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                             28.10.2022 

GENERALFORSAMING 

                           FORMANDENS BERETNING 

 

Velkommen til årets generalforsamling. 

Og en særlig velkomst til vort nye medlem Erik. 

I år kunne vi starte sæsonen med morgenbord, uddeling af præmier for vinterspillet og en god 

gang Texas scramble.  

Det har været en rigtig fin sæson. Vejret har været perfekt til golf, banen er så flot som aldrig 

før, og det har også givet både nogle fantastiske scores og et flot fremmøde.   

I år kan vi prale af, at vi har fået ikke mindre end 3 nye hole in 1 medlemmer. Kristian P, Jørn 

Sønnichsen og Thorkild Grønborg. Det er rigtig flot og et stort tillykke herfra. 

Det er så lidt underligt, når vi nogle uger inden havde et par gange, hvor vi har haft nærmest flag 

konkurrence. Den ene gang var der ingen på green. Det udløste så til gengæld en omgang pølser, 

den anden gang var der to, der ramte pladen, men begge mente ikke, det var besværet værd at 

måle, de lå begge et godt stykke væk. 

2 gange har vi nydt en gang grill pølser på terrassen. Det er altid hyggeligt, og selv om der 

generelt er et godt fremmøde, så kan en gang pølser lige hive lidt flere frem af busken. 

I år er det blevet til 4 udflugter. En til Give, Varde, Skærbæk Mølle og sidst men ikke mindst 

Ribe.  

Det har været nogle fine ture, og der har da også været en fin tilslutning, og da vi bliver rigtig 

godt modtaget rundt omkring, er det også vores mening, at vi vil fortsætte med at lade 

udflugterne være lokale.  

Også i år har vi afviklet vores matchplay turnering.  Der var igen 17 deltagere. Det blev til nogle 

spændende matcher og en spændende finale,  og i år med Bruno som den ene deltager og Harry 

som den anden. Og som de foregående år var der spænding helt til sidst, hvor Harry satte trumf 

på og tog sejren. Stort tillykke til Harry. 

KIK blev afviklet den 16. august, og vi var 8 deltagere fra HS. Vi kom ind på en flot 4. plads. Det 

var igen en rigtig hyggelig dag, og kan kun anbefales. 
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Heller ikke i år har der været nogen, der har benyttet muligheden for at spille 9 huller. Det tager 

jeg som et tegn på, at alle er i god form. Men muligheden vil fortsat være der. Det sociale er 

mindst lige så vigtig som selve golfspillet, og det skal vi holde ved. 

Den lille snak efter spillet, over en kold øl eller lignende, er så vigtig for hele ånden i vores klub. 

Og i år har det kunnet foregå ude på terrassen, så vi kan da ikke sige andet end vejret har været 

med os. 

Banen bliver bare bedre og bedre. Nu er de to nye huller officielt indviet, og det har bestemt 

højnet standarden. Mange af bunkers er renoveret, og det er åbenbart ikke slut med det, der 

skal efter sigende ske en hel del mere i de kommende år. Det kan vi bare glæde os til. 

Der bliver ikke nogen vinterbane i år. Alle 3 baner holdes åbne. Der kan blive tale om, at nogle 

teesteder flyttes, og at enkelte huller midlertidig kan blive lukket, i så fald træder Pedro i kraft. 

Det hul der er lukker vil så få en score på 2, hvis det er et par 4, og 1 på par 3 og par 5 huller. 

Da det ser ud til, at vi kan få lov til at spille til normale greens, er det ekstra vigtigt, at vi alle 

passer på dem. Får rettet nedslagsmærker op. Både vore egne og dem, som andre måske har 

overset. 

Julefrokosten blev heldigvis igen mulig sidste år, og blev også en dag med hygge og godt 

samvær. I år er datoen fastsat til 9. december, så kryds i kalenderen. Der kommer nærmere når 

Tri har fået fastlagt menuen. 

Om lidt vil regnskabet blive gennemgået, og som i kan se løber det rundt.  Der står lidt på bogen, 
så vi også kan betale regningen for i dag og give et tilskud til julefrokosten, selv med et mindre 
underskud i år. 

Igen i år kan vi takke vor sponsor LM transport Aps. og Slik for Voksne, for et pænt bidrag, både 
kontant og naturalier.  Han fortjener en stor hånd. 

Der er dog også gavmilde personer iblandt vore medlemmer, og de har sponseret forskellige 
effekter, både til fortæring (vin og brændevin) og behagelige hjælpemidler. Så også en stor tak 
til Jens Mink, Torben Mikkelsen, Fru Roland og Peder Georg. Det er en god trend, og den må da 
gerne fortsætte. Jeg synes, de også fortjener en hånd. 

 

Medlemstal: Klubben er normeret til 44 medlemmer. Vi er p.t. 45, jf. den lille gradbøjning af 

reglerne, vi har fået lov til at indføre. Der er p.t 4 på venteliste.  
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Statistik Årets spil: 

 
 Fremmøde 

Der er registreret resultater for 25 spilledage, 
De mest flittige har været: Henning og Harry som begge har været her alle 
25 gange. Det er en gentagelse fra sidste år. 

 Fredagsspil generelt 
I de 25 spil har det største deltagerantal været 39, samme som 2 foregående 
år 
det mindste antal har været 17 mod 6 sidste år. 
I gennemsnit har der været 29,8 deltagere (29,5 sidste år) 

 Klubmesterskabet 
I de 18 spil om klubmesterskabet har det største deltagerantal været 39 (39 
sidste år), det mindste antal har været 23 (14 sidste år). 
I gennemsnit har der været 30,3 deltagere (31,8 sidste år). 
Der er spillet 545 i alt (605 sidste år) og scoret 17.219 point (18.809) sidste 
år), svarende til et gennemsnit på 31,6 (31,1 sidste år). 
3 mand har præsteret en score på 43. Harry, Jan Roland og Niels Erik 

 Handicap 
Jens Sørensen er gået mest ned, fra 22,8 til 19,9 (-3,6) 
Erling er gået mest op med 2,8, skarp forfulgt af Harry som er gået op med 
2,5.  Det skal så lige siges, at Erling på grund af gigt i sine hænder var lige ved 
at opgive golfen, men som den entreprenør han er, så konstruerede han 
bare sine egne grips, og nu fungerer det. Godt gået Erling. 
Samlet set er middel Hcp. gået ned fra 24,4 til 24,0 

 
Når man ser på statistikken og de enkelte tal synes jeg, de giver et godt billede af, 
at det nye hcp system ser ud til at virke på en fair og fornuftig måde. 
 
 
Jeg afslutter min beretning med at takke bestyrelsen for et rigtigt godt 
samarbejde, sponsoren LM Transport for sit bidrag, Niels Erik for sit store arbejde 
som web master, scorekeeper og meget andet, vi har en meget flot hjemmeside, 
hvor man altid kan holde sig opdateret. 
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Og sidst, men ikke mindst, tak alle I kære medlemmer, som med jeres gode 
humør, venlige mobberi og overbærenhed over for alle vore gammelmands 
særheder gør, at man glæder sig til at komme herud fredag morgen. Den form for 
samvær skal vi værne om. 

 

 

 

 

 

 

   


