
Referat af PMK Årsmøde, 16. februar 2020 

 

• Povl bød velkommen til en ny PMK sæson 2020 – den nittende sæson.  

 

Povl startede med en trist meddelelse om, at Benny Ellesøe efter lang tids sygdom var gået bort 

få dage før vort møde. – De tilstedeværende mindedes Benny. 

 

Speciel velkomst til seks nye par – hvoraf fire par var til stede: 

Helle Gry & Ole Gry Pedersen –  til stede 

Susanne Blicher Tryde & Per Rokkedal -  til stede 

Annette & Per Hartlev -  til stede 

Inge & Lars Damgaard Sørensen -  til stede 

Lizzie Vest & Thorleik Nellemann -  ikke til stede 

Maria Rasch & Niels Jørgensen -  ikke til stede 

  

Herudover velkomst til et par, der er vendt tilbage fra passiv status: 

Karine Bech & Jens Hertel -  ikke til stede 

 

På nuværende tidspunkt kan PMK’s hjemmeside ikke opdateres med ny medlemsliste m.m., da 

PMK ikke har fået adgang til at foretage denne redigering – dette forhold undersøges nærmere. 

 

• Kaptajnernes beretning 

Povl aflagde beretning på kaptajnernes vegne. 

PMK havde i 2019 planlagt seks hjemmebaneturneringer. Fem af disse var meget vellykkede, 

medens én turnering desværre måtte aflyses grundet torden og regn. 

Udebaneturneringen blev i 2019 afviklet på Lolland/Falster, hvor vi boede og spiste dejlig mad 

på Hotel Saxkjøbing og spillede golf på Maribo Sø og Falster – alt i alt et meget fint 

arrangement, hvor vi var begunstiget af fantastisk sommervejr. 

Klubben har, ligesom tidligere år, været præget af stor disciplin, entusiasme og godt humør, 

hvilket gør kaptajnernes arbejde til en stor fornøjelse – tak fra kaptajnerne til alle medlemmer. 

 

• Fremlæggelse af aktivitetsprogram for 2020 

Povl gennemgik aktivitetsprogrammet for den kommende sæson. 

Spilleformerne bliver som de tidligere år en blanding af bestball, greensome og foursome. 

Vi vil dog i den kommende sæson forsøge at modificere greensome, således at hver spiller i 

parret skal levere mindst 6 drives. 

 

Som tidligere er vi opdelt i to lige store rækker – en A- og en B-række - baseret på et 

gennemsnit af parrenes hcp. pr. januar 2020 efter den foretagne årsregulering af handicaps. 

Denne opdeling vil være gældende for hele sæsonen. 

Eftersom nogle par har forladt PMK, og nye er kommet til, er der sket nogen ”ommøblering” i 

rækkerne. – En oversigt over de gældende rækker vil blive udsendt på et senere tidspunkt. 

 

 



 

Årets Udebanearrangement bliver i 2020 henlagt til Kastanjelunds Wärdshus i Sverige, hvor 

PMK også var i 2018. Vi forsøger at gentage det succesrige ophold på dette fantastiske sted og 

spiller denne gang begge baner i Kristianstad – dvs. Åhus Østra og Åhus Vestra Banan. 

  

Vedrørende tidsbestilling vil det også i den kommende sæson være muligt at booke op til 22 

dage før spilletidspunktet. Det vil sige, at startlisten skal være klar godt og vel 3 uger før en 

turnering. 

Kaptajnerne foretager herefter en samlet reservation af tee times for alle spillere i en PMK 

turnering – og dette er kun muligt, når vi har passwords fra alle medlemmer til Golfbox. 

HUSK derfor, at hver spiller skal have én ledig reservation, som kaptajnerne kan 

anvende ved booking af PMK tid. 

 

• Indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen. 

 

• Aflæggelse af revideret regnskab for 2019 – samt budget for 2020 

Kurt startede med en statistik over deltagelse i PMK turneringerne. 

I 2018 deltog i gennemsnit 30,43 par i hjemmebaneturneringerne. 

I 2019 deltog i gennemsnit 33,33 par i hjemmebaneturneringerne. 

Når deltagelse i Udebanearrangementet i 2019 blev medtaget, var tallet 32,57. 

Alt i alt en meget fin tilslutning til PMK’s arrangementer. 

 

Kurt aflagde herefter regnskab for 2019.  

Der har været indtægter (kontingenter) på kr. 26.550. – Herudover turneringsfee. 

Med fradrag af udgifter til præmier, tilskud til Udebanearrangement, tilskud til Afslutningsfest 

samt Diverse udgifter, slutter året med et overskud på ca. kr. 8.600. 

Kassebeholdningen er på ca. kr. 26.000. 

I 2020 forventes samlede indtægter på ca. kr. 35.000 – og med de forventede udgifter af samme 

art som i 2019 forudses en kassebeholdning ved sæsonens slutning på ca. kr. 29.000. 

 

På denne baggrund blev der foreslået et uændret kontingent på kr. 600 pr. par og kr. 150 for 

passivt medlemskab. Turneringsfee vil uændret være kr. 60 pr. par. 

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet, der således blev godkendt. 

 

Kurt informerede endvidere om, at grundet usikkerhed omkring restauranten i Furesø Golfklub 

på nuværende tidspunkt, vil årets afslutningsfest i stedet  blive afholdt i ”Skovhuset” i 

Hørsholm.  

 

Endeligt informerede Kurt om GDPR (persondataforordningen). Det skal sikres, at alle 

medlemmer af PMK (incl. parrene på ventelisten) giver samtykke til, at PMK opbevarer og 

anvender data fra medlemmerne i forbindelse med hjemmeside, booking i Golfbox m.m. Kurt 

vil sikre, at disse forhold er i orden. 

 



• Eventuelt 

Klaus Petersen informerede om, at Stefan Pihl og Sys Bundgaard vil være værter for en guided 

fugletur i Vaserne torsdag den 28. maj 2020 – med mødetid kl. 06:30. Max deltagerantal: 20 

personer. – Stefan er ornitolog, så det bliver uden tvivl en spændende tur. 

Turen vil vare ca. 2 timer, og det er herefter planen at spise samlet morgenmad et sted i 

nærheden. 

Tilmelding til Karin og Klaus på mail: klak@post.tele.dk 

 

Der fulgte herefter en hyggelig og velsmagende middag, og som sædvanligt var der god 

stemning ved bordene. 

 

Februar 2020/Gitte 


