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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NÆSTVED GOLFKLUB
11. marts 2021 KL. 19.00 Restaurant Fjord, Næstved Golfklub.
Hvis COVID-19 restriktionerne fortsat gælder den 11. marts, udsættes generalforsamlingen
indtil det er praktisk muligt at gennemføre under hensyntagen COVID-19 restriktionerne.

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.
Se bilag 2

Punkt 6:

Forslag fra medlemmerne.
Se bilag 1

Punkt 7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jack S. Hansen: modtager genvalg
Henrik Pultz: modtager genvalg
Valg af suppleanter
Kirsten Ørnvold: modtager ikke genvalg
Ledig post.
Kim Hansen: modtager genvalg

Punkt 8.

Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Åge Kildemark: modtager genvalg
Peter Flansmose: modtager genvalg

Punkt 9.

Eventuelt.

Næstved d. 24.02.2020
p.b.v.
Jack S. Hansen, Formand
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Bilag 1
Forslag fra dameklubben:
Dameklubben i Næstved Golfklub stiller hermed følgende forslag til behandling og afstemning på
ordinær generalforsamling i Næstved Golfklub 2021:
1. Kontingentet skal holdes status quo.
Begrundelse herfor er, at foreningen ved udgangen af 2019 havde en formue på ca.
964.000 kr. Da der ikke er forelagt en plan for hvad pengene skal anvendes til, så er der
ikke grundlag for kontingentstigning.
2. Forslag om ændring af vedtægterne § 6 til følgende:
Ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer kan hhv. Dameklubben, Herreklubben og Seniorklubben
udpeget hvert et bestyrelsesmedlem. Såfremt de tre klubber ikke har udpeget et
bestyrelsesmedlem, er bestyrelsesposterne ledig for valg blandt de øvrige medlemmer.
Begrundelsen herfor er, at der med vedtægtsændringen kan sikres, at de tre underklubber
er repræsenteret i hovedbestyrelsen.
3. Forslag om ændring af vedtægterne § 6 som følger:
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hvis bestyrelsen kun sidder to år ad gangen, vil
flere medlemmer måske stille op til bestyrelsesvalget.
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Bilag 2
Bestyrelsens bemærkninger og forslag fra Dameklubben:
1. Bestyrelsens bemærkninger og anbefaling til forslag 1 fra Dameklubben:
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes nej til dette forslag.
Klubben er kontraktligt bundet af brugeraftalen med banen. Her er fastsat en prisstigning
der udgør min. 1 %. pr. år.
Med denne prisstigning indregnet i budgettet for 2021 kalkuleres med et underskud.
En formue på ca. 1 mill. anser bestyrelsen ikke at være for meget at have som buffer, så vi
kan være rustet til fremtiden.
Vi ved ikke hvor længe Selskabet bag Næstved Golfbane fortsætter i sin nuværende
konstellation, og vi kan kun skrive kontrakt for 5 år ad gangen.
Vi kan hurtigt stå i den situation at vi helt eller delvis skal træde ind i et ejerskab sammen
med banen, for at sikre vores medlemmer har et sted at spille. Derfor syntes det fornuftigt
at der skabes en mindre formue der ville kunne indskydes i dette.
Hvis vi siger ja til at fastholde kontingentet på 2020 niveau, vil det gå ud over evnen til at
fastholde den nuværende formue. Prisstigningen pr. medlem er i budgettet for 2021, på 65
kr.
2. Bestyrelsens bemærkninger og anbefaling til forslag 2 fra Dameklubben:
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes nej til dette forslag.
Med det stillede forslag forsvinder den demokratisk ledede golfklub, idet de 3 klubber i
klubben så fik adgang til 3 bestyrelsesposter hvert år uden valg.
Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette system, der vil underminere den demokratisk ledede
klub.
Alle i Næstved Golfklub kan hvert år, til generalforsamlingen, stille op som kandidater til
bestyrelsen.
Bestyrelsen har pt. 2, 2 & 3 på valg, så der kan til enhver tid stilles op til det antal poster der
skal genbesættes, hvis man ønsker det.
Stiller man op, og er der flere kandidater end poster, vil det betyde skriftlig afstemning jfr.
vedtægterne §4
3. Bestyrelsens bemærkninger og anbefaling til forslag 3 fra Dameklubben:
Bestyrelsen stiller på baggrund af dette følgende modforslag til vedtægtsændring:
§6 vedtægtsændring:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 og 4. Genvalg kan finde sted.
I lige år vælges 3 og i ulige år 4.
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. Revisor og revisorsuppleanter vælges for 2 år ad
gangen i ulige år.
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Sponsorudvalget
Beretning fra sponsorudvalget:
Der er pt. 23 sponsorer i klubben som har bidraget med kr. 337.000 i 2020 mod kr. 319.000 i 2019
og vi har et provenu tilbage til klubben på kr. 139.000 mod kr.124.000 i 2019 - en indtægtsstigning
på små kr. 15.000.
Vores sponsorer er trofaste og kun 1 stoppede i 2020 og alle sponsorater har været solgt i 2020.
Håber ikke vi bliver ramt af nogen Covid-19 effekt, men pt. fået 2 opsigelser for 2021.
Der er afholdt sponsormatch den 11. juni med 24 deltagere plus 2 ekstra til spisning ialt 26
deltagere.
En god dag hvor sponsorerne også selv medbringer flotte præmier til præmiebordet.
Sponsormatchen afholdes i 2021 torsdag den 10. juni.
Vi har i 2021 lavet en aftale med Ledreborg Golf Palace om en Sponsormatch på deres bane, dato
er endnu ikke fastsat.
Stor tak til alle sponsorer som med deres bidrag gør klubbens arbejde med specielt
ungdomsafdelingen nemmere.
Kim Hansen

Juniorudvalget
Sæson 2020 startede normalt med indoor-træning og højt humør. Dette blev stille og roligt lukket
ned i midten af marts for først at starte op igen i slutningen af maj. Heldigvis er golf en sport, man
kan dyrke udendørs og med afstand til hinanden, hvilket gjorde det muligt at komme på græs,
hvilket jeg kunne konstatere flere af klubbens juniorer udnyttede.
Det har vi også nydt godt af i kraft af flere tilmeldte juniorer i denne sæson.
Vi startede året med en juniortrup på 33 spillere. Ud af dem er der 6 spillere der enten er flyttet op
til ungsenior eller stoppet i klubben. Ved udgangen af 2020, talte juniortruppen 54 spillere
Især
i den lidt ældre ende af juniorer, har vi set en stor tilgang. Det kan hænge sammen med at stort set
alle andre sportsgrene blev lukket ned, og der næsten kun var golf tilbage. Det er vi selvfølgelig
glade for. Det betyder dog også, at i løbet af sæson 2021 er der ca. 10 juniorer, der vil blive rykket
til ungsenior.
Fra vi startede træningen op i slutningen af maj igen, har vi været i stand til at fortsætte som
planlagt frem til 10. december, hvor vi desværre måtte lukke ned igen.
Vi fortsatte opdelingen af træningen i to grupper, hvilket har medført større fokus og koncentration
til de enkelte træningsessioner.
I sæson 2020 startede vi også, i samarbejde med DGU, vores Troldeunger
op. Hver
lørdag stod Ditte og en håndfuld forældre på par3-banen med en masse
små
kommende golfere. Det har været rigtig hyggeligt, og der er blevet leget
og
slået til tennis, hocker og golfbolde. Fonden Brand af 1848 var så venlige
at
sponsere et fuldt sæt SNAGgolfjern til juniorafdelingen, hvilket virkelig
har
været benyttet. Der er i øjeblikket tilmeldt 6 til Troldeungerne, hvortil der
løbende har været nogle ekstra til træningen. Vi har stort fokus på denne
gruppe,
også i 2021, og håber at kunne trække endnu flere til træningen, der
foregår
hver lørdag kl. 10.00.
Sæson 2020 har ikke budt på lige så mange turneringer og fællesskaber som de forrige sæsoner.
Vi kom i gang med den første breddeturnering 20. juni og første træffællesskab d. 27. juni.
Vi fortsatte vores samarbejde med Køge, Sydsjællands, Rønnede og Skovbo med
femkløverturneringer, og fra DGU blev der tilbudt D-tour og Træffællesskaber. Jeg kan mærke på
de juniorer der deltager i de forskellige turneringer, at de tager det seriøst, samtidig med at de
skaber et netværk med spillerne i de andre klubber.
Også i 2020 skulle vi kåre Årets Junior og Årets Raket. Denne gang gik årets raket til Noah Jæger
med den største procentvise nedgang i handicap i løbet af sæsonen. Årets Junior gik til Lucas
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Torstensen. Lucas startede året med nyt handicap og fik mere og mere blod på tanden,
efterhånden som han kunne se sit handicap falde og engagementet blev større og større. Rigtig
godt gået til begge spillere.
Jeg takker alle spillere, forældre, klubmedlemmer og ikke mindst træner for en god sæson på
svære vilkår. Lad os krydse alle fingre for at sæson 2021 bliver bedre i alle retninger
Kristoffer Eriksen

Eliten
2020 har været endnu 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 elitedivisionen
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
2020 har levet op til forventningerne på mange punkter, men desværre glippede oprykningen til
elitedivisionen.
Vi vandt ret suverænt puljen, men måtte desværre se os slået i oprykningspillet mod et godt
Hillerød hold. På trods af vi manglede vores 2 bedste spiller Christoffer og Jacob, som begge er på
universitet i USA, var vi meget tæt på at rykke op. Vi har gennem sæsonen gjort brug af Matti
Rømer og Christian Vinther, som er 2 talentfulde spillere. De fik værdifuld erfaring og står godt for
fremtiden.
Vi var i pulje med Korsør, Dragør og Roskilde. Vi vandt puljen på en suveræn holdpræstation. Pga
Corona var sæsonen kortet ned til kun at omfatte en match mod hvert hold på neutral bane. Derfor
var vi spændt på udfaldet, også fordi vi manglede Christoffer og Jacob i den første weekend.
Derfor har vi brugt flere spillere på 1. holdet, som alle har leveret point, og det vidner om vores
gode bredde i truppen. Desværre kunne vores 2. hold ikke holde sig i 3. division, hvilket er
brandærgerligt.
På det individuelle plan udmærkede 2020 sig også med mange gode præstationer, og her skal
nævnes:
Især bør nævnes Christoffers præstationer, som vidner om at Christoffer for alvor er ved at være
tilbage på det høje niveau, han bør være på. Christoffer vandt Danmarksmesterskabet, blev nr. 2 til
Danmarksmesterskabet i slagspil, nr. 2 til de Åbne Engelske Mesterskaber og nr. 1. Ishøj Elite
Open. I USA gør Christoffer det også godt, hvor kan spiller på et af de absolut bedste collegehold
University of Texas også kaldet Longhorns. Christoffer dimitteret til maj efter 4 år i USA. Første
turnering i 2021 lover godt for året idet Christoffer blev nr. 3. Christoffer forventer at blive
professionel, efter de store amatørturneringer i USA og Europa er afviklet i løbet af sommeren
2021.
Christoffer er placeret som den bedste danske amatuer på verdensranglisten WAGR.com fra uge
9, er udtaget til det Dansk herrelandshold og var nomineret til året sportsnavn på Sjælland.
Jacob vandt DGU Elite Tour I og havde andre gode præstationer og værd er det at nævne, at
Jacob vandt en meget stærk Collegeturnering i starten af 2021 og vil med hans formkurve være
tæt på herrelandsholdet.
Vi har fået Emilie Clausen tilbage fra Køge, og hun har udviklet sig meget de sidste par år, og det
kan der også læses om i Sjællandske.
Vi har gode talenter på vejr, og her vil vi blot nævne Matti Rømer, Emilie Clausen og Christian
Vinther.
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.
Vi er stolte over at repræsentere Næstved Golfklub, og at vi bidrager til at sætte klubben på
landkortet både lokalt mht. fastholdelse og hvervning af nye medlemmer og i golf Danmark af
hensyn til greenfeegæster og aktivitet i øvrigt i klubben.
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Vi har i samarbejde med turneringsudvalget og Niels Truelsen ligeledes fået sat klubben på
landkort i form af en meget succesfuld juniorturnering, som nu 2 år i træk har været overtegnet.
Her kommer juniorer fra hele landet med deres forældre og spiller en eliteturnering.
I år spiller vi pulje med Asserbo GK, Royal GK og Korsør GK. Vi håber klubbens medlemmer har
lyst til komme og se vores divisionskampe og støtte spillerne. Vi har 4. herrehold, 1 damehold, 1
veteranhold og 1 super veteranhold i 2021.
Tak til klubbens medlemmer og sponsorer for den støtte vi har modtaget, uden den vil vi ikke
kunne realisere vores målsætninger.
Christian Bring

Begynderudvalget
En ny kampagne på Facebook var bestilt og alt var planlagt, aftale med træner, datoer for
introduktion til golf for de interesserede og hjælpere på de udvalgte datoer. Planer for afviklingen af
Golfens dag 2020 lå klar, så udvalget var godt forberedte på sæson 2020.
Men så kom Covid19.
Golfens dag havde stort set ingen besøgende, da den endelig kunne afholdes og alle andre planer
faldt i vasken.
Det så lidt sort ud i starten af sæsonen, men det viste sig, at der var mange, der gerne ville prøve
golf. 96 prøvemedlemmer blev det til i alt, det største antal nogen sinde.
John, Niels og Jack havde ansvaret for henvendelser fra Facebook og specielt John fik nærmest
sit fuldtidsjob tilbage. Det var et meget stort arbejde med mange telefonsamtaler, for at få lavet
aftaler, der passede både gæsterne, hjælperne og træneren.
Jeg mener godt, at jeg på både klubbens og banens vegne kan sige et stort tak til John for din
indsats.
Generelle informationer er enkelte gange gået tabt til nye medlemmer, da der ikke kunne holdes
fælles informationsmøder. Kampagnen på Facebook tiltrak utrolig mange, der ville prøve golf,
hvilket betød, at de mødte op i grupper på 2 – 7 hver mandag for at tegne prøvemedlemskab og få
startet på fællestræning, så der var pres på om mandagen. Det var vanskeligt at få alle informeret
lige godt, men udvalget havde lavet en skriftlig information til alle om forløbet, de skulle igennem.
Så alt i alt gik det. Udvalgets medlemmer er meget fleksible, så stor tak for jeres indsats i 2020.
Det gav i alt 62 nye medlemmer af klubben, heraf er 3 fra efteråret 2019.
8 fuldførte forløbet, men meldte sig ikke ind.
7 bliver overført til 2021, for at klare de sidste prøver.
23 stoppede. Grunde til at stoppe er enten sygdom, manglende tid eller manglende interesse.
Begynderturneringen er der stadig stor interesse for, men fællespisninger blev der ikke mange af i
2020 og slet ikke med så mange deltagere som i 2019 (Corona). Vi ser frem til bedre tider i 2021.
Endnu en gang havde vi en god og hyggelig dag til begynderudvalgets turnering, som sluttede
med middag, præmier og megen hygge. Tak til Niels og Morten.
Udskiftningen af udvalgets medlemmer er lille, men til sæsonstart 2021 sker der en ændring i
udvalget.
Jeg mener, at det er tid til nye kræfter og nye ideer, derfor fratræder jeg, efter eget ønske, til den
kommende generalforsamling.
Ny formand bliver John Meyer Jensen.
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De i alt 96 prøvemedlemmer fordeler sig aldersmæssigt.
Alder
2015
2016
2017
2018
2019
2020
------20
2
1
3
3
11
21 - 30
11
17
11
7
10
8
31 - 40
1
3
14
8
2
6
41 - 50
10
17
12
9
14
30
51 - 60
11
5
13
15
11
21
61 - 70
10
14
8
19
9
13
71 - 80
1
3
3
1
7
81 ---2
Total
44
63
60
64
50
96
Vi i udvalget ser dog frem til 2021 med håb om lempelser på alle de restriktioner, der er for tiden,
men om vi kan starte midt i april afhænger af at forsamlingsforbuddet ophæves.
Irene Rannes

Baneudvalget
2020 var et år, hvor banen igen levede op til udvalgets nytårsønsker om at stå godt fra april til
oktober. Vi har stort set haft gode greens og fairways i hele sommerhalvåret. Det har formentlig
været rekord for den længste sæson nogen sinde i klubbens historie. Banen åbnede allerede i
begyndelsen af marts og i skrivende stund, midt i januar er banen stadig åben, dog med få
undtagelser, hvor vi har haft frost. Normalt plejer perioden september til december at være meget
våd. Det er ikke sket i år.
De foregående år har greenkeeperne haft travlt med udtynding af ammetræer, og denne vinter er
ingen undtagelse. Det er dog kun det halve antal i år. Omkring 100 træer er tyndet ud til fordel for
de gode varige træer som eg, bøg og ask. Det gælder især bagni mellem 15. og 16. hul og
området mellem 11, 12 og 13. hul. Det sidste stykke af hegnet mellem 4. og 5. hul er nu også
blevet renset for krat og sået med græs, så det fremstår ligesom resten af hegnet. Det har medført,
at vi af sikkerhedsmæssige årsager ved slag fra 4. hul har flyttet pink tee på 5. hul over på den
anden side af søen. Vi har også fået fjernet det første bed med vilde roser til venstre på 5. hul, dels
fordi det var blevet grimt og dels fordi det var i spil fra både rød, gul og hvid tee. Af samme årsag
er rosenbuskene til højre for 7. green også fjernet til fordel for forsythiabuske. De er nemmere at
vedligeholde, og bolde kan bedre ses. Der er også blevet fjernet omkring 100 stubbe, og flere vil
følge i kommende sæson.
I golfsæsonen har greenkeeperne haft nok at se til. Jens har på grund af sidste års knæoperation
igen i år delvist været sat ud af spillet, men er efter eget udsagn i bedring. Greenkeeperstaben har
bestået af tre mand, lidt mere Jens i år i forhold til sidste år og en praktikant. I det kommende år er
det planen at øge staben med en greenkeeperelev.
Greenkeeperne har her i efteråret topdresset med 100 ton sand på alle greens og teesteder, samt
efter sået det hele inkl. fairways, hvilket vil højne standarden.
Midt i oktober fik greens den helt store tur med prop optagning. Greens blev også angrebet af
sneskimmel, men angrebet skulle være stoppet og græsset ser ud til at komme igen. Det har bl.a.
bevirket, at vi har haft dårlige greens siden midt i oktober. Vi i baneudvalget har været og er stadig
bekymret for greens til den kommende sæson, men Jens lover, at de nok skal blive gode igen til
sæsonstart i april. Inden sæsonen vil greens endnu engang blive sået, topdresset og tromlet.
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. Ligeledes ønskes flag flyttet mindst to gange om ugen. Derudover bør alle
teesteder klippes samtidig også hvid. Et stort ønske er også, at der kan blive råd til at topdresse
fairways en gang om året. Vi ønsker naturligvis også at få fjernet alle stubbe fra de områder som er
mest i spil. Vi ved, at det er ønsker fra mange medlemmer.
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Baneudvalget vil gerne sige tak til greenkeeperne for samarbejdet i 2020, som har sat vores
forventninger til den kommende sæson meget højt. Vi glæder os.
I ønskes alle en god sæson.
Palle Andersen

Turneringsudvalget
Flere af de planlagte turneringer blev pga. Covid19 aflyst og det lykkes at afholde 5 turneringer og
klubmesterskab – dog med de begrænsninger som forsamlingsforbuddet betyder.
Klubmesterskab i slagspil og hulspil -igen var der mangel på deltagere til flere rækker og især
kvinde rækker. Derfor blev det ændret således at alle kvinder spiller fra rød tee. Denne ændringer
fastholdes i 2021.
Vi har desværre mistet et par turnerings sponsorer, men lykkes at få en aftale med Nykredit om en
sommerturnering.
I 2019, afviklede vi Camp Adventure 3 baners turnering – i samarbejde med Sydsjælland og
Rønnede golfklub, og denne turnering var også planlagt til 2020, men pga. Covid blev den aflyst.
Turneringen er planlagt til sæson 2021.
Turnerings plan for 2021 er offentliggjort og tilgængelig på hjemmeside. Der vil blive oprettet Brutto
række ved flere turneringer i 2021 – dette håber vi vil tiltrække flere elitespillere.
En opfordring til at deltage i de planlagte turneringer i 2021 – hvor prisen for deltagelse fortsat er
kr. 75,- og præmier for 2021, vil blive opgraderet.
Thomas Bech

Handicap-, orden- og etiketteudvalget
Handicapudvalget har igen i 2020 ikke haft de store udfordringer i forhold til indberetning af
scorekort.
Til gængæld udrullede DGU den 1. januar det nye WHS-system til regulering af handicap. Da det
ikke har været i gang særlig længe ved vi ikke med sikkerhed hvilke udfordringer dette nye system
medfører.
Der har dog her i indkøringsperioden været rejst mange spørgsmål til DGU fra klubberne i
Danmark.
Vi forventer alle at det nye system vil give os alle et mere retvisende handicap, hvis vi indberetter
alle vores scores som systemet jo lægger op til.
Ordens- og etiketteudvalget har i 2020 haft en enkelt klagesag der er behandlet og afsluttet. Det
tyder igen på at medlemmerne er gode til at følge reglerne og opføre sig pænt på golfbanen. Stor
tak til jer alle for dette.
Så er det besluttet at disse 2 udvalg lægges samme som et udvalg og der i den forbindelse skal
udpeges en ny formand. Da det ikke har været muligt tidsmæssigt at afholde et møde med de
medlemmer der er udvalgene pt. Sker sammenlægningen hen over sæson 2021.
Jack S. Hansen
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Seniorklubben
På grund af Covid-19 har det været et noget usædvanligt år i Seniorklubben.
Vinterspillet har kun kørt fra begyndelsen af december 2019 til 23. januar, hvorefter banen først var
lukket på grund af vand og senere på grund af coronarestriktioner.
På grund af coronarestriktioner kom forårssæsonen først i gang den 7. maj, men på grund af
restriktionerne har vi dog ikke været i stand til at afholde månedsafslutninger med fællesspisninger
og præmieoverrækkelser.
Som følge af restriktionerne har det heller ikke været muligt at afholde venskabsturnering med
Skovbo eller spil på fremmed bane, som vi plejer. Heller ikke den traditionsrige OKsponsorturnering har det været muligt at afholde.
Til gengæld har coronasituationen nok været årsag til, at tilslutningen til de løbende
torsdagsturneringer har været større.
Coronasituationen har også gjort, at der ikke byttes scorekort, og at spillerne selv skal indtaste
score under eller efter spillet. Stort set alle er efterhånden fortrolige med dette, og det vil utvivlsomt
fortsætte også efter Covid-19. Vi skal så blot lige have de sidste med til indtastningen. Hvis hele
holdet samles efter spillet, og en fra holdet foretager indtastningen, og alle efterfølgende
kontrollerer og accepterer resultatet, er det den nemmeste løsning. Det tager kun et par minutter
og letter arbejdet for turneringslederne.
Der er 4 medlemmer, som på skift har taget sig af turneringerne igen 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/kontrol af resultater og ajourføring i
order of merit.
Medlemstallet i Seniorklubben er i år faldet fra 185 til 181. Det er ca. halvdelen af medlemmerne,
som deltager i de ugentlige turneringer, som er fordelt på 18- og 9-hulsspillere.
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, men dette har vi så måtte undvære i år. Men golfbox
er stadig 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 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, og endelig 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

Dameklubben
Året 2020 har været et meget anderledes år. Vi har i alt været 52 medlemmer, heraf 9 nye
medlemmer, der ikke har været med i Dameklubben tidligere.
På grund af Coronaen har der i år været mange udfordringer, så matcherne startede først d. 12.
maj, da vi endelig måtte mødes mere end nogle få spillere ad gangen.
Det er også gået ud over månedsmatcherne hvor den første blev holdt d. 30 juni, og da var
allerede halvdelen af sæsonen gået.
Spillerne har været meget flittige til at møde frem, måske fordi der på grund af virusangrebet ikke
var mange andre ting der kunne lade sig gøre.
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Det rigtig fine fremmøde til tirsdagsmatcherne er dog fortsat, også efter at der er blevet lukket op
for andre aktiviteter. Der har været godt 33 spillere pr. match, en del flere end der plejer at være.
En anden årsag til det større fremmøde er formentlig de nye spilletider, som vi har indtryk af, at der
er blevet taget rigtig godt imod.
Vi har i år haft mulighed for at spille om formiddagen, og disse tider har været særdeles flittigt
brugt. Flere gange har der været for mange spillere til de tildelte tider, så vi har måttet bede nogle
om at flytte til eftermiddagstiden.
Desuden har vi i år brugt spillerindtastning af scores, og efter lidt startbesvær synes vi i
bestyrelsen at det har fungeret særdeles godt.
Vi har i årets løb fået flere venskabsklubber.
Vi har et samarbejde med Skovbo og Sydsjælland om en trekløvermatch. Den foregik i år i
Skovbo, og der deltog 9 spillere fra Næstved.
Vi blev nr. 3, men dog ikke langt efter de 2 andre. De spillede næsten lige op, med Sydsjælland
som vinder af en vandrepokal.
Næste års match foregår på Sydsjællands bane.
Vi har desuden aftalt, at vi skal være venskabsklub med Vallø.
Der var ikke plads til en match på programmet i år, da det kom ret sent på plads, men vi arbejder
på at komme i gang til foråret.
Som noget nyt lovede vi sidste år, at Dameklubben bød på middag i golfklubbens restaurant efter
den årlige generalforsamling, og dette tiltag var planlagt gentaget i år, men på grund af de nyeste
Coronarestriktioner må dette desværre aflyses.
Oversigten over de spilformer vi bruger i årets matcher, er fortsat publiceret på vores hjemmeside:
http://www.ngk-dameklubben.dk
Vi har de fleste gange i år spillet stableford fra Rød tee, kun enkelte gange har vi spillet slagspil,
Dog har der ved månedsmatcherne været andre spilformer, oftest holdspil. Vi har desuden haft 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 også i år været heldige. Vi har overvejende spillet i tørvejr, og den gode bane
resulterede sommeren igennem i nogle meget fine scores.
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 huller med 3 jern efter eget
valg + putter. Dagen sluttede med en lækker Golfgryde med diverse tilbehør og uddeling af årets
sidste præmier.
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller var meget tæt. Der var 19 spillere med et
gennemsnit over 30 i de 10 bedste af de spillede matcher.
Årets spiller blev Maria Moestrup Gudmandsen med et gennemsnit på 35,9 Lige efter, som nr. 2
fulgte Eva Jensen med 35,8 i gennemsnit, så der var spænding til det sidste.
Maria fik en smuk præmie sponseret af Cassiopeia guld og sølv samt Dameklubbens
vandrepræmie.
Også i år har vi spillet Eclectic brutto med 16 tællende matcher hen over sæsonen. Vinderen blev
også her Maria med resultatet 63. Præmien var en flot gavekurv fra Kræmmerhuset
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til Dameklubbens sponsorer:
Cassiopeia guld og sølv – Flagmatchen og Årets spiller
Kræmmerhuset - årets vinder af Eclectic
Klip 14, Care Clinique, Langes Bog og Idé, Matas i Ringstedgade, Fiskehuset Enø, Engbork,
Restaurant Fjord, Næstved Golfbane, Enø grill og steakhouse, ENØ KØD, Kræmmerhus og
Blomstertrylleriet.
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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 samt undertegnede som formand. Desuden har Anne Fossing og
Jeanette Hemmingsen været suppleanter.
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i
årets løb. Tak til Jeanette Hemmingsen for sin tid som suppleant i DAMEKLUBBEN, tak til Helle
Scharla for arbejdet med hjemmesiden og tak til Jeannette Christiansen for revidering af regnskab.
Inger Stamp

Herreklubben
Det har jo været et lidt mærkeligt år i år.
Vi skulle have holdt vores åbningsmatch den første onsdag i april, men på grund af Covid19 kom vi
først i gang den sidste uge i april. Grunden til at vi alligevel kom i gang så tidlig var, at vi allerede
året før havde gået i gang med selvregistrering af scorekort. Vi skulle ikke afprøve et nyt system,
men kunne gå i gang så snart det var tilladt at afvikle denne salgs turneringer.
I 2020 var vi 106 medlemmer som er 4 færre end sidste år, men det skyldes nok at vi i marts
måned plejer at udsende noget ekstra orientering om Herreklubben, det valgte vi ikke at gøre, fordi
vi på daværende tidspunkt ikke kunne vide om vi i det hele taget kom i gang i år.
De 106 medlemmer har spillet 1.928 runder i de 23 uger vi har spillet eller gennemsnit 80,3 spillere
hver uge.
Ifølge vores vedtægter er det Herreklubbens formål, at ”Gennem golfspil styrke sammenhold
og udbrede gensidigt kendskab til andre mandlige medlemmer”. Det er noget vi i bestyrelsen
har følt, vi ikke i år har kunnet opfylde helt. Vi har kun haft 3 fælles matcher med spisning og
medlemmerne har derfor typisk gået ud med faste makkere. Vi håber og tror på at sæson 2021
bliver et mere normalt år, og at vi igen kan få vores spisninger med præmieoverrækkelser tilbage.
Vi arbejder på at vi hver onsdag kan få lavet en startliste til dem der går ud om eftermiddagen, så
dem der gerne vil gå ud med forskellige kan gøre det. Vi har også et ønske om at give samme
tilbud til dem der spiller om formiddagen, men det er ikke muligt da vi ikke kan få starttider til det,
uden at tage det fra eftermiddagsspillerne.
Vi har kunnet spille om månedens og årets præmier i alle måneder siden start, men kunne, for de
første måneder, først udlevere dem til spisningen den første onsdag i august. Ligeledes fik vi
afviklet både vores match med spisning den første onsdag i september og med nød og næppe
også vores afslutningsfest den 3. oktober.
Månedspræmierne er blevet fordelt på 49 forskellige ud af de 106 medlemmer, det må være pænt
fordelt. Derudover har vi haft dagens match hvor halvdelen har modtaget præmier.
Igen i år har vi haft den fornøjelse at have Ejner Hessel som sponsor med præmier bestående i at
de 2 personer som vandt en uges kørsel i to af deres biler. Håber de vil gentage et sponsorat til
næste år.
Turene til fremmede baner som Sorø og Skovbo golfbaner har vi ikke kunnet afholde i år, men hvis
der er stemning for det, håber vi igen kan komme i gang med dem i 2021.
Til trods for et lidt mærkeligt år håber vi i bestyrelsen at alle har haft nogle gode oplevelser på
golfbanen, og håber samtidigt på at næste år bliver et mere normalt år igen.
Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde med Lone, Niels og Morten. Til sidst, men ikke mindst,
vil jeg gerne takke både de gamle bestyrelsesmedlemmer såvel som de nye for godt samarbejde.
Pauli Serup
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