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Beretning for Herreklubben 2022. 

Velkomst: 

Kære Herreklub medlemmer dejligt at se så mange til generalforsamlingen. I år  holdes generalforsamling 

med efterfølgende hygge her på Folkehjem.  Jeg håber vi får nogle hyggelige timer sammen. 

Igen i år ser jeg personligt ser jeg frem til 30 spillet, så jeg igen i år kan sikre mig nogle let tjente lommepenge.  

 Tak for jeres engagement og altid positive måde at være på. Jeg synes vi har en kanon stemning i 

Herreklubben når vi er samlet. 

 Jeg vil dog forsøge at holde traditionen og levere en kort og præcis beretning.  

• I år har vi til vores månedsafslutninger primært fået mad fra Stefan på Strandcafeen og et par gange fra 

Hotel Royal.   Ud fra den feedback bestyrelsen har fået, så har rigtig mange af vores medlemmer 

tilkendegivet, at det har været god mand til en ok pris.  

• I år har vi haft fornøjelse af at kunne tilbyde vores medlemmer lækre hotdogs efter de fleste af vores 

match. Dette er alene Asger Schmidt fortjeneste, så tak Asger for såvel ide som det efterfølgende store 

arbejde, som du har lagt i denne ekstra tjans. 

• Golfsæsonen startede igen i år koldt, mens hurtigt fik vi super godt vejr og en fantastisk bane med endnu 

flere nye flotte træer at boltre os på. 

• Banen har nu aldrig været bedre og flottere. 

• Vi er I år 82 medlemmer i Herreklubben, sidste år var vi 82, nogle har meldt, mens andre har meldt sig 

ind. I år mistede vi også Hans Mattesen g Tommy Olesen æres deres minde.,  

• Det er dejligt med så mange medlemmer, hvor vi har konstateret at lidt over halvdelen spiller rigtig 

meget i herreklub regi, mens resten kun deltager sporadisk. Vi har talt om, at vi de lyse måneder kunne 

ligge gunstart på månedsafslutninger 1630, så vil flere kunne nå at spille efter arbejde. Så det arbejder vi 

videre på.  

• Igen i år må jeg konstatere, at der er stort fremmøde til de ugentlige onsdagsturneringer, selvfølgelig lige 

med undtagelse af de onsdage, hvor der har være ekstremt dårligt vejr, men ud fra fremmødet på de 

afviklede onsdagsmatcher, tror jeg, at vi gør det rigtige med de forskellige arrangementer/turneringer og 

spilformer. 

• De to årlige turneringer mod tirsdagspigerne blev afviklet. Vi vandt ikke begge turneringer denne gang.  

Forårsturneringen vandt vi stort mens vi tabte stort, da vi skulle spille fra Rød i efteråret. Begge 

turneringer sluttede med kammeratligt samvær og social hygge. 

• Herreklubbens tur til Tyskland gik i år til Breitenburg 32 herreklub spillere deltog. En rigtig fin tur med 

max hygge og semi god golf på 1 svær bane, som kostede mange bolde. Selv Staugaard fik skudt baggen 

tom.  

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

Søren Hansen og  B-rækken blev igen vundet af Kenneth Kruse. Han har selv oplyst, at flere af hans 

modstandere trak sig, da de erfarede de skulle møde ham. Jeg er faktisk ikke klar over, om han 

overhovedet fik spillet en eneste kamp. Men stor tillykke til begge, som har modtaget deres pokaler. 

Endnu engang til lykke til de to.  

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

spillere der over 6 matcher, har de 4 bedste scores i kvalifikationsmatcherne. Jeg tør godt sige, at Ryder 

Cup deltagerne have en god søndag, hvor der om formiddagen blev spillet foursome og singler om 



eftermiddagen. USA vandt en sikker sejr, som formentlig skyldtes, at pausen mellem formiddagen og 

eftermiddagens matcher, hvilket betød, at flere af Europas spiller enten havde spist for mange af Asgers 

hotdogs eller drukket for mange øl, for de blev dårlige. 

• I år havde vi valgt at bibeholde onsdagsmatcherne 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 

blev mørkt, var selvfølgelig velkommen til det. Modsat sidste år, så vejret med os, så vi have pænt med 

deltagere. 

 

• Efter aftens generalforsamling, skal den nye bestyrelse selvfølgelig samles og planlægningen med 2023 

programmet går i gang, bestyrelsen vil foreslå, at der arbejder videre med følgende emner: 

Tysklandsturen næste år i år bliver en 2 dages tur til Gul Apeldör, ca. 15 medlemmer har tilkendegivet, at de 

gerne vil på en tur med 2 overnatninger, mens ca. 10 har tilkendegivet, at de gerne vil nøjes med 1 

overnatning. Jeg vil skrive til jer alle, hvor I får mulighed for at tilmelde. Vi har booket opholdet. 

Andre forslag fra, vi har pt. Ikke modtaget nogle, så byd endelig ind. 

Afslutning: 

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

nye spillere i klubben, at spille med forskellige personer, generelt hyggeligt samvær. I år syntes jeg, at dette 

er lykkedes over alt forventning, men der er kommet mange nye medlemmer til, så der er nok fortsat plads til 

forbedringer. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og de fleste af jer, som altid er flinke til at give en hånd med.  


