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Et dejligt golf-år er afsluttet. Som vanligt er der på alle fronter arbejdet seriøst på at 
klubben skulle blive endnu mere attraktiv. I bestyrelsen synes vi det er lykkedes. Og 
det er kun lykkedes fordi både ansatte og frivillige har samarbejdet og givet den en 
skalle. Dette vender jeg tilbage til. 
 
På den mandskabsmæssige front har vi udvidet med en fuldtids manager, Michael 
Brink, gammel kending i klubben. Med 10-15 års erfaringer fra andre golfklubber, dels 
som træner men også manager, kan vi godt tillade os at forvente en god fremtid for 
TGS - Bestyrelsen er glad for det kompetente samarbejde. 
På trænerfronten er der også kommet en ny mand, Allan Kristensen. Vi har i den 
periode, Allan har været ansat, kunnet konstatere en øget brug af træner med stor 
tilfredshed fra medlemsside. Vi kan kun opfordre jer til at konsultere Allan. 
 
Økonomisk kommer vi ud med det overskud, der er nødvendigt for at drive klubben. 
Overskuddet er desværre ikke på niveau med de sidste sæsoner, hvilket for en stor 
dels vedkommende skyldes de stigende energi- og råvarepriser. Budgetoverskuddet 
var sat til 229.000 kr. og vi rammer 245.000 kr., hvilket et tilstrækkeligt til at betale 
vores afdrag til Nykredit.  
Momsrefusionen eller om man vil tilskud fra Udlodningspuljen, som gerne skulle 
komme via vores støtteforenings dannelse, er endnu ikke udbetalt. Hvorfor vi venter 
spændt på et resultat, formodentlig primo december. Igen i år er vi i den heldige 
situation, at Støtteforeningen har rundet de fornødne 101 personer, som betyder, at vi 
også vil være med næste gang, der skal uddeles penge fra Udlodningspuljen. 
Kontingentet til støtteforeningen og penge fra bogsalget vil også i år blive brugt til 
beplantning og forskønnelse rundt på baneanlægget. 
 
Også i år har vi vækstet på medlemstallet, over 250 nye medlemmer fordelt på alle 
medlemskategorier er kommet til. Et supert arbejde af sekretariatet og ikke mindst 
rekrutteringsudvalget og begynderudvalget. – Nu handler det selvfølgelig ikke kun om 
at vækste men i endnu højere grad om at fastholde de nye medlemmer samt 2. og 3. 
års medlemmerne. Her kan vi alle hjælpe til, - specielt KiK kan invitere de nye med, 
men også via tilbud om træning og turneringer, og så kan vi som enkelt medlemmer 
invitere nye med på en runde. – Af specielle og succesfulde tiltag på medlemsfronten 
kan nævnes Michael Brinks initiativ med ”Kvinder og golf” 
 
På den sportslige front:  
Klubmestre: Vinderne i Slagspil 2022 er:  
Dame – Majbritt Fallesen 
Herre – Emil Stengade 
Herre 45+ – Steen Hvolbæk 
Herre 60+ – Per Andersen 
Herre 70+ – Henning Pedersen 
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Vinderne i Hulspil 2022 er:  
Junior pige – Clara Bønnebæk Munch 
Junior dreng – Niklas Bay Obsen 
Dame – Mette Wegge Lynggaard 
Herre – Emil Stengade 
Dame 45+ – Maria Madsen 
Herre 45+ – Michael Sheridan 
Herre 60+ – Steen Madsen 
Herre 70+ – Kristian Klitgaard Pedersen 
  
Vores 3 Danmarksturneringshold klarede sig fint i deres respektive rækker. 
2. Division damer forblev i rækken på trods af en meget stærk pulje. 
Også herrerne i 4. division klarede det flot og bliver i 4. division. 
Seniorholdet var med i år for første gang. Det var en stor succes, og derfor er der 
tilmeldt endnu et seniorhold til 2023. 
 
Derudover havde vi et regionshold i finalen. 
Det blev desværre til et nederlag til de sidste mange års vindere af rækken. 
Stort tillykke til Super Veteran SVB8 med en flot 2. plads 
  
Igen i år fik vi en Danmarksmester, da Mette Wegge Lynggaard genvandt sit 
Danmarksmesterskab i Paragolf. 
  
Der har i 2022 været lavet flere Hole in One. 
Stort tillykke til alle: 
 
Henning Højsgaard 
Flemming Nielsen 
Kenneth Rutkjær 
Morten Liedecke 
Allan Holst 
William Sonne 
Jonathan D. Castile 
 
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige i de forskellige udvalg. Der er blevet arbejdet 
hårdt og konstruktivt på alle planer. Det gælder begynderudvalg, rekrutteringsudvalg, 
regel- og handicapudvalg  sports- og eliteudvalg, juniorudvalg, baneudvalg, 
sponsorudvalg, husudvalg og  turneringsudvalg for de mange turneringer året 
igennem. – Ligeledes en tak til alle andre frivillige, som har hjulpet greenkeeperne, 
hjælpere i sekretariatet, banekontrol, hjælpere ved træplantning og boldopsamling på 
drivingrangen. 
Af større projekter, der er blevet gennemført i år, vil jeg nævne istandsættelsen af 
vores klublokale på 1. salen. - Jeg vil dog godt rette en speciel tak til husudvalget for at 
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have stået i spidsen for at få malet klubhuset og de forskellige lader. En speciel tak til 
Flemming Nielsen for at lede arbejdet og sponsere en lift til arbejdet. - Uden frivillige 
ville det simpelthen ikke være muligt at drive en klub som vores. TAK. 
 
Baneanlægget: Trods en meget tør sommer er det lykkedes vores dygtige 
greenkeeperstab at holde banen i god stand, selvfølgelig i særdeleshed greens, som har 
været gode og efter forholdene også hurtige. Fairways har lidt under tørken, men er i 
eftersommeren kommet godt igen. I årene fremover er det vores håb, at fairways vil 
kunne få glæde af alt det vand, vi nu kan få fra søen mellem hul 1 og 18. Vi får nu vand 
fra kommunens vandreservoir ved Holbækvej. I den kommende sæson leaser vi en 
vandingskanon, der vil være i stand til at give vand til de mest udsatte fairways. 
Vinteren igennem har greenkeeperne en del opgaver både på banen og mht. 
maskinparken, der skal løses. Jeg kan dog love, at der ikke kommer nye bunkers i 
denne omgang. 
Så er det endelig lykkedes at få kommunen til at opstille et toilet ved Skoleskoven og 
hul 11. Nu må vi se, om åbningstiderne er passende. 
 
På nuværende tidspunkt er følgende på plads omkring fritspils-ordninger og 
reducerede priser på greenfee: 
Dragsholm og Næstved fortsætter med frit spil for fuldtidsmedlemmer, - Kalundborg 
har vi ikke hørt fra endnu. 
Ikast/Tullamore fortsætter med en 50/50 ordning 
Vallø en tilsvarende ordning. 
Korsør 250 kr. 
Sorø har ikke svaret endnu 
 
Til slut en stor tak til mine bestyrelseskolleger. Vi har været langt omkring i det 
forløbne år, og er trods vore forskelligheder nået frem til enighed, når det gælder 
driften af klubben. – Ligeledes en stor tak til sekretariatet, protræneren, 
greenkeeperne og vore sponsorer 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Per Laursen 
Formand TGS 


