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Referat fra  

Ordinær Generalforsamling 2018 

I Seniorklubben under Sønderborg Golfklub.  

 

Mandag den 5. november 2018, kl. 12:00 afholdt Seniorklubben under Sønderborg Golfklub 

ordinær generalforsamling ( i golfklubbens lokaler) 

 med dagsorden ifølge vedtægten, således. 

 

Dagsorden i. h.t. 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 bestyrelse. 

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

a. Hans Erik Hansen (modtager ikke genvalg) 

b. Jytte Risbjerg Jensen (modtager ikke genvalg) 

c. Ove Jørgensen (modtager ikke genvalg) 

d. Tove Gefke Olsen (modtager ikke genvalg) 

    Valg af suppleanter 

          a. Britta Elnef (modtager valg) 

          b. Werner Raabe (modtager valg) 

7. Valg af 2 revisorer. På valg er Henning Bladt ( modtager genvalg)og Jørgen 

Slipsager Jacobsen. (modtager ikke genvalg). 

8. Eventuelt. 

 

Formanden (HEH) bød velkommen og kunne konstatere, at vi er mange deltager, ca. 90 – 100 medlemmer 

med båder formiddagsholdet og eftermiddagsholdet. 

Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Helene Kolmos, og Tove Gefke Olsen ( begge valgt for 

eftermiddagsholdet). 

HEH foreslog, at vi starter med en sang, nemlig Als sangen. 

 

Ad 1. 

Valg af dirigent: 

Knud Bent Rasmussen blev foreslået og valgt . 

 

Knud Bent takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 

indvarslet. 
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Dirigenten skulle bruge 4 stemmetællere. 

Følgende blev valgt: 

Bent Aksglæde. 

Per Kirkegaard. 

Peter Toft. 

Åse Møller Hansen. 

Herefter gik vi over til dagsordenes pkt. 2. 

Ad 2. 

Vi havde generalforsamling den 6. november sidste år, og bestyrelsen fik 1 nyt medlem og 1 ny 

suppleant, i alt 2 nye personer til at bidrage med at holde klubben i gang. 

Ved konstitueringen blev jeg valgt som ny formand og Svend Bak som ny sekretær, Britta overtog 

Veras opgaver (presse, hjemmeside, bestyrelsesmatch og øvrige ad hoch-opgaver) – og i det 

væsentlige beholdt de øvrige medlemmer deres opgaver. Blandt eftermiddagsholdets 

repræsentanter skete der ingen ændringer. Ligeledes har vore ”hjælpe-tastere” fortsat deres virke 

– det er vi meget taknemmelige for. 

Og nu er der igen et år at se tilbage på – at berette om.  

Jeg vil starte med medlemsforhold. Eftermiddagsholdet har fastholdt deres medlemstal (nu 59 

spillere - 31 damer og 28 herrer -mod 58 sidste år) – der kommer senere mere om 

eftermiddagsholdet. Formiddagsholdet har oplevet en fin tilgang af nye spillere og kunne registrere 

i alt 111 spillere, 61 herrer og 50 damer, så klubben har i alt 170 medlemmer – og er dermed 

fortsat langt den største ”klub i klubben” – og midt i glæden – for det er glædeligt – så må det 

samtidig bemærkes, at det fortsat kniber med tilgang i hovedklubben som helhed. 

 

Lidt om spilformer: Generelt 

Vi har fået ønsker om flere spilformer – og selv om vi i sommer har prøvet Texas Scramble nogle 

gange – senest i varianten Mexican Scramble – så er der sikkert plads til mere nyt på denne front, 

men der er også en del røster gående på, at stabelford nu er det bedste – vi søger at finde  - og 

holde - en balance. I øvrigt har der været ret mange positive kommentarer til ændringen til 

Mexican Scramble  

Det er sådan, at Helene og Tove ikke kan være til stede i dag – og jeg har så lovet at omtale 

eftermiddagsholdets forhold også. Jeg blander det lidt ind imellem og tager derudover Helenes 

beretning med lidt senere. 

Og så over til sæsonernes program. Traditionelt har vi ikke megen variation i vinterprogrammet – 

det er stablefort hele vejen – også i det program der lige er sendt ud. Det har jo normalt været 

sådan, at det kun var de mest hærdede golfspillere, der spiller om vinteren, men det synes under 

forandring. Trods den meget fugtige/regnfulde vinter, hvor vi kun har aflyst 2 gange – i forhold til 

programmet – så har vi i gennemsnit været 28,5 spillere/spilledag (om formiddagen) – og det 

endda uden belønning i form af logobold eller lignende – og spillet – især omkring hullet – har ofte 

præg af tilfældigheder – ja så må det nok konkluderes, at det er samværet, der også trækker. Det 
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er glædeligt – det er en væsentlig del af klubbens formål. Eftermiddags-spillerne har ofte været ret 

få, men har dog spillet igennem hele sæsonen som formiddagsspillerne.  

Efter 20 vinterspil-dage, incl. julesamværet i december (45 deltagere), så havde vi en 

åbningsmatch den 9. april, hvor vi ”skød” sommersæsonen i gang – her var vi 64 deltagere om 

formiddagen – og 33 om eftermiddagen. Der var hot-dogs som året før og altså næsten 100 af 

vore medlemmer deltog. Det skal nævnes, at Danbolig ved den lejlighed sponsorerede mad og 

drikke med ca. 4.000 kr – tak til Danbolig. Det gavnede selvfølgelig klubkassen, og er dejligt at 

kunne sætte tilmeldingsgebyret til 0,- kr. 

Bortset fra den forannævnte spilvariation (Texas Scramble) var sommerprogrammet bygget op 

efter sædvanlig skabelon – nogle venskabsmatcher (de sædvanlige på stort set de sædvanlige 

tidspunkter) et par udflugter – også på de sædvanlige tidspunkter – en midtvejsmatch og en 

afslutningsmatch. 22 spilledage ud over de to Texas Scramble – i alt 1340 spillende – 60,9 i 

gennemsnit – et stigning fra året før – 58 – vi er jo også flere mdlemmer. 

Desværre måtte udflugten til Brundtland i Toftlund aflyses grundet ringe tilslutning (8 stk – heraf 5 

fra bestyrelsen). Turen til Pejsegården, hvor der i år blev spillet på Ikast og Vejle golfbaner blev 

gennemført med 24 tilmeldte (heraf dog 10 fra bestyrelse, incl. ægtefæller). Som nævnt på 

tidligere generalforsamlinger må vi altså konstatere, at det er svært at skaffe tilslutning til de 

udflugter, der sættes i programmet. Årsagerne er nok mange, men vi kender dog andre klubber, 

som har betydelig bedre tilslutning, så her er vist noget, der skal arbejdes med. Om kort tid startes 

arbejdes med den kommende sommers program, så det er i dag, der er mulighed for at komme 

med gode forlag – så må vi jo se om bestyrelsen er lydhør. Jeg kan starte med at nævne, at 

Pejsegården ikke er planlagt sat på programmet i 2019. 

Vore venskabsmatcher blev gennemført med god tilslutning fra vor side – men desværre var der 

kun 19 spillere fra Nordborg her i maj. – undskyldte med at de nok var kommet for sent i gang med 

at orientere medlemmerne derom. I september, hvor vi så var i Nordborg, var vi flot repræsenteret 

med 32 spillere. De havde egentlig barslet med at ville ændre spil-formen for at få en hurtigere 

opgørelse, men de fastholdt ”Four ball best ball”, da der skulle spilles. 

Fra Fåborg kom der kun 15 spillere, medens vi var 50 spillere den dag.  Fåborg nævnte det tidlige 

tidspunkt på dagen som årsag til den beskedne tilslutning. For at nå færgen kl. 7.00 i Bøjden skal 

flere af dem hjemmefra kl. 6 – og altså op endnu tidligere. Det skal vi prøve at ændre fremover – 

hvis vi laver matchen en dag, hvor eftermiddagsholdet har udflugt, så kan vi vente med at starte til 

kl. 10 eller 11. Bortset herfra har vi fået en meget positiv tilbagemelding fra Fåborg. 

Haderslev blev det ikke til i år. Årsagen er den, at Haderslev seniorklub ikke må arrangere 

venskabsmatcher til en mandag (beslutning i deres hovedklub grundet stort pres fra egne og 

greenfee-spillere) – og det er kun en mandag, at vi kan lave en venskabsmatch – de andre dage 

har vore spillere andet for. Så det er sat på ”stand by” indtil videre. 

Og så et par ord om midtvejsmatchen. Den blev afviklet med 100 deltagere. Der blev grillet og 

spist 250 grill-pølser og drukket godt 3 ankre fadøl og et par flasker vin. Der var frugt, vand og 

bold i startpose – hele dagen kostede 9.000 kr – det vil Ove sikkert omtale under regnskabet – og 

takket være gode sponsorer – såvel til dette arrangement, som i øvrigt, så havde vi penge til at 

lade det være gratis. 
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Tak til gode sponsorer. Det har i år været Danbolig, Novasol, Danfoss, Augustenborg Brugs, 

Fynshav Brugs, 3F. Håber ikke jeg glemte nogen – ellers må i supplere mig. Det drejer sig om 

penge, præmier, lave priser på leverancer, frugt og bolde m.m.. 

I august afholdt bestyrelsen en bestyrelsesmatch/sammenkomst, med ægtefæller, og hvor vore 

frivillige tastere også var inviteret. Klubben bidrog med de budgetterede 2.000 kr, resten var 

egenbetaling. 

Afslutningsmatchen den 8. oktober havde 64 deltagere – Mexican Scramble – pris 50,- kr . Prisen 

taget i betragtning, så skulle vi nok have været endnu flere. 

Fra Helene har jeg fået følgende beretning for eftermiddagsholdet (Helenes notat af 12. oktober) 

Årsberetning for eftermiddagsspillere 2018. 

Der har i alt været tilmeldt 59 spillere, heraf 31 damer og 28 herrer. 

Lidt statistik 

Vi har spillet 22 uger i denne sæson og gennemsnittet har været 33 spillere, som er fordelt med 19 for 

damerne og 14 for herrerne. 

Udflugter 

Der har igen som tidligere år været 2 udflugter,  

Den 25. juni var vi 17 der spillede på Tønder golfklubs bane.  

Det var færre end ”normalt” til vores udflugter. 

Den 27. august var vi 24 der spillede på Nordborg golfklubs bane. 

Banen var ved at blive renoveret, men ingen gener. 

 

Spilleform for sæsonen. 

Vi har i år prøvet forskellige måder at spille på. Texas scramble. Dame og herrer spiller fra andre teesteder 

end normalt og her ved sæsonafslutningen spillede vi Mexicansk Scramble. Mit indtryk var, at det blev godt 

modtaget. 

 Sæsonafslutning 

Sæsonafslutningen d. 9. okt. blev gennemført i fint vejr med 42 spillere. Efter spillet var der fællesspisning 

med 44 og præmieuddeling for sæsonen og dagens spil. 

Jeg vil gerne sige tak for den gode opbakning og altid positive stemning 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, som efter 6 år, vælger at stoppe og til Werner for det gode samarbejde, og dette 

gælder også gælder resten af bestyrelsen, det er altid positivet at være med til bestyrelsesmøderne. 
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12. okt. 2018    Helene 

 

 

Jeg har også et lidt mere kedeligt afsnit i min beretning, det kommer her: 

Systemet omkring scorekort, HCP, m.m. 

For år tilbage indførte vi at alle scorekort i vore matcher skulle indtastes – det ville sikre at vi ihvert 

fald gjorde vort til at den enkelte spillers HCP kunne være så retvisende som muligt – og det 

forudsætter selvfølgelig at alle kort afleveres efter endt spil.  

Det har der egentlig ikke været megen debat om – tværtimod har flere udtrykt tilfredshed dermed 

og det er da så vidt vides også tilfældet i de øvrige ”klubber i klubben”. Det er sket at enkelte 

medlemmer i frustration over en dårlig dag har udtrykt ”I skal ikke have mit scorekort i dag” – og 

det har vi næsten altid fået alligevel. I sommerens løb er dette emne så kommet op igen – at 

”nogen” ikke ønsker at aflevere scorekort. Synspunktet har givet anledning til lidt skarpe reaktioner 

fra nogle af vore medlemmer, og bestyrelsen har følt at det skulle drøftes som et regulært punkt 

på et bestyrelsesmøde. Det er det så blevet – og en meget klar konklusion blev resultatet. Spil i 

seniorklubben i henhold til klubbens program skal opfattes som en HCP-gældende match med 

mindre den på forhånd er defineret som ikke HCP-gældende (Scramble-spil). Og der skal 

afleveres korrekt udfyldt og underskrevet scorekort efter endt spil (underskrevet af markør). 

Undlader man dette kan man ikke deltage i seniorklubbens spil. 

Omkring golfregler 

Sidste efterår havde vi nogle planer om at gennemføre nogle ”regeltimer” for medlemmerne. Vi 

havde gennem nogen tid fornemmet at behov udtrykt af vore medlemmer – og det blev 

understøttet af de afleverede scorekort. Ja – og så af rygtet i de øvrige ”klubber i klubben” om at 

seniorklubben ikke tog reglerne så nøje. Det er jo kedeligt at have sådan et rygte. Men vi aflyste. 

Det blev aflyst af 2 årsager: 

Der kommer en del ændringer her pr. nytår, så vi fandt det rimeligt at vente indtil da – og nu 

kommer de. Der er tilsagn fra klubbens ”regeludvalg” v/Preben Grinsted. Datoen er fastsat til 12. 

november (næste mandag) kl. 12.00, så både formiddags- og eftermiddagsspillerne kan høre om 

det nye. Det er et indlæg af ca. ½ times varighed. Preben Grinsted gav dameklubben en 

tilsvarende opdatering på deres generalforsamling den 31. oktober. Så det er samme 

undervisning, der bliver givet de to steder – og det er vist heldigt nok. Det bliver altså en 

sammenkomst som i dag – men uden gratis øl/vand. Alligevel – husk madpakken. 

Årsag 2 var de meget forskellige – heraf nogle temmelig grove – tilkendegivelser, som vi fik 

ovenpå oplysningen om, at vi ville afholde disse regeltimer. Disse gik fra ”Det er et godt initiativ – 

vi har alt for mange som spiller efter deres egne regler – og ikke vil lade sig retlede” - til - ”det skal 

bestyrelsen ”fandeme” ikke spilde tid på – jeg agter ikke at deltage – jeg kender sgu godt reglerne 

– og ser ingen grund til at ændre på mit spil – og ingen skal komme og fortælle mig, at jeg ikke 

spiller efter reglerne – sådan noget fis – det er vel ikke ryders cup, det her”. 

Det var jo ret trist at møde en sådan udmelding og holdning hos seniorgolfere– og hvis det kun var 

en enkelt – så - men det var desværre ikke helt tilfældet. Nogen må have følt sig meget krænket, - 

gået for tæt på - og vi kunne skabe mere splid end forståelse og fællesskab. Personligt går jeg 
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dog ud fra, at de fleste – langt de fleste - gerne ser reglerne overholdt – ikke kun rimeligt 

overholdt, men helt overholdt. Og det får mig til at udtrykke følgende: 

Golf er en gentlemann-sport, hvor der spilles om ære, værdighed og præmier – de sidste vil de 

fleste gerne have – forhåbentlig også det første - og i golf snyder man ikke – man bruger reglerne 

til sin fordel og tænker sig om for at altid at vælge bedste mulighed, men indenfor reglerne – man 

snyder ikke. 

Det er ikke muligt for matchleder at kontrollere om der snydes – det er markørens ansvar – og så 

ens egen samvittighed – hvis man har sådan en. Her er et område, hvor seniorklubbens renomè 

kan forbedres – men det er jo op til medlemmerne selv – også når man er markør. Eller måske 

især når man er markør. 

Jeg vil gerne have, at det opfattes som god tone og helt acceptabelt, at man som markør – og evt. 

blot medspiller på en fligth - påpeger evt. uregelmæssigheder – og tager tvivlsspørgsmål med ind 

til drøftelse og afgørelse, når vi mødes efter matchen. Der laves fejl – bevidst og ubevidst – og det 

skal være acceptabelt at drøfte emnet. 

Det er velkendt, at vi ikke alle er lige gode til at tælle – også her sker fejl – og vi er alle blevet 

ældre, men det er en god ide at tjekke inden man går på green om man er enig med sin markør – 

og så tage markørens tal til efterretning i stedet for at starte med at fortælle markøren, hvad man 

selv er nået til. Det kan komme bagefter, hvis man ikke er enig. Det er i øvrigt fortsat sådan, at der 

sjældent er fejl i damernes scorekort, medens der er 5- 10 % af mændenes scorekort, som er talt 

forkert. 

Og så til det mere muntre: 

Der skal uddeles tak til en række personer – og risikoen for at glemme nogen er betydelig. Men 

jeg forsøger alligevel. Vore ”hjælpetastere”, som jeg har valgt at kalde dem, skal have en særlig 

tak – det er et betydeligt arbejde, der præsteres – bestyrelsen er meget taknemlig.  Tak. 

Men også på andre områder – i køkkenet, i grill-huset, ved øl/vin salg, flaghejsning, nærmest flag 

kasser, hente Fåborg-spillere ved færgen og retur. Rigtig mange steder møder jeg altid stor 

villighed – jeg har faktisk aldrig spurgt forgæves. Tak alle sammen. 

Og tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb – I har udvist 

godt samarbejde. Tak. En særlig tak skal der lyde til de bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at 

stoppe ved denne generalforsamling. Det vil jeg gerne komme tilbage til under eventuelt. 

 

Peter Toft spurgte til aflevering af scorekort, han var af den opfattelse, efter bl.a. at have talt med 

D.G.U., om at det var/skulle være op til den enkelte hvornår de ville aflevere sit scorekort og for 

ham selv var det en meget stor stressfaktor, som han ikke kunne spille med, derfor ville han ikke 

aflevere sine scorekort. Hvis ikke han fik lov til det, så kan jeg ikke spille med i seniorklubben. 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har drøftet og taget beslutningen om, at alle de matcher vi spiller 

er gældende matcher og derfor SKAL scorekortene afleveres 

Anne Marie Thisgaard mente, at for hende var der ingen tvivl. Vi skal altid spille med og efter de 

gældende golfregler, og her  gælder også det at scorekort skal afleveres hver gang. 
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Herefter blev beretningen godkendt og  taget til efterretning. 

Ad 3. 

Kasserer Ove Jørgensen havde fremlagt Årsregnskab 2018  og budget for 2019. 

Regnskabet er oplistet med 3 kolonner , for henholdsvis 2018 – 2017 samt budget for 2018. 

Indtægtssiden er primært kontingent af 170 medlemmer for 2018 i alt 25.500,- kr.+ 300,- kr. fra 2017, samt 

en flot sponsorgave fra Danfoss på 5.000,- kr. i alt 30.800,- kr.   + birdie bolde fra Novo Sol. 

 

Udgiftssiden  er driftsudgifter som bestyrelsesmøde, præmier, div. matcher året igennem samt 

udgifter i forbindelse med vores venskabsmatcher. 

Samlet udgifter  på i alt: 32.470,- kr. et mindre men dog planlagt underskud på 670,- kr. 

Balancen består af bank indestående samt lagerbeholdning. i alt aktiver på 26.994,- kr. mod 

aktiver for 2017 på 27.664,- kr. 

Vores aktiver er derfor  faldet med årets underskud. 

Bestyrelsen stiler mod at have en egenkapital svarende ca. til årets kontingent. 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

Regnskabet er derfor godkendt. 

 

Ad 4. 

Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på de 150,- kr. pr. år. 

Kontingent vedtaget. 

Ad 5. 

Indkomne forslag – Ingen. 

 

Ad 6. 

Efter tur: 

a: Hans Erik Hansen, (modtager ikke genvalg). 

b: Jytte Risbjerg Jensen, (modtager ikke genvalg). 

c: Ove Jørgensen, (modtager ikke genvalg). 

d: Tove Gefke Olsen, eftermiddagshold, (modtager ikke genvalg). 

Dirigenten bad om forslag, og bestyrelsen havde følgende kandidater de ville foreslå: 
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Ulrik Hansen, Bent Stolberg, Anne Marie Thesgaard, og Karen Brandt. 

Der var ikke andre forslag hvorefter disse fire blev valgt til bestyrelsen. 

Valg af suppleanter: ( Britha Elnef ( formiddag) ( modtager genvalg),og Werner Raabe,(eftermiddagshold) ( 

modtager genvalg). 

Der var ikke andre forslag hvorefter begge blev genvalgt som suppleanter. 

Ad 7. 

Valg af revisorer. 

Henning Bladt ( modtager genvalg). 

Jørgen Slipsager Jacobsen, , (modtager ikke genvalg). 

Dirigenten bad om forslag til revisor. 

Bestyrelsen foreslog Karin Brødsgaard. 

Der var ikke andre forslag. 

Klubbens revisorer er nu Henning Bladt og Karin Brødsgaard. 

Ad 8. 

Eventuelt. 

HEH ville gerne takke de nu afgående bestyrelses medlemmer. 

Efter ancennitet drejer det sig om: 

Jytte Risbjerg Jensen. Hun kom i bestyrelsen før jeg kom ind – jeg har ikke kunnet finde ud af helt 

hvornår, men Jytte kunne så fortælle at det var i 2005 – altså 13 år siden. Det var før det blev 

vedtægtsbestemt hvor mange der skulle være fra hhv. formiddags- og eftermiddagsholdet. Jytte 

har i høj grad været ansvarlig for at vi fik noget at spise ved vore arrangementer.. 

Tove Gefke Olsen. Heller ikke Tove har jeg kunnet bestemme valgår på. Hun blev ifølge Helenes 

data valgt i 2012. Hun er ikke tilstede i dag, men skal dog nævnes alligevel. 

Ove Jørgensen. Han blev nyvalgt i 2013, og overtog i 2014 regnskabet efter Djinnie Hjelmager. 

Og det han har så passet godt siden – og jeg tror ikke det har været i bedre stand end nu. Dedt 

har været en god hjælp at vide økonomien på sikker grund. 

Men - uanset hvor længe de hver især har været med i bestyrelsen, så har de hver for sig og 

indenfor deres ansvarsområde gjort en betydelig indsats – og sat væsentlige spor. Tak for 

indsatsen. I den anledning – klubben har en gave til Jer i anledning af Jeres ophør. 

Herefter tog næstformanden (JRJ) ordet og på samme vis takkede hun Hans Erik Hansen , som 

havde siddet i bestyrelsen siden 2012 og blev så formand i 2017 til nu. 

Herefter takkede dirigenten for  god ro og orden og gav ordet til den afgående formand. 
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HEH takkede for et godt møde og afsluttede mødet  kl. 13:00. 

 

 

……………………………………. 

dirigent  Knud Bent Rasmussen.  

 

 

……………………………...                            ……………………………………. 

formand Hans Erik Hansen                                næstformand  Jytte Risbjerg Jensen 

 

 

 

………………………………                                 ……………………………………. 

kasserer, Ove Jørgensen.                                    sekretær, Svend Bak. 

 

 

        

 

 

Referent. Sv, Bak. 


