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Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 12. DECEMBER 2019

KL. 19.00 I KLUBHUSET
Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
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 suppleanter.
9. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
Sekretariatet

Foto: Greenkeeper Henrik Jelager
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Generalforsamling

Ad. 1. Valg af dirigent.
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 2020 - Samme kontingent som det nuværende:

Kontingentet opkræves via Betalingsservice
Ved indbetaling via indbetalingskort opkræves et gebyr på kr. 50,-

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer (26-66 år) kr. 3.475,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år
Pensionister (fra 67 år) kr. 3.475,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år
9 hullers medlemmer (fra 70 år) (Evt. ny medlemskategori) kr. 2.085,- pr. 1/2 år
Ynglinge (19-25 år) kr. 2.100,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år
Studerende (op til 30 år) kr. 2.100,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år
Juniorer (11-18 år) kr. 1.275,- pr. 1/2 år kr. 1.275,- pr. 1/2 år
Par-3 bane (fra 19 år) kr. 1.125,- pr. 1/2 år kr. 1.125,- pr. 1/2 år
Lilleput (op til 10 år) kr. 720,- pr. 1/2 år kr. 720,- pr. 1/2 år

B-medlemskab (se tekst nedenfor) kr. 3.475,- pr. år kr. 3.475,- pr. år
Fleksmedlemmer (fra 19 år) kr. 1.500,- pr. år kr. 1.500,- pr. år
Passive-/ støttemedlemmer 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

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 medlem-
skategori skal godkendes af bestyrelsen.
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Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen forslag.

Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Seniordamer v/Lene 
Grønborg til vedtægtsændringer

Oprettelse af ny medlemskategori: 
9-hullers medlem
Som grund for forslaget skal vi anføre:
Flere af vores mangeårige og trofaste medlem-
mer i vores klub har nået en alder, eller vil nå en 
alder, hvor fysikken ikke mere slår til, at spille en 
runde på 18 huller.

Et 9-hullers alternativt medlemskab vil kunne 
medføre et fortsat medlemskab, frem for en ud-
meldelse af klubben og også et fortsat socialt 
samvær. Dette vil især have betydning for enlige 
medlemmer, der har mistet sin nærmeste.

Et 9-hullers medlemskab vil/bør medføre et 
reduceret kontingent i forhold til et fuldt senior 
medlemskab, og vil dermed være et økonomisk 
incitament til at fortsætte i klubben, når fysikken 
begynder at svigte.

Et 9-hullers medlemskab vil kunne tiltrække 
medlemmer fra andre klubber. Vores klub har 
ikke råd til at miste et eneste medlem.

Bestyrelsen 
Såfremt generalforsamlingen stemmer ja til 
ovenstående forslag, har bestyrelsen følgende 
forslag til vedtægterne:

9-hullers medlemmer kan optages fra 70 år, har 
kun spilleret til banens første 9 huller, men fri ret 
til at spille par-3 banen.

9-hullers medlemmer har alle medlemsrettighe-
der, men har begrænset stemmeret på general-
forsamling med ½ stemme.

Denne medlemskategori skal godkendes af be-
styrelsen.

Andre regler som ikke skrives i vedtægterne:
Ved evt. deltagelse i 18-hullersturnering eller en 
18 hullers runde betales fuld greenfee uden rabat.

9-hullers medlemmer kan selvfølgelig ikke be-
nytte sig af greenfeeaftaler, fritspilsaftaler, SGS 
eller SGO.

Medlemmer i denne kategori udstyres med sær-
skilt bagmærke.

Forslag fra medlemmerne

Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende.
Rød tekst slettes fra vedtægterne. 
Grøn tekst tilføjes vedtægterne.

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlems-

forhold.
Klubbens medlemmer er opdelt i følgende med-
lemskategorier:
Klubbens medlemmer er opdelt i følgende med-
lemskategorier:
1. Lilleput (til og med 10 år).
2. Juniorer (11 år til og med 18 år).
3. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
4. Studerende (maks. 30 år).
5. Senior (fra og med 26 år).
6. Pensionister (fra og med 67 år).
7. B-medlemmer.
8. 9-hullers medlemmer
8. 9. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer     
 med greenfee ret (fra og med 19 år).
9. 10. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer   
 (fra og med 19 år).
10. 11. Passive/støtte medlemmer.
Overgang fra en aldersbestemt medlemskate-
gori til en anden medlemskategori finder sted i 
begyndelsen af den kontingenttermin, hvori al-
dersbetingelsen opfyldes.
Overgang til en anden medlemskategori, der 
ikke er aldersbetinget, kan finde sted pr. pr. 
1/1 eller 1/7. og kan kun ske såfremt medlem-
met har været i den tidligere medlemskategori i 
mindst et halvt år.
Overgang fra en medlemskategori med højere 
årligt kontingent til en medlemskategori med la-
vere årligt kontingent, skal ske under iagttagelse 
af gældende udmeldelsesfrister.
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, 5, 
og 6. Begrænset medlemskategori er 7, 8, og 9 
9 og 10. Passiv medlemskategori er 10. 11.
Ad kategori 1, 2, 3, 4, 5 og 6: Aldersbetingede 
medlemskategorier. Har stemmeret på general-
forsamlingen, forudsat at medlemmerne er per-
sonligt myndige.
Ad kategori 4: Studerende (skal årligt kunne 
fremvise studiekort eller gyldig uddannelsesafta-
le og maks. 30 år ved kalenderårets begyndel-
se).
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Ad. 6.2 Forslag fra Per Hommelgaard

Forslag om afskaffelse af medlemskategorien  
B-medlemmer

Nuværende medlemmer i denne kategori forde-
les på øvrige relevante kategorier.

Bestyrelsen bedes oplyse bevæggrunde for den 
pågældende kategori, og antal af medlemmer i 
denne, på generalforsamlingen.

Ad. 6.3 Forslag fra Bjarne I. Andersen, Finn 
Caspersen og Chris Hermansen til vedtægts-
ændringer:

Tilføjelse at tekst i vedtægternes §4

Igennem en årrække har det på klubbens gene-
ralforsamlinger været vanskeligt at få oplyst om, 
til hvilke medlemmer og i hvilket omfang, besty-
relsen har givet kontingentfrihed. Oplysningerne 
har heller ikke fremgået af bestyrelsesreferater-
ne eller i noter til budget eller regnskab, på trods 
af givet tilsagn herom fra bestyrelsen, foranledi-
get af de stillede spørgsmål på generalforsam-
lingerne. 

Kontingenter skal i følge vedtægterne godken-
des på generalforsamlingen. Det fremgår p.t. 
ikke, at der eventuelt kan være kontingentfrihed 
for visse medlemmer, herunder bestyrelsesmed-
lemmer. For at opnå den fornødne gennemsig-
tighed for de kontingentbetalende medlemmer, 
bl.a. af de manglende indtægter, foreslås derfor 
den nedenanførte, med grøn markerede sæt-
ning indføjet i klubbens vedtægters §4. 

Forslaget skal således bringe §4 i overensstem-
melse med de faktiske omstændigheder, samt 
at omkostningerne ved de eventuelle kontin-
gentfriheder vil komme til at fremgå af budget 
og regnskab. 

§4
Indskud og kontingent

Der betales ikke indskud for optagelse i klubben 
med virkning fra 1. april 2014. Medlemmer der 
benytter en rateordning til betaling af indskud, 
vil ikke blive opkrævet yderligere indskudsrater 
efter 1. april 2014. 

Årskontingent for medlemskab fastsættes årligt 
af generalforsamlingen for det følgende kalen-
derår efter bestyrelsens indstilling; herunder 
hvilke medlemmer bestyrelsen eventuelt 
måtte indstille til at være helt eller delvist 
kontingentfrie. 

Ad kategori 7: B-medlemskab er medlemmer, 
som er fuldtids- og fuldgyldigt medlem i en an-
den anerkendt dansk eller udenlandsk klub. En 
dansk klub skal være medlem
af DGU og det årlige kontingent skal være mini-
mum 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, lige-
som B-medlemmer har begrænset stemmeret 
på generalforsamlinger med 1/5 stemme. Denne 
medlemskategori skal godkendes af bestyrel-
sen.
Ad kategori 8: 9-hullers medlemmer modtager 
DGU-kort. 9-hullers medlemmer kan optages 
fra 70 år, og har kun spilleret til banens første 
9 huller. Har ret til frit spil på klubbens par-3 
bane, har adgang til klubbens arrangemen-
ter og faciliteter. 9-hullers medlemme har ret 
til at spille greenfee på 18 huls banen, men 
har ikke krav på rabatordninger på greenfee- 
priserne.
9-hullers medlemmer har alle medlemsrettig-
heder, men har begrænset stemmeret på ge-
neralforsamling med ½ stemme. Denne med-
lemskategori skal godkendes af bestyrelsen. 
Årligt kontingent udgør ca. 60% af et senior- 
medlemskab.
Ad kategori 8: 9: Fleksmedlemmer modtager 
DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer 
(par-3 bane medlemmer) med fri ret til at spille 
par-3 banen, og har stemmeret på generalfor-
samlingen. Har ret til frit spil på klubbens par-
3 bane, har adgang til klubbens arrangementer 
og faciliteter. Fleksmedlemmer har ret til at spille 
greenfee på 18 huls banen, men har ikke krav på 
rabatordninger på greenfeepriserne. Fleksmed-
lemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i 
klubben.
Ad kategori 9: 10:  Fleksmedlemmer modta-
ger DGU-kort med anmærkning F. Fleksmed-
lemmer (greenfee medlemmer) har begrænset 
medlemskab, og har begrænset stemmeret på 
generalforsamlingen med 1/5 stemme. Har ad-
gang til klubbens faciliteter, men ikke til klubbens 
arrangementer. Har ret til at spille greenfee på 
klubbens par-3 bane og 18 huls bane, men har 
ikke krav på rabatordninger på greenfeepriser-
ne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse 
i klubber i klubben.
Ad kategori 10: 11: Passive/støtte medlemmer 
er ikke spilleberettigede, og har ikke stemmeret 
på generalforsamlingen, osv.
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Ad. 6.4 Forslag fra Hans Nissen, Lise Porst, 
Henrik Porst, Andree Welin, Claus Ilsøe Chri-
stensen og Henrik Kjær Christensen 

Forslag om fritspilsordning med Næstved 
Golfklub

Sidste år, blev der af et medlem fremsat forslag om, 
at bestyrelsen skulle arbejde på at lave en fritspils-
ordning med Næstved Golfklub. Dette forslag blev 
trukket, efter at formanden havde argumenteret i 
mod det. Forslaget kom således ikke til afstemning.

Det ærgrer en del medlemmer, der fortsat tror, at 
det vil være en gevinst for klubben.

Al den tale om, at klubber man har fritspilsordnin-
ger med, skal være geografisk langt væk for at give 
mening, hører fortiden til.

I det hele taget, er det i dag sådan, at jo flere tilbud 
ens medlemskab giver, jo mere attraktivt er med-
lemsskabet. Jeg vil her blot nævne vores mulighed 
for SGS og SGO, som har trukket mange medlem-
mer til vores klub. Mange golfere i dag er ikke bun-

det af ”klub-miljøet”; men ønsker at spille mange 
andre baner med mange forskellige andre golfere. 

Det vil derfor være helt i tråd med tidens ånd, at vi 
udvider samarbejdet med andre klubber startende 
med vores nabo i Næstved. Dette kan hurtigt udvi-
des over tid til også at inkludere Rønnede, således 
kan vi måske over få år, få stablet et egentligt Golf 
– community på benene i vores del af verden! 

Konkret foreslås det derfor at:
Bestyrelsen pålægges, at arbejde for, at der indgås 
fritspilsordning med Næstved Golfklub fra 2020. 
Dette kan evt. begrænses til 1. april – 31. oktober.

Aftalen vil fremme golfsporten i hele Næstved 
Kommune og omegn.

Aftalen giver mulighed for et tættere samarbejde 
mellem klubberne, til gavn for alle medlemmer.

Aftalen vil, både på kort og lang sigt, give flere 
medlemmer.

Yderligere og nærmere begrundelse vil blive frem-
lagt på generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne

Du kan altid få hjælp i Jyske Bank. 
Når afdelingen har lukket, tager gode kolleger 
telefonen på 89 89 89 89 (døgnet rundt).

I Jyske Bank tror vi på at snakke sammen. Vi tror på, 
at det er vigtigt at få vendt det, du drømmer om eller 
bøvler med – for sammen kan vi måske fi nde en løsning, 
du ikke selv har fået øje på. 

Vi kunne jo starte med at mødes over en kop kaff e?

Jeg vil gerne 
snakke med dig

Per Stecher
Afdelingsdirektør
stecher@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 13 43 . Østergade 2 . Næstved 
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Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:

Formand: 
Henrik Karlsen - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Jakob Hartmann Mørch - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Henrik Karmark - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Henrik Karlsen som formand
Genvalg af Jakob Hartmann Mørch
Nyvalg af Rasmus K. Nielsen

Egelunden
5

Par 4
Hcp. 9

245
260
305
305

1

5

4

2

3

130
145
190
190

Runout134
149
194
194

Next tee

NC 72
F 58

C 109
F   95

C 100
F   85

30

20

48
51
56
60

48
51
56
60

48
51
56
60

48

60
56

51

Tordenly

Købstædernes Forsikrings Agentur 
Kærgård & Voltzmann ApS

Islandsgade 28, 4690  Haslev

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen opstiller Henrik Karlsen som 
formand

Jeg er 61 år og har siddet i bestyrelsen siden 2014. 

I 2017 blev jeg valgt som formand for klubben. Jeg 
har spillet golf siden 2010. Jeg er gift med Helle, 
der også er medlem af klubben.

Til daglig er jeg ansat som politikommissær
ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, hvor 
jeg er vagtchef på vagtcentralen i Næstved. Ved 
siden af jobbet i politiet er jeg medlem af Freds- 
og Stabiliseringsberedskabet (FSB) under Uden-
rigsministeriet. FSB sender danskere ud i primært 
krisestyrings- og valgobservations missioner. Jeg 
er tilknyttet valgobservation og har været udsendt i 
alt 8 gange til Kazakhstan, Tajikistan, Rusland (Si-
birien) og Ukraine. 

Mit bijob i Udenrigsministeriet har jeg fået på bag-
grund af mine udsendelser i FN-missioner for poli-
tiet i 1994 og 1998 under krigen på Balkan. 

Når man på den måde har været rundt i verden 
og opleve andre menneskers levevilkår og udfor-
dringer i hverdagen, kan man tit undres over de 
kontroverser, der kan opstå i en golfklub!!!

Jeg arbejder for at Sydsjællands Golfklub Mogen-
strup skal være den foretrukne klub på Sydsjæl-
land og at vi til stadighed får tilgang af nye med-
lemmer – både nybegyndere og medlemmer fra 
andre klubber.

Henrik Karlsen

Støt klubbens sponsorer!
- de støtter os
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Bestyrelsen opstiller Rasmus Kittelsburg 
Nielsen som bestyrelsesmedlem

Jeg er 43 år gam-
mel, og har en bag-
grund som leder i 
det offentlige gen-
nem de sidste 11 år.  

Tæt på halvdelen af 
mit liv har Sydsjæl-
lands Golfklub været 
en del af mit DNA. 

Inden da havde 
jeg været medlem i 
Esbjerg Golfklub og

Breinholtgård Golfklub. 
Jeg har alle mine år i Sydsjællands Golfklub væ-
ret en del af eliten, og har også været chef for 
denne. Stort set fra dag 1 lærte jeg at holde af 
klubben. Jeg blev i sin tid taget rigtig godt imod, 
og generelt synes jeg, der gennem årene har væ-
ret en god kultur. 
Den gode kultur eksisterer stadig, men det er 
klart at i nedgangsår er den under pres, fordi be-
tingelserne i klubben ikke er så gunstige, som 
de tidligere har været. Dette giver anledning til 
mange meninger og uenigheder, men grundlæg-
gende oplever jeg, at disse stadig udtrykkes med 
respekt for andres synspunkter. 
Det har været et privilegium at være aktiv sup-
pleant i bestyrelsen de sidste 2 år. At være inde 
i maskinrummet for de strategiske og praktiske 
beslutninger ift. klubben er utrolig inspirerende, 
og jeg har efterhånden fået en god fornemmelse 
for forretningsgangen. 
Som en del af bestyrelsen, vil jeg dedikere mig 
til at kæmpe for den gode kultur i Sydsjællands 
Golfklub, ved at skabe broer for de forskellige 
holdninger, der til tider hersker lidt højlydt. Som 
bestyrelse er det vigtigt, at vi fortsat lytter til med-
lemmerne - også når vi føler, at vi ved bedst. 
En bestyrelse skal ikke være et ekkokammer, for 
så vil der være alt for mange aspekter og per-
spektiver, vi bliver blinde for. Heldigvis oplever jeg 
en bestyrelse med god diversitet, hvor vi på skift 
er bevidste om, at vende det kritiske øje indad. 
Dette vil jeg arbejde for stadig gør sig gældende i 
fremtiden. Ligesom jeg vil bidrage i tilblivelsen af 
strategier der optimerer betingelserne i Sydsjæl-
lands Golfklub

Rasmus Kittelsburg Nielsen

Bestyrelsen opstiller Jakob Mørch som 
bestyrelsesmedlem

Jeg har spillet golf 
i snart 25 år - alle 
årene som medlem 
i Sydsjællands Golf-
klub Mogenstrup.
Igennem årene har 
jeg både spillet tur-
neringsgolf og hyg-
gegolf – mest af alt 
elsker jeg at komme 
ud i naturen – på vo-
res flotte bane – og 
nyde ”kampen” imod

mig selv og den lille drilske bold. Jeg interesse-
rer mig også meget for golfudstyr og det tekni-
ske aspekt i et golfsving.

I klubben har jeg deltaget i mange områder. Be-
gynder, elitetruppen, bestyrelse, sponsorarbej-
de m.m. Som bestyrelsesmedlem er jeg primær 
kontakt til vores sponsorudvalg, som Martin 
Thorsen med stor succes er formand for. Derud-
over vil jeg fremadrettet være involveret i vores 
IT.

Jobmæssigt er jeg i IT-branchen og startede nyt 
job i sommers hos IT Relation. Det har krævet 
lidt ekstra tid, men jeg vil ikke undvære golfen og 
bestyrelsesarbejdet, som jeg trives så fint med.

Som person går jeg ind for retfærdighed og 
at beslutninger tages på et oplyst og faktuelt 
grundlag. Alt for mange diskussioner og misfor-
ståelser opstår, når folk ikke er oplyst omkring 
de reelle fakta. Det prøver jeg selv at leve op til, 
så godt jeg kan.

Som leder gennem mange år, kan jeg byde ind 
med samarbejde og struktur, og jeg vil bidrage 
alt jeg kan til, at vores fælles klub giver alle med-
lemmer et fællesskab og masser af gode og po-
sitive oplevelser.

Jakob Mørch

Valg af bestyrelsesmedlemmer
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Valg af revisor og suppleant

Bestyrelsen opstiller Carsten Petersen som 
1. suppleant

Jeg er engageret 
golfspiller. 44 år og 
medlem af golfklub-
ben siden 1989. 

Som marketingkoor- 
dinator på Idræts-
højskolen Bosei ved 
Præstø nyder jeg via
salg og markedsfø-
ring at forene for-
skellige menneskers 
passion for kultur og 
idræt. 

Som genopstillende suppleant til klubbens besty-
relse vil jeg i næste sæson fortsætte arbejdet som 
formand for Begynderudvalget. Linket til bestyrel-
sen finder jeg vigtigt for at sikre en hurtig og effektiv 
tilpasning af vores tilbud til kommende golfspillere. 

Jeg vil fortsætte arbejdet med at involvere langt 
flere medlemmer i udvalgsarbejde. Man skal ikke 
nødvendigvis binde sig for en hel sæson! På dén 
måde opnår flere glæden ved at bidrage til klub-
ben på blot nogle få aftener i en sæson. 

Nye medlemmer får til gengæld kendskab til end-
nu flere etablerede klubmedlemmer herunder 
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

Bestyrelsen opstiller Martin Thorsen som 
2. suppleant

Jeg forsøger at gøre 
en forskel. Jeg er 49 
år – snart 50 år og har 
spillet golf i godt 4 år. 

Jeg har en datter på 
10 år, som hver an-
den weekend også 
spiller lidt golf i klub-
ben. Golf synes jeg 
er et fantastisk sup-
plement til en ellers 
travl hverdag. 

I mit professionelle virker er jeg ansat i Salling 
Group og arbejder som HR Business Partner i 
Netto for region Sjælland. Den 1. januar 2020 har 
jeg 25 års jubilæum i Salling Group og tænker, at 
jeg tager 25 år mere i en virksomhed med masser 
af forandringer og spændende udfordringer. Det 
er en branche som går ekstrem stærkt og det tri-
ves jeg rigtig godt med.

I forsommeren 2019 fik jeg af bestyrelsen en op-
gave – at etablere et sponsorudvalg. 

Udvalgets formål er, at fortsætte samarbejdet og 
bygge videre på det store sponsorarbejde som 
Sekretariatet og chefgreenkeeper Per Lemming 
har gjort igennem mange år.

Potentialet for sponsormulighederne i klubben er 
store og udvalget har allerede fået godt fat og har 
skabt nye sponsorer til klubben. Seneste tiltag er 
sponsorskiltene på Driving Range, som de fleste 
nok har set. Målet er, at vedligeholde og værne 
om nuværende sponsorer, men samtidig udvide 
og udvikle sponsorarbejdet i klubben. Det vil jeg 
gerne stå i spidsen for. 

Martin Thorsen

Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Jan Mørch - modtager ikke 
genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af revisor: Christian Wennicke
Nyvalg af revisorsuppleant: Steffen Hansen

Ad. 9. Eventuelt

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen
2. suppleant: Nyvalg af Martin Thorsen

Valg af suppleanter



10

Sæsonen 2019 vil for Sekretariatet og bestyrel-
sen ikke blive husket som et let eller godt år. Det 
skyldes udelukkende overgangen til GolfBox og 
nyt økonomisystem.

Camilla startede i Sekretariatet den 20. marts 
2019 med en uges overlap sammen med Ilse. 
Camilla er kommet rigtigt godt i gang og er blevet 
taget godt i mod af alle. Ilse stoppede den 1. april 
2019. Tak til Ilse for indsatsen gennem årene.

Ved starten af 2019 trådte nye golfregler i kraft. 
Der blev afholdt flere regelaftener, hvor Jan 
Skjold på behageligvis fik undervist alle i de nye 
regler. Tak til Jan for at sætte tid af til dette vigti-
ge stykke arbejde. 

Chefgreenkeeper Per Lemming har gennem 
flere år arbejdet sammen med Jobcentret og 
Kriminalforsorgen, hvor vi har kunnet rekrutte-
re medarbejdere og hjulpet dem tilbage på ar-
bejdsmarkedet. Den indsats gjorde at klubben 
blev indstillet til Den Sociale Pris 2019. Vi blev 
ikke prismodtagere; Men flot at være indstil-
let. At Per Lemming har et særligt talent for at 
håndtere mennesker med udfordringer, ses ved 
at Henrik Jelager efter endt uddannelse som 
greennkeeper fik job på The Scandinavian.

I sensommeren havde vi inviteret Byrådet med 
familier til at besøge vores klub. Kommunen er 
en samarbejdspartner, hvorfor vi ønskede at de 
fik et bedre kendskab til vores klub. Der var ar-
rangeret rundtur på banen med fortælling om de 
forskellige tiltag, der er iværksat. Efterfølgende 

Formanden Henrik Karlsen

Bestyrelsens beretning 2019
blev der spillet golf på par-3 banen. Vi sluttede 
af med at være vært ved stegt flæsk i Café Kil-
den. Det er vores indtryk at Byrådet fik et godt 
indtryk af klubben – for nogen en aha-oplevelse, 
da de egentlig ikke vidste, hvor dejligt et anlæg 
vi har. En pårørende meldte sig ind den følgen-
de søndag.

Golfspilleren i Centrum er en temperaturmåler, 
hvor vi kan lave benchmarking. I alt 122 klub-
ber er med. Systemer sender spørgeskema ud 
3 gange årligt til 1/3 af klubben medlemmer pr. 
gang og til vores gæster. Vi klarer os flot på alle 
parametre og særligt banen bliver godt bedømt. 
Der er også mulighed for kommentarer. 

Generelt er egne medlemmer de mest kritiske 
overfor egne baner. Det kan skyldes mange 
ting. Måske at når man besøger andre baner har 
man et mere positivt mindset. Man er på ferie el-
ler weekendophold og har ikke lige fået presset 
en runde ind i dagligdagen. Har man kritik af vo-
res bane og ønsker at tilkendegive den – nogle 
gange i hårde vendinger – så er det ærgerligt og 
lidt kujonagtigt at man gør det anonymt. Det gør 
det svært for klubben at komme i dialog. 

Klubben har to fantastiske forpagtere i Gitte 
Spandet og Claus Thane, som vi sætter stor pris 
på. I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærk-
som på at de hver især har eneret til at udøve 
deres forretning på klubbens område. Man kan 
således ikke holde arrangementer med spisning 
og eller drikkelse i cafeens område uden en af-
tale med Cafe Kilden.  

Malermester
P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12 - Næstved

55 72 99 86

Malermester
P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12 - Næstved

55 72 99 86

www.malermester-pejensen.dk
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Medlemmer
Vi har en netto tilbagegang på 37 medlemmer. 
Men det er glædeligt at vi har fastholdt antallet 
på senior medlemmer. Det er trods alt her den 
største kontingentindtjening kommer. Det skal 
dog ikke fjerne fokus fra at Golfsporten i Dan-
mark er udfordret. Alle må gerne granske deres 
familie, vennekreds og arbejdspladsen for at fin-
de nye medlemmer.

At billedet er det samme på landsplan, er en rin-
ge trøst, hvorfor vores store fokus fortsat skal 
være at skaffe flere medlemmer.

Hvis alle medlemmer blot skaffer et nyt medlem 
hver 5. år så ville alting se meget bedre ud!

Økonomi
Vores økonomi er stram! Ingen tvivl om det. Vi 
kommer i år ud med et lille overskud. Sidste år 
måtte tage drastiske skridt for at sikre økono-
mien. De endelige besparelser af disse handlin-
ger kommer til endeligt udtryk i 2020. Alt dette til 
trods har vi alt for store tilgodehavender hos jer 
medlemmer. 

Det er skuffende at ikke alle magter at betale 
deres kontingent til tiden. Det vil vi i 2020 drage 
konsekvens af. Vi vil sørge for at være meget 
synlige på banen og ved 1. tee i foråret, hvor 
bag-mærker vil blive tjekket. Har man ikke sit 
bag-mærke kan man få det udleveret, hvis man 
har betalt kontingent. Ellers kan man ikke gå ud 
på banen!! Har man ikke betalt sit kontingent, 
bliver man blokeret i GolfBox, så man ikke kan 
booke tider. Sådan må det være – desværre!

Det er dyrt at drive en golfklub og hver en krone 
tæller!

Turneringer
Der blev i år afholdt samme antal turneringer 
som sidste år. Enkelte er blevet udskiftet med 
andre. Det er glædeligt at konstatere stigende 
deltagerantal. Særligt vores nye medlemmer 
har deltaget flittigt.

www.bj-s.dk

Medlemmer pr. 30/9
2015 2016 2017 2018 2019

Fleks 173 166 174 158 128
Junior 63 46 32 36 29
B-medlemmer 6 3 4 3 3
Senior 666 639 593 562 562
Aktive i alt 908 854 803 759 721
Passive 176 154 130 126 98
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Den nye Am/Am var en succes og det er håbet 
at den på sigt kan måle sig med Løvfaldsturne-
ringen.

Den nye 9-hullers turnering havde deltagelse 24 
spillere, der efterfølgende hyggede med grill på 
terrassen.

Tre-baners turneringen havde 26 deltagere – der 
er plads til flere (35). Der spilles på Næstved, 
Rønnede og vores baner.

Årets klassiker: Løvfaldsturneringen slog igen 
rekord. 96 spillere og 110 til spisning og dans.

Jeg kan kun opfordre til at deltage i alle de tur-
neringer man har mulighed for. Det er hyggeligt, 
styrker det sociale sammenhold og man lærer 
nye mennesker at kende. (Også rart at se at alle 
andre slår en skævert i ny og næ).

Begyndere
Vores Begynderudvalg (BU) har i går haft 35 nye 
golfere igennem begynderkurset. De var fordelt 
på 5 holdstarter og 24 af dem har meldt sig ind i 
klubben. De sidste håber vi at få med i 2020.

BU har i år satset på Golfens Dag. De var med 
da Byrådet besøgte os, ligesom de har haft be-
søg af en polterabend. Alt har givet potentielle 
medlemmer.

Club36 er et godt sted for nye medlemmer at mø-
des og møde ”gamle” medlemmer. Hver mandag 
mødes de til match og sluttede sæsonen med 
match og fine præmier. I vinter spilles en lø-
bende søndagsturnering. Café Kilden har holdt 
ekstraordinært åbent om mandagen til glæde for 
Club36 – Tak til Gitte og hendes personale.

Claus Thane har også deltaget i træning og vist 
sig meget fleksibel i forhold til tider. Tak for det 
Claus.

BU’s faste besætning med Carsten og Claus Pe-
tersen samt Jann Ole Karlsen skal have en stor 
tak for deres utrættelige arbejde gennem sæso-
nen, hvor de har gået individuelle runder med 
nye medlemmer for at hjælpe dem i gang. Også 
tak til de øvrige medlemmer, der har bistået med 
at gå ”tælle-runder”.

Sporten
Golfåret 2019 blev et godt år for Sydsjællands 
Golfklub. Vores klub var i august måned vært ved 
DM for Seniorer, Veteraner og Superveteraner.

Vi fik en Danmarksmester i Superveteran Da-
mer. Det var Eva Heikamp som vandt. TILLYK-
KE. Flere medlemmer fik også fine placeringer. 
Der skal i den forbindelse rettes en stor tak til 
klubbens greenkeepere for at leverer en fin bane 
til afholdelse af mesterskaberne. Stor tak til de 
frivillige, som stillede sig til rådighed for DGU i 
forbindelse med afviklingen af mesterskaberne.

Klubben har været repræsenteret med mange 
hold i Regionsgolf, hvor vores a-række hold blev 
puljevinder, desværre blev til et nederlag i den 
følgende kamp.

Helge Hansen har valgt at stoppe som Regions-
golf koordinator. Tak for en stor indsats gennem 
15 år. 

I DGU’s Danmarksturnering har klubben haft 
mange hold med som har repræsenteret klub-
ben fint. Specielt har vores Herre-elite klaret sig 
flot.

Vi startede sæson med et herrehold i 4. division 
øst og et herrehold i 5. division.

Efter vores første hold tabte første kamp i 4. divi-
sion, vandt de næste 5 matcher og sikrede der-
med oprykning til 3. division. Det ville klubbens 
2. herrehold ikke have siddende på sig. Med en 
flot sejr i den sidste kamp på udebane, som blev 

Birkevænget 3 . Næstved . Tlf. 55 72 96 57
Se vores salgsbiler på www.benny-d.dk
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vundet med 10-2 sikrede de deres oprykning. Et 
rigtig flotte stykke arbejde udført af alle omkring 
herreeliten. Tak til Casper Pihl for et flot udført 
arbejde. Casper stopper efter denne sæson og 
fra næste sæson overtager Rasmus K. Niel-
sen ansvaret for klubbens herreelite. Det bliver 
spændende at følge klubbens herreelite i næste 
sæson i henholdsvis 3. og 4. division.

Bane og bygninger
Vi slog igen rekord med hensyn til baneåbning. I 
år blev banen åbnet 26. februar. Måske det er et 
udslag af klimaforandringer, at vi kan åbne tidli-
gere og tidligere. Det giver en dejlig lang sæson. 
Efteråret har været meget vådt, men banen har 
klaret det og det har ikke været nødvendigt med 
lukkedage.

Renoveringen af 6. tee tog længere tid end for-
ventet, hvorfor det blev besluttet at vente med 
ibrugtagning til sæsonstart 2020.

Sten i bunkers er et velkendt problem og noget 
der bruges meget tid på. Tak til de medlemmer, 
der har hjulpet til med det arbejde.

Ring og spørg om hjælp inden 
du kasserer dine hvidevarer!
Din uvildige expert

Tlf.: 2441 2124

HVIDEVARESERVICE
Køl/Frys
Komfur

Aircondition
Vask

Opvask
Kirby

REP. AF ALLE MÆRKER

”HVIDT & FRIT”
leverede hvidevarer

Din uvildige expert

Ring og spørg om hjælp inden 
du kasserer dine hvidevarer!
Din uvildige expert

Tlf.: 2441 2124

HVIDEVARESERVICE
Køl/Frys
Komfur

Aircondition
Vask

Opvask
Kirby

REP. AF ALLE MÆRKER

Køl/Frys
KomfurAircondition
Vask

OpvaskVarmepumper

Køl/Frys
KomfurAircondition
Vask

OpvaskVarmepumper

Klubmesterskaberne
Hulspil damerne: Anita Juhl Pedersen
Hulspil herrer: Niclas Mathiesen
Senior damer: Anita Juhl Pedersen
Veteran damer: Eva Heikamp
Junior drenge: Alexander Mørch
Herrer: Johannes Trøster
Midage herrer: Jesper Villadsen
Senior herrer: Kim Stengaard
Veteran herrer: Jan Skjold
Super veteran: Finn Olsen
Slagspilsmester damer: Eva Heikamp
Slagspilsmester herrer: Johannes Trøster

”Dollarspot” er ikke at finde penge. Det er en 
svampesygdom som flere baner er ramt af - 
nu også vores. Der findes ikke noget godkendt 
middel til bekæmpelse, så husk at rense sko og 
vogn omhyggeligt. Det kan mindske risikoen for 
spredning på banen.

Golfspilleren i Centrum: Banen blev ratet såle-
des: 2017 nr. 9, 2018 nr. 6 og 2019 nr. 4. Det 
vidner om flot greenkeeper arbejde.

Vi har i år brugt mange mandetimer på reparation 
af vores gamle maskinpark. Det er dyre maski-
ner og vi skal i 2020 have en ny fairwayklipper.

Café Kilden har fået en opfriskning af maling, 
ligesom dametoiletter og omklædning er nyma-
lede. Soklen på greenkeeperhuset er renoveret. 
Toiletbygningen ved 7. hul og starterhuset er ble-
vet malet. 

Stor tak til de frivillige der påtog sig opgaven. 
Fantastisk at se Agnethe og Vagn Sthur male 
starterhuset. Det må have været svært for dem 
der gik ud på 1. tee ikke at tænke ”Det burde 
være mig og ikke dem, der udførte det arbejde”.

Tak til Farvemessen og Svanekøkkenet for de-
res sponserering.

Café Kilden har fået nyt kølerum og køleskab. 
Og opvaskemaskinen er skiftet i november.

Pokalstuen fik nye stole. Tak til Herreklubben for 
gaven.

Støt klubbens sponsorer!
- de støtter os



14

Baneudvalgt har igen i år holdt ”Hjælper-dag”, 
hvor 28 medlemmer mødte op og hjalp med de 
opgaver greenkeeperne ikke lige når i dagligda-
gen. Traditionen tro var Børge Jakobsen og Byg-
ma vært med øl og vand på dagen.

I løbet af året har flere frivillige hjulpet til med at 
passe blomster, bane- og afstandsmarkeringer 
på banen. Et nyttigt tiltag. Tak til alle, som bidrog 
med få alt til at fremstå trimmet og velholdt.

Vores forsøg med stære og biavl fortsætter uæn-
dret.

På forsøgsgreen er startet et 4-årigt forsøg med 
nye græstyper som er mere modstandsdygtige 
over for sygdomme. Det forsøg kører i samarbej-
de med DGU og Sterf.

Klubber i klubben
Formiddagsdamerne har ændret navn til ”Se-
niorDamer”. Det er sket i forbindelse med en 
mindre omorganisering og ny bestyrelse. 

Til trods for navnet er der ingen aldersbegræns-
ning knyttet til fraktionen. SeniorDamer spiller 
fortsat onsdag formiddag under samme betingel-
ser om de tidligere ”Formiddagsdamer”.

Afslutning
Herfra skal der lyde en stor tak til alle medlemmer, 
som aktivt deltager i klubbens aktiviteter: Dem, 
som tager en tørn som frivillig. Dem, som delta-
ger i ”Hjælperdage”. Dem, som passer blomster 
og bede. Dem, som udfører håndværksarbejde. 
Dem, som står for fraktionerne. Dem, som arran-
gerer turneringer. Dem, som tager sig at klub-
bens hold. Dem, som tager sig af begyndere. 
Dem, som tager sig af juniorerne. Tak til jer alle! 
Der skal også lyde en stor tak til klubbens spon-
sorer. Jeres bidrag er uvurderlig hjælp.

Tak til vores forpagtere, der er med til at sætte 
rammerne for et godt klubliv og for vores gæster. 
Igen i år arrangerede Claus Thane en Pro/Am 
turnering. Det var igen et flot og meget vellykket 
arrangement der gentages i 2020.

Tak til Sekretariatet for vel udført job i året. Tak til 
greenkeeperne for hele sæsonen at kunne præ-
sentere en velholdt og flot bane. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde de man-
ge ”usynlige” timer der præsteres.

Henrik Karlsen
Formand



15

Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019



16

Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019



17

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup



18

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup



19

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup



20

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup



21

Proshoppen
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

v/Claus Thane

Proshoppens åbningstider i december
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00-14.00 - Lørdag og søndag kl. 10.00-14.00

Eller vi kan aftale en tid, ring venligst på tlf. 2420 0288

Shoppens hjemmeside www.thanegolf.dk

Tilbud Black Friday! 
gælder også hele 

december

Galvin Green Regnjakke 
Argo med korte ærmer 

Før 3.499,- Nu 1.500,-
Callaway Truvis bolde 

Topbolden fra Callaway 

Før 349,- Nu: 250,-

Julegaven til far! 
Verdens bedste underbukser

1 par 249,-
2 par 400,-

Der er sædvanen tro 
gløgg i shoppen 

lørdag den 14. og søndag 
den 15. december

Alt Cobra - 30% 
også 2019 modeller.

Spil simulatorgolf i december måned HALV PRIS 100,- pr. time uanset antal spillere.
Ny opdateret Trackman version bedre end nogensinde før. Book tid på 2420 0288.

Brug for undervisning - klares det i simulator til samme priser som udendørs.

Srixon Cart Bag 
Før 1.799,- Nu 1.199,-

Alle Cleveland køller 
og jernsæt 30% rabat

Ved køb af 3 køller inkl. hybrider får du 40%
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Alle ”ved” at golf kan være belastende for ryg-
gen. Alle golfspillere kender det enten fra sig 
selv eller kender andre golfspillere, som har 
måttet begrænse eller helt ophøre med golf pga. 
rygproblemer - så det er der intet nyt i. Derfor 
synes jeg, at det kan være rart at høre: At golf 
faktisk kan være godt for en dårlig ryg. 

Min kære hustru har måttet grueligt meget igen-
nem (udover mig). Først brystkræft med en efter-
følgende rekonstruktionsoperation, som indebar 
en flytning af en rygmuskel – igen medførende 
en skæv belastning af ryggen. Derudover 2 gan-
ge skinnebensbrud på venstre side og så blev 
hun i foråret opereret for 2 diskusprolapser højt 
i lænderyggen. De fleste vil nok sige: Ikke mere 
golf til den kvinde! 

MEN: De kender ikke til den stædighed den 
kvinde er i besiddelse af. 

Trods smerter spillede hun og var en uge før 
operationen på Golfhøjskole. Her lærte vi om: 
”Positive Impact Golf/La Danse du Golf/Easiest 
Swing” hos pro-en i Hammel Golf Klub. 

Hun blev opereret for sine diskusprolapser og 
måtte de følgende 3 måneder ikke foretage sig 
noget fysisk rygbelastende. Hun gik til alminde-
lig genoptræning etc. og alt var okay – operati-
onen og genoptræningen var vellykket. Dog var 
der stadig nogle stramninger og en osteopat fik 
løsnet det – sådan da. 

Nu var tiden kommet til at min kone måtte gen-
optage aktiviteterne og vi tog en weekend til 
Hammel Golf Klub hos pro Ian Appelyard og 
blev instrueret i ”Easiest Swing”. Efterfølgende 
holdt min kone op hos osteopaten, idet det viste 
sig at golfsvinget faktisk forbedrede hendes ryg-
funktion! 

Nu vil en del af jer sikkert tænke: Positive Impact 
Golf/La Danse du Golf/ Easiest Swing - Hvad er 
nu det for noget? Er det nu et nyt mirakelmid-
del? Er det nu en ny Golfreligion? NEJ! Det er 
det slet ikke. Det er golf helt normalt, men som 
har det formål, at gøre golfsvinget mere afslap-
pet (Easiest Swing), således at man ikke spæn-
der i sit golfsving og altså ikke belaster sener og 
muskler, men tværtimod løsner. 

Løser det nu alle dine golfproblemer? NEJ! Lø-
ser det alle dine golfrelaterede rygproblemer: 
Det er der en mulighed for! Der er ikke 2 ens 
rygge – men chancen er der og for min kone har 
det været en solstrålehistorie. 

Konklusion: Har du rygproblemer, så har du eks-
tra behov for fysisk træning og golf bør ikke ude-
lukkes, men kan evt. være en del af løsningen. 
Tal med din pro (hos os Claus Thane), om at få 
det rette sving som passer til netop din ryg.

Selv, benytter vi vinteren til vintertræning hos en 
golffysioterapeut for at forbedre eller vedligehol-
de de gamle stive rygge (syge såvel som raske). 

Volle Østergaard

En lille golf-solstrålehistorie

 E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk

Ny Esbjergvej 7-9
4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

SYDSJÆLLANDS TØMMERHANDEL

 E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk

Ny Esbjergvej 7-9
4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

SYDSJÆLLANDS TØMMERHANDEL E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk

Ny Esbjergvej 7-9
4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

SYDSJÆLLANDS TØMMERHANDELMEDING
www.meding.dk 

BYGGEMARKED KANALVEJ 3 . 4700 NÆSTVED . Tlf. 55734545
TØMMERHANDEL FEMØVEJ 8 . 4700 NÆSTVED . Tlf. 55721478
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 Eftermiddagsdamer Helle B. Hansen

Al begyndelse er svær
I denne sæson er der sket to store omvendinger 
for os alle – nyt regelsæt og nyt system. 

Vi kommer ikke uden om, at GolfBox nok har 
taget mest fokus. For som ved alting, er der 
både fordele og ulemper ved noget nyt. I dame-
klubbens bestyrelse er vi blevet overrasket over 
nogle af ulemperne ved GolfBox. Det har kostet 
mange timers ekstra frivilligt arbejde, og syste-
met kræver hver uge en del manuelt arbejde. 
Men forhåbentlig bliver vi alle – både spillere 
og turneringsansvarlige - dus med det nye, når 
kendskab og evaluering får lov at forplante sig. 

Diverse turneringer
Vanen tro er det blevet til en masse sjove og 
hyggelige runder golf både til gunstarter og på 
almindelige onsdage. 

Pokalen blev desværre ikke genvundet ved 
Venskabsmatchen mod Skjoldenæsholm og 
Skovbo. Til gengæld blev det igen i år til sejr 
ved Solheim Cup mod Næstved.

Weekendtur i Sverige
Den 15.-16. juni gik turen til skønne Araslöv. 
Lørdagens spil blev afbrudt efter 15 huller grun-
det tordenvejr, men så var der mere tid til snak 
og hygge inden søndagens runde. Overnatning 
skete i nye rækkehushytter, som lå tæt ved re-

stauranten og starthullerne på de 2 baner. En 
helt fantastisk tur, som Hannah havde arrange-
ret og fortjener stor ros for. 

Afrunding
På vegne af Eftermiddagsdamerne vil jeg gerne 
takke alle sponsorer for meget flotte præmier. I 
er alle uundværlige for os. 

Som formand og ikke mindst spiller, er jeg ær-
gerlig over, at I ikke har set meget til mig i denne 
sæson. Jeg håber at vende stærkt tilbage efter 
endt barsel i 2020 og se både gamle og forhå-
bentlig nye medlemmer.

Rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår 
til alle.

Resultat fra årets eclectic
Brutto-rækken 
1. Eva Heikamp
2. Helen Nielsen
3. Dorthe Olsen

Netto-rækken
1. Maria Kraase
2. Susanne Jacobsen
3. Annette Frederiksen

Helle B. Hansen

Pandora ESSENCE - 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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SuperSenior

Tilbageblik på sæsonen 2019
Sommeren har i denne sæson, i modsætning til 
sidste år, været ret fugtig. Græsset forblev i år 
grønt, hvor det sidste år nærmest var gult. Græs 
har heldigvis evnen til både at kunne tåle me-
gen tørke og meget vand – alt med måde vel at 
mærke. 

I marts måned indbød vi medlemmerne til en 
orientering vedr. de nye golfregler, som trådte 
i kraft den 1. januar 2019. Aftenerne var velbe-
søgte, og på den måde blev spillerne klædt på 
til den nye sæson. Vi kan henlede opmærksom-
heden på, at der er mulighed for, på Golf.dk ► 
Golfregler ► Regelvideoer, at se mange nyttige 
videoer v/ Henrik Knudsen, hvor en masse pro-
blemstillinger bliver vist og løst efter reglerne.

SuperSenior har den første fredag i hver måned, 
fra april til oktober, spillet 7 turneringer i alt. Der-
udover blev der arrangeret en sommerudflugt, 
som gik til Næstved Golfklub, hvor vi igen var 
heldige med vejret. Dagen var vældig god, og vi 
sluttede af med en fin frokost. 

Vores lille klub i klubben har i denne sæson haft 
31 helsæsonmedlemmer, men heldigvis kom-
mer der spillere derudover, som ønsker at del-
tage sporadisk. Det har også været glædeligt at 
se en del nye ansigter. Velkommen til alle jer!

Der har i vores turneringer i gennemsnit deltaget 
27 spillere pr. gang, hvilket må siges at være fint 
i forhold til helsæsonmedlemstallet.

I årets løb er der skrevet 7 nyhedsbreve, som 
ligger både på hjemmesiden og opslået for hver 
turnering i mellemgangen.

Nyt program for 2020 vil komme på hjemmesi-
den, når det er færdigudarbejdet, hvilket sker i 
februar-marts 2020. Derudover bliver der uddelt 
foldere den første turneringsdag i april 2020. 

Vores årsmøde fredag den 1. november for-
løb ganske fint. Man fornemmede en rigtig god 
stemning. Vi var 27 i alt. Eftermiddagen be-
gyndte kl. 16 med kaffe og småkager – årsbe-
retningen blev læst op og regnskabet fremlagt 
til orientering, hvorefter der var bankospil, hvor 
ænderne skulle fordeles til de heldige vindere. 
Vi sluttede af med spisning: Meget, meget læk-
ker andesteg med tilbehør og som dessert ris a 
la mande.

To medlemmer i komiteen: Birte Andersen og 
Kirsten Mikkelsen har efter mange, hhv. 10 og 
13 år, ønsket at udtræde, hvorefter der nu er 6 
komitemedlemmer: Kaj Christiansen, Palle Møl-
ler, Carl Rasmussen, Lene Grønborg, Renate 
Waring og Kirsten Berg Frederiksen.

Stor tak til greenkeeperne, som sørger for at vo-
res bane er én af de smukkeste i Danmark, og 
som derfor tiltrækker mange greenfeegæster. 
Ligeledes skal det travle sekretariat have tak for 
hjælp i denne sæson, som i den grad har været 
udfordrende for os alle.

Bestyrelsen i SSGM skal også have tak for alle 
de timer, der bruges af deres fritid, for at vi andre 
kan spille og hygge os i klubben. Der er jo ting 
og sager, som skal gå op i en højere enhed, som 
man kan udtrykke det.

Komiteen ønsker alle medlemmer en GLÆDE-
LIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR med tak for 
behageligt samvær i 2019. 

På gensyn i 2020.

Kirsten Mikkelsen   



25

 Formiddagsdamer Else Joost

2019 bød både på nye regler og skift til GolfBox, 
så der har været meget nyt at lære for både be-
styrelsen og for medlemmerne.

Vi startede i marts med et aftenmøde, hvor vi fik 
en god gennemgang af de nye golfregler af Jan 
Skjold. Der er blevet råbt lidt på banen, når der 
skulle droppes: ”Husk knæhøjde”!!! Ellers er mit 
indtryk, at det er gået rimeligt godt med de nye 
regler.

Med hensyn til GolfBox er det mest turneringsle-
deren, der har haft problemer med systemet. Dog 
har det været svært for spilleren at indtaste sco-
ren efter spil. Men alt har jo en indkøringsfase.

Vi har været 37 medlemmer i Formiddagsda-
merne. Vi har i år haft en 9 huls gruppe, der har 
startet ved 11-tiden. Det er vigtigt at der er mu-
lighed for at spille, selvom man ikke kan gå alle 
18 huller.

Den første onsdag i måneden spiller A spillerne 
slagspil ellers er det stableford på almindelige 
damedage. Den sidste onsdag i måneden spil-
les en turnering med gunstart og vi har haft for-
skellige turneringsformer såsom Arizona Shuff-
le, 2 bedste ud af 3 score, Greensome og Texas 
Scramble. Herefter spiser vi sammen og udde-
ler præmier for måneden.

Resultatet af Eclectic 2019:
A rækken: 
Anni Vium Andersen
Conny Floridon
Helen Rasmussen
Lise Porst
Kirsten Engelbrecht
Jytte Møller Tarnov
Else Joost

B rækken: 
Renate Waring
Lene Grønborg
Pia Jannerup
Hanne Kähler
Dorte Wørzner-Andersen
Else Helmer Petersen
Bente Olsen

Indlæringskurven har været stejl!
Den 7. august havde vi besøg af vores ven-
skabsklub fra Korsør, hvor 11 damer fra Korsør 
mødte op til en dejlig dag med godt vejr trods 
trussel om regn og torden. 

Den 28. august afholdt vi vores gæsteturnering 
med 7 gæster og 23 Formiddagsdamer, det blev 
en meget varm golfrunde. Turneringen blev igen 
i år sponsoreret af Lifestyle Golf. 

Der skal lyde en stor tak til Gitte og hendes med-
arbejdere i Café Kilden for dejlig mad gennem 
hele sæsonen.

Tak til Per og greenkeeperstaben for en flot bane 
gennem hele sæsonen.

Tak til Sekretariatet for god hjælp og støtte igen-
nem sæsonen.

Tak til vores sponsorer, som har gjort det muligt 
for os at uddele dejlige præmier. Der har været 
kundeaften hos Johs. Clausen i maj måned og 
hos Mette Mode i september, begge gange med 
god tilslutning.

Vores sponsorer kan ses på Formiddagsdamer-
nes hjemmeside, hvor der også har været ny-
hedsbreve fra vores månedlige turneringer.

Ved årsmødet trådte alle 4 bestyrelsesmedlem-
mer tilbage. Jeg vil gerne sige tak for 6 gode år 
som formand. Jeg har været glad for samarbej-
det med de forskellige bestyrelsesmedlemmer 
og den gode opbakning fra medlemmerne.

Heldigvis er der en ny gruppe damer, som er 
klar til at tage over. Navnet er ændret til Senior- 
damer og der bliver nok flere nye tiltag, som vi 
kan glæde os til. Følg med på hjemmesiden.

Else Joost
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 Veteranklubben Jens Høg

Årsberetning fra Torsdagsveteranerne
MEDLEMMERNE
Vi er i år 76 medlemmer i Torsdagsveteraner-
ne. For første gang i flere år er vores medlems-
tal ikke i tilbagegang, idet der er kommet 7 nye 
medlemmer og 6, der har meldt sig ud. De nye 
medlemmer har været meget aktive hele sæso-
nen og har vundet en del rødvin. Vi byder jer 
hjertelig velkomne i vores klub. Vi håber, at I be-
finder jer godt og glæder os til at være sammen 
med jer i mange år.

SPILLET
Vejret har været med os stort set hele sæsonen: 
Masser af sol og rul på fairway. Vejret har bl.a. 
været medvirkende til, at der hele året har væ-
ret så høj deltagelse til vores turneringer. Hver 
gang 40-52 spillere på banen.

Deltagelse i udebaneturneringer har været til-
fredsstillende med 24 på Møn og 26 i Korsør. 
Derimod var der kun 11 deltagere i Nykøbing 
F. Om det skyldes udsigten til dårligt vejr – jeg 
kan garantere for, at det regnede – eller folk ikke 
havde lyst til at spille banen, vides ikke. Besty-
relsen vil også til næste år have tre udebaner på 
programmet, så medlemmerne har mulighed for 
andre oplevelser end vores egen i øvrigt glim-
rende bane.

En anden af de oplevelser, man kan få i vores 
klub, er tredagesturen. I år gik den til Tyringe i 
Sverige med spil på Perstorp og Skyrup golf-
baner. De 24 deltagere havde nogle gode dage 
med masser af sol på banerne og hyggeligt so-
cialt samvær. Og så var det billigt i Sverige på 
grund af den lave kurs på svenske kroner, så 
turen gav et lille overskud, som vi vil bruge som 
et tilskud til næste års tur til Østjylland. 

Det skal også nævnes, at vi har kåret årets Putt- 
cup mester, Ole Böckmann.

GolfBox
Indførelsen af GolfBox i år har givet masser af 
problemer over hele linjen. I medlemmer har 
skullet finde ud af at melde til turneringer og til 
at reservere tider til spil ikke bare om torsdagen, 
men også til spil på øvrige dage. Også indtast-
ning af scorerne efter spillet har været svært.

Tilmeldinger kan både finde sted på skærmene 
i klubben og på computere eller telefoner hjem-
mefra. Det ser her ved slutningen af året ud til, 
at I stort set alle sammen har vænnet jer til det, 
og bl.a. har fundet ud af, at det er nemmest at 
melde sig til hjemmefra. 
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Også for bestyrelsen har indførelsen af GolfBox 
givet rynker i panden. Vi skal nu selv oprette 
turneringerne og lave startlisterne. Vi har været 
utrolig heldige i bestyrelsen ved at have John 
Birk med til at stå for det. Med sit kendskab til 
GolfBox fra tidligere og med en kæmpestor ar-
bejdsindsats fra hans side, er det her sidst på 
året ved, at vi kan klare opgaverne nogenlunde 
sikkert. Og vi andre bestyrelsesmedlemmer kan 
nu også næsten selvstændigt sætte turneringer-
ne op. 

Det skal nævnes, at vi hen ad vejen har fået 
utrolig stor hjælp af Sekretariatet/Benny, når lo-
kummet virkelig brændte.

Eclectic
Det største og vanskeligste arbejde med GolfBox 
har uden tvivl været i forbindelse med eclectic. 
Jeg skal spare jer for de tekniske detaljer, men 
John Birk har udviklet en metode til udregningen 
af eclectictabellerne, som GolfBox ikke kan fin-
de ud af. Det skal lige nævnes, at også Herre-
klubben bruger metoden. Hen over året har der 
været problemer med indtastning af scorerne, 
så John har måttet gøre det selv. Efterhånden 
er det nok blevet lidt bedre med indtastninger-
ne, men det er altså vigtigt, at I selv indtaster 
scorerne. Bestyrelsen har besluttet at køre en 
lidt hårdere linje på området, så vi bl.a. kræver 
at scorekortene skal være korrekt udfyldt med 
underskrift af både spiller og markør, og at kor-
tene bliver afleveret i vores postkasse på dagen. 
Så vi tror på, at forløbet bliver bedre til næste år.

Rydercup
I slutningen af august blev Rydercup turnerin-
gen mod Næstved spillet på vores bane. Resul-
tatet blev 10½ mod 7½ til Næstved. Til trods for 
nederlaget gav alle vores spillere udtryk for, at 

det havde været en fin dag bl.a. med flot vejr og 
at matchen blev afviklet i god stemning og på 
fair betingelser. Tusind tak til Claus Christensen 
og Finn Olsen for at være tovholdere på begi-
venheden. Turneringen fortsætter til næste år. 
Claus har meddelt, at han trækker sig fra styre-
gruppen, hvor han har været med i 3 år. Finn Ol-
sen fortsætter, og fra bestyrelsen har vi udpeget 
John Nielsen til at træde ind.

Restauranten
Vi er meget glade for restauranten. Vi har et godt 
samarbejde med Gitte og hendes personale, og 
vi taler løbende med dem om om menuer, kvali-
tet og mængder, og vi synes, at 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, der altid fremstår flot og velpasset.

Tak til Koffi fordi der er så pænt og rent overalt.

Tak til Sekretariatet for al den hjælp vi har fået i 
løbet af året. Vi har virkelig haft brug for jer. Ca-
milla er hurtigt faldet til i huset, og hun og Benny 
giver flot og hurtig service med godt humør til 
trods for den store arbejdsbyrde, de har.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, 
som vi har, og for det gode humør og positive 
indstilling I altid har, når vi mødes. 

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.

Jens Høg

www.fladsaa-el.dk
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 Herredag Bent Sthur

Herreklubben og nye, som overvejer at blive 
medlem i næste sæson. 

Kære alle i Herreklubben, I får alle en stor tak 
for at have bidraget til en rigtig god sæson 2019. 
Rigtig flot bane, godt vejr og god behandling i 
restauranten, hjælper jo også på humøret. Vo-
res medlemstal ligger stabilt højt og der var flere 
som kunne glæde sig over flotte resultater i sæ-
sonen.

Vi bliver forkælet med mange og flotte præmier 
og har et helt særligt privilegium til hver gunst-
art, hvor vores meget gavmilde og trofaste spon-
sorer giver gratis øl og vand på banen oveni 
sponsoratet. Det må ikke bare blive en selvfølge 
selvom det har været sådan i flere år - Tak for 
det til: 
. Peter, Børge Jakobsen & Søn 
. Rasmus, Farvemessen Gulve
. Casper, F 10
. Lars, Meny Østergade
. Per, Jyske Bank
. Mads, Ardagh Glass Holmegaard
. Claus, Proshoppen

Bestyrelsen har modtaget et par forslag til den 
kommende sæson, herunder at se på mulighe-

Vi har gavmilde sponsorer
den for at få en venskabsklub. Hvis I har forslag 
eller ændringer, som vi skal overveje, så send 
det venligst inden medio februar på en mail til 
farvemessengulve@hotmail.com 

Årsvindere
. Mester-rk. Casper Pihl
. A-rk. Henrik Thomsen
. B-rk. Lars Urup
. C-rk. Lars Vangdahl
Eclectic
. A-rk. Mike Malmberg
. B-rk. Morten Langebæk
Proshoppokalen Carsten Stenderup Nielsen

Stort tillykke til alle - Flot spillet!

Vi glæder os i bestyrelsen til en fantastisk 
2020-sæson med godt humør og flere nye med-
lemmer.

Tak for i år, glædelig jul og godt nytår

PBV
Bent Sthur

Garant
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Sekretariatet
Sekretariatets åbningstider i perioden 1. decem-
ber – 15. marts:

Sekretariatet holder åbent mandag til fredag fra 
9.00 – 13.00. Julelukning fra fredag den 20. de-
cember – til og med søndag den 5. januar. 

Banerne
Par-3 banen (med undtagelse af 4. hul) er åben 
hele vinteren med sommergreens. På 18-hullers 
banen spilles der til vintergreens fra den 2. de-
cember.

Greenfee-ordninger
Sydsjællands Golfklub deltager igen i 2020 i føl-
gende greenfee-ordninger: SGO – Super Green- 
fee Ordning. SGS – Selandia Golf. Læs alt om 
priser og deltagende klubber på vores hjemme-
side - eller ring til os i Sekretariatet, så vi kan 
fortælle mere om ordningerne.

Fritspilsaftalen med Korsør gælder også i 2020. 
Vær opmærksom på, at perioden er fra 1. april til 
31. oktober. 

Sydsjællands Golfklub deltager også i 2020 i 
Golfhæftet. Golfhæftet 2020 kan allerede nu kø-
bes her i Sekretariatet.

Bagskabe
Det er din egen indboforsikring der dækker, hvis 
der sker skade eller tyveri fra dit bagskab. Nogle 
forsikringsselskaber kræver professionelle låse, 
så tal med dit forsikringsselskab om deres krav 
til lås. Det er en god idé at tømme dit bagskab i 
løbet af vinteren.

Museskader
Hvert år bliver der ødelagt bags, fordi mus kan 
opsnuse lækkerier glemt i baggen. Tøm din bag 
for frugt, kiks og andet spiseligt. Om vinteren 
opbevares dit golfudstyr bedst hjemme hos dig 
selv. Hermed en opfordring til at gøre skabet rent 
og tage golfudstyret med hjem.

Glædelig jul
Camilla og Benny

Foto: Greenkeeper Henrik Jelager



Navne og telefoner

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Præstø Landevej 39 . Mogenstrup . 4700 Næstved

Sekretariat: Tlf.: 5576 1555
sekretariat@ssgm.dk . ssgm.dk

BESTYRELSEN
Henrik Karlsen 4060 0750 
Formand
Henrik Karmark 6155 3179
Sekretær
Bane-/Husudvalg
Christian F. Sørensen 2036 3265 
Kasserer
Jakob Mørch 2343 4659 
Handicapudvalg
Sponsorudvalg
Torben Godskesen 4138 6302 
Fraktioner
Frank Krüger 2124 2141
Eliteudvalg
Juniorudvalg
Regionsgolf
Turneringsudvalg

HANDICAPUDVALG
Jakob Mørch 2343 4659
Morten Wulff 3254 0153
Lars Urup 5577 3217
Benny Jensen 5576 1555

PR-/SPONSORUDVALG
Martin Thorsen 4044 7255
Per Lemming 5124 0771
Benny Jensen 5576 1555

REGIONSGOLF
Frank Krüger 2124 2141

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 Lund 6160 5701
Benny Jensen 5576 1555

TORSDAGSVETERANER
Jens Høg 2858 2668
John Birk Nielsen 5158 2687
Carsten Sillesen 2792 7574
John Nielsen 4049 9392
Henrik Porst 3066 6744
Esben Bak 6120 5649

SUPER SENIOR
Lene Grønborg 2422 1311
Kirsten Berg Frederiksen 2941 1467
Renate Waring 5053 8071
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 Lemming 5124 0771
Henrik Holm Hansen
Bjarne Thomsen

VICEVÆRT
Koffi Adzima 

CAFÉEN  
Gitte Spandet 5143 1137

TRÆNER/PROSHOPPEN
Claus Thane 2420 0288

SEKRETARIATET
Camilla Holck-Clausen 5576 1555
Benny Jensen

REDAKTIONEN
Benny Jensen ansvh. 5576 1555

BANE-/HUSUDVALG
Henrik Karmark 6155 3179
Peter Jakobsen 4053 8832
Preben Thorsen 5570 0161
Henrik Gustafsson 2257 5407
Peter Ø. Pedersen 5577 5866
Per Lemming 5124 0771

TURNERINGSUDVALG
Henrik Holm Hansen 5091 5250
Leif Sønderstgård 2787 6476
Bent Sthur 5572 1422
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
Anders Gammelgaard 2273 6607

SENIORDAMER
Lene Grønborg 2422 1311
Jytte Møller Tarnow 2175 7003
Grethe Olsen 2013 5556
Conny Floridon 2099 0071
Marianne Ebbel 2291 8605
Bente Skov-Jensen 2016 9771
Vibs Neessen 4074 1362

ETERMIDDAGSDAMER
Helle Bennebo 4082 5966
Susanne Smith 2087 4783
Helle Pedersen 2259 1407 
Michaela Uldall Jensen 6037 2476
Lotte Sønderstgård 2566 7679
Annette Tofting 2273 3847

HERREKLUBBEN
Bent Sthur 5572 1422
Leif Sønderstgård 2787 6476
Morten Langebæk 5991 4391
Steen Kraase 5573 8837
Henrik Holm Hansen 5091 6250


