
Referat fra ordinær Generalforsamling 2017 

i Seniorklubben under Sønderborg Golfklub  

 

Mandag den 6. november 2017 kl. 12.15 afholdt Seniorklubben under Sønderborg Golfklub ordinær 

generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægten, således: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent og dets betaling. (Forslag - uændret). 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår. 

a. Jakob Haunstrup (modtager ikke genvalg)  

b. Heinz Freiberg (modtager genvalg) 

c. Helene Kolmos (modtager genvalg). 

 Valg af suppleanter 

a. Vera Ingemann Larsen (modtager ikke genvalg) 

b. Werner Raabe (modtager genvalg) 

7. Valg af 2 revisorer. På valg er Erling Madsen og Jørgen Slipsager Jacobsen (Erling 

Madsen er ikke længere medlem, Jørgen Slipsager Jacobsen modtager genvalg). 

8. Eventuelt. 

Ad 1.  

Formanden, Jakob Haunstrup, bød velkommen til forsamlingen med ønsket om, at vi måtte få en god 

generalforsamling. Den var egentlig berammet til at skulle starte kl. 11.45, men grundet længere spilletid 

end forventet, var man ikke parat før kl. 12.15.Det er glædeligt at se så stort et fremmøde af både 

formiddags- og eftermiddagsspillere. 

Han bad derefter om forslag til dirigent, idet han nævnte, at der fra bestyrelsens side foreslås valg af Knud 

Bent Rasmussen. Der var ikke andre forslag, hvorefter Knud Bent Rasmussen tiltrådte som dirigent. 

Knud Bent Rasmussen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og korrekt indvarslet 

og som sådan beslutningsdygtig. Da der er valg på dagsordenen, skal der bruges stemmetællere. Han 

udbad sig forslag til disse. Der valgtes følgende 4 stemmetællere: 

 

 Bent Aksglæde Rasmussen, 

 Anne Marie Thisgaard 

 Esben S. Andersen 

 Ulla Raabe 

 

Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

Ad 2.  

Jakob Haunstrup indledte sin beretning med at nævne, at beretning også vil blive givet af Helene Kolmos 

for omtale af eftermiddagsspillernes forhold. 

Jakob Haunstrups beretning:  

 

Starten 

Vi holdt vores første bestyrelsesmøde onsdag den 16. november 2016, hvor vi evaluerede 

generalforsamlingen, generelt var der tilfredshed med fremmødet.                                                                                     

Derefter gik vi over til at foretage konstituering, den konstituering kender i alle.                                                                     

Vi har i bestyrelsen udarbejdet en opgaveplan for bestyrelsesmedlemmerne, denne blev gennemgået, 

justeret og opgaver blev derefter fordelt. Der blev fra flere af bestyrelsesmedlemmerne givet udtryk for, at 



det var nødvendig med hjælp til tastearbejdet for formiddagsholdet i sommersæsonen, dette 

kommer jeg nærmere ind på senere i beretningen. 

Vintersæsonen 2016/2017. 

Juleafslutningerne 5. og 12. december blev igen afviklet med pæn tilslutning, god mad og som sædvanlig 

en rigtigt god julestemning, en god og hyggelig tradition.                                                                                                                             

Vore matcher i vintersæsonen, blev afviklet med meget store udsving i deltagerantallet, det er tydelig at 

man skeler til vejrudsigten, inden man beslutter at køre ud for at spille golf.                                                                                                                            

Det er bestyrelsens opfattelse, at vore medlemmer er rigtig glade, for at kunne spille golf også om 

vinteren, samtidig med at man modtog en logobold for at deltage i den fælles afslutning. Vi er dog i 

bestyrelsen enige om at vi skal finde på andre ”belønninger” til de som vælger at spille vintergolf. 

Tastearbejde. 

Som bekendt bliver samtlige scorekort indberettet i sommersæsonen, hvilket har været et større 

tastearbejde, flere af bestyrelsesmedlemmer ville gerne aflastes i dette arbejde. Vi valgte derfor i 

bestyrelsen at spørge nogle af vore medlemmer, nemlig Knud Bent Rasmussen, Bent Aksglæde 

Rasmussen, Per Kirkegaard og Margit Solveig Hansen, om de ville hjælpe med dette arbejde og alle sagde 

ja med det samme. Vi er utrolig glade for det store stykke arbejde, de har udført, og vi håber også, at de 

selv finder arbejdet interessant. I har alle givet tilsagn også til næste sæson.                                                                                                                         

Derfor skal der herfra lyde en rigtig stor tak for veludført arbejde. 

Venskabsklubber. 

Vi har i den overståede sæson været på Fyn, for at besøge Fåborg, hvor det var 10 år siden, man første 

gang afviklede en venskabsmatch. Vi var igen rigtig heldige med vejret, banen i Fåborg er meget 

spændende og udfordrende. Vi får altid rigtigt dejligt og rigelig mad i deres restaurant. Det er min 

opfattelse, at alle også finder det rigtig hyggelig, at vi mødes på havnen i Fynshav, inden vi går ombord 

på færgen, og på færgen er der altid en forventningsfuld stemning.                                                                                                            

Vi har haft besøg af Nordborg, hvor vi altid spiller Fourball best ball, dette finder mange af vore 

medlemmer rigtig spændende - med sådan et holdspil. Vi har endvidere været på genbesøg i Nordborg, 

hvor vi igen spillede Fourball best ball. Kampene mod Nordborg er præget af lidt landskampstemning, dem 

vil vi helst ikke tabe til. Vi vandt på hjemmebane og tabte i Nordborg.                                                                                                                                          

Vi har også i år haft besøg af Haderslev, hvorfra der var 26 deltagere og 50 af vore egne medlemmer. Vi 

var velsignet med rigtig godt vejr og godt humør. Efterfølgende blev der serveret helstegt pattegris fra 

Detlef, hvilket var et stort ønske fra vore gæster, dette gjorde stor lykke. Præmierne blev pænt fordelt 

mellem begge klubber, vi tabte dog knebent ved opgørelsen af de 10 bedste fra hver klub. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at vore medlemmer er glade for disse venskabsmatcher, som giver mulighed for at 

spille på fremmede baner, samt meget hyggelig samvær med vore modstandere efter spillet.                                                                                                                                          

Vi kan stadig ikke fra bestyrelsen helt forstå, at der egentlig ikke er større tilslutning til disse 

matcher når vi er på udebane???? Vi hører gerne kommentarer, hvorfor???                                                                                        

Vi må konstatere, at rigtigt mange af vore medlemmer vælger at spille hjemme, de pågældende mandage. 

Vi er i bestyrelsen indstillet på, at fortsætte med de samme venskabsklubber til den kommende sæson. 

Udflugter. 

Vor endagstur til Aabenraa Golfklub, var en stor succes med 31 deltagere i rigtig godt vejr, godt humør 

hos deltagerne, samt meget fin bane. Det bør også fremhæves, at der er utrolig god service. Aabenraas 

formand mødte op og printede scorekort til alle. Efter matchen stod formanden klar til at udskænke fadøl 

og udlevering af de bestilte landgangsbrød, samt hjælp til afrydning. EN RIGTIG GOD DAG.                           



Bestyrelsen havde som der blev sagt på sidste års generalforsamling, besluttet kun at tilbyde en 

flerdagsudflugt pr. sæson. Turen gik i år til Pejsegården, hvor vi skulle bo og spise, der var 31 af vore 

medlemmer, som have valgt at deltagere, hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende.                                                                              

Vi spillede på banerne i Horsens Golf Klub og Stensballegård Golf Klub, flere af deltagerne gav 

efterfølgende udtryk for at specielt Stensballegård var svær for mange. Begge dage var vejret fantastisk 

godt, hvilket var med til at gøre det hele noget sjovere. Men humøret fejlede ikke noget.                                                                                                                             

Vi var meget tilfredse med indkvartering, maden og banerne. Vi gjorde den erfaring, at vi nok også 

fremover skal tilstræbe at få vores eget lokale til afslutningsmiddagen og præmieoverrækkelsen, dette 

var meget tilfredsstillende på Pejsegården. Den fælles afslutning med præmieoverrækkelse, foregik på 

terrassen i Horsens Golf klub, hvor der blev udleveret en toast til alle.  

Der blev fra deltagerne udtrykt meget stor tilfredshed med denne tur.                                                                                                                                                                                                                         

Sommersæsonen. 

Som nævnt på generalforsamling i 2014, var den gennemsnitlige fremmøde 52,3 deltager pr. spilledag. I 

året 2015 var den gennemsnitlige fremmøde 51,1 deltager pr. spilledag. I sæsonen 2016 var fremmødet 

55,95 hvilket var rigtigt flot.                                                                                      Det gennemsnitlige 

fremmøde i denne sæson 2017, hvor vi generelt har været rigtig heldige med vejret på mandagene, 

vi har været 58,4, super flot.                                                                     

Helene vil senere nævne tallene for eftermiddagsholdet. Vi er i denne sæson 165 medlemmer i 

Seniorklubben. Vores sæson åbningsmatch var en rigtig dejlig dag, hvor der efter matchen var Hot Dog til 

alle de tilmeldte, bestyrelsen overvejer om man ikke skal gentage denne succes i den kommende 

sæson?                                                                                                                                            

Vores fælles midtvejsmatch blev efter bestyrelsens opfattelse en meget stor succes. Med Brugsen 

Augustenborg som sponsor af frugt og Novasol med bolde, samt vores fornuftige kassebeholdning, 

bl.a. takket være Danfoss` tilskud til klubben, var det mulig at gøre denne dag gratis for deltagerne, det 

blev en rigtig god dag, hvor eftermiddagsspillerne blev flettet ind på de forskellige huller, så vi 

efterfølgende alle kunne samles til gratis grillpølser, øl, vand og vin, samt efterfølgende præmieuddeling. I 

alt deltog der 104 spillere fra formiddags- og eftermiddagsholdene. 

Der var dog en kedelig oplevelse i forbindelse med afvikling af midtvejsmatchen, nemlig at nogle af 

formiddagsspillerne råbte af de spillere, der skulle flettes ind fra eftermiddagsholdet. Dette er meget 

upassende, vil blot stilfærdigt gøre opmærksom på, at vi alle er medlemmer i den samme klub. Der 

spilles 18 huller for formiddagsspillerne og der vil kunne opstå ventetid på enkelte huller. 

Ved vores sæsonafslutning 2017, var der igen mange der have tilmeldt sig, i alt 62.  Men hurtigt indløb der 

flere afbud, så der deltog kun 56 spillere i spillet, men 60 medlemmer deltog i spisningen. Matchen blev 

afviklet i regnvejr, men stadig med godt humør. Efter en hyggelig fællesspisning, samt præmieuddeling for 

dagens spil og for sommersæsonen, var der store klapsalver til de enkelte vindere. (Helene vil senere 

berette om eftermiddagsholdets sæson afslutning.) En rigtig dejlig afslutning på en god 

sommersæson. 

SPONSORER. 

Vore sponsorer, Danfoss og Novasol (Jakob gennemgår aftalen vedr. udlejning), samt vores 

kontingentforhøjelse, har gjort det muligt, at vi kunne afvikle vores midtvejsafslutning - helt gratis for de af 

vore medlemmer, som valgte at deltage på denne dag. Vedrørende sponsorer, vil vi opfordre vore 

medlemmer til, at man bruger de firmaer, som er sponsorer og som støtter Golfklubben. De er meget 

vigtige i forhold til klubben samlede økonomi og drift. 



Fremtiden. 

I forbindelse med kassererens regnskabsaflæggelse vil han komme nærmere ind på vores medlemstal for 

formiddagsspillere og eftermiddagsspillere, vi kan konstatere - med glæde, at vi har fastholdt vores 

medlemstal, når vi ser bort fra de 7, som var tilmeldt sidste sæson uden at spille.  Vi må konstatere at 

Hovedklubben er under pres med hensyn til at fastholde og skaffe ny medlemmer. Som det fremgår af det 

sidste referat fra Hovedforeningen, er en tilbagegang på 52 medlemmer i denne sæson, dette kan få 

indflydelse på vores kontingentbetaling. 

Som alle ved, er der planlagt juleafslutning, og hvor der allerede nu er mulighed for tilmelding, Vi håber 

igen på rigtig stor tilslutning.                                                                                                            

Vedrørende vores spilleformer har bestyrelse besluttet, at vi i den kommende sæson 2018 vil forsøge med 

nogle nye spilleformer. Den endelige beslutning vil fremkomme snarest i det nye år, når den nye 

bestyrelse er kommet i gang.                                                                                                                                                  

Vi dropper igen vores vinterafslutning og vil lægge den sammen med en sæsonåbningsmatch efter 

påske, dette bliver den 9. april 2018. Der vil endvidere blive uddeling af præmier for vintersæson 2017/18 

denne dag.                   

Bestyrelsen har på flere af vore bestyrelsesmøder drøftet, at vi generelt trænger til at få opfrisket 

golfreglerne. Bestyrelsen har dog besluttet, at vi venter med at foretage en større regelgennemgang, indtil 

vi er helt klar over de mange nye ting der kommer vedrørende regelændringer for 2019. Den kommende 

bestyrelse vil senere fremkomme med mere nyt herom. 

Afslutning. 

Afslutningsvis vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne udtrykke en rigtig stor tak, for jeres opbakning 

til seniorklubben og til bestyrelsen, tak for de mange positive tilkendegivelser, vi har fået for det arbejde, 

vi har udført.                                                             

Der skal også være en stor tak til hovedforeningen, som i dag er repræsenteret ved formanden, Sven-

Erik Vad, samt til de øvrige kontakter i foreningen. Tak for et godt samarbejde.                                                                                                                    

Og ikke mindst er der en rigtig stor tak til de mange af vore medlemmer, som har hjulpet til i 

forbindelse med vore arrangementer i den forløbne år.                                                                                    

Til slut er der også en rigtig stor tak til mine bestyrelseskolleger, for et godt og konstruktiv samarbejde.                                                                                                 

Personlig vil jeg gerne udtrykke en rigtig stor og varm tak for et rigtig godt samarbejde gennem de år, 

hvor jeg har haft fornøjelse af at være i bestyrelsen. 

Helene Kolmos aflagde herefter følgende beretning for eftermiddagsspillerne: 

Eftermiddagsspillere. 

Der har i alt været tilmeldt 58 spillere, heraf 32 damer og 26 herrer. 

Lidt statistik 

Vi har spillet 22 uger i denne sæson og gennemsnittet har været 29 spillere, som er fordelt med 17 for 

damerne og 12 for herrerne. 

Udflugter 

Der har igen som tidligere år været 2 udflugter. 

Den 26. juni var vi 28 der spillede på Åbenrå golfklubs bane.  

Vi fik en særdeles fin modtagelse fra klubbens side. 

Den 28. august var vi 12 der spillede på Brundtlands golfklub. 



Spilleform for sæsonen. 

Vi har i år prøvet forskellige måder at spille på. Slagspil, texas scramble. damer og herrer spiller fra andre 

teesteder end normalt. 

Mit indtryk var, at det blev godt modtaget. 

Sæsonafslutning 

Sæsonafslutningen d. 9. okt. blev gennemført i fint vejr med 32 spillere. Efter spillet var der fællesspisning 

med 34 deltagere og præmieuddeling for sæsonen og dagens spil. 

Jeg vil gerne sige tak for den gode opbakning og altid positive indstilling fra jer spillere, og tak til de frivillige 

hjælpere ved diverse arrangementer.  

Og samtidig endnu en gang tak for jeres vingave. 

En stor tak til Tove og Werner for det gode samarbejde, og dette gælder også gælder resten af 

bestyrelsen, det er altid positivet at være med til bestyrelsesmøderne. 

Herefter udbad dirigenten sig kommentarer og evt. spørgsmål til de to beretninger. 

Karin Brødsgaard Jepsen efterlyste bedre kalendersamarbejde mellem ”klub i klubberne”, således at 

arrangementerne blev spredt bedre ud over sæsonen.  

Der var ikke andre bemærkninger til beretningerne, hvorefter dirigenten kunne afslutte punktet med at 

konstaterede beretningerne taget til efterretning. 

Han gav herefter ordet til Ove Jørgensen for at denne kunne fremlægge årsregnskabet. 

Ad 3. 

Ove Jørgensen fremlagde/gennemgik herefter det udarbejdede og omdelte årsregnskab for 2016/17. 

Sammen med budgettet for 2017/18.  

Regnskabet udviser et overskud på 757 kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 150 kr. 

Indtægterne har været 5.000 kr. større end forventet, idet tilskuddet fra Danfoss ikke var med i budgettet. 

Tilsvarende har vor udgift til logobolde og åbningsmatchen været større end forventet. Via løbende 

budgetopfølgning har bestyrelsen kunnet se, at disse ekstra udgifter var der råd til. Der har været en 

beskedent overskud på vore udflugter/venskabsmatcher, men det er fortsat målet, at disse skal ”hvile i sig 

selv”, hvilket altså stort set også har været tilfældet. Ove gennemgik regnskabets enkelte poster, og kunne 

afslutte med at konstatere, at egenkapitalen nu var på 27.664 kr.  

Han gik herefter over til budgettet for 2017/18 

Der budgetteres alene med indtægt i form af kontingent – i alt 24.750 kr., som sidste år – og forudsat 

uændret kontingent. Vi har også i tidligere år modtaget tilskud fra Danfoss – men ikke altid – så det vil 

være forkert at budgettere med dette – vi søger selvfølgelig. På udgiftssiden budgetteres med næsten 

uændrede udgifter til bestyrelses/foreningsarbejdet. Der budgetteres ikke med en udgift til logobolde i den 

forestående vintersæson, men i stedet med præmier for vintersæsonen. Der budgetteres med en 

åbningsmatch og en midtvejsmatch, medens udflugter og venskabsmatcher skal ”hvile i sig selv” – alt i alt 

et budget med et underskud på 1.750 kr., hvilket vi mener egenkapitalen kan bære.  

Dirigenten takkede for fremlæggelsen og satte regnskab – og budget – til debat.  

Der var ikke bemærkninger/spørgsmål, hvorefter regnskabet ved håndsoprækning blev enstemmigt 

godkendt. Budgettet blev taget til efterretning.  

Ad 4 

Forslaget om uændret kontingent på 150 kr. for 2017/18 blev enstemmigt godkendt. 

Ad 5.  

Der var ikke indkommet forslag til behandling/vedtagelse under dette punkt. 



Ad 6. 

Dirigenten gik herefter over til dagsordenens punkt 6 – valg til bestyrelsen. 

Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen ønskede at kandidatforslag skulle stilles skriftligt, og da dette 

ikke var tilfældet, udbad han sig mundtlige forslag til de 3 ledige bestyrelses-pladser. Følgende blev 

foreslået: 

 

 Helene Kolmos 

 Heinz Freiberg 

 Britta Elnef 

 Svend Bak 

 

Dirigenten indledte med at konstatere, om alle de 4 foreslåede kandidater ønskede valg, hvilket var 

tilfældet. 

Da der kun er indgivet et forslag til eftermiddagsspillernes bestyrelsesmedlem, konstaterede dirigenten 

herefter Helene Kolmos for valgt. Der skal endvidere vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra 

formiddagsspillerne, hvorfor stemmesedler uddeltes og der orienteredes om disses korrekte anvendelse. 

Efter afstemning foretog de valgte stemmetællere opgørelse af de afgivne stemmer, og det kunne 

konstateres, at Heinz Freiberg var valgt med flest stemmer, medens der var stemmelighed mellem de to 

øvrige kandidater. 

Britta Elnef valgte at trække sit kandidatur til bestyrelsen, hvorefter dirigenten kunne konstatere Svend Bak 

for valgt til bestyrelsen sammen med Heinz Freiberg og Helene Kolmos. 

 

Dirigenten udbad sig herefter forslag til suppleanter til bestyrelsen: Der indkom forslag om genvalg af 

Werner Raabe og nyvalg af Britta Elnef. Der var ikke yderligere forslag, hvorfor disse er valgt som 

suppleanter til bestyrelsen for hhv. eftermiddags- og formiddagsholdet 

 

Ad 7 

Under punktet valg af revisorer blev foreslået genvalg af Jørgen Slipsager Jacobsen og nyvalg af Henning 

Bladt. Der var ikke yderligere forslag, hvor de to personer er valgt som klubbens revisorer. 

 

Ad 8 

Under eventuelt fremførte et medlem ønske om kortere ventetid på ”samling” af medlemmerne ved 

morgenens udsendelse af de satte fligths. 

Hovedklubbens formand Sven-Erik Vad fik herefter ordet for at orientere om den forestående opsætning af 

yderligere en hjertestarter i klubben, nemlig ved toiletbygningen mellem hullerne 3, 14,15 og16. Han 

opfordrede spillerne til at få de to apps, - 112 og hjertestarter – på deres telefoner, da disse i nødsfald kan 

være af stor betydning for den hastighed hjælpen kan nå frem med. 

Der var ikke yderligere indlæg under punktet eventuelt, hvorfor dirigenten afsluttede sit hverv med at takke 

for god ro og orden – og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

 

Jakob udtrykte en meget personlig tak til Vera som afgående suppleant og for hendes virke i 

bestyrelsesarbejdet. Ud over de pæne ord modtog Vera en vingave i henhold til klubbens gaveregulativ. 

I fortsættelse heraf tog Jytte ordet for at udtrykke bestyrelsens - og medlemmernes – varme tak til Jakob 

som afgående bestyrelsesmedlem – og som formand, Også han modtog ud over de pæne ord en vingave i 

henhold til klubbens gaveregulativ. 

 

Hermed kunne generalforsamlingen afsluttes – trods den lidt senere start – til det forventede tidspunkt – kl. 

13.30. 

 

Referent  

Hans Erik 


