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2013 næsten 2 meter over daglig vande, rekord.
I 1974 var vi kun oppe på 1.8 meter, den gamle
træningsbane, nu 18. hul var oversvømmet,
vandet gik helt op til det gamle klubhus. Men
som i dag og dengang var næsten alle mand i
gang med at rydde op, næsten inden  fjorden
havde trukket sig tilbage .

Fra golfklubbens start til i dag har medlem-
merne altid ryddet op. Har altid været klar med
spaden.  Også når banen skulle beplantes, bedre
green, nye huller, banen skulle se godt ud.

Kirsebærholmen er blevet voksen med årene, vi
har passet godt på den.  Men der var engang –
sådan kunne det godt være gået, at ”der var
engang”. Starten var svær, som i alle eventyr
var der en skurk, som skulle overvindes – Skur-
ken hed penge.

Det første skridt mod en sanering af Holbæk
Golfklubs betrængte økonomi, en gæld på
625,000 kr., blev taget  på  generalforsamlin-
gen i 1973. Her sagde man ja til, at medlemmer
over 25 år skulle yde et rekonstruktionsbidrag

på 3000 kr. - 71 stemte for
og 12 imod.  Rigtigt mange
penge dengang.

Bestyrelsen krævede yderli-
gere en skriftlig godkendelse
af mindst 75% af medlem-
merne. Lykkedes det ikke,
kunne det medføre nedlæg-
gelse af klubben,  sagde
formanden,  H.H.Poulsen.
Det gik, som det skulle, vi
er her endnu. Dengang var
vi 263 medlemmer. 25% var
under  25 år, det kunne
ingen anden golfklub i Dan-
mark præstere, de unge var
et vigtigt aktiv og er det
stadig. Vi har produceret
rigtigt mange gode golfspil-
lere.

H.H. Poulsen, vores første formand, sagde den-
gang, ”når vi når 300 medlemmer, må vi sige
stop”. Da vi mange år senere  gik fra 9 til 18,
huller, sagde daværende formand, Jørgen Fre-
deriksen, ”Når vi når 750 medlemmer, skal vi
ikke være flere.”

Det gik anderledes, skurken penge var stadig
med i eventyret.

Endelig voksen, fremtiden ser lys ud - 50 år på
bagen, men det kan være at skurken har lagt
sig på lur, måske på 14. hul eller ?
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Storm over Atlanten
og Kirsebærholmen

Af Jan Ulrich
medlem siden 1974

Oprydning i 1974

Forårsrengøring 1975
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Hole in one.
Det er vigtigt, at I, når der laves hole in one, så
underretter sekretariatet særskilt herom, så
navnet kan komme med på tavlerne i
klubhuset, og der kan ske underretning til
relevante steder. Det er pga. de nye hcp-
reguleringer, hvor man selv kan indberette.

Årets første hole in one.
Så er banen klar med sommerteesteder og -
greens og årets første hole in one blev allerede
lavet lørdag den 22. marts på hul 5, hvor Lars
Frøslev slog bolden i hul på første slag i
forbindelse med eliteranglisteturneringen. Onde
tunger siger at det var rent held J  Vi siger
tillykke.

Starter huset på hul 1.
I forbindelse med ’Bodil-stormen’ blev døren til
starterhuset ødelagt, men den er nu blevet

repareret, og der er sat en udvendig krog på, så
døren ikke kan blæse op. Husk at sætte krogen
på igen, når du har været inde i huset.

Huller i vejen til klubben.
Hullerne er nu blev repareret med asfalt, så der
er mulighed for at køre stærkt, men…  husk at
der er hastighedsbegrænsning på 30 km/t, og
færdselsloven gælder på vejen.

Fugleliv på golfbanen.
Den 17. februar blev en havørn set svæve rundt
over vandet ved hul 8.
Den 17. februar blev også set strandskader.
Den 28. februar blev de første stære set ved
fuglekasserne.

Granat fundet ved hul 12.
Fredag den 14. februar kl. 9 var greenkeeperne
i gang med at grave i vandkanten vest for
teestedet på hul 12 med en rendegraver, da der
dukkede en gammel granat op. Heldigvis ramte
gravemaskinens skovl ikke direkte på granaten.
Politiet blev tilkaldt til afspærring af området,
og der blev tilkaldt sprængstofeksperter fra
Frømandskorpset i Kongsøre, der kl.  11
sprængte granaten med dynamit. Granaten var
eksplosiv, og der blev lavet et ordentligt hul i
jorden.

Sprængstofeksperter har udtalt, at granater
ikke vil være farlige ved berøring, men hold for
f.....  hænderne væk fra granater, vi har ikke
brug for mindetavler i klubhuset, og husk at
selv eksperter kan tage fejl.

Det var måske på den måde, at 50-års jubilæet
blev skudt i gang? – braget kunne høres i hele
byen.

Nyt fra sekretariatet
Af Hans Dahl, redaktør



Regionsgolf er en landsdækkende hulspilsturne-
ring for de såkaldte breddegolfere, altså almin-
delige golfspillere på alle niveauer og aldre, som
ikke har lyst eller tid/evner til at spille golf på
eliteniveau, men som alligevel kan lide at spille
sammen med klubkammerater mod andre klub-
ber på et rimeligt konkurrenceniveau, hvor
resultaterne selvfølgelig er vigtige, men hvor det
sociale aspekt og samvær også fylder meget.

Turneringen hedder Regionsgolf Danmark og
har en Øst- og en Vest-kreds med hver sin
bestyrelse, turneringsledelse m.m. I alt er der i
år tilmeldt 168 klubber fra hele Danmark, som
igen har tilmeldt i alt 948 hold, og da hvert hold
består af 6 spillere, så deltager i alt minimum
5.688 spillere i turneringen. Den største turne-
ring for breddegolfere i Danmark.

Der spilles i 10 rækker, og det betyder, at
næsten alle golfspillere i en klub kan finde en
række, som dækker ens spillehandicap og
alder. Læs mere herom på Holbæk golfklubs
hjemmeside under faneblad: Eliten/regionsgolf.
Der vil du bl.a. kunne læse, at Holbæk Golf-
klub har tilmeldt hold i 8 af de 10 rækker,
hvilke kriterier som skal være opfyldt for at
kunne spille med samt mere praktisk, hvor-

dan og hvad skal du gøre for at have en
mulighed for at komme på hold. Matcherne –
normalt 3 hjemme og 3 udematcher – afvik-
les i tidsrummet maj til juni 2014 på hver-
dage sidst på eftermiddagen. Veteraner
spiller dog normalt om formiddagen.

Det er vigtigt at præcisere, at det er hold-
kaptajnen for hvert hold, som suverænt og
ud fra klubbens sportsudvalgs retningslinier
sætter holdet til hver match ud fra den base
af interesserede spillere, som han/hun har
opbygget fra sæsonens start. Der skal altid
være 2 damespillere og 4 herrespillere til
hver match, men da der erfaringsmæssigt
altid er afbud fra de mere faste spillere, så er

det vigtigt for hver holdkaptajn at have en
base af spillere at trække på. Så derfor, tøv
ikke med at kontakte den relevante holdkap-
tajn.

Med sportslig hilsen

Knud Winskov Sørensen og Jens Vind-Andersen
Koordinatorer for regionsgolfen i Holbæk Golfklub
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Regionsgolf –
hvad er det for noget?

Mark Twain om golf

  Det er god sportsånd ikke at samle tabte
  bolde op, medens de stadig ruller.
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På trods af et par heftige storme i vinterens løb
ligger klubhuset stadig det samme sted.
Ganske vist løftede Bodil taget omkring 10 cen-
timeter, men det blev liggende og skal nu
skrues bedre fast, inden næste storm går hen
over Kirsebærholmen. Men ellers er det prak-
tisk taget et nyt klubhus, du vil komme til i
jubilæumssæsonen 2014. Vinteren igennem har
klubhusudvalget hjulpet af flere klubmedlem-
mer fornyet det indre af klubhuset, så det
næsten ikke er til at kende igen.

Det hele begyndte med akustikken, som
gennem mange år har været en udfordring,
især når der var fuldt hus
ved turneringer, fester eller
andre arrangementer med
mange deltagere. Et sandt
støjinferno. Der var blevet
talt meget om at gøre noget
ved lyden, men nu er der
også sat handling bag
ordene. Takket være besty-
relsens beslutning om at
sætte projektet i gang, og
ikke mindst fordi udvalget
og andre klubmedlemmer
påtog sig den praktiske side
af sagen. Og så var der
samtidig sponsorer og hånd-
værkere, som bakkede pro-
jektet op ved at give nogle
fordelagtige tilbud.

Afsættet for arbejdet med at
skabe en bedre akustik var en analyse af lyd-
forholdene ved et familiemedlem til et af klub-
bens medlemmer, som stillede sin faglige
indsigt til rådighed for udvalget. På det grund-
lag blev det besluttet at opsætte forskalling på

eksisterende loft, isolere og derefter opsætte
Troltec plader – også kendt som træbeton. Pla-
derne er i stand til at opsuge lyden og samtidig
giver deres brudte overflade mere liv og spil i
loftet. Da det ikke er helt let at sætte disse
plader op, blev opgaven overdraget til Helle-
strup tømreren, som også stillede værktøj til
rådighed for klubmedlemmerne, som skulle
færdiggøre arbejdet med loftet. Også El-Team
havde givet et godt tilbud på arbejdet med at
nedtage og opsætte lamper, så den side af
sagen blev overdraget til dem. Kombinationen
af gode håndværkertilbud og meget frivilligt
arbejde har betydet, at hele fornyelsen har
kunnet gennemføres til en særdeles god pris.
Du kan høre forskellen – så lyt og nyd det nye
lydlandskab. Det kan du også gøre i et helt nyt
”rum”, kaldet Hul 19.

”Rummet” har været der hele tiden, men har
været vanskeligt at udnytte, fordi det har fun-
geret som gennemgang med døre ud til terras-
sen på vestsiden af klubhuset. Nu er dørene
permanent lukket til, og der er skabt en hygge-
lig hule med bord og stole og lidt grønt. Her vil
der blive sat nyt lys op, som LEDlight Danmark
har sponseret. Det bliver garanteret et efter-
tragtet sted at bruge, fordi man her kan trække
sig lidt tilbage i en mindre gruppe for at tale
sammen, spille kort eller lægge planer for
næste golfrunde. I dette ”rum” finder du også
de to pokalskabe, hvor klubmestrenes navne
kan studeres på trofæerne.

Ved den gennemgribende fornyelse af loka-
lerne er der også tænkt i kontraster. Derfor
er der nu sat sorte panelgardiner op, og der
er tapetseret på endevæggene med mørkt
tapet.
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(Næsten) nyt klubhus

En hyggelig hule, hvor man kan "trække sig tilbage"

Af Sten Sjørslev



Klubhusudvalget har i det hele taget bestræbt
sig på at skabe en hyggelig atmosfære gennem
valget af farver og materialer og ved opstilling
og fordeling af møbler. Det skal være et rart
sted at komme og at opholde sig.

I år vil der så være en ekstra illustration på
foldedøren, hvor man kan se en oversigt over
jubilæumsårets turneringer. Men allerede inden
du kommer ind ad døren til klubhuset, kan du
se endnu en nyskabelse, nemlig en tydeligere
skiltning af, hvad du finder inden døre.

Formanden for udvalget, Gert Jørgensen, og
resten af udvalget byder velkommen i det
”nye” klubhus. De håber, at medlemmerne
tager godt imod de nye rammer, bruger dem
og sørger for, at de bliver ved med at være
hyggelige, ryddelige og pæne.
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Hverveudvalg 2014 har skiftet sammensætning
og består af:

Ulla Østerberg Olsen
Olaf Jørs
Ib Vittrup
Susanne Sjørslev, fmd.

Det tidligere udvalg har planlagt en række Fyr-
aftensgolf-arrangementer, 5 i alt, løbende fra
maj til august. I samarbejde med klubben vil vi
bidrage til, at de bliver gennemført, så delta-
gerne får en rigtig god oplevelse på golfbanen.
Forhåbentlig vil nogen ad den vej få blod på
tanden, så de efterfølgende tilmelder sig et
introarrangement.

Derudover har vi et samarbejde med skolerne i
støbeskeen. Udvalget planlægger snarest at
afholde et informerende/sonderende møde med
repræsentanter fra et netværk af idrætslærere,
der arbejder med at skabe en tættere forbindelse
mellem skolernes idrætsundervisning og idræts-
klubberne i kommunen. I den forbindelse kigger
vi også på DGUs projekt om samarbejde mellem
golfklubber og skoler.

På vores første møde, vil vi drøfte, hvordan vil
gerne vil arbejde som udvalg, og hvad vi mener,
der skal til for at hverve nye medlemmer.

Under ”hverveudvalget” vil vi løbende lægge refe-
rater fra møderne og beskrive kommende aktivi-
teter.

Udvalget vil meget gerne i kontakt med medlem-
mer, der kunne tænke sig at være mentorer på
Fyraftensgolf-arrangementerne. Det vil sige gå op
til 6 huller med en lille gruppe gæster.

Henvendelse til Susanne Sjørslev, 23639167
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Nyt hverveudvalg
Af Susanne Sjørslev,
Formand for Hverveudvalget
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Jeg vil starte med at mindes situationen i for-
bindelse med orkanen Bodil, der i perioden 5.-
7. december 2013 resulterede i historiske over-
svømmelser af golfbanen og parkeringspladsen.
Vi var heldige, at der ikke trængte vand ind i
bygningerne.

Da vandstanden i fjorden faldt, kom vi hurtigt
af med vandet på banen. Investeringerne i
dræn, kloakering og elektriske pumper viste
deres værd. Der lå dog bjerge af tang og siv
tilbage på såvel greens, teesteder som fairways.
Alt dette måtte fjernes ,for at banen kunne
blive retableret. Fra den 9.-13. december mødte
der dagligt 20-25 frivillige m/k op medbrin-
gende river og grebe. Under Thomas' kyndige
ledelse blev det meste af aflejringerne fjernet i
løbet af disse 4 dage.

Her mærkede man, at HGK er en medlemsejet
idrætsforening og at de medlemmer, der har
mulighed for det, er klar til at give et nap med,

når der kaldes. Sådan skal det være - det var
flot!!

Sæson 2014 vil blive præget af forberedelser og
fest i anledning af klubbens 50-års jubilæum.
Det kreative og flittige jubilæumsudvalg har
været i gang siden før generalforsamlingen,
hvor jubilæumslogoet blev offentliggjort.  Det er
bestyrelsens ønske, at det hele skal afvikles på
en sådan måde, at vi får så stor og bred en
medlemsdeltagelse som muligt. Unge som
ældre, lav- som højhandicappere. Herudover vil
vi bruge jubilæet til en ekstraordinær markeds-
føring i lokalområdet.

Et andet område, der vil præge 2014 er vore
mange projekter:

- Klubhuset, hvor det nye loft og de flotte gardi-
ner virkelig har forbedret akustikken. De mørke
endevægge bidrager også til at caféen er blevet
langt pænere.
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Velkommen til Holbæk Golfklub
-  sæson nr. 50

Af formand Erik Olesen



Herefter følger 4 sponserede projekter:

- Der vil blive lagt skærver på de to jordbelagte
parkeringsområder.

- Ny pladsbelysning på parkeringsområdet.

- Greenkeepergården på Kirsebærholmen vil
blive indhegnet.

- Nye træningsbolde på driving rangen.

Lad os rette en tak til et dygtigt og hårdt arbej-
dende sponsorudvalg og til Jørgen Buur. Jørgen
er tovholderen, der får sponsorkontrakterne
formaliseret. Tak for det!
I sæson 2012-2013 havde vi ca. kr. 500.000 i
netto sponsorindtægter. I denne sæson ser
regnskabet også pænt ud. Det er vigtigt at
huske, at sponsorindtægter ikke er nødhjælp til
klubben, men business. Det skal være en win-
win situation. Derfor bør indkøb fra diverse
udvalg og klubber i klubben i videst muligt
omfang foretages hos vore sponsorer.

I denne måned starter et nyt spændende DGU
projekt kaldet ”Golfspilleren i Centrum”. Det er
et projekt, hvor tilfredsheden måles hos såvel
klubbens medlemmer som greenfeespillere.
Tilfredshed er en vigtig parameter for fasthol-
delsen af medlemmer samt for at greenfeespil-
lere kommer en anden gang. Det er et projekt,
som vi forventer os meget af. Jonas Ruus vil
berette nærmere om dette projekt.

Det sidste område, jeg vil komme ind på er
klubbens behov for en mere effektiv kommuni-
kation.

Eksternt er en effektiv kommunikation en forud-
sætning for at hverve nye medlemmer. Vi har
de seneste 2 år haft et hårdt arbejdende hver-
veudvalg. Tilgangen af nye medlemmer har til
trods for alle anstrengelserne ikke været til-
strækkelig til at fastholde medlemstallet. Det er
nødvendigt, at HGK bliver mere synlig i vores
geografiske hverveområde.
Internt bidrager en effektiv kommunikation til,
at klubben bliver mere velfungerende i det dag-
lige samt at medlemmernes fokus på klubben
øges.

Hvad gør vi? Indtil efter klubbens jubilæum
medio juni har vi ikke kapacitet til starte noget
nyt op på dette område. Den interne kommuni-
kation vedr. jubilæet varetages dygtigt af jubi-
læumsudvalget. Den eksterne
jubilæumskommunikation vil bestyrelsen tage
sig af. Øvrig kommunikation i klubben vareta-
ges på hidtidig vis. Efter jubilæet indkaldes til et

”brain storming møde” med henblik på udarbej-
delse af en kommunikationsstrategi og etable-
ring af et kommunikationsudvalg.

Oplægget er, at kommunikationsudvalget skal
varetage følgende opgaver:

Eksternt skal udvalget markedsføre klubben på
alle relevante platforme, herunder: Nordvest-
nyt, TV2 Øst, By & Land, Golf.dk, Teetime.dk,
Facebook og andre relevante steder.

Internt skal udvalget forestå kommunikation
via hjemmeside og klubblad. Herudover er kom-
munikationsudvalget indgangsportal for kommu-
nikation fra udvalg, bestyrelse, klubmanager,
greenkeeper og alle øvrige, der har kommunika-
tion, der skal videreformidles. Men nu må vi jo
se, hvad brain storming mødet resulterer i.

Hvervning af nye medlemmer har fortsat en
meget høj prioritet. Susanne Sjørslev har påta-
get sig at være formand for hverveudvalget.
Der gennemføres en lang række aktiviteter som
INTRO-golf, Golfens Dag, fyraftens golf m.m.
Det er glædeligt at se, at der er mange, der
tilbyder at hjælpe som mentorer.

50-års sæsonen tegner til på alle måder at blive
rigtig god for Holbæk Golfklub JJJ
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Jubilæumsflaget hejses



I det evige arbejde med løbende at udvikle
Holbæk Golfklub for både medlemmer og
gæster har klubben valgt at deltage i Golfspille-
ren i Centrum. Golfspilleren i Centrum er et
samarbejde mellem Dansk Golf Union og Raw
Milk.

Golfspilleren i Centrum giver os mulighed for at
indsamle data omkring den enkelte golfspillers
oplevelse i vores golfklub.

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold
og faktorer, som har betydning for vores med-
lemmer og gæsters oplevelse af HGK. Det giver
mulighed for, at vi kan arbejde målrettet mod
at give så gode oplevelser som muligt for alle.
På sigt vil det også bidrage til at skabe flest
mulige positive ambassadører blandt klubbens
medlemmer og gæster. Ambassadører, der kan
være med til at formidle Holbæk Golfklubs kva-
liteter.

Som medlem vil du årligt modtage ét spørge-
skema, som vi håber du vil besvare. Vi vil også
løbende spørge vores gæster om deres ople-
velse hos os.

Det er afgørende, at vi modtager netop din
feedback omkring dine oplevelser i golfklubben,
kun derved kan vi udvikle klubben i den rigtige
retning.

Så brug lidt tid på at svare når du får et skema.
Hjælp også de andre klubber i Golfspilleren i
Centrum, hvis du får et spørgeskema efter en
greenfee runde.

Spørgeskemaer udsendes via mail og besvares
på nettet helt anonymt.
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Golfspilleren i Centrum.

For bestyrelsen
af Jonas Ruus



Den første Greenkeeper
1963 gik Harry Hansen i gang med at lave en
golfbane ud af rørskoven på Kirsebærholmen.
Golfunionens baneudvalg  havde ved besigti-
gelse den 26. september 1963 fundet Kirsebær-
holmen egnet til Formålet.

Mange af de kommende medlemmer gik i gang
med at rydde fairways for sten og anlægge
greens. 1964 kom man så småt i gang med at
spille golf. Fra starten af var Harrys kone, Mor
Karen, i gang med ”madam blå ”, og det blev
hun ved med mange år frem.

Jytte Holmen
Holbæk Golfklub har gennem årene
produceret nogle af de bedste golfspil-
lere. Her et par stykker af dem: Peter
Holmen, Peter Frederiksen, Sten Tin-
ning, Pernille Carlson, Ole Rasmussen,
Iben Tinning, Jens Gramkov.

Måske skyldes det at vi havde nogle
fremragende mødre til dem. I spidsen
gennem mange år var Jytte Holmen. I
1977 fik hun Sølvuret,  Dansk Golfs
lederpris. Frederik Dreyer, som over-
rakte Jytte prisen, sagde bl.a. :

”… at han for mange år siden havde
været med til at starte en lille golfbane
på Kirsebærholmen, og der gik nu en
sød dame, Jytte Holmen, rundt og
gjorde et godt og dygtigt juniorarbejde,

hvilket bl.a. kunne ses af de resultater, disse
juniorer havde opnået.”

”For Holbæk Golfklub er det en stor ære og
glæde, at vor formand for juniorafdelingen har
modtaget denne pris, og vi ønsker Jytte og
hendes team hjertelig til lykke med prisen.”
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Der var en gang
Af Jan Ulrich, medlem 1974
Kilder: Jan Monrad m.fl.



Stormen Bodil gik i ’land’
torsdag d. 5. december på den
jyske vestkyst og hærgede hen
over landet fredag d. 6. decem-
ber. Thomas  ankom til golf-
klubben søndag morgen og
måtte vade i vand ud til green-
keeperhuset,  hvor han tog en
rendegraver og kørte ind til
klubhuset, hvor han kunne
grave render, så vandet kunne
komme væk.

Tirsdag d. 25. marts er der
leveret et stort læs rullegræs
fra Sverige, som skal lægges
ud på gul og rød teested på hul
17, hvor det meste af græsset
var skyllet væk, og resterne blev derefter fjer-
net.  Det var de to teesteder, der tog mest
skade. Hvis der kommer noget varme i luften,
forventer Thomas, at teestederne kan tages i
brug omkring den 1. maj. De øvrige teesteder
er blevet repareret med rullegræs,  mest på
siderne, og man er begyndt  at klippe græsset
ned på teestederne.

Kæmpe tak til alle de frivillige hjælpere.

Thomas er meget imponeret over alle de frivil-
lige – ca. 50 – medlemmer, der mødte op og
var med til at rydde op på banen. På den måde
kunne vandet komme hurtigere væk, så der
forsvandt meget af det salt fra banen, der ellers
ville ødelægge græsset. Man kan stadig se salt-
rester i hazarden ud mod fjorden.

Thomas vil gerne sige en KÆMPE TAK for det
store og vigtige arbejde, I frivillige udførte. Han
har regnet ud,  at de frivillige har arbejdet i ca.
160 timer. Derudover har greenkeeperne brugt
ca. 300 timer.

Thomas satte 3 pumper og en traktorpumpe i
gang, og der blev pumpet i 3 døgn i træk.
Thomas blev på banen og hældte benzin på
pumperne hver anden time,  så han var slet
ikke i seng.  Drænrørene viste også deres
betydning med at få vandet væk. Efterfølgende
blev der lejet en gravko til at læsse tang med
mere, som blev kørt væk.

Thomas vil gerne opfordre os spillere til at fjerne
de mindre sten, der stadig ligger nogle af på
banen og kaste dem ud i hazarden. De vil kunne

ødelægge græsslåmaskinerne.

Thomas vil også gerne opfordre
spillerne til at holde øje med
opslagstavlen på 1. teested, hvor
han skriver meddelelser om,
hvornår der vandes  på green
m.m..

På hul 12 er der lavet nyt gult
teested i beton, så der skal nu en
ordentlig granat til at fjerne det.
Granaten, der blev fundet fredag
den 14. februar, er kun 3 meter
fra teestedet.

Vi medlemmer vil også gerne
sige Thomas tak for den entu-
siasme han viser vores bane.

På denne og næste side vises nogle billeder fra
oversvømmelserne, oprydningen og
reparationerne.
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 Chefgreenkeeper Thomas Nordin er meget  tilfreds med banens tilstand efter stormen.
Af Hans Dahl, redaktør.

Billeder af Steen Rasmussen, Poul Møller , Per
Nedergaard og Svend Jespersen

En træt Thomas efter strabadserne

Nyt transportmiddel til grøn og rød tee hul 9?
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En forårsdag i 1964 ringede Borgmester Johan
Steenstrup, C, til bankdirektør  Frederik  Bier-
bum, Banken for Holbæk og Omegn, og sagde
til ham:  ”De skal gå i spidsen for en golfbane
på halvøen Kirsebærholmen, øst for Holbæk.”

En sådan henvendelse fra byens  borgmester
sagde man ikke nej til, tværtimod følte selv en
bankdirektør sig smigret.

Borgmesteren havde forinden bedt erhvervsli-
vets repræsentanter for Handelsstandsforenin-
gen og Industriforeningen komme med forslag
om byens udvikling.  Endvidere havde han ori-
enteret de to viceborgmestre, fagforeningskas-
serer Kristian Pedersen, S,  og revisor Ernst
Willows Hansen, R,  inden forelæggelse i det
samlede byråd, og begge var for idèen. Der
blev indkaldt til orienteringsmøde på  Slots-
markskolen, og særdeles mange borgere viste
interesse for en golfbane i Holbæk.
Senere blev borgmester Steenstrup og de 2
viceborgmestre enige om, at kommunen kunne
deltage i projektet.  Alle tre gav hånd på, at
Holbæk Kommune ville give et anlægstilskud på
samme beløb, som klubben selv kunne skaffe,
altså krone på krone.

Socialdemokratiet vragede deres spidskan-
didat til næste valg.

Det faldt ikke i god jord hos Socialdemokraterne
i Holbæk, der undsagde deres spidskandidat og
viceborgmester Kristian Pedersen, da de ikke
mente, at kommunen skulle støtte byens rige
bankdirektører, advokater og købmænd. Det
var helt imod socialdemokratisk politik.

Golfklubbens medlemmer skaffede selv 75.000
kr, men fik kun 25.000 kr. af kommunen,  et
beløb der blev flertal for i byrådet. Resten
måtte golfklubben låne af kommunen.

Socialdemokraten Kristian Pedersen, partiets
borgmesterkandidat, blev ikke opstillet ved
næste valg i 1966.

Han var en meget populær fagforeningskasserer
og havde været medlem af Socialdemokratiet i
en menneskealder. Han var initiativtager til
Holbæk Børnehjælpsdag i 1950 og medstifter af
Holbæk Garden i 1959, ligesom han havde
mange bestyrelsesposter, da han forstod at
samarbejde med mennesker fra alle dele af
samfundet. Det var ikke personerne, men opga-
verne, der optog Kristian Pedersen
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Starten i 1964
Af Hans Dahl, red.

Viceborgmester Kristian Pedersen

Borgmester Johan Steenstrup
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Allerførst en lille rettelse, for i en golfklub
hedder piger over 18 selvfølgelig hverken piger
eller kvinder, de hedder damer. Og det er ikke
damer som i Freddy Fræks sang, Damevisen.
Nej, det er damer som i det engelske ”ladies”,
og derfor hedder det også Ladies Professionel
Golf Association i Amerika og Ladies European
Tour i Europa.

Onde tunger påstod for en del år siden, at spil-
lets fire bogstaver var en forkortelse for
”Gentlemen Only, Ladies Forbidden”.  Lignende
onde tunger hævder stadig i dag f.eks., at golf-
spillere må være en flok konservative, gamle
mennesker, siden de åbenbart endnu ikke har
anerkendt, at en T-shirt her i 2014 er en normal
beklædningsgenstand for mange mennesker,
eller mener, at længden på korte bukser eller
strømpernes farve skal kunne være gyldig
grund til at formene spillere adgang til banen.

Jo, golfsporten har en masse regler, både
uskrevne og skrevne. De skrevne regler har den
ærværdige golfklub, The Royal & Ancient Golf
Club of St Andrews, i Skotland haft ansvaret for
i over 100 år undtagen i USA og Mexico, hvor
den opgave bliver varetaget af United States
Golf Association. I dag arbejder de to sammen
for at skabe ensartede regler verden over.

Og hvad har det så med overskriften at gøre?
Jo, netop The Royal & Ancient Golf Club of St
Andrews er kommet lidt i modvind, fordi
kvind…, undskyld, damer, ikke kan blive med-
lemmer af klubben. I år vil klubben så skrive et
brev til alle 2500 medlemmer, hvori man stærkt
anbefaler et ”Ja” til en afstemning om  ændring

af reglerne, selv om en tidligere afstemning for
nogle år siden resulterede i et ”Nej”.

The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews er
ikke den eneste britiske golfklub, hvor medlem-
skab stadig er forbeholdt mænd, men, som en
af klubbens øverste har sagt: ”Samfundet
ændrer sig, golf ændrer sig, og jeg synes, det
er passende for ledelsen at tage dette skridt”.

En af klubbens medlemmer er for øvrigt skue-
spilleren Sean Connery, en af alle tiders største
damebedårere på filmlærredet som Agent 007.
Måske vil vi en gang i fremtiden se en af hans
efterfølgere i rollen muntre sig i roughen på St
Andrews med et dameligt medlem?
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Kvinder? - I en golfklub?
Af Svend Jespersen
Klubbladsudvalget

The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews
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Nu har du endelig muligheden for at slå din
træner.

Som noget nyt tilbyder juniorudvalget nu i
samarbejde med Ole Rasmussen løb.
Tilbuddet er til alle klubbens medlemmer, store
som små.

Hver onsdag vil der kl. 17.10 være mulighed for
at lille afslappende løbetur med Ole som
forløber.  Anders Clausen har tilbudt at være
vikar, når Ole er forhindret.

Tempoet vil ikke være højere end at alle kan
være med. Har du ikke løbet før kan du derfor
sagtens være med alligevel.

Tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op foran
shoppen.

Juniorudvalget

Løb fra din træner
Af Jonas Ruus
Juniorudvalget



Så er Holbæk Golfklubs 50 års jubilæumssæson
startet, og vi står foran en spændende sæson
med mange aktiviteter og høj profilering i for-
bindelse med klubbens runde fødselsdag.

Den først halvdel af regnskabsåret er gået, og
økonomisk og organisatorisk står vi stærkt med
et toptrimmet golfanlæg, en engageret og vel-
fungerende organisation af frivillige, en profes-
sionel og stabil medarbejderstab og ikke mindst
en fin driftslikviditet, som giver os mulighed for
at opfylde de løbende investeringsbehov.

Medlemsmæssigt holder vi stort set niveauet fra
sidste år, dog med en afgang på 9 medlemmer
under 25 år og en afgang på 19 passive med-
lemmer. Det samlede antal medlemmer er 1081
mod 1111 på samme tidspunkt sidste år. I for-
hold til budgettet er der en mindre nedgang i
medlemsantallet, som har påvirket kontingent-
indtægten med -1,6 %. Nedgangen i kontin-
gentindtægten er hentet hjem på flere
sponsorindtægter og greenfeeindtægter end
budgetteret.

De samlede indtægter ligger på linje med
budget og sidste år.

Omkostningerne i perioden svarer til omkost-
ningerne i samme periode sidste år, og i forhold
til budgettet er der en besparelse på knapt 8 %,
hvoraf banen har tegnet sig for en budgetbe-
sparelse på godt 10 %. Eftervirkningerne fra
”Bodil” er dog endnu ikke helt gjort op, og vi
har rigeligt behov for denne ”reserve” til resten
af regnskabsåret. Vi har ansøgt om dækning for
stormflodsskaderne hos stormflodsrådet, som
har afvist ansøgningen.

Renteomkostningerne er væsentligt reduceret
på grund af dels bedre cash flow og dels
omlægning af 1 mio. kr. bankgæld til kreditfor-
eningsgæld i april sidste år.

Alt i alt er halvårsresultatet ca. 200 t.kr. bedre
end både budgettet og resultatet sidste år.
Resultatforventningerne til hele regnskabsåret
er uændret i forhold til budgettet.

En udfordring for administrationen har igen i år
været inddrivelse af kontingenter. Langt stør-
stedelen af medlemmerne betaler naturligvis
kontingentet til tiden, men ved udgangen af
februar havde vi stadig ca. 470 t.kr. i udestå-
ende. Det er reduceret til under 300 t.kr. ved
udgangen af marts, hvilket er bedre en sidste
år, men stadig ikke tilfredsstillende, da det
administrativt er meget tidskrævende at hånd-
tere og inddrive disse restancer. Der opkræves
rykkergebyr, hvis det er nødvendigt at rykke for
betaling, og gebyrerne fastholdes, medmindre
de viser sig at være åbenlyst uberettiget
opkrævet. Der arbejdes på indførelse af beta-
ling via Betalingsservice med virkning fra 2015
og opkrævning af særligt gebyr, hvis man i
stedet ønsker at få opkrævning på girokort. Det
forventes at ville lette administrationen og sikre
rettidig betaling af kontingent.

Vi går nu foråret og sommeren i møde med
masser af god golf, spændende jubilæumsakti-
viteter og socialt samvær i smukke omgivelser
både på banen og i de flot renoverede klubhus.

God golfsæson til alle.

Med venlig hilsen

Kaj Sørensen
Kasserer

Se regnskabet på næste side
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Beretning fra kassereren

Af Kaj Sørensen
Kasserer
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JA, vi har køberen
til både din bolig
og dit fritidshus.


