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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NÆSTVED GOLFKLUB
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Dagsorden:
Punkt 1:

Valg af dirigent.

Punkt 2:

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Punkt 3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Punkt 4.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.

Punkt 5.

Forslag fra bestyrelsen.
Forslag til vedtægtsændring jfr. bilag 1

Punkt 6:

Forslag fra medlemmerne.
Ansættelse af greenkeeper, jfr. bilag 2

Punkt 7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Tom Nielsen: modtager genvalg.
Palle Andersen: modtager genvalg
Tommy Madsen: modtager genvalg
Suppleant Irene Rannes indtrådt i bestyrelsen på grund af vakance, udtræder.
Bestyrelsen foreslår i stedet:
Thomas Beck
Valg af 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår:
Kirsten Ørnvold

Punkt 8.

Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
På valg som revisor er Aage Kildemark, modtager genvalg.
På valg som revisorsuppleant er Peder Flansmose, modtager genvalg.

Punkt 9.

Eventuelt.

Næstved d. 13.02.2019
p.b.v.
Jack S. Hansen, Formand
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Bilag 1.
Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen:

§4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i
Næstved kommune hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. e – mail eller pr.
brev, såfremt medlemmet ikke har opgivet e – mailadresse, med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab.
Ændres til:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i
Næstved kommune hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. e – mail og
annonceres på klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk ret er myndige, med hver en
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger skal træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer og klubbens opløsning træffes ved kvalificeret stemmeflertal, jfr.
§6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3, derefter ved anciennitet.
Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
Suppleanter vælges for to år ad gangen.
Tilføjes §6:
Revisor og revisorsuppleanter vælges for 2 år ad gangen i ulige år.
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Bilag 2.
Forslag fremsat af Kim Elgaard Andersen:

Jeg vil gerne stille forslag om, at man arbejder på at få ansat en uddannet greenkeeper, som kan
hjælpe og bakke Jens op. Og som han kan sparre med. Jeg tror banen kan blive endnu bedre, hvis
der bliver ansat en uddannet greenkeeper. Jeg ved forøvrigt, at der bor et par greenkeepere i
Næstved området som kan være interesseret.
Dette er ikke en negativ kritik af det arbejde der gøres omkring banen. Der gøres et rigtigt godt
arbejde. Jeg og mange andre mener bare, at det kan blive endnu bedre. Derudover vil man også
kunne tiltrække flere medlemmer samt flere green fee betalinger ved en endnu bedre bane.

Hilsen
Kim Elgaard Andersen
Østergade 26A, st
4700 Næstved
Medlem 139-1893
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Sponsorudvalget
Der er pt. 21 sponsorer i klubben som bidrager med kr. 278.110 og vi har et provenu tilbage til
klubben på kr. 113.190 - en indtægtsnedgang på kr. 16.474.
Den manglende indtægt skyldes primært at en sponsor brændte os af så sent at vi ikke kunne
sælge hullet til anden sponsor i 2018. Hullet er allerede afsat til ny sponsor i 2019.
Der er 4 sponsorer som er stoppet, men der er kommet 4 nye til, så pt. er alle huller solgt og der er
kun mulighed for evt. synligt sponsorat på drivning range eller evt. nye muligheder.
Der er afholdt sponsormatch den 7. juni med fint fremmøde.
Som et nyt tiltag kunne sponsoren invitere en gæst, hvilket flere benyttede sig af - god måde at
skabe netværk og bedre kendskab til Næstved Golfklub.
Sponsorerne kunne samtidig medbringe sponsorpræmier, så det blev et meget flot præmiebord.
Stor tak til alle sponsorer som med deres bidrag gør klubbens arbejde med specielt
ungdomsafdelingen nemmere.
Kim Hansen

Juniorudvalget
Sæsonen 2018 bød på mange ændringer og nye udfordringer. Både med hensyn til ny træner og
ny udvalgsformand. Træningen er ændret og blevet holdopdelt i forhold til alder og handicap så der
er mere fokus på de enkelte grupper til hver træning. Over vinteren har der været stor succes med
indoor-træning et par timer med Martin hver torsdag.
Fra udvalgets side har der været meget fokus på at få indarbejdet en turneringskultur blandt højog mellemhandicapperne, og dette arbejde vil fortsætte i sæson 2019. Målet er at få så mange
juniorer ud og spille nogle turneringer uanset niveau.
Blandt lavhandicapperne og elitejuniorer er der i sæsonen opnået flotte resultater, og specielt
udtagelsen til det danske landshold for to af vores elitejuniorer, viser at engagement og hårdt
arbejde belønner sig.
Sæson 2019 vil, ud over endnu mere træning og endnu flere turneringer, være fokuseret på
rekruttering og fastholdelse af eksisterende såvel som nye juniorer.
Kristoffer Eriksen

Eliten
2019 har været en godt år for Næstved GK Eliteafdeling. Over en bred kam har alle vores hold
gjort det godt, og der har været mange gode individuelle præstationer. Vi holder fast i vores
strategi:
Oprykning til 1. div. og indenfor 5 år skal vi være i Elitedivisionen
Satser på unge spillere, hvor vi støtter dem med træning og tilskud til eliteturnering
Bidrage til rekruttering af medlemmer og sætte Næstved GK på landkortet i ”Golfdanmark” og
regionalt bredt i sport.
Skabe landsholdsspillere: Være den førende klub i Syd- og Vestsjælland
I år har vi valgt at lægge vores træningslejr i Tyskland, og her har der været stor tilslutning fra alle
hold, selvom det for de fleste betyder fuld egenbetaling. Vi skal 34 afsted og endnu flere ønskede
at deltage. Det vil være en god opstart til sæsonen, og vi forventer derfor at være klar til 2019
sæsonen.
1. hold
Vores bedste spillere vandt puljen suverænt allerede inden sidste spillerunde med sejrer over Sorø
GK, Københavns GK og Køge GK. Vi har et højt niveau, specielt blandt vores 4 bedste spillere,
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som tilspiller sig mange point. Vores udfordring ligger i, at vi får vores næstbedste spillere til at
præstere bedre og lægge en endnu større træningsindsat og få dem til at deltage i flere individuelle
eliteturneringer på fremmede baner.
Vi spillede oprykning mod Mølleåen, som er et stærkt hold. Desværre tabte vi med mindst mulig
margin. Vi tabte på andet omspilshul efter at have været 1 op i den sidste match i ordinær match
inden 18. Hul, og vi ville vinde med delt hul. Vi kom dårligt fra start i foursomes, men viste med
vores singler at vi individuelt var et bedre hold – dette selvom vi manglende en af vores bedste
spillere i oprykningsspillet. Målsætningen for 2019 er oprykning til 1. div., som eliteudvalgets
absolutte hovedmålsætning.
2. hold
3. div. spillede sig frem til sidste match mod Trelleborg i spidsen for puljen og skulle bare bruge 4
point for at vinde puljen. Desværre havde vi en kollektiv off-dag og endte med at tabe 3-9 og
dermed misse puljesejren med mindst mulig margin.
3. hold
5. div. vinder puljen suverænt med maksimum point, og rykkede dermed direkte op i 4. div. uden
oprykningsspil. Tillykke med oprykningen
4. hold
Bliver nr. 2 i kvalifikationsrækken
Damehold
Bliver nr. 2 i kvalifikationsrækken
Veteranhold
Vi vinder vores pulje over Værløse, Hillerød og Roskilde og rykker direkte op i 1. division. Tillykke
med oprykningen.
Individuelt
Individuelt har 2018 været en rigtig god sæson med mange flotte resultater, som heller ikke er gået
ubemærket hen i den danske golfverden og i de lokale medier.
Det er både, når vi stiller op i de bedste danske amatørturneringer, EccoTour og internationale
amatørturneringer. Vi har 2 juniorspillere i eller omkring juniorlandsholdet. Emilie Clausen er
udtaget til junior udviklingstruppen og Andreas Skov er udtaget til juniorlandsholdet. Vores 4
bedste spillere har leveret flere toppræstationer. Bl.a. skal Frederik Birkelund fremhæves for sin
DM herre-hulspils guldmedalje, hvor Jacob Skov fik bronzemedalje. Derudover vandt Jacob Skov
Møn Open og Frederik Birkelund Cobra-Puma Skanderborg Open og Solvogn Pokalen.
Vi har haft ca. 50 spillere i kamp henover sæsonen og vi står stærkt til 2019 sæsonen.
Fra elitens side håber vi, at mange af jer vil komme støtte vores 1. hold. Vi spiller hjemme lørdag
og søndag d. 4. og 5. maj mod hhv. Odense GK og Sct. Knud GK.
Christian Bring

Herreklubben
I år har vi været 119 medlemmer i Herreklubben heraf har 7 tilmeldte aldrig deltaget.
Næstved Golfbane etablerede i oktober 2017 indoor center for at få gang i centret forhandlede
Herreklubben med Niels Midtgaard om en pris for medlemmer af Herreklubben og vi blev enige om
en pris og vi gav et tilskud på Kr.250,00 pr. tilmeldt. 42 pct. af medlemmerne tilmeldete sig.
I år har vi ændret spillemåde den 1.onsdag i måneden hvor vi spiser efter matchen til at spille
matcher som ikke er tællende for den enkelte spillers hcp.
Dette også for at frigøre indtastning af scorekort som tager tid.
Vi har bl.a. spillet Amerikaner og How and Low.
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Medlemmerne syntes at være tilfredse med denne ændring.
Selvom det har været en varm sommer i år har deltagerantallet på alm. onsdage ligget på samme
antal som sidste år.
I år har Ejner Hessel v/Søren Voxen været sponsor med en bil til afbenyttelse i en uge.Tak til Ejner
Hessel.
Også en tak til Niels Midtgaard for godt samarbejde samt restauranten, greenkeeperstaben og
Henrik Kahler som sørger for at vinpræmierne bliver leveret.
Verner Hansen

Begynderudvalget
Hvert år, ved morgensamlingen, afgiver begynderudvalgets medlemmer et bud på, hvor mange
gæster, der kommer på Golfens dag. I år var der ingen, der gættede rigtigt. 62 gæster mødte op i
gården kl. 10.00, så hverken plan a,b eller c duede, men vi havde heldigvis også en plan D.
Dagen forløb efter planen og gæsterne virkede glade og tilfredse.
Over 40 tegnede et prøvemedlemskab, så vi måtte ud og rekruttere flere hjælpere.
Til disse vil jeg på klubbens vegne, gerne sige mange tak for tilbuddet om hjælp, der blev ikke brug
for alle og nogle få gik forgæves. Det beklager vi meget, men vi ved aldrig på forhånd, hvor mange
af de tilmeldte, der møder op.
Det var første år med en ny struktur for fællestræning, så det har vi taget ved lære af til 209.
Endnu en gang skal der lyde en stor tak til udvalgets medlemmer fra NGK og NG A/S.
Hvad får man for det? er der nogen, der spørger. Ikke meget er svaret, gratis kaffe er der dog.
Desuden siger NG A/S tak for indsatsen med en turnering for udvalgets medlemmer med
efterfølgende 3 – retters menu i restauranten, altid en meget fornøjelig dag.
Udskiftningen af udvalgets medlemmer er lille, endnu har ingen meldt fra til 2019, men et nyt
medlem er kommet til. Skulle der være flere, der har tid/lyst, så kan vi sagtens bruge flere faste
medlemmer af udvalget.
Sæsonplanen dækker fællestræningen alle mandage og onsdage fra midt 28. april til 1. mandag i
oktober, hver gang fra kl. 18.00 – 20.00, så udvalgets medlemmer, for det meste, ved, hvad de
skal de enkelte mandage.
”Golfens dag” gav mange prøvemedlemmer, men til Åbent hus i august var der kun 11 gæster,
Datoen for denne dag ligger sent i forhold til at få fuldført prøvemedlemskabet.
2018
De i alt 64 prøvemedlemmer fordeler sig med 31 kvinder og 33 mænd.
Alder
------20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 ---Total

2015
11
1
10
11
10
1
44

2016
2
17
3
17
5
14
3
2
63

2017
1
11
14
12
13
8

2018
3
7
8
9
15
19
3

60

64

Af de 64 er 42 meldt ind, 4 mere har gennemført forløbet., men endnu ikke meldt sig ind.
3 siger, at de kommer igen i 2019.
8 er aldrig dukket op til træning (Har mistanke om, at de bruger prøvemedlemskabet til frit spil på
par 3 banen i 3 mdr).
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2 manglede kun 9 huls prøven
2 meldte fra igen.
Mange af de nye medlemmer er ikke glade for at forlade begynderturneringen om mandagen og
begive sig videre rundt til klubbens KIK`er og turneringer. Derfor vil det i 2019 være muligt at spille
begynderturnering med Hcp mellem 36 – 54.
Banens første 9 huller vil blive lukket fra kl. 15.00 – 20.00 hver mandag og der vil være Gunstart
på alle 9 huller kl. 17.00.
Fællesspisning for alle prøvemedlemmer og begynderturneringsspillere den første mandag i
måneden fortsætter.
Golfens dag i 2019 er d. 28. April.
Irene Rannes

Baneudvalget
I begyndelsen af april holdt det endelig op efter et år med regn. Greenkeeperne havde i
begyndelsen af sæsonen travlt med at få alle dræn til at virke. Det hjalp da kommunen fik renset
de store drænrør på Karrebækvej. Det fik vandet væk, så banen ret hurtigt kom i god stand fra
omkring medio maj.
Til gengæld oplevede vi en rekord tørke fra maj til oktober, hvilket bevirkede at greenkeeperne nu
måtte kæmpe en hård kamp med vandingsanlægget på greens hele sommeren.
Vores bane var knap så hårdt ramt som mange andre baner. Vi havde fra begyndelsen af juni til
slut i august en rigtig god og flot bane, selvom fairway til sidst var meget hård og tør.
Selve klargøringen af banen med topdressing, skæring og prikling til vinteren, som normalt skal
gøres i september blev på grund af tørken udsat til medio oktober.
Der kom desværre lidt svamp på visse greens, men der er sprøjtet. Vi har haft DGU på inspektion
hver måned hele året. De har fulgt plejeplanen og banearbejdet løbende, således at de forskellige
indgreb bliver foretaget rettidig.
Dem som ikke har spillet banen siden oktober vil sandsynligvis får sig et mindre sjok når banen
åbner. Her i efteråret er amme træer fælled og bunden ryddet mellem hul. 15., 16. og 17. Et ønske
gennem mange år. Hul 11 i venstre side er amme træer og selvsåede buske hele vejen fra rød tee
til green blevet fælled. Det har også været et ønske gennem mange år. Herved er søen i venstre
side blevet fritlagt, og de hvide pæle flyttet helt ud til hegnet ind til naboen.
Ligeledes er poplerne i hegnet mellem hul 1 og 2 samt i højre side af 14. hul beskåret kraftigt. De
var rådnet op indvendig. Skulle gøres af hensyn til sikkerheden. Det bliver pænt lige så snart de
igen begynder at skyde. De nye skud vil vokse 3 meter allerede første år.
Vores nytårsønsker er gode greens allerede fra medio april til medio oktober, og at de mange
stubbe bliver fjernet, så vi undgår ulykker og urimelig leje. Baneudvalget håber, at det vil lykkes.
Med ønsket om godt nytår og en god sæson for alle i 2019
Palle Andersen

Handicap-, orden- og etiketteudvalget
Handicapudvalget har igen i 2018 ikke haft de store udfordringer i forhold til indberetning af
scorekort, afleveret i klubbens postkasse. Igen i år er der i postkassen indleveret lige i omegnen af
100 scorekort til regulering, ca. det samme som sidste år.
Fint men egentlig burde der kun komme 10-15 stk. pr. år da alle jo selv kan indberette deres kort☺
I starten af dette år har klubbens regelfolk afviklet 2 regelaftner med 70 deltager pr. gang. Der
endnu et arrangement i februar der fuldt booket med 70 deltagere og et i marts med pt. 55
deltagere tilmeld.
Ordens- og etiketteudvalget har i 2018 ikke haft nogle klagesager.
Jack S. Hansen
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Seniorklubben
Efter en våd vintersæson med meget våde baner, hvor det var meget begrænset med golfspillet,
har vi til gengæld haft en varm sommer med meget tørre baner, og fairways med en masse rul.
Mange har på den måde fået forbedret deres handicap, men har efterfølgende, hvor banerne igen
er grønne, oplevet, at det er svært at leve op til de nye handicap.
Ud over spillet de almindelige torsdage har vi haft turnering ude med vores venskabsklub Skovbo
den 17. maj. Vi har i sæsonen endvidere afholdt sponsorturnering den 30. august, hvor OK var
sponsor. Vi takker OK for opbakningen til denne traditionsrige turnering.
Der blev ligesom i sidste sæson spillet en turnering på en fremmed bane. Denne gang Sorø den
16. juli med 38 deltagere.
Der er 4 medlemmer, som på skift har taget sig af turneringerne i år. Så en stor tak til Kirsten
Lundgren Beck, Palle Bauer, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift igennem sæsonen har
styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning og ajourføring i order of merit.
Medlemstallet i Seniorklubben er i år for første gang faldet, nemlig til 192, hvor vi sidste år var 193
medlemmer. Vi har haft drøftet, om vi skulle have medlemsbegrænsning. Men da det kun er ca.
halvdelen af medlemmerne, som deltager i turneringerne hver gang, har det endnu ikke været
nødvendigt. Og endelig har vi også reglen om ”først til mølle”, hvis der skulle blive overtegnet til en
turnering. Det bliver måske nødvendigt at anvende denne regel fremover med 9-hulsspillere, da
deltagerantallet i denne gruppe er stærkt stigende. Men vi må desværre stadig sætte et max. på 24
9-hulsspillere ved månedsafslutningerne.
Det sociale er, ud over glæden ved golfspillet, en meget vigtig faktor i Seniorklubben.
Månedsafslutningerne, der som regel er holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af
månedens præmier, bidrager i høj grad hertil. Herudover er golfbox også en vigtig faktor, idet
holdene i de løbende turneringer i løbet af måneden sammensættes af golfbox, således at det
gerne skulle være forskellige medspillere fra gang til gang. Det er også glædeligt at se, at et større
antal sidder og hygger sig på terrassen efter spillet. Men det har det gode vejr i sommer nok også
været medvirkende til.
Til slut vil jeg godt sige tak til vore sponsorer, som er OK og Golf2all/golfshoppen ved Morten
Schou, og tak til restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Også tak til sekretariatet ved
Niels Midtgaard, som har været behjælpelig med udskrivning af scorekort ved vores
månedsafslutninger. Tak til green-keeperne, som har sørget for at vi har haft en god og flot bane at
spille på det meste af sæsonen. Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, og ikke
mindst tak til medlemmerne for god opbakning ved vore arrangementer.
Tom Nielsen

Dameklubben
Vi har i år været 58 medlemmer, heraf 6 nye medlemmer, der ikke har været med i Dameklubben
tidligere.
Der har været pænt fremmøde til tirsdagsmatcherne ca. 35 spillere pr. match.
Året skulle have startet med en 9-hullers match, som dog måtte aflyses pga. banens tilstand.
Banen var ikke spilbar fordi den var for våd, hvilket er svært at forstå efter den lange tørre sommer.
Vi startede med et infomøde, hvor Dameklubbens planer for 2018 blev præsenteret, og på trods af
den aflyste match var der pænt fremmøde.
I stedet startede vi sæsonens spil med en 18-hullers invitationsmatch, hvor spillere, der er
interesseret i at blive medlem af Dameklubben kunne spille med og få en fornemmelse af, hvordan
det hele fungerer, og hvad Dameklubben er for en størrelse.
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Vejrmæssigt har vi i år været heldige. Vi har spillet stableford og slagspil – oftest svensk slagspil fra henholdsvis Blå, Rød og Pink tee næsten kun i tørvejr. Den meget tørre bane resulterede
sommeren igennem i nogle meget fine scores.
Af aktiviteter udover tirsdagspillet og månedsmatcherne m/spisning kan nævnes udflugten i maj
måned til Marielyst golfbane, hvor der var 16 deltagere. En dejlig sommerdag på en god bane.
I august måned afholdt vi Åben damedag med 31 deltagere, hvoraf der var besøg af 9 spillere fra 4
andre klubber. Der var nogle udfordringer med at få distribueret invitationen til rette vedkommende,
så det må vi prøve at gøre bedre næste år.
I slutningen af august afholdt vi ”Dameklubmesterskab”, hvor alle spillede uden handicaptildeling,
og vinderne blev Pia Romme Rasmussen i A-rækken og Inge Møller i B-rækken.
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 – huller med 3 jern efter eget
valg. Dagen sluttede med Golfgryde og uddeling af årets sidste præmier.
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller blev i år vundet af Benja Johansen Hansen med
et gennemsnit på 32,2 i 10 ud af 13 spillede matcher. Lige efter, som nr. 2 fulgte Jytte Stender med
32,1
Benja fik en flot præmie sponseret af guldsmed Cassiopeia samt Dameklubbens vandrepræmie.
Som noget nyt i år har vi spillet Eclectic brutto med 13 tællende matcher henover sæsonen.
Vinderen blev Kirsten Ørnvold. Præmien var et gavekort til et Bh-sæt fra Fleur.
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til Dameklubbens sponsorer:
Cassiopeia guld og sølv – Flagmatchen og Årets spiller
Fleur, Den grønne butik, Fiskehuset Enø, Engbork, restauranten og Næstved Golfbane –
Gæstematchen.
Dameklubben afholdt generalforsamling d. 22. oktober. Her blev der taget afsked med Inge Møller
og Jytte Stender.
Som nyt ordinært medlem af bestyrelsen blev Helle Scharla valgt, og Anne Fossing og Joan
Elmkvist blev valgt som suppleanter.
Der var fremsat forslag til nye vedtægter.
Disse blev vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling d. 12. november.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Susanne Harris som kasserer og sponsoransvarlig, Helle
Scharla som sekretær og webmaster, Kirsten Ørnvold som præmieansvarlig og Kirsten Florentz
som ansvarlig for opslagstavlerne.
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i
årets løb. Tak til Inge Møller for arbejdet i bestyrelsen for DAMEKLUBBEN, tak til Helle Scharla for
arbejdet med hjemmesiden og udkast til nye vedtægter samt tak til Jeannette for revidering af
regnskab.
Inger Stamp

Turneringsudvalget
Planlagt og afholdt 15 turneringer i 2018 – med 80 deltagere som max og 30 deltagere som min.
Klubmesterskab i slagspil og hulspil -igen var der mangel på deltagere til flere rækker og især
kvinde rækker.
KM slagspil er ændret således at der i 2019 kun skal være 2 deltagere for at en række afvikles.
Junior pige/dreng er ændret til afvikling fra hhv. rød og gul tee (tidligere blå/hvid) – vi håber at dette
vil give flere juniorer lyst til at deltage.
Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Turneringsregler er opdateret bl.a. er det nu præciseret at bruge af caddie ikke er tilladt ved klub
turneringer og klubmesterskaber.
Slå et slag for kuglerne blev afviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i august 2018 og her
indsamlede vi kr. 8975,Det beløb er videresendt til Kræftens Bekæmpelse.
Vi har fastholdt de sponsorer som giver præmier til vores turneringer: Royal Unibrew,
NordicGolfers, Kræftens bekæmpelse og Danske Bank.
Turneringsplan for 2019 er offentliggjort og tilgængelig på hjemmeside. Der vil blive oprettet Brutto
række ved flere turneringer i 2019 – dette håber vi vil tiltrække flere elitespillere.
Turneringsudvalg arbejder på af kunne afvikle nye og anderledes turneringer bl.a. en 3 baners
turnering isamarbejde med nabo klubber, samt Golf Sixies – nærmere info tilgår, når vi har de
nødvendige aftaler på plads.
I 2019, vil der også bliver afviklet en Efterårs turnering (5. oktober2019) i samarbejde med
Næstved Golfbane og vores shop Golf2all. En turnering som i 2018 havde meget flotte præmier og
middag i restauranten.
En opfordring til at deltage i de planlagte turneringer i 2019 – hvor prisen for deltagelse fortsat er
kr. 75,- og bestyrelsen har afsat flere penge til præmier.
Thomas Beck

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018
Budget 2018

Regnskab 2018

Budget 2019

INDTÆGTER
Kontingent
Senior
Hverdag
Ungsenior
Junior
Junior u/banetilladelse
Flexmedlem
Par 3-medlem
Long Distance
Passive
Kontingent i alt
Baneleje
Senior
Hverdag
Ungsenior
Junior
Junior u/banetilladelse
Flexmedlem
Par 3-medlem
Long Distance
Passive medlemmer
Baneleje i alt
Klubandel af kontingent
Diverse indtægter
Sponsorer
Greenfee
Tilskud Næstved Kommune
Renteindtægter
Diverse indtægter i alt

3.587.750
218.520
71.047
63.872
14.300
74.260
14.056
23.211
33.000
4.100.016

3.496.847
209.565
60.804
50.715
10.134
68.552
13.519
20.344
26.400
3.956.880

3.591.280
193.130
71.760
50.400
11.110
68.585
20.280
20.840
24.000
4.051.385

-3.303.555
-198.400
-59.478
-47.776
-9.763
-53.862
-12.040
-20.619
-29.700
-3.735.193

-3.306.800
-175.350
-60.076
-37.700
-7.590
-49.751
-17.370
-18.512
-21.600
-3.694.749

364.823

-3.219.856
-190.270
-50.903
-37.936
-6.919
-49.720
-11.580
-18.072
-23.760
-3.609.016
347.864

110.000
19.000
23.000
1.000
153.000

122.588
18.679
27.666
287
169.220

115.000
19.000
20.000
300
154.300

517.823

517.084

510.936

356.636

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Administration
Administrationsgebyr
Kontingenter, DGU
Golfbox, hjemmeside, EDB m.v.
Generalforsamling, kurser og
møder
Forsikring
Øvrige
Administration i alt
Udvalg
Turneringsudvalg
Regionsgolf
Juniorudvalg
Elite- & Sportsudvalg
Udvalg i alt

-70.800
-123.000
-13.000

-66.825
-120.601
-11.636

-68.600
-123.000
-12.000

-40.000
-9.000
-50.000
-305.800

-25.408
-7.798
-15.550
-247.818

-40.000
-8.000
-50.000
-301.600

-20.000
-15.000
-80.000
-145.000
-260.000

-9.369
-14.942
-42.176
-143.887
-210.374

-25.000
-16.000
-80.000
-145.000
-266.000

UDGIFTER I ALT

-565.800

-458.192

-567.600

-47.977

58.892

-56.664

ÅRETS RESULTAT

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Balance pr. 31. december 2018
Budget 2018

Regnskab 2018

Budget 2019

AKTIVER
Bank - driftskonto
Bank - turneringskonto
Bank - opsparingskonto
Udlån Næstved Golfbane
Diverse tilgodehavender

862.153
2.000
50.000
0
0

150.378
2.972
700.053
190.000
30.099

96.108
2.000
700.000
166.250
0

AKTIVER I ALT

914.153

1.073.502

964.358

PASSIVER
Tilskud fra DIF til begyndersæt
Diverse gæld
Gæld i alt
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

0
0
0
962.130
-47.977
914.153

50.820
1.660
52.480
962.130
58.892

1.021.022

0
0
1.021.022
-56.664
964.358

PASSIVER I ALT

914.153

1.073.502

964.358

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

