/Lamkin & Ping.

Du er altid velkommen til at ringe til Claus på 24 
20 02 88 hvis der er spørgsmål eller du vil handle 
udenfor shoppens normale åbningstid.

God jul og godt nytår!

Claus Thane
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Formiddagsdamer Else Joost
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på grund af vejret:  i april blev månedens turne-

vi afbud til vores venskabsturnering med Korsør, 
fordi der var varslet hedebølge. 

Vi er 44 medlemmer i Formiddagsdamerne og 
det er en tydelig nedgang fra sidste års 57 med-
lemmer.  Vi håber det kun er en overgang.

-
klub og havde en dejlig dag med godt vejr og ef-
terfølgende smørrebrød og hygge på terrassen.

Vores gæsteturnering i august var meget vellyk-
ket med 12 gæster og turneringen blev igen i år 
sponsoreret af Lifestyle Golf. En god tradition.

Vi har spillet til eclectic med følgende resultat, 
som blev honoreret med vingaver:

En stor tak til vores sponsorer. Se listen på hjem-
mesiden og husk at støtte dem.

A-rækken:

Conny Floridon

Grethe Olsen

Lise Porst

Dorte Wørzner-Andersen

Anette Sørensen

Therese Falkenberg

Else Joost

B-rækken:

Jórun Sigurskjold

Renate Waring

Lizzie Andersen

Lene Grønborg

Else Petersen

Pia Jannerup

Ketty Pedersen

I maj måned var der kundeaften hos Johs. Clau-

kundeaftenen hos Mette Mode i september på 
grund af for få tilmeldte.

Tak til Café Kilden med Gitte og medarbejdere 
for dejlig mad til vores gunstarter. Det er godt, 
når vi kommer ind og er sultne.

Ligeledes tak til sekretariatet for god hjælp og 
støtte i sæsonen.

Tak til Per og mandskab for at holde banen i rig-
tig god stand, selvom det må have været udfor-
drende med den tørre sommer.

Ved årsmødet trak kasserer Jytte Burild sig fra 
bestyrelsen. Tak til Jytte for din indsats i besty-

været dejligt at arbejde sammen med dig.

Valg af ny kasserer blev næsten lidt for spæn-
dende, da der ikke rigtig var nogen der havde 
lyst, men Vibs Neesen var modig at stille op og 
blev valgt med klapsalver.

Årets sidste arrangement er julefrokost onsdag 
den 28. november 2018 kl. 13, håber at se rigtig 
mange. Se opslag i klubben og på hjemmesiden.

Glædelig jul og godt nytår ønskes af hele besty-
relsen.

Skøn bane, solskin og varme - Det blev en herlig 
golfsæson 2018

5576 7500

FLADSÅ ELEKTRIKEREN A/S

NONBO  BONDE
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 Eftermiddagsdamer Helle Bennebo
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ge         sommer nogensinde.

I maj fejrede eftermiddagsdamerne nemlig også 
35 års jubilæum. Dagen blev markeret med 

-
dagen blev det til en tur ned af ”memory lane” 
og 2 af medlemmerne blev hyldet, da de havde 
været med fra dag et.  

Venskabsmatch
I år var det blevet vores tur til at arrangere ven-
skabsmatch og byde Skovbo og Skjoldenæs-
holm velkommen. Der blev slået deltagerrekord 
med over 90 spillere. Matchen forløb over al 
forventning og uden kø på banen. Og for første 
gang i venskabsmatchens historie var det ikke 
Skjoldenæsholm, som vandt. Vinder blev Syd-
sjællands Golfklub!    

Solheim Cup
Også i årets Solheim Cup blev det til succes. 
Næstveds damer blev pænt sendt hjem med et 

således revanche fra sidste år. 

Resultat fra årets eclectic
A-rækken
1. Helen Nielsen
2. Lotte Sønderstgård 
3. Eva Heikamp

B-rækken
1. Irene Pedersen
2. Tove Damgaard
3. Gitte Lind 

Afslutning
En fantastik succesfuld og mindeværdig sæson 
er nu afsluttet.

På vegne af eftermiddagsdamerne vil jeg gerne 

Også tak til hele staben omkring klubben – og en 
særlig hilsen og tak til Ilse.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår. På snarlig gensyn i 2019 til nye reg-
ler. 

Bennebo 

êëìíîïð ñòóô

Den 15.-16. juni 2019 på 
Araslöv Golf Resort i Sverige
Sidste tilmelding 1. april 2019
Pris kr. 1.450,00

õö÷øùúö ûüüûýþû ÿ Sif Jakobs - Story - Scrouples - Julie Sandlau

INEX ure - Daniel Wellington - Michael Kors - Skagen - BeChristensen

Cassiopeia
Guld  Sølv  Ure

Ringstedgade .14 A - 4700 Næstved . Tlf. 55 77 15 50
www.cassiopeia-shop.dk
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 Herredag Bent Sthur
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de.. Det blev sol – sol – sol på alle dage og mas-

scores som vi har glædet os over, og nu kan vi så 
bruge vinteren på, og tænke over hvordan man 
skal leve op til det til næste sæson…..

For os i bestyrelsen vil det helt sikkert blive en 
sæson, vi vil tænke tilbage på med smil på læ-
ben. Vi foretog ikke de store ændringer, men op-
levede kun glade medlemmer og positiv tilgang til 
vores tirsdage…  Super vejr og gode runder har 
måske også hjulpet lidt

Eclectic
A-rækken

1. Kasper Demant netto 50,986

2. Lars Bonde netto 51,106

3. Christian Filip Sørensen netto 52,927

B-rækken

1. Lars Kirk Larsen netto 52,284

2. Morten Langebæk netto 54,089

3. Carsten Jepsen netto 54,086

Vinderne af årets pokaler:

Mester-rk. Stefan Roest

A-rk. Prasong Thongkhan

B-rk. Finn Jeppesen

C-rk. Lars Kirk Larsen

Proshoppokalen 

Lars Kirk Larsen

En sæson med tril på fairway
Vi vil gerne fra herreklubbens side sende en stor 
tak til Per – Gitte – Claus – Benny og jeres med-
arbejdere. I har alle været stærkt medvirkende 
til at klubben har været velfungerende og rar at 
komme i hele sæsonen. Det har vi i hvert fald 
været glade for om tirsdagen……….. Stor tak til 
jer alle.

Selv om vi bruger en del penge, har vi endnu en 
sæson kørt med samme kontingent. Det forsø-
ger vi også at fastholde i 2019, og det kan vi ikke 
mindst takke vores stærke sponsorer for:

Casper pihl – F10 forsikringsmægler

Claus – Proshoppen

Peter – Børge Jakobsen

Mads og Jan – Ardagh Glass Holmegaard

Lars – Meny Østergade

Per – Jyske Bank

Bent og Rasmus – Farvemessen/Garant

Stor tak til jer for jeres rundhåndede vejvilje over 
for herreklubben. Per Stecher løb ind i hård syg-
dom i året, men har klaret den og er set tilbage i 
klubben. Det er vi rigtig glade for!

Med håbet om en lige så god 2019-sæson øn-
skes I alle en rigtig god jul og et godt nytår.

NB. Husk at tilmelde jer til julefrokosten den 4. 
dec. Deadline for tilmelding er fredag den 30. 
nov. kl. 12.00.

Mange hilsner fra herrebestyrelsen

Malermester

P. E. Jensen A/S

Gramsvej 12 - Næstved

55 72 99 86
www.malermester-pejensen.dk
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 Torsdagsveteraner Jens Høg
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Vi er i år 75 medlemmer i Torsdagsveteranerne. 
Det er en tilbagegang på 7 i forhold til sidste år. 
Vi må se i øjnene, at medlemsantallet i de se-
neste år har været nedadgående. Vi mister af 
den ene eller anden grund gamle medlemmer, 
der har været i vores klub i mange år. Men vi 
skal være glade for, at vi også i år har fået nye 
medlemmer, nemlig 7, der har været meget ak-
tive hele sæsonen og har vundet en del rødvin. 
Vi byder jer hjertelig velkomne i vores klub. Vi 

være sammen med jer i mange år.

Spillet
Vi husker alle den fantastiske sommer vi har haft. 
Aldrig har vi slået så langt og fået så meget rul 
på fairway. Vejret har bl.a. været medvirkende 
til, at der hele året har været så høj deltagelse 
til vores turneringer. Hver gang 40-50 spillere på 
banen.

Den største glædelige forandring er den rigtig 
gode deltagelse til vores udebaneturneringer. 
Igennem en del år her på det seneste har del-
tagelsen været ret lav, og der har været pres på 
bestyrelsen bl.a. om at antallet af udebaner skul-
le sættes ned. Men med 15 i Slagelse, 25 i Virket 
og 33 i Korsør kan vi konstatere, at deltagelsen 
er stærkt for opadgående. Det skyldes bl.a. de 
meget aktive nye medlemmer vi har fået. Det gi-
ver grund til optimisme for næste års udebaner, 
og bestyrelsen kan garantere, at der vil blive nye 
oplevelser på 3 udebaner.

En anden af de oplevelser, man kan få i vores 
klub, er tredagesturen. Desværre gik det ikke 
helt efter den oprindelige plan, da det kom frem, 
at Lûbker Golfresort gik konkurs omkring nytår. 
Så måtte vi lave en feberredning, og det bedste 
vi kunne komme op med, var en tur til Lolland 
med spil på Maribo og Halstedkloster. Vi var 
nødt til at vælge en løsning, der ikke var ret langt 
væk, fordi det var hurtigt klart, at transporten 
skulle foregå i privatbiler. Deltagerne i turen til 
Maribo var i øvrigt meget tilfredse med forløbet, 
men, som I kan se af planen for næste års tur til 
Sverige, så kommer det til at foregå i bus, og det 
er helt klart, hvad medlemmerne ønsker.

Det skal lige nævnes, at vi har kåret årets Putt-
cup mester, Jacob Engelbredt.

Eclectic
Afviklingen af denne vigtige konkurrence er gået 

-

Esben hurtigt kan gøre resultaterne op og føre 
listerne ajour. Det er lidt usikkert om/hvordan 
eclectic kan videreføres med indførelsen af Golf-
Box til næste år – vi venter stadig på nogle ud-
meldinger fra den store bestyrelse. Vi i bestyrel-
sen vil under alle omstændigheder komme med 
initiativer for en gennemgående konkurrence til 
næste år.

Rydercup
Igen i år er der spillet Rydercup mod Næstved på 

14-4 – var deltagerne glade for dagen og syntes, 
at matchen blev afviklet i god stemning og på 
fair betingelser. Tusind tak til Claus Christensen 
og Anders Sørensen for at være tovholdere på 
begivenheden.

Tilmelding på computer
Igen i hele denne sæson har vi kun meldt til tur-
nering via computeren. Det er bestyrelsens ind-
tryk, at det går uden problemer. Oplysninger om, 
hvilke turneringer der skal spilles, kan hele tiden 

på vores tavle i mellemgangen. Men det er et 
spørgsmål, om ikke tiden er løbet fra dette op-

Årsberetning

benzin
døgnet..!benzin
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Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 20.00
Lørdag 8.00 -18.00
Søndag 9.00 -18.00
Bageren åbner alle dage kl. 7.00
Webshoppen er altid åben!

FENSMARK BRUGSFORENING

Tank billig benzin
- hele døgnet..!

04090@coop.d

benzin
døgnet..!benzin Tank billig benzin - hele døgnet
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slag. Jeg vil derfor gerne høre, om forsamlingen 
vil være indforstået med, at vi dropper opslaget?

Restauranten
Vi er meget glade for restauranten. Vi har et godt 
samarbejde med Gitte og hendes personale, og 
vi taler løbende med dem om menuer, kvalitet 
og mængder. Priserne er steget lidt, men jeg har 
ikke rigtig hørt nogen, der var utilfredse med det, 
og vi har fået rigtig god og velsmagende mad i 
rigelige mængder til vores månedsafslutninger. 
Så vi siger: Tak for mad!!

Tak til alle
Tak til greenkeeperne fordi de passer så godt 
på vores bane, selvom det har været svært på 
grund af den meget tørre sommer. Mange steder 
er græsset kommet godt igen, men der er stadig 
mange udtørrede steder på nogle fairways. Det 
bliver spændende, hvordan banen ser ud til sæ-
sonstart næste forår.

Tak til Sekretariatet for al den hjælp vi har fået i 
løbet af året. Med de ændringer, der er annonce-
ret fra den store bestyrelsen, bliver det unægte-
lig spændende, hvordan næste år kan afvikles, 
bl.a. med indførelsen af GolfBox.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, som 
vi har, og for det gode humør og positive indstil-
ling I altid har, når vi mødes. Det er ærgerligt, at 
Claus og John Turka træder ud, men man må 
sige, at de har aftjent deres værnepligt, og vi er 
sikre på, at vi får nogle fuldgode kræfter i stedet.

Og til slut tak til alle jer medlemmer. Det er først 
og fremmest jeres gode humør og venlighed 
overfor hinanden, der er skyld i den gode stem-
ning, der altid er hos Torsdagsveteranerne.
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SuperSenior
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sætning til sidste år, hvor det regnede uafbrudt, 
og hvor bagni blev lukket i oktober pga. vand.

Men denne sommer blev uforglemmelig. Banen 
var meget tør, græsset meget gult og boldene 
rullede meget længere, end de plejede, og hcp. 
faldt og faldt til stor fornøjelse i øjeblikket, men 
den barske virkelighed indtraf jo senere på året. 
Så er der noget at stræbe efter, hvis det nye hcp. 
skal forblive, hvor det er nu. Græsset blev grønt 
igen på under 1 uge, da regnen endelig kom. 
Naturen er forunderlig.

April måned var lidt barsk, så åbningsturne-
-

ringer i denne sæson.

Der har i alt deltaget 212 spillere, hvilket giver et 
gennemsnit på 35 spillere pr. turnering, som er 
tilfredsstillende, når man ser på medlemstallet i 
SuperSenior, som i denne sæson har været på 
47 helsæson-medlemmer. Det er 14 færre end 
sidste år. Vi har varieret turneringerne med for-
skellige spilleformer: Single Stableford, Holdspil, 
Greensome, Fourball og Slagspil, og desuden 
har vi en enkelt gang ladet herrerne spille fra tee 
48 og en anden gang har alle spillet fra tee 51.

Den 7. september spillede vi pokalturnering, og 
dette års vindere blev i damerækken Ulla Møller 
og i herrerækken Søren Madsen – begge med 

Vi var 15 spillere, som havde en vældig god dag 
på en dejlig bane, og hvor vi i restauranten nød 
en velsmagende frokost.

Vi har i indeværende sæson spillet både 9- og 
18-huls turneringer, hvilket vi fortsætter med i 
2019. 

I årets løb er det blevet til 6 nyhedsbreve, som 
kan læses på hjemmesiden. Nyhedsbreve for-
tæller ganske kort om de afviklede turneringer. 
Nyhedsbreve slås også op på vores tavle i mel-
lemgangen.

Klubbladet udkommer ikke længere i papirform, 
men vil kunne læses på hjemmesiden. Således 
vil vores program for sæson 2019 også være 
at se dér, når det er færdigudarbejdet. Vores 
program (en folder) vil blive udleveret på den 
første spilledag i april.

I øvrigt kan interesserede, kommende SuperSe-
niorer på vores hjemmeside læse ”Velkommen 
til sæson 2018”. 2019 vil ikke afvige væsentligt 
herfra, og denne velkomst vil komme på hjem-
mesiden til marts.

Vores årsmøde fredag d. 2. november forløb 

år, hvor vi mødtes kl. 18, mødtes vi i år kl. 16 og 
-

ningen blev oplæst. Derefter spillede vi andespil, 

vindere. Vi sluttede af med spisning, hvor cafeen 
serverede en velsmagende andesteg og en frisk 
isdessert. 

To medlemmer i komiteen: Inge Hansen og Gutte 

arbejde ønsket at udtræde. Vi siger tusind tak 
for dejligt samarbejde og ønsker dem begge god 
vind fremover. Ny i komiteen er Lene Grønborg, 
som hermed bydes velkommen. 

Stor tak til greenkeeperne, som sørger for, at 
vores bane og dermed klub lever op til det bedste. 

Endelig også tak til hovedbestyrelsen for det 
store arbejde, der i denne sæson (også i denne 
sæson) er lagt i at få alting til at gå op i en højere 
enhed: f.eks. økonomi og GolfBox.

Komiteen ønsker alle medlemmer en GLÆ-
DELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR med tak 
for behageligt samvær i 2018. På gensyn i 2019.

Læst i en golfbog: ”De venskaber, der opstår på 
golfbanen, varer resten af livet”

f. SuperSenior

Kirsten Mikkelsen
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 Sekretariatet Ilse Nielsen

SGHIGJKILKJGJN OPQLQRNJider
I perioden 1. december – 15. marts holder sekre-
tariatet åbent mandag til fredag fra 9.00 – 14.00. 

Julelukning fra onsdag, den 19. december – til 
og med onsdag, den 2. januar.

Banerne
Par3 banen (med undtagelse af 4. hul) er åben 
hele vinteren med sommergreens.

På 18-hullers banen spilles der til vintergreens 
senest fra den 7. december – og fra dette tids-
punkt skal der desuden spilles fra måtter på 
fairways.

Begge baner vil dog være lukkede, hvis der er 
frost på banerne. 

GolfBox
Så er GolfBox implementeret i klubben – og det 
medfører naturligvis, at vi alle skal vænne os til 
alt det nye. På hjemmesiden under nyheder vil 
vi løbende opdatere indlægget om GolfBox med 
”gode tips” til at anvende systemet – og alle er 
velkomne til at bidrage.

Apropos ”gode tips” – ønsker du at modtage 
e-mail hver gang du modtager en besked i Golf-
Box, skal du: 

Når sæson 2019 skydes i gang, kan det desuden 
oplyses, at der vil blive opsat nye touchskærme 
med kortlæsere – og ny betalingsstander til gre-
enfee-gæster.

Greenfee-ordninger
Igen i 2019 deltager Sydsjællands Golfklub i føl-
gende greenfee-ordninger:

SGO – Super Greenfee Ordning. 

SGS – Selandia Golf.

Læs alt om priser og deltagende klubber på vo-
res hjemmeside - eller ring til os i sekretariatet, 
så vi kan fortælle mere om ordningerne.

Fritspilsaftalen med Korsør gælder også i 2019, 
vær opmærksom på at perioden er ændret så 
den gælder fra 1. april til 31. oktober.

Sydsjællands Golfklub deltager også i 2019 i 
Golfhæftet.

Golfhæftet 2019 kan allerede nu købes her i se-
kretariatet - og ved køb af 2 x kort inden 31. de-
cember følger der én gave med som bonus. 

Nye golfregler 2019
1. januar indføres de nye golfregler – Vi arbej-
der på at afholde første medlemsmøde i uge 50 
eller 51 – og vil snarest sende invitation til mø-
det. Desuden henvises til indlægget om de nye 
golfregler, som ligger på hjemmesiden – og hvor 
der er henvisninger til alt materialet hos DGU.

Rigtig glædelig jul & godt nytår til alle.

God fornøjelse!

Ilse Nielsen



UWXYZ[\\]^XY _`\ab\cd e`fg^Yhicj
Præstø Landevej 39 . Mogenstrup . 4700 Næstved

Sekretariat: Tlf.: 5576 1555

sekretariat@ssgm.dk . www.ssgm.dk

BESTYRELSEN
Henrik Karlsen 4060 0750 
Formand

Henrik Karmark 6155 3179
Sekretær
Bane-/Husudvalg

Christian Sørensen 2036 3265
Kasserer

Jakob Mørch 6162 6601
Handicapudvalg
Sponsorudvalg

Torben Godskesen 4138 6302 
Fraktioner

Frank Krüger 2124 2141

Eliteudvalg

Juniorudvalg

Turneringsudvalg

Regionsgolf

HANDICAPUDVALG
Jakob Mørch 6162 6601

Morten Wulff 3254 0153

Lars Urup 5577 3217

Benny Jensen 5576 1555

PR-/SPONSORUDVALG
Jakob Mørch 6162 6601

REGIONSGOLF
Helge Hansen 2086 1318

ELITEUDVALG
Frank Krüger 2124 2141

Claus Thane 5576 1575

BEGYNDERUDVALG
Carsten Petersen 2540 3187

Jann Ole Karlsen 3054 4287

Claus Petersen 2656 2690

JUNIORUDVALG
Frank Krüger 2124 2141

Poul Mathiesen 3056 0887

Claus Thane 2420 0288

Henrik Holm Hansen 5091 6250

Henrik Lund 6160 5701

Benny Jensen 5576 1555

TORSDAGSVETERANER
Jens Høg 2858 2668

Claus Christensen 2511 7444

John Turka 2169 7633

John Nielsen 4049 9392

Henrik Porst 3066 6744

Esben Bak 6120 5649

SUPER SENIOR
Kirsten Mikkelsen 2347 7872

Lene Grønborg 2422 1311

Birte Andersen 2579 2656

Renate Waring 5573 6091

Palle Møller 2078 8246

Kaj Christiansen 4031 5758

Carl V. Rasmussen 4296 6834

BRIDGEKLUBBEN
Edvin Kaup 5550 1531

Inge Lovmand 3324 5313

Vibeke Galle 5550 1531

Alice og Kurt Nielsen 5572 5608

GREENKEEPERE
Per Sørensen 5124 0771

Henrik Holm Hansen

Bjarne Thomsen

VICEVÆRT

CAFÉEN / RESTAURANTEN
Cafe Kilden 5143 1137

TRÆNER/PROSHOPPEN
Claus Thane 2420 0288

Thomas Larsen

SEKRETARIATET
Ilse Nielsen 5576 1555

Benny Jensen

klmnopqrsrtulvw
Henrik Karmark 6155 3179 

Peter Jakobsen 4053 8832

Preben Thorsen 5570 0161

Henrik Gustafsson 2257 5407

Peter Ø. Pedersen 5577 5866

Finn Nonbo 5576 7599

Per Sørensen 5124 0771

TURNERINGSUDVALG
Henrik Holm Hansen 5091 5250 
Jakob Uhre 2779 3248

Leif Sønderstgård 2787 6476

Søren Gahrn-Jensen 5572 2020

Bent Sthur 2233 8902

Lars Urup 5577 3217

Frank Krüger 2124 2141

Steen Kraase 5573 8837

Svend Erik Larsen 4013 1476

René Andersen 2081 7551

Tim Wichmann 2630 0641

Finn Heikamp 2783 0609

Per Langelund 4186 4032

Anders Gammelgaard 2273 6607

DAMEDAG-formiddag

Else Joost 2159 3966

Pia Jannerup 2344 0058

Vibs Neessen 4074 1362

DAMEDAG-eftermiddag

Helle Bennebo 4082 5966

Susanne Smith 2087 4783

Helle Pedersen 2259 1407 

Michaela Uldall Jensen 6037 2476

Aase Schmidt 3053 0307

Lotte Sønderstgård  2566 7679

HERREKLUBBEN
Bent Sthur 2233 8902

Leif Sønderstgård 2787 6476

Morten Langebæk 5991 4391

Steen Kraase 5573 8837


