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Herreklubben 

 

  

Referat fra 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 27. oktober 2018. 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
Finn Aagaard Andersen valgt 

2. Bestyrelsens beretning 
Se bilag 1. 
Beretning godkendt 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Se bilag 2. Regnskabet 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) 
Se bilag 3. Budget taget til efterretning. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Forslag fra Jan Aagaard Andersen se bilag 4. 
Efter en længere drøftelse og med diverse andre forslag blev det vedtaget, at bestyrelsen arbejder 
videre med at finde en for alle god løsning. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
a. Valg af formand. Asger S. Schmidt er på valg og modtager genvalg. 

Asger S. Schmidt blev valgt. 
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Erik Dahl. 

Erik Dahl blev valgt. 
c. Valg af bestyrelsesmedlem. Finn Asmussen er på valg og modtager genvalg. 

Finn Asmussen blev valgt. 
d. Valg af Suppleant. Bestyrelsen foreslår Finn Kruse. 

Finn Kruse blev valgt. 
e. Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Jens Jørn Dreier. 

Jens Jørn Dreier blev valgt. 
7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg til Christian Eybye Christensen 

Christian Eybye Christensen blev valgt. 
8. Eventuelt 

Der var spørgsmål til, hvornår (Hvilket tidspunkt) man kan starte en runde om onsdagen og om det 
evt. kan ændres, af hensyn til de personer der har skifteholds arbejde. 
Beslutningen blev, at bestyrelsen ser på problemstillingen vedr. skifteholdsarbejde for at finde en 
for alle god løsning. 
Asger takkede Peter Stougaard for hans arbejde i Herreklubben og overrakte ham en flaske vin. 

Dirigent Finn Aagaard afsluttede med at takke for god ro og orden. Asger takkede derefter Finn for 
hans myndige måde at lede generalforsamlingen på.
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Bilag 1. Beretning. 

Beretning for Herreklubben 2018. 
Velkomst: 

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

Datid: 

• Golfklubbens og banens fremtid er og bliver stadig interessant at følge. Forhåbentlig kan eller vil klubben 
få den tilgang af ca. 50 nye medlemmer, der er så nødvendig, for at få økonomien til at hænge sammen. 
Vi må alle håbe på det bedste.  

• Golf sæsonen startede koldt, alle ventede på foråret, men det var som om vi gik lige fra vinter til sommer 
og hvilken sommer. Den varmeste og tørreste i mands minde. I starten var alle glad, men efter som 
tørken varede ved, og banen græs begyndte at forsvinde, længtes alle nok efter lidt vand. Den gode 
sommer og meget tørre bane bevirkede også, at rigtig mange skulle have reguleret deres handicap, jeg 
har aldrig, i den tid jeg har været i herreklubben, kunnet huske, at så mange skulle reguleres. 
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 
er sket nogle småfejl, som bl.a. et glemt målebånd, eller en manglende seddel. 

• 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. 

• Venskabsmatcherne, mod henholdsvis Tønder og Toftlund og mod tirsdags pigerne forløb også rimeligt, 
omstændighederne vedr. Toftlund golfklub taget i betragtning. Mod damerne vandt og tabte vi en match, 
det må absolut gøres bedre næste år. Tak til alle jer der deltog.  

• Den årlige tur til Tyskland, blev planlægningsmæssigt lidt af en gyser og jeg blev desværre nødt til at 
ændre datoer flere gange. Det lykkedes dog til sidst og deltagerantallet taget i betragtning, et par stykker 
færre end sidste år, synes jeg, det må betegnes som en succes. Vi overnattede på Pronstorfer Krug og 
spillede lørdag, Golf Club Waldshagen og søndag Golf Club Segeberg. 

• Igen i år var der kamp om at kvalificere sig til Ryder Cup og på selve dagen var der højt humør og 
godmodige drillerier. Resultatet blev, at USA vand med 10½ mod Europas 7½. 

• 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 havde i år valgt ikke at spille 9 huller om onsdagen i oktober måned, men flyttet ugens match til om 
søndagen kl. 9.00. Vi skal nu have evalueret på dette og så må vi ses på, hvad vi skal til næste år. 

• Vi var sidste år 16 personer der deltog en forlænget weekend i Spanien. (Alicante) I år er der tilmeldt 20 
personer. 

Nutid: 

• Jeg synes vi skal rose vores greenkeeper for en rigtig god bane, trods det til tider varme vejr, der virkeligt 
har gjort det svært et levere en fuldstændig bane. 

• Regulering, når vi har tilmelding via golfbox, og når en spiller har mere end 36 point i en match. 
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Fremtid: 

• To dages tur til Tyskland. Husk den første weekend i juni, 1 og 2 juni 2018. Flere har spurgt, om denne 
ikke kunne flyttes, og om vi ikke kunne spille nogle andre baner, evt. også et andet overnatningssted, 
hvilket bestyrelsen selvfølgelig vil vurdere og i øjeblikket arbejder med. 

• Vi skal have fundet en ny venskabsklub for Toftlund, og jeg har talt lidt med formanden for Ribe 
herreklub. Dette vil der selvfølgelig også blive arbejdet videre med. 

• Ryder Cup som den er på nuværende. 
• Venskabsmatcher mod Tønder og evt. Ribe, nu da vi ikke længere kan spille mod Toftlund. 
• 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. I år syntes jeg, at dette er lykkedes over alt forventning, der 
er også kommet en del nye medlemmer til. 

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. 

Jeg vil også ved denne lejlighed opfordre alle, til at se på de regelændringer der træder i kraft om et par 
måneder, måske vi i herreklubben skal arrangere en aften kun indeholdende dette emne. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle jer der altid er flinke til at give en hånd med, ingen 
nævnt, ingen glemt.  
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Bilag 2. Regnskab. 

 

Bilag 3. Budget 
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Bilag 4. Forslag fra Jan Aagaard Andersen. 

 

 


