
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB
UPRUUMOGENSTRUUMOGENS PENSTRUUMOGEN PR P

MOGENSTRUP

Årsskrift december 2020



2 3

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 15. DECEMBER 2020

KL. 19.00 I FLADSÅ HALLEN

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

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.
Ad. 4.1 Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021 - Samme kontingent som det nuværende:

Kontingentet opkræves via Betalingsservice. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice 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) kr. 2.085,- pr. 1/2 år 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

Forsiden: Foto Lars Kirk Larsen - Nogen fik Hole in One (se side 29) andre måtte nøjes med tæt på!

Ad. 4. 2 Bestyrelsen indstiller følgende til at være helt eller delvist kontingentfrie:
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter, klubbens ansatte og 
følgende elitespillere: Frederik Juul, Niclas Mathiesen, Alexander Hartmann Mørch, Morten Vinther, 
Jesper Villadsen og Peter Jensen. 

9-hullers medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamling med 1/2 stemme

B-medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme
B-medlemmer er næsten samme kategori, der tidligere blev benævnt, som Langdistancemedlemmer
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Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.

Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Henrik Thomsen
Forslag om ændring af afregningsmodel i 
SGO-ordningen
Ordningen sælges til egne medlemmer i de 7 
klubber, der er med i ordningen til kr. 900, heraf 
beholder den sælgende klub kr. 400 og 500 går 
ind i en pulje, der så fordeles efter antallet af 
spillede SGO-runder i klubberne.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Kasserer: 
Christian F. Sørensen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: 
Torben Godskesen - modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen opstiller Christian F. Sørensen 
som kasserer

Jeg er 41 år, fra Sorø 
og tilflyttet til Næst-
ved i 1998 hvor jeg 
sammen med min 
kæreste har tre efter-
hånden store piger 
på 10, 12 og 16 år. 

I 2017 blev jeg ansat 
som regnskabschef 
i en af Næstveds lo-
kale bilforretninger, 

men den daglige funktion består efterhånden pri-
mært i support til vores salgsafdeling på import, 
leasing og afgifter. 

Bestyrelsen opstiller Frank Krüger som 
bestyrelsesmedlem

Jeg er 55 år og gift 
med Christina og 
sammen har vi An-
drea på 17 år, vi bor 
i et dejligt hus i Kost-
ræde Banker.

Jeg startede med 
at spille golf i 1997, 
og alle år som med-
lem af Sydsjællands 
Golfklub.

Jeg har i de sidste 18 år været en del af klub-
bens turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt mig 
at fortsætte med, da det er dejligt at kunne hjæl-
pe lidt til i klubben, ved at være turneringsleder 
nogle gange om året. 

Ting jeg har lyst til at arbejde med for Sydsjæl-
lands Golfklub, er blandt andet opgaven med at 
skaffe nye medlemmer 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, sam-
tidig med at vi har råd til bibeholde, den fantasti-
ske bane vi har at spille golf på. 

For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i Ep-
son, hvor jeg har ansvaret for salg af Printere til 
Business- og Retail-områderne i Danmark.

Frank Krüger

Bestyrelsen opstiller Torben Godskesen 
som bestyrelsesmedlem

Jeg er 68 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 kasserer i Politigårdens persona-
leforening. Jeg har ligeledes været i bestyrelsen 
for Næstved Tennisklub, hvor jeg på skift har 
haft ansvaret for ungdomsafdelingen, trænings 
- og turneringsudvalg.

Jeg har spillet golf siden 2009, hvor jeg blev 
medlem her i klubben. Jeg kom i gang med 
spillet via fadderordningen, 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, i 
denne sæson har jeg været i samtlige bunke-
re, men jeg er altid kommet godt ud af dem, i 
hvert fald når jeg sad på bunkerriven. I mit be-
styrelsesarbejde har jeg ansvaret for bane- 
hus og klubbens fraktioner. 

Jeg vil fortsat arbejde for at nye medlemmer vil 
føle sig velkomne og godt modtaget. Jeg vil lige-
ledes arbejde for et godt miljø, hvor vi behandler 
hinanden med respekt og gensidig tillid.

Torben Godskesen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Foto: Greenkeeper Henrik Jelager
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Bestyrelsesmedlem: 
Frank Krüger - modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Christian F. Sørensen som kasserer
Genvalg af Torben Godskesen
Genvalg af Frank Krüger

Interessen for golf kommer fra en kort periode 
som juniorgolfer, hvorefter først studier, arbejde 
og siden familien blev prioriteret. Heldigvis fik 
jeg i 2012 igen øjnene op for denne dejlige sport 
i forbindelse med et åben hus arrangement her i 
klubben og har siden udviklet en del gode kam-
meratskaber her. 

På trods af meldinger i år om en opblomstring 
i golfsporten, er der masser af udfordringer i 
forhold til at tiltrække og fastholde medlemmer, 
samt i at vedligeholde en bæredygtig klubdrift i 
et svært marked. Sammen med de øvrige i be-
styrelse – og ikke mindst med hjælp fra mange 
aktive medlemmer - håber jeg at kunne være 
med til at navigere klubben gennem disse udfor-
dringer og udvikle de tilbud vi har.

Christian Filip Sørensen

I 2019 blev puljen på kr. 551.000, der blev spillet 
9010 runder heraf 1106 på vores bane.

Konkret foreslås det at: Generalforsamlingen 
pålægger bestyrelsen at arbejde på at få ændret 
SGO ordningen således, at de kr. 500, der nu 
går til puljen, ændres til minimum kr. 780.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal besty-
relsen melde vores klub ud af ordningen, med 
virkning fra sæsonstart 2022. 
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Bestyrelsen opstiller Martin Thorsen som 
1. suppleant

Jeg forsøger at gøre 
en forskel. Jeg er 
50 år – og har spil-
let golf i godt 5 år i 
klubben. 

Jeg har en datter på 
11 år, som hver an-
den weekend også 
spiller lidt golf i klub-
ben. 

Golf synes jeg er et fantastisk supplement til en 
ellers travl hverdag. I mit professionelle virke, er 
jeg ansat i Salling Group og arbejder som HR Bu-
siness Partner i Netto for region Sjælland. Den 1. 
januar 2020 havde jeg 25 års jubilæum i Salling 
Group og tænker, at jeg tager 25 år mere i en virk-
somhed med masser af forandringer og spæn-
dende udfordringer. Det er en branche, som går 
ekstrem stærkt og det trives jeg rigtig godt med.

I sommeren 2019 fik jeg af bestyrelsen opgaven 
– at etablere et sponsorudvalg. På generalforsam-
lingen i december 2019, blev jeg valgt ind som 
suppleant til bestyrelsen.

Udvalgets formål er bl.a., at styrke samarbejdet 
med vores nuværende sponsorer, samt opsøge 
nye interesserede sponsorer i lokalområdet.

Potentialet for sponsorer i klubben er store og ud-
valget har allerede fået godt fat og har skabt nye 
sponsorer til klubben. Skiltene på Driving Range, 
putting green og indspilsbanen er tydelige tegn på, 
at der sker noget i udvalget. Jeg ønsker fortsat at 
stå i spidsen for sponsorarbejdet i bestyrelsen og 
værne om nuværende sponsorer, men samtidig 
udvide og udvikle sponsorarbejdet i klubben. 

 Martin Thorsen

Valg af suppleanter

Bestyrelsen opstiller Svend Erik Hansen som 
2. suppleant

Jeg er med en alder 
på 63 år nået til et 
sted i livet, hvor golf 
de sidste 5 år, har 
fået stor betydning 
for mine fritidsakti-
viteter, da den kan 
dyrkes op i en høj 
alder. 

Jeg føler først nu at 
jeg har fået tid til golf 

efter at have haft toplederstillinger i mere end 25 
år i mediebranchen inden for IT og økonomi. De 
sidste par år har jeg været selvstændig freelan-
ce projektleder og arbejdet med installation af 
fuldautomatiske blodlaboratorier.

Jeg er gift med Lise og bor i Everdrup, vi har to 
voksne børn og 3 børnebørn. Jeg begyndte at 
spille golf i 2015, da min svigersøn tog mig med 
til golfens dag i klubben. Siden er golf blevet min 
hovedfritidssport og jeg træner gerne på alle vo-
res faciliteter for hele tiden at kunne forbedre mit 
spil. Jeg finder inspiration i at udvikle finesserne 
og her bliver man jo aldrig færdig. Jeg deltager 
i herreklubben og i mange af vores turneringer.

Jeg finder stor glæde i golfsporten, da den udfor-
drer den enkelte mod sig selv, giver mulighed for 
frisk luft og god motion, samt er en meget social 
sport, der bygger på tillid, respekt og samvær.

Jeg har altid været meget engageret i frivilligt 
arbejde inden for børnepasning, skoleområdet, 
fodbold, rulleskøjteløb og politik. Jeg er i dag 
sekretær i vores lokale vandværk og kasserer i 
digelaget ved vores sommerhus, men har gen-
nem tiden haft alle mulige poster i bestyrelser 
og foreninger. Derfor vil jeg med glæde bidrage 
til det frivillige arbejde i vores golfklub, da jeg 
sætter stor pris på det, den kan gøre for os alle.

Jeg vil stille mine kvalifikationer inden for IT, 
økonomi og ledelse, samt mit engagement i ud-
førelsen af opgaver til rådighed, for at vi sam-
men kan styrke og udvikle vores klub til at blive 
endnu bedre for medlemmerne.

Svend Erik Hansen

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Martin Thorsen
2. suppleant: Nyvalg af Svend Erik Hansen

Valg af revisor og suppleant
Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Steffen Hansen - modtager 
genvalg

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

Ad. 9. Eventuelt

Foto: Lars Kirk Larsen

Støt klubbens sponsorer!
- de støtter os
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Det forgangne år har været helt særligt. CO-
VID-19 skyllede hen over hele verden, og det 
har været et år alle vil huske i resten af deres liv!

COVID-19 har dog ikke sat så restriktive be-
grænsninger for golfsporten at vi ikke har kun-
net udøve vores sport. Tværtimod er golf vel én 
at de fritidsaktiviteter, hvor risikoen for smitte er 
meget lille. Man er ude i frisk luft og ikke tæt 
på andre. Bestyrelsen har selvfølgelig valgt at 
følge myndighedernes anvisninger. Både med 
hensyn til spil, turneringer, socialt samvær og 
begrænsninger i adgang til klubbens faciliteter.

Så med tanke på de ofre andre har bragt, så er 
golfsporten kommet godt igennem 2020. 

Året startede dog temmelig dramatisk inden 
COVID-19 havde gjort sit indtog. Ved den eks-
traordinære generalforsamling den 9. januar 
skulle vi stemme om de vedtægtsændringer, der 
blev vedtaget på den ordinære generalforsam-
ling i december 2019. Det blev en lidt kaotisk 
generalforsamling, hvor bølgerne gik lidt højt på 
grund af nogle misforståelser i forbindelse med 
et forslag til vedtægtsændringer. Det blev dog 
rettet ind, efter at der var røget en del finker af 
panden.

Det får mig til at minde om, at vi skal huske at 
tage godt imod vores gæster og hjælpe dem 
frem for at skælde dem ud, hvis de ikke lige gør, 
som man forventer. Husk de kender ikke banen 
så godt, som vi gør. Jeg har desværre været 
nødt til at eftersende greenfee billetter til gæster, 
der havde følt sig dårligt behandlet. 

Vi skal også huske at tage godt imod vores nye 
medlemmer og hjælpe og vejlede dem, hvis de 
ikke lige overholder etiketten for færden på ba-
nen. Nye medlemmer skal naturligvis også vise 
det hensyn overfor ”gamle” medlemmer.

En af vedtægtsændringerne var at klubben, i for-
bindelse med forslag til kontingentsatser, skulle 
oplyse hvem af klubbens medlemmer, der var 
kontingentfrie. I den forbindelse har bestyrelsen 
besluttet at klubben har følgende mål for eliten:

Formanden Henrik Karlsen

Bestyrelsens beretning 2020
 . at have en elitetrup, som kan gøre sig gæl-
dende på et rimeligt niveau
 . at klubben kan tiltrække nye ungdomsspillere, 
som kan se en fremtid i klubben som elite/sports-
udøver og ikke kun er for ”hyggegolfere”
 . at klubbens image styrkes gennem en stærk 
elite og at eliten bidrager aktivt hertil

Den sport vi dyrker er jo en konkurrencesport 
for mange og hyggesport for mange andre. Vi 
er derfor i konkurrence med især Næstved, men 
også andre klubber omkring spillerne - og det 
er vigtigt - at vi kan holde på nogle af de bedste 
spillere for at holde niveauet. 

Klubben bliver aldrig en klub, hvor vi ”køber” 
spillere, og kontingentfrihed er stort set eneste 
”benefit” vi tilbyder til enkelte spillere. Vi har der-
for stillet 5 kontingenter til rådighed for eliten. De 
administreres af eliten, som har valgt at fordele 
det så 6 spillere har været omfattet at hel eller 
delvis kontingentfrihed.

Vores herreelitebudget er udregnet efter dette 
og derfor er noget af kontingentfriheden til disse 
spillere taget fra elitens budget, som i forvejen 
er relativt lavt sammenlignet med andre klubber.

Alt-i-alt driver vi vores herreelite sparsomt, men 
det kører okay - og med den rette økonomiske 
balance også i forhold til fri kontingent.

I årets løb har bestyrelsen arbejdet med bank-
skifte fra Sydbank til Møns Bank. I forbindelse 
med skiftet var det afgørende at Næstved Kom-
mune var villige til at indgå en ny aftale om et lån 
på kr. 2.000.000, som klubben optog i 2005 og 
var til indfrielse i 2025. 

Tidligere bestyrelser havde ikke lavet en plan 
for afvikling af dette lån, hvorfor vi bad Næstved 
Kommune om udsættelse af tilbagebetalingen til 
2030 og så med afdrag over 10 år. Til den tid har 
vi nedbragt vores prioritetsgæld og kan afdrage 
på lånet. 

Næstved Kommune havde emnet med på et by-
rådsmøde, som blev fulgt med stor spænding. 
Heldigvis faldt resultatet ud til vores fordel. Blandt 

andet takket være godt benarbejde fra Helge 
Adam Møller og Charlotte Roest. Tak til dem! Vi 
glæder os til samarbejdet med Møns Bank.

Sekretariatet 
De har været meget udfordret på grund af CO-
VID-19. Benny Jensen har måttet arbejde hjem-
mefra og det er uvist, hvornår han kan vende 
tilbage til kontoret. Selv om Benny har løst 
mange opgaver hjemmefra, så er det klart nok 
ikke optimalt. Tak til Benny for at holde humøret 
oppe til trods for de vanskelige forhold. Camilla 
Holck-Clausen har holdt skansen i sekretaria-
tet og ydet en kæmpe indsats med at servicere 
medlemmer og gæster. Også tak til Camilla for 
en stor indsats. Ad hoc har frivillige hjulpet til i 
sekretariatet. Både i dagligdagen og i ferier. Stor 
tak til Kirsten Berg Frederiksen, Lene Grønborg 
og Pia Jannerup for, med godt humør, at kaste 
sig ind i kampen.

Banepersonalet
I maj blev vores chefgreenkeeper Per Mølgaard 
Lemming sygemeldt. Det førte til at bestyrelsen 
valgte at ophæve samarbejdet med udgangen 
af oktober måned. I hele perioden har green- 
keeper Henrik Holm Hansen fungeret som chef-
greenkeeper. Vi har indgået aftale med Henrik 

Holm Hansen om ansættelse som chefgreen- 
keeper pr. 010121. Der skal lyde en tak til Per 
Lemming Mølgaard for hans indsats for klubben 
og herunder hans store indsats i forhold til klub-
bens sponsorer.

Siden maj har Henrik Holm Hansen og det øvrige 
greenkeeperpersonale ydet en kæmpe indsats 
på banen, som har stået knivskarp hele sæso-
nen. Stor tak og ros til greenkeeperpersonalet.

Der vil ikke blive ansat en greenkeeper i Henrik 
Holm Hansens tidligere stilling. Vi vil i stedet an-
sætte afløsere gennem sæsonen. Det giver va-
lue for money, da vi ikke skal aflønne personale 
i vinterperioden. 

Jeg bliver her nødt til at fremhæve bestyrel-
sesmedlem Torben Godskesen. Han har ydet 
en usædvanlig indsats for klubben. Torben har, 
sammen med de andre frivillige, knoklet som 
hjælper i sekretariatet, passet sin funktion som 
bestyrelsens mand i bane/husudvalget. Her 
har han hjulpet til i forbindelse med udvalgets 
arbejdsdage på banen, været tovholder på alt 
omkring TeeBox, og været ham, som flere gan-
ge om ugen er stået tidligt op og kørt ud og har 
revet bunkers. Tak Torben!

Her finder vi
altid en løsning
I Møns Bank kommer du aldrig til 
at skulle passe ind i nogle kasser. 
Vi behandler alle kunder ens – 
simpelt hen ved at behandle dem 
individuelt.  

Kig ind og oplev, hvad en ægte  
lokalbank kan gøre for dig:

• Høj tilgængelighed.
• Hurtig sagsbehandling. 
• Plus – Gratis Hverdag.

Vores fordelskoncept er enkelt at 
forstå, ingen bindinger, men til 
gengæld med masser af kontante 
fordele. 50 aktier i banken – så 
har du Gratis Hverdag og en lang 
række andre fordele. Vi ses!

Lars Jørgensen
Filialdirektør

tlf. 5575 3001
laj@moensbank.dk 
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Medlemmer pr. 30/9
2016 2017 2018 2019 2020

Fleks 166 174 158 128 104
Junior 46 32 36 29 26
B-medlemmer 3 4 3 2 2
9-hullers 9
Senior/Ynglinge 639 593 562 570 572
Aktive i alt 854 803 759 729 713
Passive 154 130 126 98 81

Forpagtere
Café Kilden: Ved sæsonstart var Gitte Spandet 
forpagter i Café Kilden. Gitte Spandet fik dog 
mulighed for et nyt job på Holmegaard, hvor-
for hun ønskede at komme ud af sin aftale med 
klubben. Anders Nordahl overtog forpagtningen 
og er til trods for årets vanskeligheder kommet 
flot fra start.

ProShoppen: Trods COVID-19 har Claus Tha-
ne holdt shoppen åben hele sæsonen. Det er af 
stor betydning for klubben at have en velassor-
teret golfshop, hvor medlemmer og gæster får 
super betjening, men ikke mindst professionel 
rådgivning til køb af udstyr og fitting heraf.

Medlemmer
Vi har en netto tilbagegang på 16 medlemmer. 
Der er fremgang på seniormedlemmer til trods 
for, at 9 er skiftet til det nye ”9-hullers” medlem-
skab. Det er jo fra seniormedlemmer den største 
kontingentindtjening kommer fra. 

Der er indmeldt 98 nye medlemmer, som forde-
ler sig med 3 par-3 medlemmer, 6 fleks-med-
lemmer, 9 juniorer, 11 ynglinge og 69 seniorer. 

Vi har haft mange begyndere i år. Måske det 
skyldes COVID-19, hvor mange ikke har kunnet 
rejse og har indset at vores sport i modsætning 
til fitness foregår ude, hvor smitterisikoen ikke er 
så stor. Det skal dog ikke fjerne fokus fra at golf-
sporten i Danmark er udfordret. Alle må granske 
deres familie, vennekreds og arbejdspladsen for 
at finde nye medlemmer. 

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

TeeBox
I forlængelse af sidste års generalforsamling luf-
tede Finn Olsen ideen om at etablere indendørs 
golf faciliteter. 

Finn Olsen foreslog, at det blev undersøgt, om 
der var basis for etablering af indendørs facilite-
ter i form af simulatorgolf. Om der i vores byg-
ninger var mulighed for at indrette rum med si-
mulator og udslagsmåtter. 

Finn Olsen fik frie hænder til at etablere et ud-
valg, der kunne undersøge muligheder, såvel 
bygningsmæssigt som økonomisk.

Udvalget kom til at bestå af Peter Ø. Pedersen, 
Jørgen Smith, Finn Caspersen, Michael Juul, 
med Finn Olsen som formand. Torben Godske-
sen var tilknyttet som kontakt til bestyrelsen. 

Der blev afsøgt muligheder for, om der kunne 
opnås støtte fra LAK fonden (lokale- og anlægs-
fonden) og afholdt møde med Ivan Tolborg, den 
lokale LAK formand. Det viste sig, at der først 
kunne tages stilling til, om der kunne ydes støt-
te, når et projekt var påbegyndt.

Et økonomisk overslag viste, at et projekt med 2 
simulatorer ville koste ca. 1 million kr.

Det beløb skulle skaffes ved optagelse af nyt 
lån, samt forudbetaling fra medlemmerne. 

Bestyrelsen anså ikke optagelse af lån for at 
være en realistisk mulighed, hvorefter projektet 
blev skrinlagt.

Teebox viste sig som en mulighed for simulator-
golf, uden at det belaster klubben økonomisk. 
Der blev derfor taget kontakt til Teebox, og en 
aftale blev forhandlet på plads. 

Der skal lyde en stor tak til Finn Olsen og udval-
get for et engageret og seriøst stykke arbejde. 

På den baggrund har vi indgået aftale med 
TeeBox. Mange har allerede købt årskort. 
TeeBox er åben for alle. Det fungerer som når 
man spiller greenfee på en anden bane. TeeBox 
kan bookes via GolfBox. Klubben får en procent-
del af omsætningen mod, at vi leverer strøm.

Der er allerede nu flere turneringer, og flere 
kommer til. Vores fraktioner har mulighed for at 
lave turnering i off season, ligesom der laves 
turneringer på tværs af golfklubberne.

Sponsorer
2020 var året hvor der for alvor blev sat skub 
i sponsorarbejdet. Bl.a. nye sponsorer på vo-
res puttinggreen, indspilsgreen, flagstænger på 
driving range og meget mere. Sponsorudvalget 
består af Kim Fjord Stengaard, Kasper Demant 

og med Martin Thorsen for bordenden. Claus 
Buchholtz er desværre trådt ud af Sponsorud-
valget. Claus har været med fra starten i 2018 
og der skal lyde stor en tak for indsatsen. Arbej-
det i udvalget forsætter med fokus på at vedlige-
holde samarbejdet med nuværende sponsorer, 
men samtidig opsøge nye muligheder. Så ken-
der du nogen som kunne tænke sig at bidrage til 
lokalsporten i Sydsjællands Golfklub, så kontakt 
Martin Thorsen.

Begyndere
Årets begyndertræning blev som så meget an-
det ramt af COVID-19 – særligt afstandskrav 
og forsamlingsloft gav lidt udfordringer i star-
ten; men COVID-19 har måske også været en 
medvirkende faktor til, at antallet af begyndere 
næsten blev fordoblet i forhold til de seneste år! 
Ca. 60 personer har været igennem de enkelte 
begynderhold i denne sæson!

I skrivende stund har ca. 75% af disse tegnet 
medlemskaber hos os. Der arbejdes naturligvis 
på at få de sidste i hus, men vi ved allerede nu, 
at enkelte er ude med skader og sikkert først 
vender tilbage igen til foråret, ligesom nogle få 
blot var ’på visit’.

De mange nye begyndere er jo dejligt for klub-
bens medlemsantal og økonomi, men har selv-
følgelig også givet øget pres på banen. Begyn-
derudvalget sørger naturligvis for - også - at 
instruere i ’hurtigt spil’ og regler for at lukke igen-
nem; men som ny spiller er der mange ting at 
koncentrere sig om på golfbanen – ikke mindst 
svinget, at tælle egne og medspillerens slag, at 
se bagud osv. De fleste erfarne golfere har taget 
vel imod ’kaninerne’ ude på den store bane – og 
båret over med, hvis der undervejs f.eks. opstod 
lidt langsomt spil. 

Også Club36 har mærket forøgelsen af nye spil-
lere og selvom de forreste 9 huller har været al-
lokeret hver mandag aften sæsonen igennem, 
så har det givet lidt udfordringer med at skabe 
plads til alle. Club36 er skabt til fastholdelse af 
spillere, som måske ikke er nået så langt i deres 
hcp. og måske ikke kender så mange at spille 
med. Derfor har det stor betydning, at der også 
er nogle erfarne spillere med til at ’hjælpe’ de 
nye med flowet på banen. Fremadrettet bliver 
der en opgave med at få løst dette ’positive’ pro-
blem med mange spillere i Club36. Tak til Erik 
van Acker, der indtrådte i Begynderudvalget i år 
og hjalp med styringen af Club36. 

www.bj-s.dk
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Carsten og Claus Petersen har valgt at stoppe 
i Begynderudvalget. Tak for en kæmpe indsats. 
Fantastisk måde I fik ændret konceptet på. Jann 
Ole Karlsen fortsætter i Begynderudvalget, og 
der står allerede nu flere folk klar til at tage over 
og fortsætte konceptet med korte prøveforløb 
hen over året.

Også her skal der lyde en stor tak til Claus Tha-
ne, sekretariat, greenkeeperstaben og caféen 
for godt samarbejde. Også en kæmpe tak til den 
store håndfuld medlemmer, der har hjulpet Be-
gynderudvalget som tællere.

Sporten
Denne sæson har for sportens vedkommende 
selvfølgelig været meget præget af COVID-19. 
Da vi endelig kom i gang med at spille turne-
ringsgolf, blev det jo på en helt anden måde end 
normalt.

Regionsgolf kom i gang noget forsinket og vores 
A hold gjorde det fantastisk og kom helt til semi-
finalen, som også blev endestationen. Klart en 
godkendt indsats.

Alle DGU-turneringerne er blevet spillet på neu-
tral bane og derfor kun med en match mod hvert 
hold, så der var næsten ingen plads til fejl, hvis 
man skulle spille med om de gode placeringer.

Vores seniorhold spillede med om chancen for 
oprykning til 1. division, men det lykkes desvær-
re ikke.

Sluttelig skal nævnes at vores Superveteranhold 
gjorde det helt fantastisk i år. De vandt deres 
pulje i 1. division som gav adgang til DM-slutspil 
om medaljerne. Desværre mødte man de senere 
Danmarksmestre i semifinalen og tabte. På flot 
vis vandt de dog kampen om bronzemedaljerne. 

Stort tillykke med bronzemedaljerne.

Som altid blev der spillet klubmesterskaber på 
vores fine bane, som har stået flot i år. Klubme-
sterskaberne blev i år vundet af Anita Pedersen 
på damesiden og Niclas Mathiesen på herresi-
den. Vi fik også en far og søn der blev klubme-
ster. Jakob Mørch blev klubmester for seniorerne 
mens Alexander Mørch tog sig af juniorklubme-
sterskabet. Tillykke!

Vi får i den kommende sæson også besøg af eli-
tegolfspillere udenbys fra, da DGU har tildelt os 
en afdeling fra seniorturen.

Herreeliten: 2020 blev en noget alternativ sæson 
grundet COVID-19. Danmarksturnering blev af-
viklet i reduceret form. 3 kampe på neutral bane 
fremfor de oprindelige 6 kampe, hvor alle hold 
møder hinanden hjemme og ude. Således skulle 
man være skarp fra starten og have marginaler-
ne med sig for at få succes.

Kvalholdet: Vi starter med årets succes på herre-
siden. Vores 3. hold vandt deres pulje, og rykker 
dermed op i 5. division. Det var en noget spøjst 
forløb der førte dertil. Holdet vandt første kamp 
12-0, tabte anden kamp 0-12 og vandt den sid-
ste kamp 12-0.

4. Division: 2. holdet havde ikke nogen super 
sæson, men holdt målsætningen om ikke at ryk-
ke ned, efter det rykkede op sidste år. Det blev til 
2 nederlag i de første kampe, og en uafgjort i den 
sidste. I puljen var Næstved, som bliver tvangs-
nedrykket, da deres 3. div hold rykker ned i 4. 
div. Dette reddede vores 4. div. hold.

3. division: Vores 1. hold var oprykkere til 3. di-
vision. Alligevel var målsætningen at vinde pul-
jen, og dermed at skulle spille om oprykning til 
2. division. Holdet viste i år at bredden er blevet 
bedre, og niveauet generelt er blevet skarpere. 
I puljekampene var det tydeligt at se, at spillet 
ikke brød sammen under pres, og i de kampe 
hvor de bedste spillere ikke slog til, så gjorde de 

andre. Det betød et ubesejret Sydsjællands hold 
sikrede sig 1. pladsen i puljen. Desværre havde 
holdet en off day mod et super hold fra Odense 
Eventyr i oprykningskampen, hvilket betyder at 
2021 også bliver i 3. div. Men vi ved nu, hvad der 
skal til for at bygge yderligere på vores niveau.

Generelt: Der var en plan for herreeliten om en 
del tiltag i 2020. Disse havde ikke de rette betin-
gelser i 2020 grundet COVID-19. 

Men det er en klar plan, at eliten skal fylde mere 
i klubben. I år har vi så småt taget hul på det-
te, ved at melde os til frivilligt arbejde. Dels en 
dag med banepleje i foråret, og dels ved at være 
værter for vores gæster på golfens dag og intro-
ducere dem for golf. 

Til næste år skal eliten være hjælpere på vores 
begynderhold. Andre tiltag er i støbeskeen, bl.a. 
en Elite/Am. Omdrejningspunktet er at give tilba-
ge til den klub som vi værdsætter, og samtidig 
at finde sponsorer, der kan dække nogle af de 
udgifter der er i forbindelse med at drive herre- 
eliten.

Turneringer
Golfåret 2020 blev også specielt for så vidt angår 
turneringer. Sæsonen kom sent i gang som følge 
af de restriktioner vi skulle efterleve både om-
kring afvikling af turneringer og i den forbindelse 
aflevering af scorekort elektronisk. 

Forsamlingsforbuddet i starten af sæsonen be-
tød at vores sociale turneringer med gunstart 
måtte laves om til løbende start uden en decide-
ret præmieoverrækkelse. Når alt det er nævnt så 
fik vi afholdt alle planlagte turneringer. Stor tak til 
Turneringsudvalget og alle deltagerne. 

Det lykkedes at afholde en af årets første elite-
turneringer med deltagere udefra. Det var U22 
rangliste turnering. Stor tak til Henrik Holm Han-
sen og Poul Mathiesen for afholdelse af denne 
turnering. Hen mod sommeren blev det enklere 
at spille turneringsgolf grundet ophævelse/lem-
pelse af restriktionerne, og vi fik afviklet klubme-
sterskaber på normal vis. 

Løvfaldsturneringen blev dog berørt at nye re-
striktioner. Det var kun muligt at spille selve 
turneringen, men desværre måtte den efterføl-
gende klubfest og fejring af klubmestre aflyses. 
Dejligt at så mange spillede turnering og tak til 
Anders i caféen for at lave en take away menu, 
så flere kunne feste hjemme.

Vi håber alle på et mere normalt 2021.

Bane/Hus
2020 har været et meget anderledes år. Da vi 
endelig fik lov til at åbne banen, startede vi med 
2 bolde. Efter lidt tid fik vi så lov til at gå ud i 4 
bolde. Der var restriktioner med hensyn til toilet-
besøg/hyppig rengøring og afspritning m. v. 

I maj meldte vores chefgreenkeeper sig syg, og 
det gav naturligt nok en del udfordringer, idet der 
jo så var færre til at passe banen. Der var dog 
brug for lidt ekstra hjælp, som vi fik fra Ole (tidli-
gere medarbejder), som kom og klippede greens 
og Torben Godskesen blev uddannet til at rive 
bunkere. 

Med de tilbagemeldinger vi har fået fra medlem-
merne, tør jeg godt sige at greenkeeperstaben 
har klaret opgaven fuldt ud tilfredsstillende. En 
stor tak til staben. 

Klubmesterskaberne blev i år vundet af 
Anita Pedersen og Niclas Mathiesen
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Den 20. september havde Bane/Hus Udvalget 
med nogle hjælpere sat sig for at ordne omkring 
bænke ved teesteder og efterså nogle områder 
ved hullerne 7, 8 og 11. Teestedet ved hul 2 blev 
jævnet og der blev lagt rullegræs på, så det vil 
stå flot og jævnt når sæson 2021 starter. En stor 
tak til dem som hjalp. Ingen nævnt - ingen glemt. 

Vi håber at COVID-19 situationen tillader, at vi til 
foråret kan afholde en stor hjælperdag, når ba-
nen skal gøres klar til den nye sæson. Der vil så 
blive mulighed for at mange flere kan byde ind 
og tilbyde at hjælpe. 

Til slut en tak til hele Bane/Hus Udvalget for godt 
og inspirerende samarbejde i det forløbne år.

Velgørende forening
Sent i efteråret har vi igangsat et projekt med det 
formål at få klubben godkendt som en ”Velgøren-
de forening”, hvilket gør at vi kan få refunderet 
købsmoms. For at komme i betragtning skal klub-
ben have donationer. I løbet af kort tid fik vi mere 
end 100 donationer. Tak for det.  

Kravet til donationer er nemlig at minimum 100 
personer indbetaler hver minimum kr. 200 i gave 
til klubben. 

Donationen kan trækkes fra på selvangivelsen, 
hvorfor det var nødvendigt at oplyse cpr.nr. Vi skal 
nu i gang med at ansøge om midler fra puljen.

Afslutning
Herfra skal der lyde en stor tak til alle medlem-
mer der aktivt deltager i klubbens aktiviteter: 
Dem der tager en tørn som frivillig. Dem der del-
tager i ”Hjælperdage”. Dem der passer blomster 
og bede. Dem der udfører håndværksarbejde. 
Dem der står for fraktionerne. Dem der arrange-
rer turneringer. Dem der tager sig at klubbens 
hold. Dem der tager sig af begyndere. Dem der 
tager sig af juniorerne. Tak til alle! Der skal også 
lyde en stor tak til klubbens sponsorer. Jeres bi-
drag er uvurderlig hjælp.

Tak til vores forpagtere, der er med til at sætte 
rammerne for et godt klubliv og for vores gæster. 

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.

På Bestyrelsens vegne
Henrik Karlsen

Formand
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ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
note 2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

1 Indtægter 5.246.900 5.350.430 5.215.000 5.300.485
2 Baneudgifter -1.085.000 -1.150.728 -1.029.000 -955.476
3 Klubhusudgifter -586.500 -556.681 -611.500 -604.899
4 Administration og øvrige udgifter -493.000 -457.440 -471.000 -509.022

Bruttofortjeneste mv. 3.082.400 3.185.581 3.103.500 3.231.088
5 Personaleomkostninger -2.430.000 -2.509.341 -2.375.000 -2.532.907

Afskrivninger -236.000 -247.296 -248.000 -256.305

Overskud før finansielle poster 416.400 428.944 480.500 441.876
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Realkreditrenter -54.000 -54.981 -57.200 -103.747
Bankrenter -280.000 -289.814 -276.000 -276.916

ÅRETS RESULTAT 82.400 84.149 147.300 61.213

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

REGNSKAB REGNSKAB
30-09-2020 30-09-2019

AKTIVER
Grunde og bygninger 15.086.565 15.265.399
Tekniske anlæg og maskiner 380.829 449.290
Anlægsaktiver 15.467.394 15.714.689

Tilgodehavende kontingenter 216.624 358.674
Tilgodehavende greenfee og øvrige tilgodehavender 307.526 322.502
Tilgodehavende kreditkort 0 5.813
Periodeafgræsningsposter 0 3.750
Beholdning af frø, gødning og brændstof 35.000 65.000
Tilgodehavender 559.150 755.739

Likvide beholdninger 142.029 32.583

Omsætningsaktiver 701.179 788.322

AKTIVER I ALT 16.168.573 16.503.011

PASSIVER

6 Egenkapital 5.972.436 5.973.707

Prioritetsgæld 2.263.848 2.432.341
Erhvervslån 1.695.666 1.965.432
Næstved Kommune 2.000.000 2.000.000
Langfristede forpligtelser 5.959.514 6.397.773

Prioritetsgæld, kortfristet del 170.000 170.000
Erhvervslån kortfristet del 230.000 195.000
Erhvervskredit 1.999.106 2.364.818
Forudbetalte kontingenter 864.870 915.502
Leverandører af varer og tjenesteydelser 121.277 115.661

7 Anden gæld 851.370 370.549
Kortfristede gældsforpligtelser 4.236.623 4.131.530

Gældsforpligtelser i alt 10.196.137 10.529.303

PASSIVER I ALT 16.168.573 16.503.011

Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020
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ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

1 INDTÆGTER
Kontingentindtægter 3.838.000 3.886.624 3.825.000 3.935.220
Greenfee og golfcars 850.000 910.685 820.000 810.549
PR udvalg, sponsorer 295.000 266.306 275.000 222.992
Turneringsindtægter og fraktioner 70.000 121.747 70.000 77.366
Bagskabe 123.900 108.725 125.000 128.575
Forpagtning 40.000 25.714 30.000 30.000
Diverse 30.000 30.629 30.000 55.783
Bane 0 0 40.000 40.000
Indtægter i alt 5.246.900 5.350.430 5.215.000 5.300.485

2 BANEUDGIFTER
Vedligeholdelse, maskiner 260.000 264.922 210.000 216.887
Leasing, maskiner 310.000 278.981 289.000 243.429
Kurser, kontingenter og rejser 20.000 26.570 20.000 17.907
Forsikringer 25.000 26.726 25.000 26.233
Arbejdstøj 10.000 12.481 10.000 7.140
Vedligeholdelse, baneanlæg 100.000 155.133 100.000 114.236
Vedligeholdelse, vand 50.000 34.223 50.000 46.123
Frø, gødning 120.000 179.540 80.000 37.160
Vandafgift 80.000 79.051 80.000 80.818
Brændstof 110.000 93.101 165.000 165.543
Baneudgifter i alt 1.085.000 1.150.728 1.029.000 955.476

3 KLUBHUSUDGIFTER
Vagt 0 3.750 12.000 11.250
Vedligehold, køkken 30.000 33.518 30.000 63.832
Vedligehold, installationer 42.000 50.364 30.000 40.746
Vedligehold, bygninger og div. 40.000 40.080 40.000 64.377
Naturgas 105.000 90.314 125.000 78.232
El 140.000 105.660 140.000 129.554
Vand 45.000 51.481 45.000 24.411
Forsikring og falck 100.000 99.502 110.000 100.481
Ejendomsskatter 4.500 3.086 4.500 4.253
Renovation og rengøring 80.000 78.926 70.000 75.334
Kontingenter, KODA mv 0 0 5.000 12.429
Klubhusudgifter i alt 586.500 556.681 611.500 604.899

Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATION OG ØVRIGE UDGIFTER
Kontingent DGU 125.000 122.756 125.000 126.245
Kontingent, øvrige 10.000 8.059 10.000 10.831
Mødeudgifter 10.000 9.145 10.000 20.902
Gaver o.l 5.000 7.420 5.000 1.622
PR udvalg 30.000 30.292 30.000 43.612
Golfcars 40.000 40.789 25.000 37.596
Turneringsudvalg og -udgifter 65.000 66.608 65.000 65.465
Begynder 10.000 4.000 10.000 7.137
Diverse udvalgsudgifter 5.000 2.375 5.000 5.760
Sporten, seniorer, veteraner og elite 30.000 8.116 27.000 23.405
Sporten, juniorer 10.000 9.654 10.000 7.960
Regionsgolf 5.000 4.139 5.000 4.200
Telefon, internet og mobil 35.000 36.803 35.000 35.543
Kontorartikler, porto og gebyrer 45.000 51.069 40.000 43.461
IT og Golfbox 75.000 66.446 85.000 85.806
Diverse omkostninger m moms 20.000 12.342 6.000 14.079
Diverse omkostninger u moms 0 0 5.000 2.196
Kreditkortomkostninger 3.000 3.453 3.000 2.983
Splitmoms -30.000 -26.026 -30.000 -29.781
Administration og øvrige udgifter i alt 493.000 457.440 471.000 509.022

5 PERSONALEOMKOSTNINGER
Klubben beskæftiger 6,5 årsværk samt 1 voksenelev.

6 EGENKAPITAL
Egenkapital primo 5.973.707 5.912.494
Kontingentnedskrivninger, tidligere år -85.420 0
Årets resultat 84.149 61.213

5.972.436 5.973.707

7 ANDEN GÆLD
Juniorfond 24.500 24.500
Skyldig løn og lønskatter* 461.162 73.281
Skyldig ATP og pension 19.022 27.457
Skyldig moms* 65.019 24.980
Feriepenge og feriepengeforpligtelse 281.667 220.331

851.370 370.549
*På grund af Corona er indført udskudte frister for betaling af lønskatter og moms

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATION OG ØVRIGE UDGIFTER
Kontingent DGU 125.000 122.756 125.000 126.245
Kontingent, øvrige 10.000 8.059 10.000 10.831
Mødeudgifter 10.000 9.145 10.000 20.902
Gaver o.l 5.000 7.420 5.000 1.622
PR udvalg 30.000 30.292 30.000 43.612
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Skyldig løn og lønskatter* 461.162 73.281
Skyldig ATP og pension 19.022 27.457
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Feriepenge og feriepengeforpligtelse 281.667 220.331

851.370 370.549
*På grund af Corona er indført udskudte frister for betaling af lønskatter og moms

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATION OG ØVRIGE UDGIFTER
Kontingent DGU 125.000 122.756 125.000 126.245
Kontingent, øvrige 10.000 8.059 10.000 10.831
Mødeudgifter 10.000 9.145 10.000 20.902
Gaver o.l 5.000 7.420 5.000 1.622
PR udvalg 30.000 30.292 30.000 43.612
Golfcars 40.000 40.789 25.000 37.596
Turneringsudvalg og -udgifter 65.000 66.608 65.000 65.465
Begynder 10.000 4.000 10.000 7.137
Diverse udvalgsudgifter 5.000 2.375 5.000 5.760
Sporten, seniorer, veteraner og elite 30.000 8.116 27.000 23.405
Sporten, juniorer 10.000 9.654 10.000 7.960
Regionsgolf 5.000 4.139 5.000 4.200
Telefon, internet og mobil 35.000 36.803 35.000 35.543
Kontorartikler, porto og gebyrer 45.000 51.069 40.000 43.461
IT og Golfbox 75.000 66.446 85.000 85.806
Diverse omkostninger m moms 20.000 12.342 6.000 14.079
Diverse omkostninger u moms 0 0 5.000 2.196
Kreditkortomkostninger 3.000 3.453 3.000 2.983
Splitmoms -30.000 -26.026 -30.000 -29.781
Administration og øvrige udgifter i alt 493.000 457.440 471.000 509.022

5 PERSONALEOMKOSTNINGER
Klubben beskæftiger 6,5 årsværk samt 1 voksenelev.

6 EGENKAPITAL
Egenkapital primo 5.973.707 5.912.494
Kontingentnedskrivninger, tidligere år -85.420 0
Årets resultat 84.149 61.213

5.972.436 5.973.707

7 ANDEN GÆLD
Juniorfond 24.500 24.500
Skyldig løn og lønskatter* 461.162 73.281
Skyldig ATP og pension 19.022 27.457
Skyldig moms* 65.019 24.980
Feriepenge og feriepengeforpligtelse 281.667 220.331

851.370 370.549
*På grund af Corona er indført udskudte frister for betaling af lønskatter og moms

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

ÅRSBUDGET REGNSKAB ÅRSBUDGET REGNSKAB
2020/21 2019/20 2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATION OG ØVRIGE UDGIFTER
Kontingent DGU 125.000 122.756 125.000 126.245
Kontingent, øvrige 10.000 8.059 10.000 10.831
Mødeudgifter 10.000 9.145 10.000 20.902
Gaver o.l 5.000 7.420 5.000 1.622
PR udvalg 30.000 30.292 30.000 43.612
Golfcars 40.000 40.789 25.000 37.596
Turneringsudvalg og -udgifter 65.000 66.608 65.000 65.465
Begynder 10.000 4.000 10.000 7.137
Diverse udvalgsudgifter 5.000 2.375 5.000 5.760
Sporten, seniorer, veteraner og elite 30.000 8.116 27.000 23.405
Sporten, juniorer 10.000 9.654 10.000 7.960
Regionsgolf 5.000 4.139 5.000 4.200
Telefon, internet og mobil 35.000 36.803 35.000 35.543
Kontorartikler, porto og gebyrer 45.000 51.069 40.000 43.461
IT og Golfbox 75.000 66.446 85.000 85.806
Diverse omkostninger m moms 20.000 12.342 6.000 14.079
Diverse omkostninger u moms 0 0 5.000 2.196
Kreditkortomkostninger 3.000 3.453 3.000 2.983
Splitmoms -30.000 -26.026 -30.000 -29.781
Administration og øvrige udgifter i alt 493.000 457.440 471.000 509.022

5 PERSONALEOMKOSTNINGER
Klubben beskæftiger 6,5 årsværk samt 1 voksenelev.

6 EGENKAPITAL
Egenkapital primo 5.973.707 5.912.494
Kontingentnedskrivninger, tidligere år -85.420 0
Årets resultat 84.149 61.213

5.972.436 5.973.707

7 ANDEN GÆLD
Juniorfond 24.500 24.500
Skyldig løn og lønskatter* 461.162 73.281
Skyldig ATP og pension 19.022 27.457
Skyldig moms* 65.019 24.980
Feriepenge og feriepengeforpligtelse 281.667 220.331

851.370 370.549
*På grund af Corona er indført udskudte frister for betaling af lønskatter og moms



20 21

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

30-09-2020
Pengestrømsopgørelse
Driftsresultat 84.149
Heraf afskrivninger 247.296
Driftsoverskud uden forskydninger 331.445

Forskydninger: 30-09-2019 30-09-2020
Realkredit (afdrag) 2.602.341 2.433.848 -168.493
Erhvervslån (afdrag) 2.160.432 1.925.666 -234.766
Kreditorer, periodisering kontingenter mv 1.401.712 1.837.517 435.805
Tilgodehavender 755.739 559.150 196.589
Driftsoverskud med forskydninger 560.580
Nedskrivning af debitorer på egenkapital -85.420
Køb og salg af materiel 0
Pengestrøm 475.160

Likvider 30-09-2019 30-09-2020
Likvider 32.583 142.029 109.446
Driftskredit -2.364.818 -1.999.106 365.712

475.158

Afvigelse i pengestrøm 2

Pengestrøm, budget 2020/2021
Årets resultat 82.400
+ heraf afskrivninger 236.000
Driftsoverskud uden forskydninger 318.400

Forskydninger: 30-09-2020 30-09-2021
Realkredit (afdrag) 2.433.848 2.263.848 -170.000
Erhvervslån (afdrag) 1.925.666 1.695.666 -230.000
Kreditorer, periodisering kontingenter mv 1.837.517 1.826.697 -10.820
Tilgodehavender 559.150 440.000 119.150
Driftsoverskud med forskydninger 26.730
Indkøbt materiel 0
Pengestrøm 26.730

Regnskab Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Regnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Foto fra den 10. januar 2009
Mandag den 7. december går vi over til vinterbane. Sommergreens skal nu dybdeprikkes og 
vinterklargøres og skal herefter have lidt ro, så de er klar til den kommende sæson 
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 Eftermiddagsdamer Helle B. Hansen

Farvel til 2020 – og forhåbentlig også til COVID-19 

Kalenderåret 2020 har stået i Coronaens tegn, 
og det har naturligvis også haft betydning for vo-
res golfsæson. 

Hos Eftermiddagsdamerne valgte vi at udskyde 
sæsonstart til juni måned, hvor vi mente, at det 
var forsvarligt og fair for alle vores medlemmer 
at starte op. Der vil altid være delte meninger til 
dette og vi respekterer alle holdninger og hinan-
dens forskelligheder. Forhåbentlig er det ikke en 
situation, vi kommer til at stå i igen.  

Medlemsdyk
Igen i år har der været et lille dyk i medlemstal-
let, således at vi nu tæller 51 medlemmer. Vi hå-
ber meget på, at flere damer har lyst til at være 
med til at spille hver onsdag eftermiddag. Alle 
damer / piger er velkomne. 

Diverse turneringer
På grund af den sene opstart, udgik to gunstar-
ter af turneringsplanen. Heldigvis nåede mange 
alligevel at spille sig i form inden Venskabsmat-

chen mod Skovbo og Næstved. Sidstnævnte er 
blevet en del af trekløveret efter Skjoldenæs-
holm lukkede ned. Det endte med at blive en me-
get tæt match, hvor marginalerne tippede til den 
rigtige side og pokalen kom hjem til Mogenstrup.  

Og den gode form holdt også ved til årets Sol-
heim Cup mod Næstved. Her spilles hulspil i 12 
singler. SSGM var overlegne og vandt sikkert. 

Weekendtur blev til endagstur
Den planlagte weekendtur blev ændret grundet 
COVID-19. I stedet blev der arrangeret en skøn 
endagstur til Møn, hvor der både var præmieud-
deling og hygge efter matchen. 

Nyt bestyrelsesmedlem
Sus Smith valgte at takke af som kasserer og 
forlader nu bestyrelsen. Det har altid været en 
fornøjelse at samarbejde med Sus, og hun fortje-
ner et kæmpe tak for indsatsen gennem fire år.

Dorthe Olsen er i stedet blevet valgt ind i be-
styrelsen. Vi gælder os til at byde hende rigtig 
velkommen, og ser frem til et godt samarbejde.

Afrunding
Tusinde tak til alle sponsorer, som støtter med 
flotte præmier – også i en tid hvor det, for man-
ge, ikke er nemt at være erhvervsdrivende.  

Rigtig glædelig jul og et lykkebringende corona- 
frit nytår til alle.

På bestyrelsens vegne
Helle B. Hansen

Resultat fra årets eclectic
Brutto-rækken
1. Eva Heikamp
2. Sigrid Johannesen 
3. Lotte Sønderstgård
Netto-rækken
1. Irene Pedersen
2. Ulla Duch
3. Annette Frederiksen

Birkevænget 3 . Næstved . Tlf. 55 72 96 57
Se vores salgsbiler på www.benny-d.dk

Proshoppen
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

v/Claus Thane

Proshoppens åbningstider i december
Lørdag den 5. dec. lukket, ellers åbent indtil jul

tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00-14.00 . Søndag lukket
Eller vi kan aftale en tid, ring venligst på tlf. 2420 0288

Shoppens hjemmeside www.thanegolf.dk

Juletilbud. 

Vinterhandsker fra FJ par: 229,-


Logotøj herre/dame poloer: 499,- 2 stk: 899,-


Logo insula herre/dame: 799,- + polo Tilbud 1200,-


Nye dame ecco sko: 1099,-


FJ sokker fra 79,- køb 3 par betal for 2



Gavekort til lektion eller simulator - bliv bedre i den nye 

sæson - køb i shoppen.


Golfvogn Rovic by Clickgear kun 1699,-


Titleist huer kun: 239,-


Pro V1 med ßag: I dusin kun 300,-


Div. Cleveland wedges ogsŒ med graÞtskafter fra 

Kun 699,-


Søndag d. 13/12 GRATIS putteundervisning (1 lektion)

Skal dog bookes - sted ved tilmelding på 20200288 

Begrænset antal pladser 9.00 - 13.00
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SuperSenior

COVID-19 har været mod os, men vejret var med os
Tiden er inde til at se tilbage på sæson 2020, 
som har været en meget anderledes tid, end vi 
tidligere har afholdt turneringer i. Vi har været 
vant til at spille 1.ste fredag i måneden fra april 
til og med oktober, at kunne spille frit og agere 
efter DGU`s golfregler. I år blev det anderledes 
– det blev Covid-19 – der satte restriktioner for 
vores gøren og laden på golfbanen, samt vores 
sociale sammenkomster blev aflyst i foråret.

Men 1. maj dristede vi os til at starte langsomt 
op, vi var 13 golfere der alle gik ud fra 1.ste tee, 
ingen forsamling hverken før eller efter, men golf 
fik vi spillet. 5. juni lysnede det, med få restriktio-
ner, dejligt, golf er jo vores store passion. 

Vi har spillet 6 turneringer i vores klub samt en 
i Møns Golfklub. Der har været i gennemsnit 27 
spillere pr. turnering. Vejret har været med os. 
Caféens menuer har været lækre, tak til Anders 
for god mad og super betjening.

Da vi er en fraktion med et lille budget, årskon-
tingentet er 175 kr., er præmierne altid flasker, 
som da også altid kan nydes vinteren over, og 
vi kan sidde og tænke tilbage på golfsæsonen, 
samt hvornår var det nu vi vandt, var det ved 
tættest på, på par 3 hullerne? eller var det når 
vi havde lavet en god score i Single Stableford 
eller var det i holdspil.?

Pokalturneringen i september blev vundet af 
Dorte Wørtzner Andersen og Søren Madsen, 
tillykke til jer.

Novembers sammenkomst med andesteg, an-
despil og årsberetning samt fremlæggelse af 
regnskabet, blev desværre aflyst, igen var Co-
vid-19 på spil, da forsamlingsforbuddet hindre-
de os i at være flere end 10.

Renate Waring har besluttet at stoppe i komi-
teen, hun har været med siden 2012, Renate vi 
takker dig for din indsats.

Sluttelig vil vi takke greenkeeperne for den flotte 
bane, der altid står kniv skarpt, samt tak til Ca-
milla der har hjulpet os med teknisk support, og 
Benny med ”long distance assistance”. GolfBox 
har været udfordrende, men vi kom næsten fejl-
frit igennem hver gang.

Glædelig jul og godt nytår til alle golfere – vi 
glæder os til sæson 2021, hvor der er plads til 
endnu flere +50-årige, håber vi ses.

På SuperSenior komiteens vegne

Lene Grønborg

 SeniorDamer

SeniorDamer udspringer fra Formiddagsdamer-
ne og etablerede sig efter de samme konditioner 
m.h.t. spilledag onsdag og reserverede startti-
der om formiddagen.

SeniorDamer fremsendte et forslag til general-
forsamlingen i 2019, om at oprette et 9 hullers 
medlemskab. Det blev godkendt af generalfor-
samlingen og bekræftet på den efterfølgende 
ekstraordinære generalforsamling.

Vi er 35 medlemmer, heraf 7 som 9 huls spillere.

Sæsonstarten ultimo marts 2020 blev forsinket 
af coronapandemien, hvilket medførte at første 
spilledag blev udsat til den 15. april. Grundet 
restriktioner i antallet af spillere på det enkelte 
hold, kom vi først rigtig i gang i løbet af maj og 
vores første holdturnering blev afviklet den 24. 
juni uden restriktioner.

Denne sæson har været særlig travl for den ny 
bestyrelse, hvor man i de enkelte funktioner har 
skullet sætte sig ind i nye arbejdsopgaver. Ar-
bejdsopgaver der, blandt andet, spænder fra 
indhentning af sponsoraftaler over planlægning 
af turneringer i GolfBox og indrapportering af re-
sultater samme sted.

Dette arbejde er sket i tæt samarbejde med 
sekretariatet, uden hvis hjælp vi ville have haft 
svært ved at løse vores opgave og skabe et godt 
grundlag for vores turneringer.

Vi vil også gerne takke jer medlemmer for de 
input, I er kommet med. De har haft en positiv 
indflydelse på de løbende turneringer og også 
medvirket til et bedre forløb af disse. 

En tak skal også lyde til Vibs Neessen, der har 
virket som kasserer her i vores første sæson, 
men som nu har valgt at fratræde denne post. 
Lise Porst afløser Vibs, som bliver revisor for 
SeniorDamer.

Som noget nyt, har vi besluttet at oprette en 
vandrepokal til vinderne af A og B rækken i 
Eclectic turneringen. Pokalerne blev uddelt ved 
sæsonafslutningen i september til Birthe Majker, 
A rækken og Hanne Kähler, B rækken.

Trods en lidt sen start har vi haft en rigtig god sæson
Vi har haft en gæsteturnering med spillere ude-
fra og det er altid rart at vi kan vise vores flotte 
bane frem. Til næste år vil vi invitere klubberne 
omkring os til denne turnering.

Vi har ikke, som tidligere, haft en venskabstur-
nering med Korsør GK, hvilket vi vil forsøge at 
indhente i 2021.

Vi har haft 12 sponsorer i denne sæson. Det er 
vi meget taknemlige for. Der har været gavekort, 
blomster, vin, gavekurve m.m. Vi har til gengæld 
støttet vores sponsorer ved tilkøb af nødvendige 
præmier hos dem. 

Vi har haft invitation til aftenarrangementer hos 
Johs. Clausen og hos Mette Mode. Sidstnævnte 
blev aflyst pga. manglende tilslutning. 

Der skal også lyde en tak til vore hårdt arbejden-
de greenkeepere, der har sørget for at banen 
altid fremstår velplejet og skarp.

Restauranten har ydet en god service og frem-
bragt velsmagende produkter til stor glæde for 
os alle. Tak for det.

Bestyrelsen har erhvervet mange erfaringer 
gennem hele sæsonen. Erfaringer som vi med 
glæde vil bearbejde frem til vor næste sæson i 
2021.

Tak for en god 2020 sæson.

 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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 Veteranklubben Jens Høg

Årsberetning fra Torsdagsveteranerne
Medlemmerne
Vi er i år 72 medlemmer i Torsdagsveteranerne. 
Det er en kedelig tilbagegang på i alt 4 med-
lemmer. Men det skal fremhæves, at vi også har 
fået 8 nye medlemmer. Vi byder dem hjertelig 
velkomne i vores klub. Vi håber og tror, at de be-
finder sig godt og glæder os til at være sammen 
med jer i mange år.

Spillet
Sæsonen har været meget præget af corona-
pandemien. Vi skulle være begyndt d. 26. marts, 
men vores første start var d. 7. maj, og første 
gang vi mødtes alle sammen til gunstart var d. 
9. juli. Men man må sige, at alle var meget ivrige 
efter at komme i gang, idet der de fleste gange 
var flere end 50 deltagere i både de almindelige 
turneringer og præmieturneringerne, som vi af-
viklede i starten af året. Vejret har været med os 
stort set hele sæsonen: Masser af sol og rul på 
fairway. 

Vi blev også nødt til at aflyse årets første ude-
bane, hvor vi skulle have været til Køge i maj. 
Deltagelse i de to andre udebaneturneringer har 
været flot med 24 i Sorø og 32 i Korsør. Det er 
meget tilfredsstillende, at der er så god tilslut-
ning til udebanerne, og bestyrelsen vil også til 
næste år have tre udebaner på programmet, så 
medlemmerne har mulighed for andre oplevel-
ser end vores egen i øvrigt glimrende bane. 

Det viste sig også, at næsten alle deltagerne be-
talte med Mobilepay. Det gør afregningen meget 
lettere, at der ikke skal håndteres byttepenge. 
Ved fremtidige turneringer vil vi så vidt muligt 
anmode om betaling via Mobilepay.

Det var ikke muligt i år at udføre vores 3-dages- 
tur. Vi aflyste tidligt på sæsonen den annonce-
rede tur til Jylland i juni, men prøvede at tilbyde 
den igen i august. Men tilslutningen var meget 
lav – og det kan man godt forstå – så også den 
blev aflyst. I 2021 vil vi udbyde den helt samme 
tur, og vi håber, at coronaproblemerne er over-
stået til den tid. 

Det skal nævnes, at vi har kåret årets Puttcup 
mester, Helge Adam Møller.

GolfBox  
Vi har efterhånden alle vænnet os til at bruge 
GolfBox. Det går fint med at tilmelde sig turne-
ringerne, reservere starttider og indtaste resul-
tater efter turneringerne.

I bestyrelsen har flere af os lært at sætte tur-
neringerne op og lave startlister. Der er normalt 
ingen panik, for John Birk følger med i baggrun-
den.

Rydercup 
Vi har i år meddelt Næstved Golfklub, at vi mel-
der os ud af den Rydercup, som vi har spillet 

mod dem de sidste 4 år. Det har i alle årene væ-
ret svært for os at få samlet et hold. Og da vi 
i år har mistet nogle nøglespillere, og ingen af 
de resterende spillere havde stærke følelser om 
turneringen, var det ikke svært at skrive til Næst-
ved, at det var slut fra vores side. 

Eclectic 
Efter at der sidste år blev udviklet en metode 
til at overføre resultaterne fra GolfBox til de 
eclectictabeller, som vi kender, har afviklingen 
af eclectic fungeret fint. Det eneste der kræves, 
er at medlemmerne indtaster scorerne korrekt.

Vi har i år på grund af Coronaen afstået fra at 
indsamle scorekort, men har i stedet bedt med-
lemmerne parvis at godkende hinandens resul-
tater. Det har også fungeret uden problemer.

Restauranten 
Vi er meget glade for restauranten. Vi har et godt 
samarbejde med Anders og hans personale. I 
forbindelse med vores samlinger til gunstarter 
og spisning har vi efter vores ønsker fået ser-
veret maden portionsanrettet. Vi håber, at det til 
næste år bliver muligt at samles på mere almin-
delig vis.

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. Det har været et svært år, bl.a. for-
di Benny har været nødt til at arbejde hjemme-
fra. Camilla og Benny giver flot og hurtig service 
med godt humør til trods for den store arbejds-
byrde, 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. Der har været 
nogle ekstra problemstillinger på grund af Coro-
na, men det har alligevel været nemt at træffe 
de nødvendige beslutninger.

Og til slut tak til alle jer medlemmer. Jeg synes, 
at I klaret coronaåret flot. Det er først og frem-
mest jeres gode humør og venlighed overfor 
hinanden, der er skyld i den gode stemning, der 
altid er hos Torsdagsveteranerne.

Jens Høg

Vi har Danmarks 
mest tilfredse 
kunder

Det fastslår den mest anerkendte under- 
søgelse af danske banker, EPSI 2020. 
 
Vil du også være tilfreds, så ring direkte 
til mig på telefon 30 32 84 14 eller via mail 
pst@sparkron.dk.

Per Stecher 

Erhvervskundechef 

for and
et år  

i traek
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 Herredag Bent Sthur

Ja, det har ikke været en golf sæson som vi ple-
jer, men bestemt ikke noget dårligt år.

Vi kunne ikke komme i gang så tidligt som vi 
plejer – kunne ikke forsamles – og ikke bruge 
caféen som vi plejer hele foråret. Men da vi kom 
i gang, kom vi ud til en bane, som stod helt fan-
tastisk og har gjort det hele året.

Anders og caféen skal have ros for at gøre alt 
muligt for os både på banen og i caféen.

Banepersonalet skal bestemt også have en tak 
for det flotte arbejde. Her skal en flok af vores 
medlemmer sammen med Henrik Holm også 
have tak for at bruge en lang søndag på at rette 
op på udsatte steder herunder teested på hul 2. 
Tak! fra alle os andre – I gør en forskel.

Generelt har det også været en fornøjelse hver 
tirsdag og møde frem til god stemning uanset 
hvilke begrænsninger vi er stødt på….. Vi håber 
på en mere normal sæson i 2021, men takker 
for forståelsen og det gode humør i år.

Per, klubbens chefgreenkeeper gennem mange 
år, blev syg her i foråret. Vi håber det bedste 
for dig og vil gerne fra herreklubben takke dig 
for det store arbejde, du har gjort for klubben og 
ikke mindst for banen.

Corona her og Corona der
Afslutningen på året endte igen i Corona, så 
efterårs afslutning og julefrokost er droppet. 
Præmier fra efterårs- og vinterturneringen bliver 
uddelt når vi må mødes til et info-møde, nogle 
af resultaterne er nok allerede at finde på herre-
klubbens tavle.

Årsvindere
. Mester-rk. Jack Spenner
. A-rk. Lars Damgaard Hansen
. B-rk. Søren Madsen
. C-rk. Lars Vangdahl

Eclectic
. A-rk. Mike Malmberg
. B-rk. Per Stecher

Stort tillykke til alle - Flot spillet!

I håbet om en god og mere almindelig golfsæ-
son 2021 ønskes I alle en glædelig jul og godt 
nytår.

PBV
Bent Sthur

Garant

Sekretariatet
Sekretariatets åbningstider indtil 15. marts
Sekretariatet holder åbent mandag til fredag fra 
kl. 9.00 til 13.00. Julelukning fra fredag den 18. 
december til og med søndag den 10. januar. Det 
er muligt at kontakte os via mail i juleferien og på 
telefon fra den 4. januar.

Banerne
På 18-hullers banen spilles der til vintergreens 
fra den 4. december. Par-3 banen (med undta-
gelse af 4. hul) er åben hele vinteren med som-
mergreens. 

Greenfee-ordninger
Sydsjællands Golfklub deltager igen i 2021 i de 
to greenfee-ordninger SGO og SGS, for hen-
holdsvis kr. 900 og 975 har du betalt greenfee, 
for private runder i en hel sæson, på de baner, 
der er med i ordningen. Læs mere på vores 
hjemmeside - eller ring til os i Sekretariatet.

Fritspilsaftalen med Korsør ophører helt fra 2021 
og bliver erstattet af vores sædvanlige naboklub- 
aftale. Sydsjællands Golfklub deltager også i 
2021 i Golfhæftet, det købes i Sekretariatet.

Bagskabe
Vi har konstateret, at der er en del bagskabe, 
som er fyldt med golfudstyr på trods af, at de 
står som ledige i vores administrative system. Vi 

formoder, at det skyldes nogle oplysninger, som 
er gået tabt i systemet. Vi henstiller derfor til, at 
de af medlemmerne, der benytter et bagskab, 
men som ikke bliver opkrævet leje af bagskabet 
sammen med 1. halvårs kontingent 2021, kon-
takter Sekretariatet, så vi fremadrettet har styr 
på udlejningen af bagskabe. På forhånd mange 
tak for hjælpen.

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.

Vi takker mange gange for i år og glæder os til at 
se jer igen i 2021.

Glædelig jul
Camilla og Benny

Følgende af vores medlemmer har i år slået 
det ultimative golfslag:
18. maj på 6. hul Birthe Caspersen
28. maj på 16. hul Jann Ole Karlsen
01. juni på 6. hul Lars Lauridsen
30. juni på 1. hul Michael Enderleit
28. juli på 10. hul Palle Møller
25. august på 6. hul Mikael Gammelgaard
18. oktober på 10. hul Sten Melchertsen Olsen
18. oktober på 10. hul Jan Roest

De dygtige spillere har fået whiskey fra Dag-
li’Brugsen i Mogenstrup og en flot platte spon-
seret af Lars Vangdahl THOT Skilte & Gravering

Tillykke! 

Hole in One

Sten Melchertsen Olsen Hole in One på 10. hul



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
Rasmus K. Nielsen 
Sekretær
Christian F. Sørensen 2036 3265 
Kasserer
Jakob Mørch 2343 4659 
Handicapudvalg
Sponsorudvalg
Torben Godskesen 4138 6302 
Fraktioner
Bane-/Husudvalg
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
Benny Jensen 5576 1555

REGIONSGOLF
Frank Krüger 2124 2141

ELITEUDVALG
Frank Krüger 2124 2141
Claus Thane 5576 1575

BEGYNDERUDVALG
Erik van Acker 2182 3907
Jann Ole Karlsen 3054 4287

JUNIORUDVALG
Frank Krüger 2124 2141
Poul Mathiesen 3056 0887
Claus Thane 2420 0288

HERREKLUBBEN
Bent Sthur 5572 1422
Leif Sønderstgård 2761 4151
Morten Langebæk 5991 4391
Steen Kraase 5573 8837
Henrik Holm Hansen 5576 1555
Henrik Lund 6160 5701
Benny Jensen 5576 1555

SUPER SENIOR
Lene Grønborg 2422 1311
Kirsten Berg Frederiksen 2941 1467
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
Henrik Holm Hansen 5576 1555
Bjarne Thomsen

VICEVÆRT
Koffi Adzima 

CAFÉEN  
Anders Nordahl 5379 0067

TRÆNER/PROSHOPPEN
Claus Thane 2420 0288

SEKRETARIATET
Camilla Holck-Clausen 5576 1555
Benny Jensen

REDAKTIONEN
Benny Jensen ansvh. 5576 1555

BANE-/HUSUDVALG
Torben Godskesen 4138 6302 
Peter Jakobsen 4053 8832
Preben Thorsen 5570 0161
Henrik Thomsen 2779 6715
Henrik Gustafsson 2257 5407
Peter Ø. Pedersen 5577 5866
Niclas Mathiesen 2253 2311
Henrik Holm Hansen 5576 1555

TURNERINGSUDVALG
Morten Wulff 2683 0153
Henrik Holm Hansen 5576 1555
Leif Sønderstgård 2787 6476
Frank Krüger 2124 2141
Svend Erik Larsen 4013 1476
Anders Gammelgaard 2273 6607
John Rasmussen 4027 9919
Claus Pedersen 2874 4099
Poul Mathiesen 3056 0887

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

EFTERMIDDAGSDAMER
Helle Bennebo 4082 5966
Annette Tofting 2273 3847
Helle Pedersen 2259 1407 
Michaela Uldall Jensen 6037 2476
Lotte Sønderstgård 2566 7679
Dorte Olsen 2177 8516

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


