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INDKALDELSE TIL 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

I NÆSTVED GOLFKLUB 
 

14. marts 2023 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 ikke genvalg 
 Thomas Bech: modtager genvalg 
 
 Bestyrelsen foreslår:  
 Karl Lücking 
  
  
 Valg af 2 suppleanter 
 Kim Hansen: På valg, modtager genvalg 
 Ny suppleant i stedet for Karl Lücking, 
 
 Bestyrelsen foreslår: Rikke Knapmann 
  
  
Punkt 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 
 Åge Kildemark: På valg, modtager genvalg 
 Peter Flansmose: På valg, modtager ikke genvalg 
 
 Bestyrelsen foreslår: Tom Nielsen 
 
Punkt 9. Eventuelt. 
 
Næstved d. 23.02.2022 
p.b.v. 
Jack S. Hansen, Formand 
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Sponsorudvalget 
Der har være 25 sponsorer i 2022 i Næstved Golfklub som har bidraget med kr. 356.600 i 2022, 
mod kr. 362.500 i 2021 og vi har et provenu tilbage til klubben på kr. 179.000 mod kr.159.000 i 
2021 - en indtægtsstigning på små kr. 20.000. 
Der har været en mindre prisstigning i sponsorpriserne i 2022. 
Vores sponsorer er trofaste og vi fik kun 2 opsigelser, men alle sponsorater har været solgt i 2022 
og der er venteliste på et sponsorat på 18 hullers banen. 
Vi har dog allerede nu modtaget 5 opsigelser for 2023 – 2 på 18 hullers banen og 3 på par 3 
banen, håber ikke det er en krisetendens 
Sponsormatchen blev afholdt med kun 14 deltagere og det er for lidt, så sponsorudvalget arbejder 
med et nyt format i 2023. 
Det er ellers en god og hyggelig dag hvor sponsorerne også selv medbringer flotte præmier til 
præmiebordet. 
Sponsormatchen afholdes i 2023 vil blive forsøgt i andet format i håb om flere deltagere. 
I 2022 har sponsorudvalget også skaffet sponsorer som direkte har sponseret eliten med kontanter 
og golfbolde og der arbejdes på at skaffe flere sponsorkroner direkte til eliten i klubben. 
Stor tak til alle sponsorer som med deres bidrag gør klubbens arbejde med specielt 
ungdomsafdelingen nemmere. 
 
Kim Hansen 

Juniorudvalget 
I 2022 har vi i juniorafdelingen oplevet en sæson på helt normale vilkår uden nedlukning eller 

andre udfordringer og året årsberetning bliver en kort en af slagsen      

Ligesom alle andre klubber og juniorafdelinger i Danmark, har vi også hos Næstved oplevet en lille 
nedgang i antal medlemmer. 
Ved sæsonstart i 2023 har vi 49 tilmeldte juniorer fordelt over både spillere med banetilladelse, 
spillere uden banetilladelse og Troldeunger. Det er en lille nedgang på 5 spillere siden opstart 
2022. 
Vi har i løbet af 2022 haft en tilgang 18 spillere og 13 udmeldelser. Dertil har vi haft en del der er 
blevet for gamle og rent kontingentmæssigt flyttet til Ungsenior, og dem vil vi også have nogle 
stykker af i sæson 2023. 
Troldeungerne har haft nogle rigtige gode lørdage, hvor der er blevet trænet, spillet og leget, skarp 
styret af Maria og Anders og med hjælp fra de tilstedeværende forældre. De fortsætter begge 
ufortrødent i sæson 2023. 
Jeg vil gerne takke alle spillere, hjælpende forældre, imødekommende klubmedlemmer og ikke 
mindst træner for en god sæson. 
Til sidst vil jeg gerne informere om at juniorafdelingen holder juniordag/åbent hus lørdag d. 25. 
marts, hvor vi blandt andet får besøg af GolfZilla og holder arrangement for både eksisterende og 
nye spillere. Så kender du en junior der har lyst til at prøve golf, så kom lørdag d. 25. marts. 
Mere info vil komme på hjemmesiden og i GolfBox. 
 
Kristoffer Eriksen 

Eliten 
2022 var på mange måder en gentagelse af 2021. Selvom oprykningen glippede, hvilket var 
enormt ærgerligt, opnåede vi mange gode resultater. 
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: 
Sikre oprykning til elitedivisionen for vores 1. hold. 
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Satse på unge spillere, herunder støtte dem med træning og tilskud til eliteturneringer. 
Bidrage til rekruttering af medlemmer og sætte Næstved GK på landkortet i "Golf Danmark” og 
regionalt bredt i sport   
Skabe landsholdsspillere 
Være den førende klub i Syd- og Vestsjælland 
På nær oprykningen levede sæsonen helt op til forventningerne og måske også mere end det.  
1. holdet vandt sikkert deres pulje. Vi var i pulje med Korsør, Roskilde og Odense Eventyr. 
Desværre måtte vi desværre se os slået i oprykningspillet mod Hillerød GK. Der havde vi ikke alle 
de bedste spillere med, grundet individuelle turneringer. Men som i 2021, så viste det sig endnu 
engang i 2022 hvor bred vores trup er, når vi kan gang på gang kan blande os i topstriden uden at 
stille stærkeste opstilling hver gang. 
For sæsonen 2023 laver vi lidt om på budgettet. Det betyder at vi blandt andet kigger på: 
den enkeltes spillers præstationer 
hvor mange kampe de enkelte spillerne rent faktisk spiller 
om den enkelte spiller er til rådighed for evt. oprykningsspil. 
Vores andre hold kæmpede godt. Vores 3. hold rykkede op i 4. division, 2. holdet rykkede ned i 5. 
division. Super Veteranerne, veteraner rykkede ned i Kvalrækken og damerne bliver i kvalrækken. 
På det individuelle plan udmærkede 2022 sig meget stærkt med mange gode præstationer, og her 
skal nævnes: 
Christoffer Bring skulle følge op på en flot sæson 2021 som bød på både en individuel og en hold 
EM-titel, samt en invitation til the Open Championship. Christoffers startede sæson 2022 på Nordic 
League. Her var målsætning minimum en Challenge Tour kategori for sæson 2023. Det lykkedes i 
den grad at indfri målsætningen og også forbedre den med oprykning til DP World Tour/Europa 
Tour.  
Også andre af vores gode spillere leverede godt.  
Jacob Skov spiller fortsat i på universitet TCU i Fort Worth i Texas (NCAA 1. division), hvor 
resultaterne har være lidt svingende. Jacobs niveau er højt og det viste han i sommers, hvor han i 
de tre turneringer han spillede i Danmark bl.a. blev Danmarksmester og delt nummer 5 i Herrer 
Elite Tour II (Wiibroe Cup).  
Christian Vinter Hansen fik en fremragende sæson, hvor han opnåede mange gode junior 
eliteturneringsresultater med flere top-5 og to runners-up placeringer. Christian leverede mange 
point til holdet i 1. division.   
Matti Røhmer præsterede ligeledes en del top-10-placeringer og har arbejdet godt med at forbedre 
sit spil. Matti og Christian er et par store talenter som vi uden tvivl kan forvente os meget af i 2023, 
både individuelt og som pointsluger i 1. div.  
Emilie Clausen vandt Dragør Pokalen og havde mange top-10-placeringer. En rigtig flot sæson af 
Emilie. Derudover var Emilie fuldstændig suveræn, når hun stiller op som 1. single i kvalrækken. Vi 
forventer også Emilie får den stærk sæson i 2023 og udvikler sit spil til nye højder, inden hun tager 
på universitet i USA og fortsætter sin udvikling som golfspiller og person.  
Vi fik tilgang af Victor Bjørlow som ud over at være en meget dygtig professional spiller på Nordic 
League også er en fantastik person, som har styrket holdet markant og som er et særdeles godt 
forbillede for de unge spillere.  
I 2023 har vi fået tilgang af Malte Rasmussen fra Møns GK. Malte er en meget dygtig spiller, som 
er på juniorlandsholdet og som vil gå direkte ind og styrke holdet. Med den tilgang til vores stærke 
hold har vi med rette gode forhåbninger om oprykning til elitedivisionen, som er det klare mål for 
2023.  
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.  
Vi har i samarbejde med turneringsudvalget og Niels Truelsen ligeledes fået sat klubben på 
landkort i form af en meget succesfuld juniorturnering, som nu 4. år i træk har været overtegnet. 
Her kommer juniorer fra hele landet med deres forældre og spiller en eliteturnering.  
I 2023 er 1. holdet kommer i pulje med Køge GK, Korsør GK og Odense GK. Vi håber, klubbens 
medlemmer har lyst til komme og se vores divisionskampe og støtte spillerne. Vi har fire Herrehold 
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(1. div, 4. div, 5.div og kvalrækken) , et Damehold i kvalrækken , et Veteranhold i kvalrækken og et 
Super Veteranhold også i kvalrækken. 
Tak til klubbens medlemmer og sponsorer for den støtte vi har modtaget, uden den vil vi ikke 
kunne realisere vores målsætninger.  
 
Christian Bring 

Begynderudvalget 
2022 har Til trods for den store medlemstilgang i 2021 og inflationen i 2022 været et år med et 
stabilt medlemstal for golfsporten i Danmark, endda lidt bedre end landsgennemsnittet hos os. Det 
er godt for både klub og bane. 
Vi har fået en nettotilgang på 8 medlemmer, har haft ca. 50 prøvemedlemmer (halvdelen er blevet 
”rigtige” medlemmer) og 61 Facebook-gæster. 
Desværre er Begynderudvalget i løbet af året skrumpet lidt. Vi trængte tidligere til forstærkninger, 
og det fik vi. Vi nu er ca.14 fastemedlemmer, og mange andre har tilbudt at hjælpe ved 
baneprøver. Tak! Udvalgsmedlemmerne kan ses på klubbens hjemmeside. 
Vi holder ikke mange udvalgsmøder, men har mange praktiske opgaver: Regel- og 
etiketteundervisning, træningsrunder på Par 3-banen 2 gange ugentlig, golfintroduktion til 
Facebook-gæster ca. 20 gange årligt, medarrangør ved Golfens Dag, Irenes begyndermatcher 
mandage, Par 3-turneringer for begyndere… alt sammen med tilmelding, forberedelse, afvikling 
m.m. 
Vi er glade for den store tilgang af nye, nysgerrige og engagerede medlemmer. Vi håber, at alle er 
åbne og imødekommende for nye, også klubberne i klubben, selvom nybegyndere nok er 
langsommere og måske behøver lidt hjælp nu og da. 
Vi ved fra kurser i DGU, at 2 år efter indmeldelse er 40% meldt ud igen. Det er der flere grunde til. 
Den grund, de udmeldte hyppigst nævner, er, at det er svært at blive integreret. Det skal ikke 
gælde i NGK. Som i alle foreninger og grupper er ” det er sværere at forlade et fællesskab end en 
forening”. 
 
John Meyer 

Baneudvalget 
Sæson 2022 har været et spændende år for vores bane og klub. Samarbejdet med vores 
greenkeeper er godt og Henrik bidrager med sin store ekspertise til en god forståelse for banepleje 
og med banens udvikling for øje. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde om banen i 2023. 
 
Vi har oprettet en mail til baneudvalget, som medlemmerne i klubben har kunne skrive til, med 
ønsker og forslag til baneforbedring. Der er dog ikke så mange, som har benyttet sig af denne 
mulighed. Vi har fået to mails på baneudvalg@naestvedgolf.dk Begge mails med forslag til at gøre 
nogle af vores huller mere spændende. De indkomne forslag er blevet drøftet også med 
greenkeeper og ønskerne er med i vores femårsplan. Jeg tænker at grunden til der ikke er kommet 
flere ønsker er, at den generelle holdning blandt klubbens medlemmer er, at Henrik har skulle have 
lidt fred til at få sat sit præg på banen og en plejeplan. Det har han også fået mulighed for og som 
jeg har oplevet det og har hørt på banen, har det været med stor opbakning og forståelse. Og 
resultatet af denne opbakning kan vi forhåbentlig se her til foråret når banen åbner.  
Svamp i greens er reduceret kraftigt. Buske er beskåret, og det ses tydeligt flere steder på banen, 
hvilket er nødvendigt for at der er en sund vækst.  
 
Vi snakker løbende om hvordan vi kan få vores bane layout til at være bredt nok så den tiltaler så 
mange golfspillere som muligt. Det er ikke let og jer tror også det er tæt på umuligt.  
Vi har drøftet om der skal være OB i højre side på hul 14. Skal der fjernes buske eller reduceres i 
nogle af de mange træer rundt på banen. Er roughen for høj, er der for meget eller lidt sand i 
bunkers og skal kanten være høj eller lav. En ting er sikkert, vores greenkeeper stab arbejder på 

mailto:baneudvalg@naestvedgolf.dk
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højtryk gennem sæsonen og de når det de når. Til alt held så har vi fået en rigtig god samling af 
frivillige og STORT tak til jer. Jeres arbejde ses i den grad på banen. Jeg håber at der er flere i 
klubben som har lyst til at give en hånd med.  
Så har vi fået fjernet rigtig mange skælkarper for vores søer. Skælkarper er dem som gør, at 
vandet er grumset og ikke særlig pænt at se på. I 2023 vil vi fortsætte med at fjerne karper, men vi 
vil også tilføje andre fisk som aborre, som kan bidrage til et sundt miljø og klart vand i søerne. 
Til slut så arbejder vi i baneudvalget med en femårsplan. Det drejer sig om en plan for ønsker til 
baneudvikling. Planen er dynamisk og den laves i samarbejde med bestyrelsen. Det betyder ikke 
at vi bare kan få ændret på banen og lavet de tiltag vi ønsker, vi skal hele tiden forholde os til at 
banen og at greenkeeperne har tiden til det arbejde som er deres primære funktion. 
Jeg glæder mig til sæsonen 2023, hvor vi forhåbentlig ser en god begyndelse og udbytte af det 
store arbejde der er lavet i 22 både af greenkeeperne men også af de frivillige.  
Husk hvis i har forslag eller andet så kan i tage fat på jeres baneudvalgsmedlemmer eller skrive til 
baneudvalget på mail: baneudvalg@naestvedgolf.dk 
 
Flemming Wagner 

Turneringsudvalget 
Planlagt og afholdt 1 turnering pr. Måned i 2022 – fleste er stableford turneringer, men der blev 

spillet Texas Scramble og modificeret Greensome – fleste deltagere til makker turneringer 

Klubmesterskab i slagspil og hulspil – er dog en opfordring til om at alle medlemmer kan deltage 

Pink cup blev afviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i august og her indsamlede vi kr. 

10.456,75,-  

Det beløb er videresendt til Kræftens Bekæmpelse. 

Vi fik en ny sponser: Lydinge Resort – som også vil sponsere i 2023 

Turneringsplan for 2023, bliver offentliggjort februar 2023og vil være tilgængelig på hjemmeside. 

Der vil bliver stableford turneringer bliver spillet fra forskellige Tee steder.  

Turneringsudvalg arbejder på af kunne afvikle nye og anderledes turneringer - 3 baners turnering, 

bliver desværre ikke spillet i 2023 – men den vil genopstå i 2024. 

En opfordring til at deltage i de planlagte turneringer i 2023 – hvor prisen for deltagelse fortsat er 

kr. 75,- og bestyrelsen har afsat penge til flotte præmier. 

 

Thomas Bech 

Handicap-, orden- og etiketteudvalget 
Der var været 2 episoder på banen hvor folk har følt sig presset af hurtige eller utålmodige  bolde, 

Efter at de har fået en opringning eller et skriv hvor de har fået at vide hvordan man opfører sig på 

golfbanen har det løst sig selv vi skal jo alle være der og huske at lukke igennem. 

Så har der været en sag med at holde hunden i snor på banen den skal efterleves uanset hvor 

opdragen hunden er.  

Ejeren har fået en påtale. 

 
Handicapudvalget  

Der har været  ca 10-15 af klubben medlemmer der har sat scorekort til regulering 

Fejlen har være at der har manglet markør medlemnr. 

Der har været ca 15 scorekort til regulering fra folk der er i Spanien. 

Årsregulering har været gennemført og ca 30 medlemmer er manuelt gennemgået om der skulle 

være grund til regulering 

 

Tommy Madsen 
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Seniorklubben 
I 2022 har vi endelig kunne afvikle en sæson uden restriktioner på grund af Corona. 

 

Således blev vinterspillet afviklet over 9 afdelinger i perioden 1/12 2020 – 31/3 2021 og 

sommerspillet blev afviklet over 27 afdelinger i perioden 1/4 -27/10 2022. Deltagerantallet i de 

enkelte turneringer har i 2022 dog været noget mindre end før Coronaen. Sammenlignet med 2019 

har det gennemsnitlige deltagerantal i sommerspillet i 2022 været ca. 15% mindre, nemlig 88 i 

2019 mod 74 i 2022. Faldet er især hos 9-hulsspillerne, hvor der i 2019 deltog 30 i gennemsnit i 

turneringerne mens tallet i 2022 er 18. Dette skal ses i lyset af at medlemstallet i 2022 stort set er 

det samme som i 2019.  

Venskabsturneringen med Skovbo blev i 2022 genoptaget. Dette foregik i Skovbo den 19. maj, 

hvor vi deltog med beskedne 27 spillere. Sponsormatchen med OK som sponsor blev afholdt den 

25. august. 

Den 12. – 14. juni havde Vivi Nordby arrangeret en rigtig god tur til Hovborg Kro, hvor der deltog 

32 af Seniorklubbens medlemmer. Der blev spillet på 3 spændende baner, nemlig Jelling, Esbjerg 

(Marbæk-banen) og Give.  

Der er 3 medlemmer, som på skift har taget sig af årets turneringer. Der skal derfor lyde en stor tak 

til Palle Bauer, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift har styret turneringerne med oprettelse, 

udarbejdelse af startlister, resultatberegning og a´jourføring af Order of Merrit.  

Det er en stor hjælp, at de fleste efterhånden har fundet ud af selv at indtaste deres score. Der 

mangler kun nogle ganske få. Her må I på holdet hjælpe hinanden, således at der indtastes scoren 

for alle deltagere på holdet så snart I er kommet ind fra runden. Målet er, at vi på et tidspunkt helt 

kan undvære at aflevere scorekort. 

I år blev det ændret til, at tilmelding til en torsdagsturnering senest skal finde sted mandagen før kl. 

10. Dette har egentlig fungeret fint. Ved afbud skal man huske, at det er turneringslederen for den 

pågældende turnering, som man skal melde afbud til. Telefonnummer og mailadresse på 

turneringslederen fremgår af GoldBox for den pågældende turnering. Ved turneringer, hvor man 

også har tilmeldt sig spisning, skal man huske, at afbud til spisningen skal ske til restauranten. 

Normalt er tilmelding til spisning bindende, således at I hæfter for betalingen, med mindre I har en 

god undskyldning overfor Lone. 

Medlemstallet i Seniorklubben er i år 181 medlemmer, hvor der sidste år var 183 medlemmer. Det 

er knapt halvdelen af medlemmerne, som deltager i de ugentlige turneringer.  

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 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.  

Når vi nævner glæden ved spillet, skal vi huske, at en god spiloplevelse opnår man bedst, når 

spillet går glidende uden for meget ventetid. Her kan nævnes som den første huskeregel, at man 

skal forsøge at holde trit med bolden foran. Hvis dette er et problem, kan flere ting give et hurtigere 

tempo, f.eks. spil ready golf (hvis du er klar, så slå, hvis det er sikkert, selv om du er nærmere 

hullet), riv i bunker efter din medspiller, hvis du selv er længere fremme, hjælp eventuelt dine 

medspillere med at lede efter deres bold, men slå til din egen bold først, husk at stille din bag rigtigt 

ved greens – altså frem mod næste teested o.s.v., o.s.v. 

Til slut vil jeg godt sige tak til vores sponsorer OK og Golf2all ved Morten Schou og til samarbejdet 

med sekretariatet og restauranten, 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 
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Dameklubben 
År 2022 har været et godt år. Vi har i år været 59 medlemmer. 

Spillerne har også i år været flittige til at møde frem, der har været ca. 30 spillere pr. match, men vi 

kunne godt mærke, at det er muligt at rejse igen. 

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 forskellige holdspil.  

Vejrmæssigt har vi også i år været heldige. Vi har overvejende spillet i rigtig godt vejr og sæsonen 

igennem har vi set nogle særdeles fine scores. Den tørre bane med meget rul på boldene har 

været medvirkende til dette. 

Vi har afholdt venskabsmatcher, først i Vallø hvor vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag og aften. 

Næste års venskabsklub med Vallø foregår på vores bane. 

Dernæst holdt vi i samarbejde med Skovbo og Sydsjælland trekløvermatch. Den foregik i år i 

Næstved, og der deltog i alt 68 spillere. 

Vi blev nr. 1, og vinder af vandrepokalen. 

Næste års match foregår i Skovbo. 

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 Lasagne med salat og med uddeling af årets sidste 

præmier. 

Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller endte med et meget højt gennemsnit. 

Årets spiller blev Hanne Midtgaard med et gennemsnit på 36,5 for de bedste 10 af de udvalgte 

matcher.  

I år har vi spillet Eclectic både brutto og netto. Vinderne blev Maria Moestrup Gudmandsen og 

Mette Olsen. Præmierne var flotte gavekurve fra Kræmmerhus. 

Vi afholdt generalforsamling d.26.10, og der var genvalg til alle poster. 

Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til Dameklubbens sponsorer: 

Kræmmerhus, Matas i Ringstedgade, Fiskehuset Enø, ENØ KØD, Care Clinic, 

My Heaven, Johs Fashion, Blomstertrylleriet, KLIP14 og Restaurant fjord. 

Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i 

årets løb. Også tak til Helle Scharla for arbejdet med hjemmesiden og tak til Jeannette 

Christiansen for revidering af regnskab. 

 

Inger Stamp 

Herreklubben 
I denne sæson er alle turneringer blevet gennemført efter aktivitetsplanen. Det har været dejligt at 

kunne gennemføre en hel sæson uden restriktioner og aflysninger. 

Vi er gået fra 39 til 123 medlemmer igennem de sidste 20 år, og har været mellem 80-100 spillere 

ude at spille hver onsdag, med et gennemsnit på 88. Antal medlemmer på 123 er igen en ny 

rekord i Herreklubbens historie.  

Herreklubbens onsdage med spisning har også haft en stor deltagelse med et gennemsnit på 88 

personer. Det er altid meget fornøjeligt, stemningen er høj, og restauranten serverer god mad. 

Spillerne bliver disse dage blandet tilfældigt, så de så vidt muligt ikke spiller med de samme 

spillere hver gang. Højdepunktet ved fællesspisningerne er fejringen af de spillere, der har været 

heldige eller gode i månedens løb.  

Herreklubben NGK spænder over meget forskellige spillere og der skal være plads til alle mellem 

18 og 99 år uanset handicap +8 handicap eller 42. Det er derfor svært at gøre alle lige tilfredse, 

men vi prøver med forskellige rækker og teesteder. 

Vi kan se at, der er en tendens til, at de samme går ud sammen onsdag efter onsdag, undtagen de 

onsdage vi spiser, hvor alle bliver blandet. Det skal der også være plads til, men det resulterede 

tidligere i, at nogle enkelte har stået ude på første tee uden at have nogen at gå sammen med. For 
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at undgå det, har vi lavet to startlister, formiddag og eftermiddag. Startlisten om formiddagen har 

haft fra 5-16 deltagere med et gennemsnit på 9. Startlisten om eftermiddagen har haft fra 0-4 

deltagere med et gennemsnit på 3.  

Herreklubben har som sædvanligt spillet i 4 rækker A- B- C- brutto-række. Alle rækker har spillet 

slagspil med max 5 over par. Derudover har vi spillet Eclectic brutto og netto. 

 

Den sidste onsdag i september spillede vi fra valgfri tee. Grunden til det, var at solen går ned 

allerede ca. kl. 19.00, derfor kunne man vælge en kortere tee og måske blive færdig lidt hurtigere. 

Det resulterer så i at man ikke kan spille brutto-rækken og eclectic brutto denne dag. Vi har i 

sæsonen spillet fra alle 5 teesteder, 2x Hvid, 7xGul 8x blå, 9x rød, hvoraf de 6 røde er ved 

spisning. 

Igen i år har vi haft fornøjelsen at have Ejner Hessel som sponsor med præmier bestående i, at 

man ved nærmest flaget på 1. og 16. hul kunne vinde en bil for en uge. Tak til Ejner Hessel.  

Vi har i år haft to ture, en til Skovbo fredag den 16. maj hvor der deltog 14, og en til Vallø tirsdag 

den 21. juni med 18 deltagere. Dem der er med, synes det er nogle hyggelige ture, men vi kunne 

godt tænke os, at flere deltog. 

Vi har lavet aftale med Sydsjælland om at spille mod hinanden to gange i 2023. Første gang 

fredag den 19. maj i Sydsjælland og anden gang fredag den 18. august på vores bane. Som 

udgangspunkt bliver der plads til 40 spillere pr. klub. Der kan efterfølgende blive fyldt op, hvis den 

ene klub ikke bruger alle pladser. Den bedste herreklub findes ved at udregne gennemsnitscoren 

for hver klub. Tilmelding vil blive efter først til mølle-princippet. 

På de forrige generalforsamlinger er vi blevet opfordret til at bruge noget af Herreklubbens formue. 

Det var meget nemt i år på grund af at vores omkostninger er steget lige som i resten af 

samfundet, derfor viser regnskabet vise et underskud for 2022 på ca. 12.000 kr. Herreklubben har 

dog fortsat en likvid beholdning på omkring 100.000 kr. 

Herreklubben vil gerne takke Lone og hendes personale for altid god mad og god betjening og ikke 

mindst hyggelig atmosfære. 

Der skal også uddeles en stor tak til greenkeeperne og de frivillige, måske ikke så meget for 

hvordan banen har set ud i år, men specielt for de initiativer der er blevet gjort, for at banen skal 

stå perfekt i fremtiden. Glæder os meget til vi kan spille på rigtige greens med græs fra foråret 

2023.  

 
Pauli Serup 
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Budget 2022 Regnskab 2022 Budget 2023

Kontingent

Senior 4.458.960 4.310.094 4.605.000

Hverdag 116.260 119.360 95.100

Ungsenior 131.480 167.455 179.250

Junior 63.720 45.963 34.755

Junior u/banetilladelse 11.710 18.166 19.155

Troldeunger 7.200 7.200 7.848

Flexmedlem 100.860 94.646 128.310

Par 3-medlem 10.680 12.194 11.650

Long Distance 16.470 7.893 14.970

Passive 21.000 13.200 9.000

Kontingent i alt 4.938.340 4.796.171 5.105.038

Baneleje

Senior -4.107.840 -3.979.907 -4.242.500

Hverdag -105.620 -108.701 -86.400

Ungsenior -110.200 -140.754 -150.250

Junior -47.760 -34.614 -26.040

Junior u/banetilladelse -8.020 -12.454 -13.125

Troldeunger -5.400 -5.400 -5.892

Flexmedlem -72.420 -68.679 -92.120

Par 3-medlem -9.165 -10.481 -9.995

Long Distance -14.484 -7.011 -13.165

Passive medlemmer -18.900 -11.880 -8.100

Baneleje i alt -4.499.809 -4.379.881 -4.647.587

Klubandel af kontingent 438.531 416.290 457.451

Diverse indtægter

Sponsorer 140.000 154.582 135.000

Greenfee 19.000 14.524 15.000

Tilskud Næstved Kommune 20.000 23.242 20.000

Renteindtægter 0 0 0

Diverse indtægter i alt 179.000 192.348 170.000

617.531 608.638 627.451

Administration

Administrationsgebyr -81.000 -76.125 -96.875

Kontingenter, DGU -140.000 -143.741 -140.000

Golfbox, hjemmeside, EDB m.v. -20.000 -20.364 -24.000

Generalforsamling, kurser og møder -30.000 -23.636 -30.000

EDB-udstyr til udvalgskontor -10.000 0 -10.000

Shelters (ly mod lyn) -100.000 0 -100.000

Forsikring -14.000 -15.800 -17.000

Øvrige -20.000 -22.188 -25.000

Administration i alt -415.000 -301.854 -442.875

Udvalg

Turneringsudvalg -25.000 -26.533 -30.000

Regionsgolf -22.000 -20.379 -22.000

Juniorudvalg -80.000 -49.637 -80.000

Elite- & Sportsudvalg -145.000 -166.256 -160.000

Begynderudvalg -5.000 -7.615 -10.000

Udvalg i alt -277.000 -270.420 -302.000

-692.000 -572.274 -744.875

-74.469 36.364 -117.424

Årsregnskab 2022

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

UDGIFTER I ALT

ÅRETS RESULTAT
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Budget 2022 Regnskab 2022 Budget 2023

Bank - driftskonto 309.216 470.788 326.376

Bank - turneringskonto 15.000 9.773 15.000

Bank - opsparingskonto 700.246 700.246 700.246

Udlån Næstved Golfbane 95.000 95.000 71.250

Diverse tilgodehavender 0 18.175 0

1.119.462 1.293.982 1.112.872

Diverse gæld 0 63.686 0

Gæld i alt 0 63.686 0

Egenkapital primo 1.193.931 1.193.932 1.230.296

Årets resultat -74.469 36.364 -117.424

Egenkapital ultimo 1.119.462 1.230.296 1.112.872

1.119.462 1.293.982 1.112.872

Næstved, den 20. februar 2023  

Bestyrelsen:

__________________   _______________ ________________    __________________

Jack Stecher Hansen    Thomas Bech Flemming Wagner    Henrik Pultz

  

 

__________________   _______________ ________________

Tommy Madsen   Palle Bauer May Britt Manniche

Revisorpåtegning:

Foranstående resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2022 samt

balance pr. 31. december 2022 for Næstved Golfklub har jeg gennemgået og fundet 

i overensstemmelse med foreliggende bogføring, bilag og bankudskrifter.

Næstved, den 21. februar 2023

____________________

Aage Kildemark

AKTIVER I ALT

PASSIVER

PASSIVER I ALT

Balance pr. 31. december 2022

AKTIVER
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