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INDKALDELSE TIL 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

I NÆSTVED GOLFKLUB 
 

10. marts 2020 KL. 19.00 Restaurant Fjord, Næstved Golfklub 

 

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.   
             Ingen 
 
Punkt 6:      Forslag fra medlemmerne. 
 Ingen 
          
Punkt 7.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
             På valg er: 
 Palle Bauer: modtager genvalg. 
 Thomas Bech: modtager genvalg 
  

Uopfordret er modtaget kandidatur fra Christian Callesen, der ved general-
forsamlingen vil uddybe dette. 

  
 Valg af suppleanter 
 Ingen på valg 
  
Punkt 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 
 Ingen på valg 
 
Punkt 9. Eventuelt. 
 
Næstved d. 16.02.2020 
 
p.b.v. 
Jack S. Hansen, Formand 
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Sponsorudvalget 
Der er pt. 24 sponsorer i klubben som bidrager med kr. 319.000 og vi har et provenu tilbage til 
klubben på kr. 124.000 - en indtægtsstigning på små kr. 10.000. 
Der er 4 sponsorer som er stoppet, men der er kommet 5 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 6. juni med 27 deltagere plus 3 ekstra til spisning ialt 30 
deltagere.  
En god dag hvor sponsorerne også selv medbringer flotte præmier til præmiebordet. 
Vi bliver stille og roligt flere deltagere til sponsormatchen. 
Stor tak til alle sponsorer som med deres bidrag gør klubbens arbejde med specielt 
ungdomsafdelingen nemmere.  
 
Kim Hansen 

Juniorudvalget 
Årsberetning Junior 2019 
I sæson 2019 har der fra udvalgets side været fokus på turneringsdeltagelse og juniorrekruttering.  
Vi har med succes haft flere breddespillere til både Kredsturneringer i DGU-regi og 
Femkløverturneringen med Skovbo, Rønnede, Sydsjælland og Køge.  
Order of Merit blandt klubberne måtte vi se langt efter, da både Køge og Skovbo altid stillede 
talstærk op, men det blev da til en 1. plads til Benjamin Jessien i Gruppe C. 
I Kredsturneringen blev det også til en 1. plads til Benjamin Jessien i E-rækken, og han kvalificerer 
sig derved til at deltage i Stjernegolf der afholdes på Himmerlands Golfbane. 
I JDT havde vi denne gang 2 spillere med og det blev til en 2. plads U14 rækken til Noah Jæger, 
hvilket kvalificerede ham til Mini Super Cup. Noah vandt sin match i greensome med sin makker 
hvilket var medvirkerne til at Distrikt 5 vandt Mini Super Cup 2019. 
I maj havde vi 4 spillere afsted i Odense Eventyr Golf. 3 af spillerne deltog i Short Game Finale, 
mens Matti Rømer Olsen deltog i DM GolfSixes. Dette endte med en flot 1. plads. 
Igen i år, har vi to Næstved-spillere med i landsholdets udviklingstrup. Matti Rømer Olsen og 
Emilie Clausen. Emilie spiller dog desværre for Køge Golfklub i sæson 2020. 
Årets Raket gik denne gang til Matti Rømer Olsen, og Årets Junior blev Benjamin Jessien. 
Næstved Golfklubs juniorer har opnået flotte resultater i breddeturneringer, og en spiller i top 3 i 
stort set hver turneringen. Det lover godt for fremtiden. 
Andet fokuspunkt i juniorafdelingen har været i forhold til rekruttering og status på aktive juniorer i 
Næstved Golfklub. Vi startede sæsonen med 35 indmeldte juniorer som dækkede over spillere 
både med og uden handicap. Der er i sæsonen 2019 10 spillere der har valgt at melde sig ud af 
juniorafdelingen, men heraf var kun de 2 af dem aktive spillere. Derudover er der en del spillere 
der er gået fra Junior til Ungsenior, hvilket har betydet en pæn nedgang i antal juniorspillere. 
Juniorafdelingen har ”mistet” 8 spillere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 til Ungseniorafdelingen.  
Vi har til gengæld fået 13 nye spillere i aldersgruppen 7 til 17, så det er over en bred kam.  
Det betyder at vi starter sæson 2020 med 30 indmeldte aktive juniorspillere fordelt med 22 spillere 
med handicap og 8 uden.  
Træningen i sæson 2019 har fortsat været opdelt i 2 grupper, hvilket har medført mere fokus og 
koncentration hvilket tydeligt kan ses på fremgang og resultater. Dette vil vi fortsætte med i sæson 
2020. 
Sæson 2020 byder også på noget helt nyt. Juniorafdelingen vil i samarbejde med DGU lave et 
opstartshold som henvender sig til de helt små spillere i aldersgruppen 5-8 år. Det vil være leg og 
sjov hvor golfspillet ikke er et fokuspunkt, men kommer ind igennem andre aktiviteter. Det betyder 
også at der rykkes lidt rundt på træningen, så der nu vil være træning tirsdag, torsdag og lørdag 
formiddag.  
Husk at vi i juniorafdelingen holder opstarts- og introdag lørdag d. 21. marts kl. 10.00 hvor vi vil 
byde på leg og hygge. Tag jeres barn/barnebarn/oldebarn under armen og kom til en glad dag. 
Tak for sæson 2019 og jeg glæder mig til at byde velkommen til mange flere juniorer i sæson 2020 
Kristoffer Eriksen 
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Eliten 
2019 har været et 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. Vores strategi og målsætning 
inden sæsonen var: 
Oprykning til 1. div.  
Satse 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 
2019 har levet op til forventningerne på alle punkter, hvilket vi er meget stolte af. 
Vi sikrede oprykning til 1. division efter en suveræn holdpræstation i puljen, som blev vundet 
allerede inden de sidste 2 spillerunder i pulje med Odense GK, Odense Eventyr GK og St. Knuds. 
Dermed ventede der et oprykningsspil mod Storstrømmen GK i Korsør. Et oprykningsspil hvor vi, 
grundet Jacob og Christoffer tog til USA og Martin skulle til bryllup og derfor kun kunne spille 
foursome, formåede at vinde oprykningspillet med 13-5. Det vidner om vores gode bredde i 
truppen. Faktisk var vores andethold meget tæt på at rykke op i 2. division efter en meget 
spændende match om Trelleborg, hvor de sænkede et put på 5 meter for at sikre sig oprykningen 
ellers havde vi haft et 1. og et 2. divisionshold i 2020, brandærgerligt men tæt på er som bekendt 
ikke nok. 
På det individuelle plan udmærkede 2019 sig også med mange gode præstationer, og her skal 
nævnes: 
Matti vandt DM Golfsixes med Jens Christian fra Holbæk og Emilie vandt årgangsmesterskaberne 
for U16. Begge blev udtaget til DGU’s udviklingstrupper, så stort tillykke med det. 
Markus, Martin, Frederik, Jacob og Christoffer vandt alle eliteturneringer og Christoffer blev samlet 
nr. 3 på DGU Titleist Ranglisten for Herrer. Der har været mange flere individuelle resultater, som 
vi med rette kunne nævne, men her blot konstaterer at vi har nogle af de bedste danske amatører, 
og at det lover godt for fremtiden. Desværre har vi ikke Frederik Birkelund og Emilie Clausen til 
rådighed i 2020 sæsonen – vi iler her med at ønske dem held og lykke og håber, det går dem godt. 
Begge forbliver medlemmer i klubben og vi håber, de senere vil have lyst til at komme tilbage og 
repræsentere Næstved GK igen.  
Vi håber I har lyst til komme og se vores divisionskampe og støtte spillerne. I 2020 er vi i Pulje med 
Dragør, Roskilde og Korsør. Tak til klubbens medlemmer og sponsorer for den støtte vi har 
modtaget, uden den vil vi ikke kunne realisere vores målsætninger.  
 
Christian Bring 

Herreklubben 
I denne sæson har vi i Herreklubben været 111 medlemmer. I år kunne vi starte som planlagt den 
1.onsdag i april. 
Vi har i gennemsnit været ca. 85 spillere pr. gang. 
I forhold til andre klubber i klubben er det meget fint idet gennemsnittet her ligger på ca. 
50% af medlemsskaren. 
Vi har været i Skovbo og Sorø og her deltog 22 hver gang. 
Som i de seneste år har Ejner Hessel været sponsor vind en bil i 8.dage i år var der både 
En bil på hul 1 og hul 16. 
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at i sæsonen 2019 skulle spillerne selv 
Indberette scorekort på GolfBox, man skulle tilmelde sig på GolfBox senest dagen før spilledag 
til de almindelige onsdagsmatcher og ville så få tilsendt en kode som skulle bruges ved 
indberetningen. 
Generalforsamlingen sidste år udtrykte ønske om at der den 1.juli blev foretaget en evaluering 
over forløbet ved indtastningen. 
I det store og hele gik det nogenlunde men da der var ca. 5-7% som var indtastet forkert 
skulle der gerne kunne ske forbedringer ved at vi er mere omhyggelig med indtastningen. 
Vi har også konstateret at for at være markør skulle man være tilmeldt på golfbox det 
har givet nogle få problemer, Herreklubbens turneringsudvalg har derfor besluttet for 
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den nye sæson hvis man har glemt at tilmelde sig kan man godt være markør hvis 
vedkommende spiller EDS og indberetter sin score på golfbox og lægger scorekortet 
i Herreklubbens postkasse. 
Til sidst vil jeg gerne takke Ejner Hessel v/Søren Voxen for sponsoratet samt Lone og hendes 
dygtige personale, greenkeperne, Niels Midtgaard, Henrik Kahler, Tom Nielsen samt mine 2 
bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde. 
 
Verner Hansen 

Begynderudvalget 
Med antallet af gæster til Golfens dag i 2018 in mente, stod alle udvalgets medlemmer klar den 
28/4 kl. 10.00. Men ak, det var ikke det store tilløbsstykke, som vi havde håbet på.  
15 prøvemedlemmer startede vi året med. 
Hvert år, ved morgensamlingen, afgiver begynderudvalgets medlemmer et bud på, hvor mange 
gæster, der kommer på Golfens dag.  
Ingen gættede rigtigt, da fremmødet var et af de laveste i mange år. 
Dagen forløb efter planen og gæsterne virkede glade og tilfredse, men kun 7 meldte sig til et 
prøveforløb. 
Ved sæsonens afslutning havde der alligevel været 50 prøvemedlemmer, hvoraf 30 nu er nye 
medlemmer i klubben. Hertil kommer også 4 fra efteråret 2018, som blev færdige i løbet af maj 
2019. 
Udvalgets medlemmer er utroligt trofaste til at møde op og hjælpe de nye i gang.  
Tusind tak for jeres indsats i årets løb. Tak til Niels, Martin og Morten for godt samarbejde.  
En ekstra tak til Morten for de ”gode” priser på præmierne til begynderturneringen. 
Den nedre handicapgrænse, for at spille begynderturnering, blev sænket til 30 og de første 9 huller 
blev lukket, så vi kunne lave gunstart. En meget stor forbedring. Det gav flere deltagere og meget 
mindre ventetid, til glæde for alle, 
Som altid var der god tilslutning til fællesspisningerne, til afslutningen deltog 44. 
Endnu en gang havde vi en god og hyggelig dag til begynderudvalgets turnering, som sluttede 
med middag, præmier og megen hygge. 
Udskiftningen af udvalgets medlemmer er lille, endnu har ingen meldt fra til 2020, 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.  
Fællestræning og spil på par 3 banen gik ikke altid efter planen, men da der ikke er tilmelding, er 
det svært at planlægge, hvor mange af udvalgets medlemmer, der er brug for de enkelte dage. 
I 2020 vil de være træning om mandagen fra kl. 17 – 19 og om onsdagen fra 18 – 20. 
Skulle der komme rigtig mange, tager vi også lørdag i brug. 
Vi har hidtil aflyst en træningstime den mandag, der er fællesspisning, det er nu ikke nødvendigt. 
Som et nyt tiltag, for at skaffe flere medlemmer, indledte banen et samarbejde med Podio, der 
kørte en kampagne på Facebook rettet mod henholdsvis damer og herrer mellem 20 og 50 år.  
For kr. 299.- ville de få en introduktion til golf, spil på par 3 banen og lidt at spise og drikke i 
restauranten. 
Det gav et forrygende resultat på 63 henvendelser. 
Blot var hverken banen eller vi forberedt til dette antal, da dage, tidspunkter, træner og hjælperes 
mulige tider skulle passe sammen med gæsternes. Desuden må vi nok indse, at kampagnen blev 
kørt for sent på året.  
En del var dog på besøg og det gav 8 nye prøvemedlemmer, heraf er 4 blevet medlem af klubben. 
En ny kampagne på Facebook vil blive kørt i marts/april 2020 og bl. a. Golfens dag den 26. April vil 
blive tilbudt interesserede. 
Til disse arrangementer søger vi frivillige hjælpere, det drejer sig om en dag og varer 3 timer. 
De i alt 50 prøvemedlemmer fordeler sig med 20 kvinder og 30 mænd. 
 

Alder 2015 2016 2017 2018 2019   

------20  2 1 3 3   

21 - 30 11 17 11 7 10   

31 - 40 1 3 14 8 2   
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41 - 50 10 17 12 9 14   

51 - 60 11 5 13 15 11   

61 - 70 10 14 8 19 9   

71 - 80 1 3  3 1   

81  ----   2      

Total 44 63 60 64 50   

 
30 er nu medlemmer af klubben. 
2 mere har gennemført forløbet., men endnu ikke meldt sig ind. 
2 siger, at de kommer igen i 2020. 
3 er aldrig dukket op til træning. 
5 er ikke færdige, tilbudt en måned i foråret 2020. 
6 meldte fra igen. 
De sidste 2 har deltaget delvis og svarer ikke på henvendelser. 
 
Klubben holder Åbent hus den 18. April 2020. 
 
Irene Rannes 

Baneudvalget 
2019 var året, hvor banen levede op til udvalgets nytårsønsker og stod godt fra april til oktober. Vi 
har stort set haft gode greens og fairways i hele sommerhalvåret. Det har formentlig også været 
den længste sæson nogen sinde i klubbens historie. Vi havde en fin åbningsturnering 7. april og i 
skrivende stund, midt i januar er banen stadig åben. Til gengæld har september til december været 
en meget våd periode. Alligevel har vi stadig åben med undtagelse af nogle få korte perioder.  
De sidste par år har greenkeeperne haft travlt med udtynding af ammetræer, og denne vinter er 
ingen undtagelse. Omkring 200 træer er tyndet ud til fordel for de gode varige træer som eg, bøg 
og ask. Det gælder især skoven til højre på 4. hul og mellem 15. og 16. hul. 
I golfsæsonen har greenkeeperne også haft nok at se til. Jens blev allerede 6. maj med en 
knæoperation sat ud af spillet, men mødte dog hver morgen for at sætte folk i gang. Så 
greenkeeperstaben har kun været tre mand og en praktikant. Alligevel har banen stået rigtig godt i 
år. 
Greenkeeperne har også her i efteråret topdresset med 100 ton sand på alle green, teesteder samt 
udvalgte fairway, hvilket virkelig er med til at højne standarden. 
Jens har også lovet, at det sidste af skov og krat på 4. hul i højre side lige inden greenen bliver 
ryddet her i foråret, når de kan få maskiner til at køre på det nu alt for bløde underlag. 
Det var også året med nye regler, som bl.a. ændrede alle hasarder til røde strafområder. De gule 
markeringer er væk. Det er så vidt vi ved gået rigtig godt uden de store tvivlsspørgsmål. 
Baneudvalgets ønsker til den kommende sæson, april til oktober, er stadig gode greens med 
samme hastighed hele ugen, og ikke kun om onsdagen. Det vil bevirke, at der skal tromles to 
gange om ugen mod nuværende én gang. Ligesom at alle teesteder skal klippes samtidig også 
hvid. Ligeledes at få fjernet stubbe fra de områder som er mest i spil. Det er stadig et meget højt 
ønske fra mange medlemmer. 
Baneudvalget vil gerne sige tak til greenkeeperne for samarbejdet i 2019, som på trods af den lave 
bemanding, har sat vores forventninger til den kommende sæson meget højt. Vi glæder os. 
I ønskes alle en god sæson. 
 
Palle Andersen 
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Handicap-, orden- og etiketteudvalget 
Handicapudvalget har igen i 2019 ikke haft de store udfordringer i forhold til indberetning af 
scorekort. Dette har så betydet at vi i august måned indførte at medlemmer slev skal indberette 
deres scorekort i GolfBox. Vi har dog fortsat indberetning af scorekort hvor banen der er spillet, 
ikke er medlem af GolfBox, eller er en udenlands bane.   
Ordens- og etiketteudvalget har i 2018 ikke haft nogle klagesager, og det tyder på at der er tendes 
til at alle opfører sig efter reglerne. 
Vi havde i 2019 forvente en del spørgsmål til de nye golfregler men det har faktisk været meget 
begrænset. Eneste regel der har voldt mange problemer, er Standard lokalregel E-5.  
I 2019 skulle det nye handicapsystem WHS have været udrullet. Dansk Golfunion valgte at 
udskyde dette til 2021, da der var/er alt for mange ikke afklarede forhold i denne i forhold til 
udfoldelse i resten af verden. Vi ser frem til dette i 2021 med stor spænding. 
 
Jack S. Hansen 

Seniorklubben 
Bortset fra et par enkelte torsdage i vinter, har vi kunnet spille hver torsdag hele året. 
Ud over spillet de almindelige torsdage har vi haft turnering hjemme med vores venskabsklub 
Skovbo den 16. maj. Vi har i sæsonen endvidere afholdt sponsorturnering den 29. 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 i Skovbo 
den 25. juli med 23 deltagere. En rigtig hyggelig tur, men med det beskedne antal deltagere må vi 
tage op til overvejelse, om vi skal fortsætte denne årlige tur til en fremmed bane. 
Der er 4 medlemmer, som på skift har taget sig af turneringerne i år. Så en stor tak til Palle Bauer, 
Jette Jespersen, 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 faldet fra 192 til 185. Det er ca. halvdelen af medlemmerne, 
som deltager i de ugentlige turneringer, så det har i år ikke været nødvendigt at anvende reglen 
om ”først til mølle”, hvis der skulle være overtegnet til en turnering. Selv om max. på 24 9-
hulsspillere, har været overskredet, har vi ikke anvendt reglen, da 18-hulsspillerne ikke har været 
på max 84, og vi således ikke har været over det totale antal deltagere på 108.  
Antallet af spillere, som spiller 9-hullers-turnering, er stærkt stigende. Der har i år været mere end 
dobbelt så mange som for 5 år tilbage. Vi har været op på 38 9-hulsspillere. Alle har hidtil kunnet 
være med, da der har været tilsvarende færre 18-hulsspillere. Men problemet med så mange 9-
hulsspillere ved en månedsafslutningsturnering er, at tidsintervallet mellem første og sidste start 
bliver stort, således at de først startende skal vente på spisning omkring halvanden time mere end 
de sidst startende. Men alternativet er, at vi må holde fast i et max på 24, hvis vi da ikke kan lokke 
flere til at spille 18 huller.  
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 mange 
sidder og hygger sig på terrassen efter spillet.  
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. Tak til green-keeperne, som har sørget for at vi har haft en god og flot bane at 
spille på hele sæsonen.  Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, og ikke mindst tak 
til de medlemmer, som har bakket op om vore arrangementer.  
 
Tom Nielsen 
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Dameklubben 
Der har været pænt fremmøde til tirsdagsmatcherne 25 - 30 spillere pr. match.  
Ved bestyrelsesmødet d. 19. januar besluttede bestyrelsen, at vi alle ville betale kontingent, 
selvom det på generalforsamlingen enstemmigt blev besluttet, at bestyrelsen skulle fritages for 
denne betaling. Vores økonomi i klubben var fin, men vi følte ikke, at der var plads til en 
kontingentfritagelse for bestyrelsen.  
Vi besluttede ligeledes at afskaffe Nissematchen. Nissematchen er den dyreste match vi har, og 
der er ofte ikke mange deltagere.  
Som noget nyt lovede vi at Dameklubben byder på middag i golfklubbens restaurant efter den 
årlige generalforsamling.  
Året startede med et informationsmødemøde d. 21 marts hvor vi fortalte vi lidt generelt om 
DAMEKLUBBEN, årets program blev præsenteret, og som noget nyt i år, lavede vi en 
”byttecentral” med og salg/byt/køb af golfting.  
Vi har desuden lavet en oversigt over de spilformer vi bruger i årets matcher, der blev publiceret på 
vores hjemmeside: http://www.ngk-dameklubben.dk  
Spillet startede med en 9-hullers match efterfulgt af en 18-hullers invitationsmatch, hvor spillere, 
der var 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.  
Vejrmæssigt har vi i år været heldige. Vi har spillet stableford og slagspil – oftest svensk slagspil - 
fra henholdsvis Blå, Rød og Pink tee overvejende i tørvejr. Den gode bane resulterede sommeren 
igennem i nogle meget fine scores.  
Sidst på året var vi udfordret af nogle dage med regn, hvor vi modtog en del afbud – ikke helt 
hensigtsmæssigt, da det efterlod nogle spillere uden spillepartnere.  
I august måned afholdt vi invitationsmatch, hvor alle klubbens damespillere var inviteret til at 
deltage. Der var 34 deltagere, hvoraf 6 ikke var medlemmer af klubben. Desværre var vi 
udfordrede af at en del spillere var rejst til Bornholm for at deltage i Bornholm Open.  
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 huller med 3 jern efter eget 
valg. Dagen sluttede med Kalkunsteg med diverse tilbehør og uddeling af årets sidste præmier.  
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller blev i år vundet af Pia Romme Rasmussen med 
et gennemsnit på 3,31 i 10 spillede matcher. Lige efter, som nr. 2 fulgte Joan Elmkvist Jensen med 
3,14 i gennemsnit.  
Pia fik en flot præmie sponseret af guldsmed Cassiopeia samt Dameklubbens vandrepræmie.  
Også i år har vi spillet Eclectic brutto med 13 tællende matcher henover sæsonen. Vinderen blev 
også her Pia Romme Rasmussen. Præmien var en gavekurv fra Kræmmerhuset og en buket 
blomster fra Blomstertrylleriet.  
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, Restaurant Fjord, Næstved Golfbane, Enø grill 
og steakhouse, Martens Røgeri, Kræmmerhuset og Blomstertrylleriet.  
Kirsten Florentz valgte at forlade bestyrelsen pga. diverse operationer, der gjorde at hun ikke 
kunne spille golf, og som tog meget af hendes tid.  
I stedet indtrådte Joan Elmkvist Jensen som medlem.  
Bestyrelsen bestod af Susanne Harris som kasserer og sponsoransvarlig, Helle Scharla som 
sekretær og webmaster, Kirsten Ørnvold som præmieansvarlig og Joan Elmkvist Jensen som 
hårdtarbejdende menigt medlem.  
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i 
årets løb. Tak til Kirsten Florentz for den tid hun arbejdede i bestyrelsen for DAMEKLUBBEN, tak 
til Helle Scharla for arbejdet med hjemmesiden og tak til Jeannette Christiansen for revidering af 
regnskab.  
Dameklubben afholdt generalforsamling d. 28. oktober med deltagelse af 24 medlemmer.  
Her var Susanne Harris og Kirsten Ørnvold på valg, og begge blev genvalgt.  
Anne Fossing blev genvalgt som suppleant og Jeanette Hemmingsen blev valgt som ny suppleant.  
Bestyrelsen har konstitueret sig med undertegnede som formand, Susanne Harris som kasserer 
og sponsoransvarlig, Helle Scharla som sekretær og webmaster, Kirsten Ørnvold som 
præmieansvarlig og Joan Elmkvist Jensen som menigt medlem.  
Anne Fossing og Jeanette Hemmingsen er suppleanter.  
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Vi holdt ekstraordinær generalforsamling d. 18. november, og forslagene til ændringer i 
vedtægterne blev vedtaget. 
Inger Stamp 

Turneringsudvalget 
Planlagt og afholdt 12 turneringer i 2019 – desværre blev Efterårsturnering og juleturnering aflyst. 
Klubmesterskab i slagspil og hulspil -igen var der mangel på deltagere til flere rækker og især 
kvinde rækker. 
KM slagspil - her er bevares ændring, således at der i 2020 fortsat kun skal være 2 deltagere for at 
en række afvikles. 
Slå et slag for kuglerne blev afviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i august 2018 og her 
indsamlede vi kr. 8148,- ( en anelse mindre end 2018 - 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. 
I 2019, afviklede vi Camp Adventure 3 baners turneriung – i samarbejde med Sydsjælland og 
Rønnede golfklub, og denne turnering er også på planen for 2020.  
Turneringsplan for 2020 er offentliggjort og tilgængelig på hjemmeside. Der vil blive oprettet Brutto 
række ved flere turneringer i 2019 – dette håber vi vil tiltrække flere elitespillere. 
Da Efterårs turneirng blev aflyst i 2019 – vil bestyrelsen se nærmere på hvordan en 
efterårsturnering for 2020, skal afvikles – dato for 26. september 2020.01.19 
Efterårs turnering er et 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 2012 – hvor prisen for deltagelse fortsat er 
kr. 75,-  
 
Thomas Bech 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019 
         

    Budget 2019  Regnskab 2019  Budget 2020 

INDTÆGTER        

Kontingent        

Senior    3.591.280  3.756.487  3.711.321 

Hverdag    193.130  177.488  167.190 

Ungsenior   71.760  67.476  72.473 

Junior    50.400  42.720  42.756 

Junior u/banetilladelse   11.110  6.093  6.732 

Flexmedlem   68.585  86.598  80.550 

Par 3-medlem   20.280  12.133  10.240 

Long Distance   20.840  15.474  15.786 

Passive    24.000  23.400  22.800 

Kontingent i alt   4.051.385  4.187.869  4.129.848 

Baneleje         

Senior    -3.306.800  -3.458.915  -3.417.372 

Hverdag    -175.350  -161.148  -151.800 

Ungsenior   -60.076  -56.489  -60.674 

Junior    -37.700  -31.884  -31.983 

Junior u/banetilladelse   -7.590  -4.162  -4.602 

Flexmedlem   -49.751  -62.842  -58.450 

Par 3-medlem   -17.370  -10.393  -8.770 

Long Distance   -18.512  -13.746  -14.022 

Passive medlemmer   -21.600  -21.060  -20.520 

Baneleje i alt   -3.694.749  -3.820.639  -3.768.193 

Klubandel af kontingent  356.636  367.230  361.655 

Diverse indtægter        

Sponsorer   115.000  114.777  115.000 

Greenfee    19.000  17.712  17.000 

Tilskud Næstved Kommune  20.000  15.229  15.000 

Renteindtægter   300  70  0 

Diverse indtægter i alt  154.300  147.788  147.000 

INDTÆGTER I ALT   510.936  515.018  508.655 

UDGIFTER        

Administration        

Administrationsgebyr   -68.600  -66.525  -69.700 

Kontingenter, DGU   -123.000  -123.346  -126.000 

Golfbox, hjemmeside, EDB m.v.  -12.000  -12.519  -13.000 

Generalforsamling, kurser og møder -40.000  -32.768  -35.000 

Jubilæumsarrangementer  0  0  -35.000 

Forsikring    -8.000  -8.002  -8.500 

Øvrige    -50.000  -34.534  -45.000 

Administration i alt   -301.600  -277.694  -332.200 

Udvalg         

Turneringsudvalg   -25.000  -15.466  -25.000 

Regionsgolf   -16.000  -13.875  -16.000 

Juniorudvalg   -80.000  -76.923  -80.000 

Elite- & Sportsudvalg   -145.000  -125.962  -145.000 

Udvalg i alt   -266.000  -232.226  -266.000 

UDGIFTER I ALT   -567.600  -509.920  -598.200 

         

ÅRETS RESULTAT   -56.664  5.098  -89.545 
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Balance pr. 31. december 2019 
         

    Budget 2019  Regnskab 2019  Budget 2020 

AKTIVER        
Bank - driftskonto   96.108  218.668  91.952 

Bank - turneringskonto  2.000  17.958  2.000 

Bank - opsparingskonto  700.000  700.123  700.123 

Udlån Næstved Golfbane  166.250  166.250  142.500 

Diverse tilgodehavender  0  0  0 

AKTIVER I ALT   964.358  1.102.999  936.575 

         

PASSIVER        

Diverse gæld   0  76.879  0 

Gæld i alt    0  76.879  0 

Egenkapital primo   1.021.022  1.021.022  1.026.120 

Årets resultat   -56.664  5.098  -89.545 

Egenkapital ultimo   964.358  1.026.120  936.575 

PASSIVER I ALT   964.358  1.102.999  936.575 

         

         

         

Næstved, den 30. januar 2020        

         

Bestyrelsen:        

         

         

__________________ 
  
_______________ ________________    __________________ 

Jack Stecher Hansen    Thomas Bech Tom Nielsen     Henrik Pultz   

           

         

          

__________________ 
  
_______________ ________________   

Tommy Madsen   Palle Bauer Palle Andersen     

         

         

         

Revisorpåtegning:        

Foranstående resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2019 samt   

balance pr. 31. december 2019 for Næstved Golfklub har jeg gennemgået og fundet    

i overensstemmelse med foreliggende bogføring, bilag og bankudskrifter.   

         
  

Næstved, den 6. februar 2020       
  

         
  

         
  

____________________       
  

Aage Kildemark        
  

 


