
 

 
Herreklubben 

 

Referat fra 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 28. oktober 2017 kl. 19.00. på Æ Knapp. 

Formand (Asger S. Schmidt), Bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

Dagsorden i henhold til lovene.  

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Finn Aagaard Andersen som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. 

Finn Aagaard Andersen modtog valget som dirigent.  

Dirigenten tog ordet: 

Takkede for valget, og understrege, at det var meget velforberedt, fra formanden.  
Han havde også modtaget et memorandum for generalforsamlingen. 

 
Dirigenten Bekræftede, at indkaldelsen til generalforsamlingen er foretaget i overensstemmelse med 
vedtægterne, da samtlige medlemmer havde modtaget mail d. 27. september 2017. 
 
Der var også lavet et opslag på klubbens hjemmeside. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) gav ordet til formanden (Asger S. Schmidt) for formandens 
beretning. 
 

Beretning for Herreklubben 2017. 

Velkomst: 

Kære Herreklub medlemmer. Hjerteligt velkommen, dejligt at se så mange til generalforsamling. 

Datid: 

 Golfklubbens fremtid er og bliver stadig interessant at følge, Hvad der sker på greenkeeper området er 

der stadig ingen meldinger om. Men vi har dog fået en melding om, at kontingentet ikke stiger og at 

baneejerne påser nogle yderligere forbedringer. 



 

 

 Golf sæsonen startede med blæsevejr, men rimelig temperatur og på første onsdag den 5. april deltog 

der 29 spillere. Vejret har været meget omskiftelig og det kan ses på deltager antallet, jeg synes dog også, 

vi har haft rigtig mange gode golfdage i dette år. 

Det har igen i år været en fornøjelse at arrangere matcher for jer medlemmer. Jeg synes vi har en 

fantastisk god stemning i herreklubben, altid positive tilkendegivelser, selv når det en enkelt gang eller to 

har været lidt dårligt vejr, eller er sket nogle småfejl, som bl.a. et glemt målebånd. 

 Vi har igen i år i herreklubben bestræbt os på, at afvikle vores ugentlige matcher på forskellig vis og 

forskellige spilformer og generelt har jeg den opfattelse, at det er lykkedes godt, måske lige med 

undtagelse af afviklingen af Ryder Cup. 

 Venskabsmatcherne, mod henholdsvis Tønder og Toftlund forløb godt, mod Tønder vandt vil på egen 

bane, matchen mod Toftlund blev også vundet. Forløbet med en match mod Toftlund over 2 dage har jeg 

på fornemmelsen er kommet for at blive. Matcherne, ja nu er det jo blevet til 2 gange årligt, mod tirsdags 

pigerne forløb også godt og herreklubben vandt pokalen og bamsen og ikke mindst æren. Tak til alle jer 

der deltog.  

 Den årlige tur til Tyskland, var jo flyttet lidt pga. pinsen, men jeg synes, vi igen havde en god tur og 

heldigvis med godt vej. Husk, at i 2018 er vi tilbage til den aftalte dato, der er den første weekend i juni, 

nemlig lørdag den 2 og søndag den 3. juni 2018. Der bliver selvfølgelig sendt yderligere materiale, når det 

er så vidt. Vi overnattede på Pronstorfer Krug og spillede lørdag, Golf Club Segeberg og søndag Golf Club 

Waldshagen. 

 Igen i år var der kamp om at kvalificere sig til Ryder Cup og på selve dagen var der højt humør og 

godmodige drillerier. Jeg kunne desværre, lige såvel som andre bestyrelsesmedlemmer ikke deltage, 

afviklingen blev lidt langtrukken og resultatet måske lidt misvisende, da der opstod lidt tvivl om reglerne 

for afviklingen. Resultatet blev, at USA vand med 9½ mod Europas 8½. I 2016 vandt USA med en score på 

11½ - 6½. Men mere om fremtidig afvikling af Ryder Cup senere. 

 Mange af klubbens medlemmer havde igen i år også tilmeldt sig hulspils matchen og der blev afviklet 

mange spændende dyster. Jeg vil dog her gerne opfordre til, at man bliver lidt bedre til at overholde 

spille datoer og specielt at underrette mig om resultatet. 

 Vi fik i år også afprøvet kun at spille i en række og kun 9 huller i oktober måned og efter deltagerantallet, 

så må det betegnes som en succes, måske lige med undtagelse af en dag, hvor der kun kom 3 spillere, 

men vejret var denne dag også helt umulig. 

 Vi var sidste år 16 personer der deltog en forlænget weekend i Spanien. (Alicante) I år er der igen tilmeldt 

16 personer, med udskiftning på 3 pladser, og ugen er også forlænget til 7 dage og 6 runder golf. 

Nutid: 

 Jeg synes vi skal rose vores greenkeeper for en rigtig god bane, trods det til tider dårlige vejr, der virkeligt 

har gjort det svært et levere en god bane. 

 Regulering, når vi har tilmelding via golfbox, og når en spiller har mere end 36 point i en match, hvor der 

spilles efter de gældende regler. 

Fremtid: 

 To dages tur til Tyskland. Husk den første weekend i juni, 2 og 3 juni 2018. 

 Vi vil fortsætte med to dages matcher mod Toftlund, aftales nærmere med Toftlund. Evt. i foråret. 

 Ryder Cup som tidligere, dog med den ændring vi kommer til senere. 

 Venskabsmatcher mod Tønder 

 Venskabsmatch mod pigerne i foråret og efteråret. Fra Rød og gul tee. 

 Afviklingen af hulspils matcherne som vi gjorde i år. 



 

 

 Vi vil forsøge at finde forskellige og interessante spilformer om onsdagen. B rækken skal fortsætte med at 

spille slagspil. Den sidste onsdag i måneden, når der spises og overrækkes præmier vil igen blive med 

gunstart, lige som vores venskabsmatcher. 

 Spaniens tur, såfremt der er interesserede. 

 Der er og bliver opgaver nok, for den kommende bestyrelse, men vi vil meget gerne, fortsat have gode 

ideer fra JER medlemmer.  

Afslutning: 

Inden jeg slutter, vil jeg dog gerne minde jer alle om, at intentionerne med herreklubben også er at integrere 

nye spillere i klubben, at spille med forskellige personer, generelt hyggeligt samvær. Så pas på med, at det 

ikke altid er de samme man spiller sammen med. 

En anden ting der også ligger mig lidt på sinde er golfreglerne. Golfreglerne er altid de samme, uanset om det 

er en onsdagsmatch eller Ryder Cup. Reglerne kan og skal ikke bøjes men følges, det er og bliver ikke tilladt at 

forbedre en bolds leje, uanset hvilken match der spilles. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle jer der altid er flinke til at give en hånd med, ingen 

nævnt, ingen glemt.  

Kommentarer til formandens beretning: 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen), udtalte, at han synes det var en meget grundig og omhyggelig 

beretning indeholdende ikke kun det forgangene år, men også ideer og tanker for fremtiden. 

Der var ingen andre kommentarer fra salen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) gav ordet til kasserer (Erik Skov) for Fremlæggelse af regnskabet. 

 

 
 

 



 

 

Regnskabet blev gennemgået med kommentarer knyttet til nogle af posterne. 

Kommentarer til regnskabet: 

Carsten Tondering havde følgende kommentar: Overskuddet er kun det halve af hvad der var budgetteret. 

Dette blev der grinet af, og gav underholdning i salen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent, samt evt. matchfee og indskud 

ved indmeldelse i Herreklubben. (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og ingen matchfee eller 

indskud) 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) gav ordet til kasserer (Erik Skov) for Fremlæggelse af Budget for 
næste år. 

 

 

 

 

 



 

 

Uændret kontingent på 400,00 kr. 

Budgettet blev ikke gennemgået i detaljer, det blev kun understreget, at der er budgetteret med et Års 
resultat på 0 kr. 

Kommentarer til Budget: 

Søren Hansen havde følgende kommentar: Der står det forkerte årstal på Budgettet. 

Dette blev der lavet lidt grin med.  

Men Søren har ret, Datoen for Formandens og Kassererens underskrifter er dateret et år forkert. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) nævnte, at der meget sjældent er nogle indkomne forslag, men at 
bestyrelsen selv har to forslag til behandling. Og gav ordet til formanden (Asger S. Schmidt) for 
Fremlæggelse af de 2 forslag. 

 

 Forslag om flytning af Ryder Cup Finale dagen fra lørdag til søndag. 

Det blev forklaret, at begrundelsen var, at vi i år oplevede at der var mange, som skulle noget lørdag 

aften, og den sociale del ved afslutning ikke blev særlig god. 

Der var ingen der satte sig imod dette, og det blev vedtaget. 

 

 Forslag om at ændre oktober 9 huls spil, til at spille lørdag morgen i stedet for og så spille 18 huller. 

Tage Clausen: Foreslog søndag, da mange skal andre ting lørdag.  

Der blev en del snak i salen. 

Dirigenten skar igennem, og der blev foretaget en afstemning om lørdag eller søndag 

Afstemning. 

For lørdag: ingen 

For søndag: Alle 

Bestyrelsen arbejder videre med at lave aftale med Golfklubben om reservering af tider søndag 

morgen. 

 

 

 

 



 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

a. Erik Skov Nielsen (Erik modtager genvalg) 

b. Kim Madsen (Kim modtager genvalg) 

c. Suppleant Peter Stougaard (Peter modtager genvalg) 

d. Suppleant Erik Dahl (Erik modtager genvalg) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) præsiderede at de 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig 
periode. 
 
Der var ingen andre der opstillede, og Erik Skov og Kim blev enstemmigt genvalgt. 
 
Valg af suppleanter: 
Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) præsiderede at de 2 suppleanter vælges for en etårig periode. 
 
Der var ingen andre der opstillede, og Peter og Erik Dahl blev enstemmigt genvalgt. 
 
7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg til Christian Eybye Christensen 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) forhørte sig, om der var andre forslag. 
 

Der var ingen andre forslag, og Christian blev enstemmigt genvalgt. 
 

8. Eventuelt 

 Niels Christian Thomsen: Forespurgte om det ville være muligt at spille om formiddagen? 

Formanden (Asger S. Schmidt) besvarede dette spørgsmål med følgende: 

Det har været drøftet tidligere, og svaret er nej, da det er en konkurrence og der ikke skal være for 

store forskelle på vejr og diverse andre forhold, er det besluttet at der tidligst må slås ud til middag. 

 Ryder Cup kvalifikationer 

Brian Toftum opfordrede Matchledelsen om at aflyse Ryder Cup kvalifikationerne ved for dårligt vejr. 

Erik Skov kommenterede, at hvis der var spillere ude, kan vi ikke aflyse. 

John A. O’Brien foreslog, at der skal være et minimums antal deltager for at kvalifikationen tæller. 

Michael Linnebjerg opfordrede til at alle Kvalifikationer laves som Gunstart. 

Preben fra hovedbestyrelsen gjorde opmærksom på at Gunstart spærrer 2 timer. 

Erik Skov kommenterede ang. Gunstart er en luksus vi har, da banen ikke er så hårdt belagt, og vi skal 

ikke presse citronen for meget. Vi har allerede en del Gunstarter i løbet af sæsonen. 

Asger S. Schmidt kommenterede, Herreklubben skal have ros for den måde vi viser hensyn til andre 

spillere på banen når vi laver Gunstart. 

Alle kommentarer og ideer er taget til notat, og bestyrelsen vil anvende og indrage disse ved 

planlægningen af næste sæsons program og afvikling. 

 Herreklubbens spilletid 

Preben Westh, stillede spørgsmål ang. Spilletid før kl. 16.00 



 

 

Formanden (Asger S. Schmidt) forklarede hvordan Herreklubbens spille tid fungerer: 

Spilletid fra 15:00 til 17:00, tiden fra 15:00 til 16:00 er reserveret, og kan ikke bookes, denne har en 

anden farve i golfbox. 

Tiden fra 16:00 til 17:00 er reserveret Herreklubben, men ideen er, at man kan booke sig på, for at 

vise andre at der er nogen at spille med, når man kommer efter 16:00. 

Jørgen Uldall opfordrede spillerne til at vente med at gå ud til den tid man har booket (mellem 16:00 

og 17:00), da andre regner med at der er nogen at spille med. 

 Ros til bestyrelsen 

Carsten Tondering, fortalte, at det at arrangerer matches, ture mm. er et stort arbejde, og opfordrede salen 

til at give bestyrelsen en hånd. 

Dirigenten (Finn Aagaard Andersen) takkede for god ro og orden, og nedlagde sit hverv som dirigent 
Formanden (Asger S. Schmidt) tog ordet, og takkede den øvrige bestyrelse for årets arbejdsindsats og 
sammenarbejdet.  

 

Referat 

Finn Kruse 


