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Generalforsamling den 27. oktober 2022 

1 VALG AF DIRIGENT. 

Henning Jeppesen blev foreslået og valgt. 

2 ORIENTERING FRA LEDELSEN OM ÅRET DER ER GÅET. 

2.1 BERETNING 
Velkommen til generalforsamlingen i Mens Sections 30. sæson. 

Så er der gået endnu en sæson og Mens Sections faste ugeprogram for i år er slut. 

Vi har dog endnu et pkt. på programmet inden årsskiftet, nemlig en trekøllematch og 
julefrokost om 4 uger, den 24. november. 

Efter 2 år, hvor Coronaen har spillet med, var sæsonen 2022 tilbage til det normale. 

Og hvordan er det så gået: 

Medlemsmæssigt 

Sidste år oplevede vi en lille fremgang i medlemstallet. Den har vi ikke kunnet fast-
holde og er nu tilbage til 2020 niveauet med 46 betalende medlemmer. Der er i år 
kommet 3 nye medlemmer til, medens der har været 6 udmeldte. Halvdelen af de ud-
meldte var nye medlemmer, der kom til 2021, så vi har nok ikke været gode nok til få 
dem integreret, så de følte, de var en del af fællesskabet. Desværre. 

De nye medlemmer, vi har fået i år, har været meget aktivt spillende og vi byder dem 
velkommen i vores kreds.  

46 medlemmer er nok nogenlunde det laveste medlemstal, vi kan tåle, hvis vi skal op-
retholde vores nuværende kontingentniveau, deltagerbetaling og præmiesatser m.v. 
uden vi får underskud på året resultat. 

Medlemstallet har været mellem 46 og 52 de seneste 6 år og således ret stabilt. Der 
sker dog nogen udskiftning. Den årlige afgang har været mellem 5 og 9 medlemmer, 
så det er vigtigt, at vi hvert år får nye medlemmer ind i folden. 

Vi skal derfor opfordre jer alle til at være ambassadører for Mens Section og være 
med til at reklamere for klubben og også til at tage hånd om de nye medlemmer, vi får 
ind. 

Spillet 

Mens Sections væsentligste aktivitet er torsdagsspillet. 

De 3 starttider, vi har om formiddagen, har næsten hver gang været fuld besat og 
også overtegnet. Ofte bliver der afleveret scorekort fra flere end der har været tilmeldt 
i golfbox. Starttiderne om eftermiddagen, hvor vi har starttider på 2 baner, har ikke 
været fuld udnyttet de torsdage, hvor der også er formiddagsspil, og vi har kun benyt-
tet den ene bane disse dage. 

Vores reserverede starttider blive frigivet til andre 10 døgn før spilledagen. Vi har be-
mærket, at mange er lidt sløve til at få booket starttid i vores blok, så der ofte er tider, 
der er besat af andre, især om formiddagen. Sidste torsdag var f.eks. 2 af vores 3 
starttider besat af andre spillere.  

Det lykkes dog altid at komme ud, ved udnyttelse af flettetiderne, men det kan give lidt 
pres på, når der skal turnes til bagni. 

Så derfor, se nu at få booked starttid, mens de er spærret til os. Man kan altid af-
melde, hvis man bliver forhindret. 

Arrangementet med at forudbetale den ugentlige turneringsfee til torsdagsspillet ved 
at indbetale et acontobeløb til klubbens konto har vi fortsat med i år. Det har ca. 30 af 
medlemmerne benyttet sig af og er vi fortsætter med ordningen i næste sæson. Hvis 
der er et overskydende beløb på kontoen efter sæsonafslutningen, overfører vi det til 
næste års spil, medmindre man anmoder om af få beløbet udbetalt. 
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Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet hulspilsturneringen. Interessen 
for at deltage i turneringen har været stabil. Turneringen har haft 14 deltagere. Det er 
samme antal som sidste år. Den indledende turnering blev, som vedtaget på sidste års 
generalforsamling, afviklet over 3 runder i stedet 5 som tidligere. 

Brian Carlsen vandt turneringen med Marthin Jensen som runner up. 

Arrangementer 

I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 

Venskabsmatch mod Ladies Section 

Den 19. maj afviklede vi vores traditionelle match mod Ladies Section med os som ar-
rangør. 

Vi var 21 deltagere fra Mens Section, medens der kun var 14 deltagende damer. Mat-
chen blev afviklet på en normal torsdag og er også tællende i torsdagsturneringen. 
Det er skuffende, at så få møder op og støtter traditionen, når der kan møde omkring 
30 op øvrige torsdage. 

Vi vandt i øvrigt matchen. 

Venskabsmatch mod Torsdagsherrerne fra Vejen 

D. 30. juni var det tiden for venskabsmatchen mod Vejens Torsdagsherrer. 22 af vores 
spillere tog til Vejen, der også stillede op med 22 spillere. 

Vejen er en svær bane og vi tabte overbevisende. 

I år var vi fritaget for at arrangere KIK matchen. Vi havde 2 par med i matchen, de 
vandt heldigvis ikke, så vi skal heller ikke stå for den til næste år. 

Udflugten 

Vores sensommerudflugt gik til Odense Golfklub den 25. august. 

Vejret var fint sommervejr. Banen stod også fin og var ny for mange af deltagerne.  

Vi havde ikke været ovre og prøvespille banen. Det skulle vi måske have været, så vi 
havde prøvet restauranten, hvor specielt middagen vi fik, var meget skuffende. 

På udflugten spiller vi om Erik Hansens Vandrepokal. Scorerne var som ofte på frem-
mede baner beskedne. Jørgen L. Hansen vandt vandrepokalen. 

Vi var 23 deltagere på turen. Det er det laveste antal deltager, vi har haft til sommer-
udflugten i mange år. Vi synes deltagerantallet bør være større. Vi er dog klar over, at 
udflugten er på en hverdag, og at de medlemmer, der er på arbejdsmarkedet, skal 
bruge en hel fridag på at deltage. 

Udflugtsmatchen er også matchen, hvor de sidst Rydercup point bliver uddelt og hvor 
vi får sat navnene på deltagerne til dysten mod Vejen. 

1- eller 2-dages udflugt 

Som besluttet på generalforsamlingen sidste år blev vi pålagt af fortage en medlems-
undersøgelse om holdningen til 1- eller 2-dages udflugter. 

Vi har fået tilbagemelding fra godt halvdelen af medlemmerne. Omkring 2-trediedele 
af meldingerne går på, at de gerne ser 2-dages udflugter hvert andet år. En del af be-
svarelserne har det ene forslag som favorit, men angiver at det også vil være OK med 
det andet forslag. Vi har i ledelsen tolket det sådan, at der blandt medlemmerne er et 
ønske om at arbejde med 2-dages udflugter hvert andet år, og har det derfor på som et 
forslag under pkt. 5 på dagens dagsorden. 

Ryder Cup 

Den 3. september afviklede vi så den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben 
fra Vejen på vores hjemmebane. Flere af vores kvalificerede spillere var optaget af 
landsfinalen i regionsgolf og anden match, hvorfor vi på forhånd var noget svækket. 

Vi havde dog alvorlig revanche til gode efter at have tabt de seneste 3 år, så vi var op-
sat på, at det skulle være i år, truget skulle i pokalskabet. 
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Vejen viste sig også at have afbud fra nogle af deres sædvanlige stærke kort, så efter 
at vi var kommet foran 4-2 efter formiddagens foursome, vandt vi 9 af eftermiddagens 
singler og fik således en overbevisende sejr. 

Julefrokost 

Vi har endnu trekøllematchen og julefrokosten til gode. Er planlagt til om 4 uger som 
afslutning på sæsonen. Klubben yder et tilskud til frokosten, så trop op og vær med til 
afrunding på 2022 sæsonen.   

Banen 

Vi har igen i år haft en fantastisk god bane at spille på. Den udvikler sig fortsat, Slet-
ten 4 er blevet til et godt par-4 hul med en vanskelig green og greenen på Sletten 9 er 
blevet færdiggjort. Vi vil gerne rose Fredrik og hans greenkeeperne for rigtigt godt 
arbejde. Vores bane har stået flottere og meget mere grøn, end de fleste andre baner, 
vi har spillet i sommer.  

Så tak til greenkeeperne og også til baneejeren for de fine faciliteter. 

Vejret 

Vi plejer at sige lidt om hvordan vejret har været i løbet af sæsonen. Det er ikke noget, 
vi har indflydelse på, så jeg har ikke gjort mig så mange notater herom. Det har vist 
været nogenlunde dansk vejr for sæsonen med dage med fantastisk solskinsvejr til 
dage med regn og blæst og alt derimellem. Det er jo en udendørs sport, vi dyrker, så 
hvis man klæder sig på efter forholdene, kan man altid spille, hvis viljen er der.  

Med hensyn til tal og statistikker for sæsonen, så vil Niels Erik om lidt fortælle alt om, 
hvordan det er gået. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Henning og Niels Erik for et godt samarbejde i ledel-
sen. 

Jeg vil også takke Allan Baun for samarbejdet i forbindelse med revision af regnska-
bet. 

For ledelsen 

Jørgen Linding Hansen 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

2.2 ÅRETS TAL 

2.2.1 Ryder Cup: 

Vi vandt 4 af formiddagens 6 Foursomes og tabte 2, dvs. 4 - 2 til BGK. 
Vi vandt 9 af eftermiddagens 12 singler og tabte 3, dvs. 9 - 3 til BGK. 
Det samlede resultat blev således 13 - 5 til BGK – nu står trofæet igen i vores skab. 
Vores wild card spiller vandt (12 & 11). 

Vi havde afbud fra nogle lav-handicapper, men det havde Vejen også, så i år havde 
vores A-spillere lavere middel Hcp end Vejen. Tallene i parentes er fra 2021. 

Middel Hcp A:  BGK = 13,0 (12,5) Vejen = 16,7 (10,4) 

Middel Hcp B:  BGK = 20,5 (20,4) Vejen = 20,8 (18,4) 

2.2.2 Venskabsmatcher: 

Ladies Section: Vi vandt med 359 point mod 341. 

Vejen: Vejen vandt stort på egen bane med 349 point mod 305. 

2.2.3 Klubber i Klubben mesterskabsturnering 

Lørdagskyllingerne var årets arrangør af KiK Mestreskabsturneringen. 
10 af de 18 registrerede Klubber i Klubben deltog med i alt 48 par – (50 par sidste år). 
Vi deltog med 2 par og blev nr. 8 med en middelscore på 34,00 point. 
Inngolf vandt med en middelscore på 39,00 foran Lørdagskyllingerne også med en 
middelscore på 39,00. 
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Konkurrencen var noget større i år - Sidste år blev vi nr. 2 med en middelscore på 
33,60 

2.2.4 Diverse statistik pr. 20-10-2022, dvs. før sidste spilledag: 

Tallene i parentes er fra 2021. 

Medlemstal 

46 medlemmer i 2022 (49). 
6  (4) udmeldte og 3  (8) nye. 

Opdeling i A- og B-række 

Max. Hcp i A-rækken = 18,1  (18,0) svarende til 22 A-spillere (25) og 24 B-spillere 
(25). 

Gennemsnitsalder 

Ændringen i medlemsskaren har ikke gjort yngre - gennemsnitsalderen er steget med 1 
år, dvs. 67,1 år mod 66,1 sidste år. 

Ændring af middel Hcp over sæsonen 

Middel Hcp A-rækken: Start: 13,6  (14,3)  -  nu: 13,7  (14,5). 

Middel Hcp B-rækken: Start: 23,2  (22,8)  -  nu: 22,9  (22,3). 

Torsdagsturnering 
I gennemsnit har der været 24,7 (26,8) deltagere svarende til 54 % (55%). 

Middel i A-rækken: 13,0  (15,5) deltagere svarende til 59 %  (62%) 

Middel i B-rækken: 11,7 (11,3) deltagere svarende til 49 %  (45 %) 

A-rækken har som sædvanligt været de mest flittige. 

I gennemsnit har ca. 22 % (24%) spillet om formiddagen, det er lidt mindre end sidste 
år. 
Der er flere fra A-rækken end fra B-rækken der har spillet om formiddagen. 

Der er 6  (8) spillere der har deltaget i under 5 spil i år.  

Niels Erik Jensen har deltaget i 28 af 28 spil. 
Middel Stableford scorer 

Indtil i dag (efter 28 spil) har A-række spillere spillet 360 spil og scoret 11.618 Stable-
ford-point svarende til 32,3 point i middel (31,5 sidste år). 
B-række spillere har spillet 326 spil og scoret 10.096 Stableford-point svarende til 
31,0 point i middel (30,3 sidste år). 

3 GENNEMGANG AF ÅRETS REGNSKAB. 

Regnskabet var rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen. 

Jørgen L. Hansen gennemgik regnskabet der viser et lille underskud på 1.435 kr. efter 
at der er hensat 4.000 kr. til udflugten i 2023. 

Egenkapitalen er herefter 17.033 kr. 
Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

4 GODKENDELSE AF NÆSTE ÅRS BUDGET, KONTINGENT OG TUR-
NERINGSFEE. 

Budgettet var rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen. 

Jørgen L. Hansen gennemgik budgettet der er baseret på 46 medlemmer, uændret kon-
tingent og turneringsfee samt en 2-dages udflugt. 
Det budgetterede resultat er et underskud på 3.200 kr. og efter aktivering af hensættel-
sen 4.000 i 2022 regnskabet et overskud på 800 kr. 

Budget, kontingent og turneringsfee blev godkendt uden bemærkninger. 
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5 FORSLAG FRA LEDELSE /MEDLEMMER 

5.1 FORSLAG VEDRØRENDE 2-DAGES UDFLUGT 
1. Bestyrelsen foreslår at udflugterne ændres svarende til forslag 2 i den udsendte 

rundspørge, dvs.: 

 At der hvert andet år, startende i 2023 arrangeres en 2-dages udflugt med over-
natning og spil begge dag. 

 At udflugten lægges en fredag – lørdag sidst i august. 

 At målet er en bane hvor man kan bo i umiddelbar nærhed og indenfor en af-
stand af ca. 3 timers kørsel med bus. 

 Der budgetteres med en klub-udgift på ca. 20.000 kr. og en egenbetaling på 
1.000 – 1.500 kr. 

I rundspørgen er der modtaget et svar fra 26 medlemmer. 18 har stemt for og 8 har 
stemt imod. 

2 af dem der har stemt for, siger at 1-dages udflugt også vil være ok. 

1 af dem der har stemt imod, siger at 2-dages udflugt også vil være ok. 

På generalforsamlingen var der et flertal for en 2-dages udflugt hvert andet år. 
De fleste stemte for en lørdag – søndag fremfor en fredag – lørdag. 

6 VALG AF 1 MEDLEM TIL LEDELSEN. 

Niels Erik Jensen er på valg for 3 år. 

Blev valgt uden modkandidater. 

7 VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR 

Allan Baun er på valg for 1 år. 

Blev valgt uden modkandidater. 

8 ÅRETS SPILLER 

8.1 A-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Michael Hjermgart med 192 årspoint. 

Foran Frank Thomsen med 187 årspoint. 

8.2 B-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Tonny Gram med 189 årspoint. 

foran Niels Erik Jensen med 174 årspoint. 

9 ÅRETS PUTTER 

9.1 A-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Brian S. Carlsen med 66 putt point. 

foran Frank la Cour Søborg med 58 putt point. 

9.2 B-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Egon Nielsen med 53 putt point. 

foran Allan Baun med 49 putt point. 

10 ERIK HANSEN VANDREPOKAL 

Pokalen blev i år vundet af Jørgen L. Hansen med en score på 38 point på Odense 
GKs bane foran Per Wilton med 37 point. 
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11 HULSPIL TURNERING. 

I år har vi gennemført 15. årgang af en hulspil turneringen sideløbende med den al-
mindelige torsdagsturnering. 

Der var 14 deltagere igen i år (9 fra A- og 5 fra B-rækken) i de 3 indledende runder, 
hvor der blev spillet om point. Sidste år var de 14 deltagere fordelt med 10 fra A- og 4 
fra B-rækken. 

De indledende runder var reduceret fra 5 til 3 runder. 

De 8 bedste (6 fra A- og 2 fra B-rækken) gik videre til slutspillets 3 runder hvor kun 
vindere fra hver runde gik videre. 

Vinderen af hulspillet 2022: 

Brian S. Carlsen med Marthin Jensen som runner up. 
(Brian vandt i finalen med 3 & 2). 

12  SUPER SCORE TURNERINGEN 

De seneste 10 torsdage har der været afholdt en super score turnering. 

12.1 A-RÆKKEN: 
Frank Thomsen vandt med 77 point foran Michael Hjermgart med 76 point. 

12.2 B-RÆKKEN: 
Henrik Mortensen vandt med 80 point foran Niels Erik Jensen med 69 point. 

13 EVENTUELT. 

Ingen bemærkninger. 


