
Referat fra Generalforsamlingen, den 31. oktober 2014 kl. ca. 11.30 ( efter spil) 

1. Valg af dirigent: J. D. Egholm blev valgt til dirigent. 
Egholm takkede for valget. Konstaterede, at der var lovligt indkaldt.  
Dirigenten gav ordet til formanden. 

 
2. Formandens beretning:  

Velkommen til den 10. generalforsamling (incl. den stiftende). 

Det har jo været en fantastisk sommer, med masser af godt vejr.  

29 spil i 2014 – heraf 19 tællende i klubmesterskabet. 6 udflugter: 2 til Vejle, 2 til Gyttegård, 1 til Kolding og 

1 til Haderslev. En putte konkurrence over 5 runder. 

Der har i gennemsnit været 24,2 deltagere til vore matcher, det er lidt færre end sidste år 26,4. Jeg tror det 

hænger sammen med, dels en ret stor rejseaktivitet og desværre også en del sygdom. 

Udflugterne har været godt besat med ca. 25-30 deltagere per gang. Og personlig synes jeg det er en rigtig 

god ide, vi har fået med Club no. 1. Det er nogle dejlige baner, og jeg synes, vi får en god behandling, hvor 

vi kommer frem 

En runde blev ikke gennemført (6.juni) pga. kraftigt regnvejr.  10 mand stillede op. 1 gav op efter 4 huller, 

resten efter 9. 

Den første udflugt til Gyttegård blev ligeledes afbrudt, denne gang dog af lyn og torden. Men vi fik dog en 

glimrende oksesteg, inden vi tog hjem.  

Den højeste score der er registreret i år kommer fra Holger Olesen og Harry Hansen med 41. 

Gennemsnitscoren ligger på 27,6 mod 27,0 sidste år.  

Gennemsnit HCP er steget med 0,1 – fra 20,9 til 21,0  

EDS – sidste år kom der forskellige forslag om en EDS regulering for de medlemmer, der spillede i flere 

klubber, og derfor havde opbrugt deres ration inden vort spil om fredagen. 

Vi fik strikket et regelsæt sammen, som regulerer scores over 36. Men som i kan se af Niels Eriks statistik, så 

har det ikke været i brug i år. Ud af 465 spil om klubmesterskabet er der 5 spil med X i EDS, hvor spillerne i 

forvejen havde 2 registreringer i den pågældende kalenderuge, men ingen af dem var med en score over 

36. I de 465 spil er der 17 scorer over 36, men ingen uden X i EDS. Så problemer har måske løst sig selv, 

men nu har vi da i hvert fald reglen og kan gøre brug af den, hvis det bliver nødvendigt. 

Tilmelding til spil og lodtrækning.  Vi indførte efter mange gode forslag og opfordringer 

LODTRÆKNINGSSYSTEMET.  Om det virker bedre end det gamle, kan jeg ikke rigtig vurdere, med det har da 

givet Anders lidt mindre at lave. Vi fortsætter med dette og opfordrer så til lidt disciplin.  

Det er vigtigt, at vi værner om vore starttider så derfor : Husk at melde jer til på GOLFBOX senest tirsdag 

aften. 



Det er også ulig nemmere for matchlederne, når man på forhånd kender antallet.  Og så husk lige at 

checke, hvornår I er sat på som matchledere. Og er man forhindret, så skaf en afløser. 

Scorekort udfyldes med alle de vigtigste oplysninger, så vi gør arbejdet nemmere for både matchledelse og 

Niels Erik, når han skal registrere resultaterne. 

Spillet: Vi har i år prøvet at variere spillet således, at der foruden Stableford også har været Slagspil. 

Foersoms og Greensome. Og spil fra både rød og hvid tee. Og der er en gennemgående putte konkurrence. 

Så der skulle være noget for enhver. Men skulle der være nogen der har andre gode ideer, så er bestyrelsen 

modtagelig. 

Herrer Senior er for mig en klub, hvor man glæder sig til at komme ud hver fredag morgen for at dyrke 

golfspillet, og nyde samværet med nogle herlige ligestillede. Der skal være plads til, at vi kan gå og hygge 

os, og give hinanden lidt gas, og så ikke lade os gå på af at vi ind imellem går og dummer os. For det 

kommer for os alle. Vi skal glæde os over, at vi er så privilegeret, at vi kan gøre det. Husk på, at  de kloges 

beregninger siger, at livet forlængers med ikke så få år for folk der spiller golf. 

Og hvis vi så samtidig husker, at der skal en god rytme i spillet, så er der måske også en mulighed for, at de 

første ikke skal vente alt for længe, inden de sidste er inde.  En 4 bold kan afkorte en runde med op til 1 

time hvis hver spiller cutter 10 sek. af hvert slag. Dvs. går frem til sin bold og gør klar til at slå, så snart det 

er ens tur.  

Økonomi: Vi er jo stadigvæk en velhavende klub – især takket være vor Sponsor Lars Møller, LM Transport. 

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at lægge et budget, således at overskuddet blev 

nedbragt. Det har vi gjort bla. ved at hæve tilskuddet til Club no1 til kr. 400, hæve præmierne med kr. 25, 

indføre klappepræmie, samt en putte konkurrence. 

Præmierne er fordelt på 27 forskellige medlemmer. 

Kontingentet er som bekendt kr. 500.  For det får man tilskud til Club no. 1 på kr. 400. Spisning i forbindelse 

med generalforsamlingen, spisning på 1 måske to udflugter. Morgenmad første spilledag, og mulighed for 

klappe og spillepræmier. 

Ud af kasserens regnskab kan i se, hvordan pengene er brugt, og der er kommet forslag til, hvordan vi kan 

bruge dem næste år. Personlig vil jeg nok mene at vi bør holde lidt igen, da vi ellers risikerer at have brugt 

formuen i løbet af et par år. 

Medlemstal: Vi er p.t. 43 medlemmer. Har desværre fået meddelelse fra Jens Torsland, at han desværre 

nok ikke kommer mere pga. sygdom, så vi kan godt få plads til et par medlemmer mere. Vi har en som har 

bedt om at komme med fra næste år. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, Niels Erik for et stort arbejde som web master, 

og sidst men ikke mindst vor sponsor LM Transport som vi håber, vil fortsætte med at se velvilligt på os. 

 
3. Kassereren aflægger regnskabet: Albert gennemgik det udsendte regnskab. 



 
Bemærkninger: Egholm foreslog, at der blev lavet et budget for det kommende år.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent/Matchfee for det kommende år: 
        Indstilling, samme som sidst, kr. 500,00. Matchfee: kr. 20,00 også uændret.  
        Der blev lidt snak frem og tilbage, men til slut blev indstillingen vedtaget. 
 
5. Fastsættelse af medlemsantal: indstilling, uændret 44 medlemmer, blev vedtaget. 
6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP): uændret 36, blev vedtaget. 
7. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.  
 
Formanden uddelte en liste med i alt 5 indkomne forslag. 
 
forslag fra Poul Guldberg Hansen: 
a/”Vil gerne have klarlagt, hvem vi må have med som gæstespillere. Gæstespillere betaler jo for at være med, og 
er ikke med i præmierne, hvis der er forplejning, betaler de også selv dette. I reglerne står der kun, at vi må have 
gæstespillere med mod betaling af kr. 10,00, der står intet om køn, alder eller handicap” 
forslag fra Albert Christiansen (som samtidig er bestyrelsens forslag): 
b/”Gæstespillere skal opfylde de same betingelser som et medlem skal, for at blive optaget i klubben. Evt. 
afvigelse herfra, skal forelægges bestyrelsen, som her bemyndigelse til at dispenserer derfra” 
c/”Nedsættelse af præmier til fordel for flere gratis bespisning ved udflugter. (de medlemmer der sjældent er 
vinder, får herved bedre mulighed for, at få del i klubbens formue). 
d/”Kontingent og evt. tilskud til Club no. 1 fremrykkes til senest indbetalt den 1. marts. Club no. 1 mærket kan så 
afhentes på kontoret ugen efter” 
forslag fra Jørgen D. Egholm: 
e/”Jeg synes ikke, det er rimeligt, at der hver uge udleveres præmier (dobling af sidste år) til et forholdsvis lille 
antal medlemmer. Efter min mening, ville det være bedre, hvis vi valgte en 1. plads for hele året (sommer), en 2. 
plads for hele året, og en 3. plads for hele året, og med beskedne præmier, f.eks. 5-3 og 1 flaske til vinderne. Det 
sparede beløb, kunne vi så spise for i stedet. Derved ville flere få glæde af det, og lidt mere socialt samvær. I hvert 
fald minimum spisning ved udflugterne. Bliver det for dyrt af forskellige årsager, må vi jo selv betale, som vi gør i 
dag. Og det gælder kun spisning – ikke drikkevarer. Drikkevarer skal altid være for egen regning. For vi er jo ikke 
ens.” 
 
Formanden foreslog, at a/ og b/ blev behandlet under et. Efter megen snak frem og tilbage, blev bestyrelsens 
(Alberts) forslag vedtaget, der var kun én stemme imod og en, der ikke stemte. 
 
Præmiefordelingen: Bestyrelsens (Alberts)forslag, blev debatteret og sendt til afstemning: vedtaget.  
Punkt d/ i forslag fra medlemmer blev vedtaget. 
 
8. Valg af bestyrelse: på valg er Albert Christiansen, Erik Schousboe og Hans Andersen (alle modtager genvalg). 
        Alle blev genvalgt.  
        Hans foreslog, at han selv kun blev valgt for et år, således, at der hvert år er to på valg.  
        Derfor, er Anders og Hans på valg næste år. 
  
9. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år: Poul Guldberg Hansen genvalgt. 
10. Valg af revisor for 1 år. Willy Bock blev genvalgt. 
11. Eventuelt. 
Arne K: kunne vi lave en indstilling om, at greenkeeperne opfører sig bedre overfor os. 
Hans vil kontakte de andre klubber i klubben ang. dette emne. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 


