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Referat fra GENERALFORSAMLING 2019 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

Finn Aagaard Andersen valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Se bilag 1. 

Nikolai opfordrede bestyrelsen til at se på muligheden for at få flere medlemmer i herreklubben. 

René Aagaard opfordrede til at der skulle være mere socialt samvær ved spil mod venskabsklubberne. 

Beretning godkendt 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Se bilag 2. 

René opfordrede bestyrelsen til at bruge lidt økonomi på at få flere medlemmer i herreklubben, nu da 

der var et lille overskud. 

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 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

a. Erik Skov Nielsen (Erik modtager genvalg) 

Erik Skov Nielsen valgt 

b. Kim Madsen (Kim modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Jens Jørn Dreier 

Jens Jørn Dreier valgt 

c. Suppleant Finn Kruse (Finn modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Kaj Schmidt 

Kaj Schmidt valgt 

d. Suppleant (Ledig da jens Jørn er foreslået som bestyrelsesmedlem) Bestyrelsen foreslår Henrik 

Petersen 

Henrik Petersen valgt 

 

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg til Christian Eybye Christensen 

Christian Eybye Christensen blev valgt. 

 

  



   

Referent: Asger S. Schmidt. 

 

  

8. Eventuelt 

Lars Johannsen spurgte til aftalen for afvikling af Ryder Cup, om den også var gældende i 2020. 

Asger svarede at det er den, lige som reglen for afvikling af matcher ved mørkets frembrud er 

gældende. 

Preben West opfordrede de herreklub medlemmer, der også er medlemmer af klub bestyrelsen, til 

at orientere lidt mere om, hvad der sker i bestyrelsen og klubben. 

Asger takkede Kim Madsen og Finn Kruse for deres arbejde i Herreklubben og overrakte dem hver 

en kasse herreklub bolde. 

Dirigent Finn Aagaard afsluttede med at takke for god ro og orden. 

Asger takkede derefter Finn for hans myndige måde at lede generalforsamlingen på. 

 

Underskrift: 

 

Aabenraa den 28/10 2019. 

 

Dirigent Finn Aagaard Andersen  Formand Asger S. Schmidt 

 

 



 

 

  

Bilag 1. 

Beretning for Herreklubben 2019. 

Velkomst: 

Kære Herreklub medlemmer, venner, medspiller, modstander, alt afhængig af hvilken spilleform der lige har 

være den enkelte onsdag, hjerteligt velkommen, dejligt at se så mange til generalforsamlingen. Jeg mangler 

dog en god golf ven i år, nemlig Finn Nordtorp, der efter mange års kræftsygdom til sidst måtte give op og 

døde den 20. maj. Helt i Finns ånd, så vil jeg ikke bede jer om at rejse jer og holde et minuts stilhed, men 

bede jer om, at rejse jer og drikke en skål og sende Finn og hans efterladte en positiv tanke. 

Som noget nyt, så er aftenens generalforsamling med efterfølgende hygge i år flytte til Hotel Royal. Jeg håber 

vi får nogle hyggelige timer sammen. 

Jeg vil også, inden jeg går videre med beretningen, sige tak til alle for at hjælpe med forskellige opgaver, når 

der var behov for dette. Tak for jeres engagement og altid positive måde at være på. Jeg synes vi har en 

kanon stemning i herreklubben når vi er samlet. 

Datid: 

 Som nævnt i velkomsten så har vi i år valgt, at få den månedlige menu fra Hotel Royal.  Jeg håber 

bestyrelsen med denne beslutning levede op til medlemmerne krav om lidt forandring på menu kortet.  

 Golf sæsonen startede koldt, alle ventede på foråret, som desværre udeblev i lang tid og konsekvensen 

var, at vi spillede med oplæg til midt i maj måned. Vejret betød simpelthen, at græsset ikke ville gro og 

dette betød dermed også, at banen ikke fremstod helt så optimal som tidligere sæsoner. Samtidig var der 

også et efterslæb med tee stederne fra den meget tørre sæsonen 2018. 

 Igen i år må jeg konstatere, at der er stor fremmøde til de ugentlige onsdags turneringer, selvfølgelig lige 

med undtagelse af de onsdage, hvor der har være ekstremt dårlig vejr, og ud fra fremmødet vil jeg 

selvfølgelig konkludere, at vi gør det rigtige med de forskellige arrangementer/turneringer. 

 De to årlige turneringer mod tirsdagspigerne blev vundet meget sikkert og turneringen mod vores 

venskabsklub Tønder, blev på hjemmebane også vundet sikkert. Ø 

 Vores arrangement mod tirsdagspigerne forløb i år ikke helt som sædvanligt, da turneringen efter 10 

spillede huller måtte aflyses pga. kraftig tordenvejr. Det gode ved denne oplevelse var dog, at alle spillere 

blev kaldt ind tids nok til, at der ikke skete nogen noget. Og så gjorde oplevelsen også, at der var mere tid 

til socialt hygge. 

 Desværre så er det ikke lykkedes at finde en anden venskabsklub, i stedet for Toftlund, men der ledes 

videre og skulle du falde over interessante emner, så viderebring dem venligst til mig, eller en anden i 

bestyrelsen. 

 Herreklubbens tur til Tyskland forløb igen i år til alles tilfredshed. Vi var lidt ramt af torden/regnvejr på 

førstedagen, hvor starten blev udskud et par timer, men trods dette blev dagens match afviklet uden de 

store problemer. 

 Det årlige hulspils arrangement blev afviklet uden de store ændringer og årets vinder af A-rækken blev 

Jørgen Uldall og af B-rækken Henrik Petersen. Endnu engang til lykke til de to. Her skal også lyde en stor 

tak for, at I får afviklet matcherne til tiden og uden de store problemer. 

 Ovenstående to personer blev så holdkaptajn for de to Ryder Cup hold, Europa og USA, som består af de 

spillere der over 6 matcher (I år 7 matcher pga. tordenvejr), har de 4 bedste scores i kvalifikations 

matcherne. Jeg tør godt sige, at Ryder Cup deltagerne have en god søndag, hvor der om formiddagen 

blev spillet foursome og singler om eftermiddagen. Europa vand en sikker sejr, men trods resultatet der 

endte 11½ - 6½ til Europa, så var holdene lige efter foursome og igen efter der var spillet 6 singler, så der 

var spænding om udfaldet til det sidste. 
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 I år havde vi valgt at bibeholde onsdags matcherne i oktober måned, dog spillede vi kun 9 huller, enten 

for ni eller bag ni og de der havde mulighed for at slå ud så tidligt, at de kunne nå alle 18 huller inden det 

bliver mørkt, var selvfølgelig velkommen til det. Jeg vil nok betegne det som en mindre succes, nu kan 

vejret selvfølgelig også have haft en indvirkning på deltagerantallet. Vi har haft rigtig dårligt vejr på de 

fleste onsdagen i oktober. 

 Som afslutning på sidste turneringer, så var turen til Alicante igen en succes og det til trods for, at vi 

sidste dag blev ramt af et kraftigt uvejr, men efter et par timers tålmodighed, så lykkedes det også at 

afslutte denne turnering. Desværre er der kun plads til 20 personer på turen. I år kan vi glæde os over, at 

der er 2 nye deltagere.  

Nutid: 

 Nu skal alt jo nødvendigvis ikke være rosenrødt, jeg vil gerne advare lidt om, at når man spiller private 

runder, at der så laves egne regler og fortolkninger af reglerne. F.eks. så kan man kun give et hul til nogen 

i hulspil, ikke i slagspil eller stableford og argumentet om, at bolden kun var tre cm. fra hullet og han 

kunne ikke misse osv. kan ikke bruges. Jeg synes det er en dårlig vane, som jeg vil opfordre alle til ikke at 

gøre brug af. 

 Jeg synes de nye regler har bragt nogle forbedringer og vil du gerne vide mere, så er muligheden der i 

form at en app, (Golf Quis) der kan downloades. Her vil du lige som på golfbane, blive stiller over for 18 

spørgsmål, afhængig af, hvor god du er, vil du så få tildelt et handicap, der selvfølgelig vil blive reguleret 

efter, hvor godt du kender reglerne. Jeg kan kun opfordre til at prøve, det er meget lærerigt. 

Fremtid: 

 Efter aftens generalforsamling, skal den nye bestyrelse selvfølgelig samles og det er selvfølgelig 

bestyrelsens afgørelse om aktiviteter m.m., men jeg vil i bestyrelsen foreslå, at der arbejder videre med 

følgende emner: 

 To dages tur til Tyskland. Husk den første weekend i juni, 6 og 7 juni 2020. Flere har spurgt til, om der 

ikke kan laves en 3 dages tur, fordi fredag den 5. juni er farsdag og grundlovsdag, hvor mange har fri. 

Bestyrelsen vil selvfølgelig drøfte dette, evt. kan der laves en kombination, hvor der arrangeres en 3 – 2 

dages tur, forstået på den måde, at den enkelte kan vælge, hvad man har lyst og tid til. 

 Venskabsmatch mod tønder og tirsdagspigerne.. Venskabsmatcherne spredt lidt mere over året. 

 Ryder Cup som den er på nuværende. 

 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. 

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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