
SSSEEENNNIIIOOORRRKKKLLLUUUBBBBBBEEENNN   
 

Referat af Generalforsamling i Vejen Golfklubs Seniorklub 2015, side 1 af 8 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling  
i Restaurant Greenen, VGKs klubhus 

tirsdag, den 3. november 2015 
 
Efter en 9-huls-turnering (A på bagni og B på forni) og en middag, hvor der blev serveret sild, rejer, 
tarteletter, frikadeller og øl, efterfulgt af kage og kaffe bød formanden John Andersen velkommen til 
generalforsamling. 
 
Den udsendte dagsorden med forslag er indsat på siderne 9-15. 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Paul Bjørnum. Forsamlingen applauderede straks, 
og der var heller ikke andre forslag efterfølgende. 
Dirigenten takkede for det ”uventede valg” og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
efter forskrifterne, både pr. e-mails og ved opslag på tavlen. Forsamlingen var således lovlig indkaldt. 
 
2. Orientering ved formanden 
Formanden orienterede om årets gang. Hans manuskript følger her: 
 
Velkommen til generalforsamling i cafeen Greenen. Vi er i dag forsamlet 74 medlemmer, som 
forhåbentlig har nydt frokosten. De fleste har jo fået deres livret: ”Gratis mad”. 

Vintersæsonen  
Det første arrangement vi har haft siden den sidste generalforsamling, var vores juleturnering, som 
blev holdt sammen med Ladyerne den 11. november 2014. Det var som sædvanligt Ladyerne, der 
stod for et vel tilrettelagt arrangementet. Det var derfor en stor succes med 52 pakker til de 79 
deltagere, så der var pakker til rigtige mange. Vi sluttede af med en god frokost, serveret af Brian. 

Hele vintersæsonen har vi haft rimeligt vejr. Der har kun været 1 aflysning, og vi har haft et 
gennemsnitligt fremmøde på 45 deltagere, hvilket er meget flot. Seniorklubbens fremmøde i sommer 
har været på 55 deltagere. Fremmødet i år har været lidt mindre end sidste år, men det skyldes nok 
også et lavere medlems tal.  

Det skal nævnes, at vi i dag er 123 medlemmer hvilket er en nedgang på 11. Et af vore medlemmer er 
gået bort, idet Ejner Hedegaard døde i foråret.                                                                                     

Sommersæsonen  
Endnu en sommersæson er overstået. Starten var rent vejrmæssig ikke så god, som det plejer at 
være.   Men det blev indhentet i august.   Bestyrelsen har ikke arbejdet så hårdt, som vi plejer.  
Handicapregulering er efterhånden ren rutine, vi har kun holdt 3 bestyrelsesmøder, men vi mener 
alligevel, at vi har fået tilrettelagt nogle gode udflugter.  

Vi startede ud med besøg ved Benniksgaard, hvor vi var i alt 79 deltagere inkl. Ladyer. Lidt skuffende 
og bestyrelsen har spekuleret og talt om, det mon er prisen eller afstanden, der er skyld i det mindre 
antal deltagere. Nå men det var en dejlig og flot bane. Vi sluttede af med en rigtig dejlig frokost 
buffet.  
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Næste udflugt var til vores venskabsklub i Henne. Der deltog 47 medlemmer fra Vejen, Henne mødte 
med ca. 24 deltagere. Vi må sige det var succes. Vi løb næsten med det hele og fik også pokalen med 
hjem. 

Næste arrangement var hos os selv. Vi fik besøg af Varde seniorklub. Der var 54 medlemmer fra 
Vejen og kun 24 medlemmer fra Varde. Igen løb vi med alle præmierne samt pokalen. 

Men vi må jo nok sige, at vi har haft en fordel, idet vi både mod Henne og Varde var dobbelt så 
mange spillere, som de var. 

Næste tur var til Vejle igen med indbudte ladyer. Vi var i alt 77 deltagere, deraf 20 ladyer, og jeg må 
nok sige at der var præmier til ladyerne. Der var 16 stk. i alt. Banen var meget spændende, og meget 
meget kuperet? Vi sluttede af med en dejlig buffet.  

Den 8. og 15. sept. afholdt vi seniormesterskab, og der var mødt henholdsvis 65 og 59 deltagere.  

Igen et lille fremmøde på 58 deltagere. Vi spillede en meget våd bane, men fik en god buffet 
bagefter. 

Alt i alt synes jeg, at vi har haft en rigtig god sæson. Vi har spillet nogle spændende baner, og vejret 
blev jo rigtig godt i slutningen af sæsonen. 

Sammenhold og omgangstone  
Jeg vil også nævne, at det er en fornøjelse at høre hvor tilfredse medlemmerne er med handicap-
reguleringen. Man taler ligefrem om at, ”næste gang får jeg et slag mere”.    

Men jeg synes, lige der er noget som skal nævnes. Jeg har altid syntes, at der har været en rigtig god 
tone og et godt socialt sammenhold i seniorklubben. Man har respekteret hinanden, og man har 
respekteret matchledelsen for det arbejde, der bliver gjort. Men jeg må sige, at den sidste måned har 
bestyrelsen hørt flere mishagsytringer, der ikke rigtig passer til den tone, vi normal hører.  
 ”Inkompetente idioter,”    ”De har ikke styr på en skid”, ”De kan stoppe de bolde op …”,  
”Nå, så er der møde i klub i klubben”.   

Jeg syntes disse ytringer er under al kritik. Bestyrelsen er en gruppe, som laver et stykke frivilligt 
arbejde, således at medlemmerne kan komme hver tirsdag og spille golf, hvor alt er tilrettelagt før og 
efter turneringen. 

Det er jo således, at når vi spiller andre baner, er der jo rimelig tryk på, lige før vi slå ud. Derfor kan 
der opstå fejl, og i nogle tilfælde må vi have hjælp fra sekretariatet, og de og vi kan jo også lave fejl. 

Det er jo nemt at sidde og bare kritisere andres arbejde. 

Alle har jo nok registreret, at vi er overgået til vintertid, og derfor er aflevering af scorekort kl. 09.35. 
Vi har samtidig flyttet grænsen for A- og B-spillere. A: mindre eller lig med 22,0 -B: 22,1 og derover. 

Dette er for at få en mere lige fordeling af A- og B-spillere. Vi har konstateret, at der normalt er flere 
A-spillere end B-spillere, og der skulle jo gerne være lige mange spillere i hver gruppe.  
 
Der var lidt tvivl om handicapregulering ved spil til sommergreen i vinterperioden. I bestyrelsen har vi 
vedtaget, at der reguleres EGA handicap så længe VGK tillader regulering. Når vi begynder at spille til 
vintergreen, og der evt. er andre vinterforanstaltninger, vil vi indføre vinterhandicap. Dette handicap, 
som kun er nedadgående, vil som sædvanligt hænge på opslagstavlen i kælderen. Dette handicap 
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fastholdes resten af vinteren, selv om der spilles til sommergreens. Derfor skal deltagerne selv tjekke 
handicap på opslagstavlen, når der først er spillet til vintergreen 1 gang.  
 
Til slut vil jeg bringe en tak til bestyrelse og suppleanter for arbejdet, der er lagt i løber af året. Det er 
altid med godt humør, og det er en fornøjelse, når vi mødes. 

Ligeledes skal der lyde en tak til medlemmerne for det store fremmøde til vore ugentlige turneringer 
og tirsdagsmobning. 
 
Efter forsamlingens applaus efterlyste dirigenten spørgsmål eller kommentarer til orienteringen. 
 
Arne Dahl ønskede en uddybning omkring mishagsytringerne. Er det blot fra et enkelt medlem? 
Formanden oplyste, at det er fra flere personer, men vil ikke nævne navne her. Men han syntes blot, 
at det skulle nævnes. 
 
Formandens orientering blev herefter godkendt. 
 
 
3. Fremlæggelse af regnskabet 
Kasserer Knud Mønsted gennemgik det omdelte regnskab (indsat på side 7 og 8 i dette referat), der 
viste et underskud på 7.294 kr. Kassereren gennemgik specielt det detaljerede regnskab for 
udflugterne, der viste, hvor meget klubkassen afholder i tilskud.  
Egenkapitalen er nu på knapt 31.000 kr., som dog inkluderer Juniorkontoen, hvorfra der ikke er 
udbetalt i år. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Der var ingen, hvorefter han 
betragtede regnskabet som godkendt. (Med forsamlingens applaus). 
 
 
4. Fastlæggelse af medlems- og spilledagskontingent 
Formanden foreslog en stigning på 50 kr. til 250 kr. for medlemskontingentet og det halve for 
medlemmer på 80 år og derover. Stigningen begrundes i, at vi allerede nu kan se, at udflugtsmålenes 
priser er stigende. 
Spilledagskontingent på 20 kr. samt gæstespillerkontingent på 30 kr. foreslås uændrede.  
Der var ingen bemærkninger (udover applaus fra forsamlingen), hvorfor dirigenten konstaterede, at 
det var vedtaget. 
 
 
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter  
Det udsendte forslag blev gennemgået af dirigenten ved at spørge om spørgsmål/kommentarer 
for hver paragraf. 
 
§ 2 Medlemmer: 
Ole Dahl og Frede Slot foreslog, at medlemsår og regnskabsår burde omfatte samme periode. 
Henrik Krebs Jensen svarede, at vores moderklub har oktober-regnskabsår, men at 
kontingentbetaling først sker i marts. Hvis Seniorklubben skal anvende regnskabsåret, vil 
kontingentbetaling skulle finde sted i november-december, hvor mange medlemmer ikke spiller 
golf. Og så skal bestyrelsen have ekstra arbejde med en ny opkrævningsrunde i marts. 
Begge forslagsstillere accepterede svaret og trak ændringsforslaget. 
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§ 3 Kontingenter: 
Henrik Krebs Jensen ønskede at rette lidt i formuleringen i sidste sætning, så der kommer til at 
stå: 
Medlemmer, der er fyldt eller fylder 80 år i medlemsåret, betaler halvt medlemskontingent. 
Det var der opbakning til. 
 
§ 4 Ordinær generalforsamling: 
Frede Slot kunne ikke forstå, hvorfor pkt. 1 skal være valg af stemmetællere. Har ikke set andre 
vedtægter, herunder ca. 10 af de omliggende golfklubbers vedtægter, hvor valg af stemmetællere 
står på dagsordenen i vedtægterne. Det er jo generalforsamlingen og dirigenten, der afgør 
afstemningsformer, herunder eventuel valg af stemmetællere. 
Dernæst mente han, at det var forkert at teksten om valg af bestyrelsesmedlemmer ikke fortsat 
skulle indeholde valgperioden de valgte. 
Henrik Krebs Jensen svarede, at valg af stemmetællere skal ske inden valg af dirigent, da det kan 
forekomme, at stemmetællere skal bruges allerede ved valg af dirigent, specielt hvis der er uro i 
en medlemsskare og forskellige grupperinger ønsker hver sin magtfulde dirigent. Endvidere er det 
også første punkt i anbefalede standardvedtægter for foreninger. 
Teksten om valgperioder er ikke fjernet, blot flyttet til § 6, hvor den mere naturligt hører hjemme. 
Frede Slot accepterede herefter de foreslåede formuleringer. 
 
§ 8 Økonomi, regnskab og revision: 
NN mente, at formuleringen: ”Kassereren kan råde over Seniorklubbens bankkonti” var lidt 
risikabel. Det bør være ”… fuldmagt til at råde over …”. 
Den formulering blev vedtaget uden bemærkninger. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at det samlede ændringsforslag til vedtægter er godkendt. 
 
Forslagene fra medlemmer 
Inden behandlingen af de indkomne medlemsforslag ønskede formanden ordet. 
Først takkede han for, at engagerede medlemmer ønsker at deltage med gode forslag til vores 
virke. Men det er bestyrelsens opfattelse, at de adresseret forkert.  De skulle være sendt til 
bestyrelsens behandling og ikke til behandling på generalforsamlingen. Den opfattelse begrundes 
i vedtægternes pkt. 6 (og nu § 6), hvor der står, at ”bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for 
turneringsafvikling, herunder udflugter, venskabsturneringer og klubmesterskaber…”. 
Dermed ligger indholdet af de modtagne forslag indenfor bestyrelsens kompetence. 
Men et flertal i bestyrelsen har vedtaget, at forslagene skal behandles af generalforsamlingen. 
Blot skal I være opmærksomme på, at vedtages de, kan kun en generalforsamling ændre disse 
regler. 
Formanden sluttede med en opfordring til forslagsstillerne om at trække forslagene. 
 
b. Tre forslag om afviklingen af Seniorklubbens turneringer 
 1. Om afvikling af Seniormesterskabet 
 Forslagsstiller Flemming Nissen supplerede begrundelsen med at det skabte en gensidig effekt 
om ro under spillet, når holdene var sammensat af ene slagspillere hhv. stablefordspillere. 
Ove Madsen og Finn Paulsen bakkede om forslaget. 
Sigfred Thorkilsen mente, at vi skal fremme fællesskabet ved fortsat at blande A- og B-spillere på 
holdene. 
Anders Scheuer Nielsen anførte, at det jo kun er til Seniormesterskabet. Han vil gerne som 
højhandicapper give A-spillerne den fordel. 
Flemming Nissen trak herefter sit forslag 2 om generel opdeling af A- og B-spillere. 
 
Formanden anbefalede, at der ikke stemmes om forslaget nu, men afventer hans fremlæggelse af 
bestyrelsens holdning, når alle forslag har været drøftet. 
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2. Om bestyrelsens spil i samme bold 
Forslagsstiller Flemming Nissen supplerede med, at det trickede ham, at bestyrelsen altid går i 
samme bold. Anerkender, at bestyrelsen generelt gør et godt stykke arbejde, men I danner jo i 
realiteten en klub i klubben. 
Frede Slot bakkede op om Flemmings forslag. 
Arne Dahl fremførte sin erfaring om, at bestyrelsen laver bestyrelsesarbejde undervejs. Ting 
bliver afklaret uformelt. 
 
c. Tre forslag om Årsscorekortet 
Hans Nielsen trak sit forslag. 
Sigfred Thorkilsen supplerede kort sit forslag om at der kan skrives et ubegrænset antal huller på 
Årsscorekoret. 
Tonny Olesens forslag kom ikke til behandling, da han ikke var til stede. 
 
d. To forslag om anvendelse af Pedro 
Hans Nielsen ændrede sit forslag til en henstilling til bestyrelsen. 
Tonny Olesens forslag blev ikke behandlet, da han ikke var til stede. 
 
Formanden redegjorde herefter for de overvejelser/tanker/beslutninger, som bestyrelsen 
allerede har haft/taget: 

• Om opdeling af A- og B-spillere ved slagspil: Det er vores opfattelse, at en blanding giver 
det bedste flow på banen. 

• Om bestyrelsens ”gåen sammen”: Vi går sammen, så vi kan afklare de forskellige ting 
undervejs på en uformel måde, uden at holde mange egentlige bestyrelsesmøder. Vi 
mener, at det fungerer godt på den måde. 

• Om Årsscorekortet: Vi har besluttet, at der kan skrives tre huller på pr. turneringsdag, og 
at give det et år mere, for at se om der bliver afleveret flere kort end de ti, der kom i år. 
Hvis ikke, må vi bruge præmiebeløbet på andre måder. 

• Om Pedro: Fremover anvender vi den samme metode, som Vejen Golfklub gør: På par 3 
og par 5 huller tæller Pedro med 2 pts. og på par 4 huller med 1 pts. Det vil give maks. 28 
pts. til en Pedro ved spil på VGKs bane. 

• Om holdspil: Bestyrelsen er positiv og vil gerne prøve det. 
 
Flemming Nissen stod ved, at han har sagt ”Klub i klubben”, men hvis I vil slippe for nedgørende 
bemærkninger fremover, så bland jer. 
Vagn Høj Nielsen havde gjort op, at han i sommer har spillet med bestyrelsen fem gange, og ellers 
med øvrige medlemmer. 
 
Formanden opfordrede herefter, på en enig bestyrelses vegne, forslagsstillerne til at trække 
forslagene uden afstemning. 
 
Flemming Nissen trak sine og ændrede dem til henstillinger til bestyrelsen. 
Sigfred Thorkilsen trak sine og ændrede dem til henstillinger til bestyrelsen. 
Hans Nielsen havde allerede trukket sine forslag. 
 

  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter 
Valg til bestyrelsen 
John Andersen, Knud Mønsted og Leif Madsen blev genvalgt, - uden modkandidater og med applaus. 
Valg af suppleanter 
Vagn Høj Nielsen og Børge Lund blev genvalgt, - uden modkandidater og med applaus. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsens forslag til revisorposten, Anker Bladt, blev valgt med applaus. 
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Revisorsuppleant Preben Schmidt modtog ligeledes genvalgt, også med applaus. 
 
 
8. Eventuelt 
Leif Madsen udtrykte sin utrolige glæde over, at der ikke blev afstemning om alle forslagene. Send 
dog os bare en seddel, så behandler vi emnet. Endnu en gang tak til generalforsamlingen for, at det 
gik som det gik. 
Udtalelsen blev efterfulgt af klapsalver. 
Paul Bjørnum mente, at det vil være en dårlig ide at afskaffe Årsscorekortet. En ellers dårlig runde 
rent pointmæssigt, vil blive vendt til en god oplevelse, når man alligevel kan få et hul lukket på 
kortet. 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.  
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. 
 
------------------------------------------------------------ 
Uddeling af diverse årets titler og præmier 
 
Knud Mønsted og Erik Sørensen stod herefter for overrækkelse af diverse hædersbevisninger, jf. 
denne oversigt: 
 

Titel 1. plads 2. plads 3. plads 

Årets spiller Vagn Høj Nielsen, 74 pts. Niels Jørn Ostersen, 60 pts. Christian Svendsen, 52 pts.  

Seniormester, A Gernot Schenk, 40 netto-pts. Peter Bredsten, 44 netto-pts.* Flemming Nissen, 44 nettopts. 

Seniormester, B Bjarne Poulsen, 70 pts. Torben Bolvig, 66 pts. John Andersen, 65 pts. 

Årets Scorekort **    

A-rækken Erik Sørensen, 55 pts. Frede Slot, 53 pts. Børge Lund, 53 pts. 

B-rækken John Andersen, 61 pts. Henrik Krebs Jensen, 57 pts. Paul Bjørnum, 56 pts. 

Hulspilsturnering Bjarne Madsen Knud Mønsted  
 
*  Bedst på slagspildagen. 
** Seks kort afleveret af A-spillere og fire af B-spillere. 
 
Gernot Schenk og Peter Bredsten var dog ikke til stede. 
 
-----------------------------  
 
 
Referent    Dirigent 
Henrik Krebs Jensen   Paul Bjørnum 
    - som har godkendt referatet pr. e-mail. 
 

 

Regnskabet ses på næste side!  
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Der indkaldes til 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag, den 3. november 2015 i Restaurant Greenen, 

- efter tirsdagsturneringen (9 huller) og spisning 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

 
2. Orientering ved formanden  

 
3. Fremlæggelse af regnskabet 

- herunder bestyrelsens forslag til anvendelse af evt. overskud 
 

4. Fastlæggelse af medlems- og spilledagskontingenter 
 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter 
b. Tre forslag om afviklingen af Seniorklubbens turneringer 
c. Tre forslag om Årsscorekortet 
d. To forslag om anvendelse af Pedro 
e. Et forslag om mere holdspil 
Alle forslag er vedhæftet denne indkaldelse. 

 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er:  
Til bestyrelsen:  - for en to-årig periode: 
 John Andersen, Knud Mønsted og Leif Madsen 

 - som alle modtager genvalg  
Som suppleanter:  - for en et-årig periode 
 Vagn Høj Nielsen og Børge Lund,  

 - som begge to modtager valg 
  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg er: 
Revisor:  Tage Marcussen, som ikke modtager genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår valg af Anker Bladt 
Revisorsuppleant: Preben Schmidt, som modtager genvalg 
 

8. Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen offentliggøres årets titler og mesterskaber, med overrækkelse af 
præmier og pokaler. 
 
På bestyrelsens vegne 
John Andersen, formand 

Justeret dagsorden af 
12. okt. 2015/hkj 
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Bestyrelsens forslag til  
Ændringer i ”Vedtægter for Seniorklubben i Vejen Golfklub” 

- ved den ordinære generalforsamling 3. november 2015 
 

Nuv. 
nr. 

Nugældende tekst Nyt 
nr. 

Ændringsforslag 
Redaktionelle ændringer er skrevet med kursiv 

Betydende ændringer er skrevet fed kursiv 

Bemærkninger 

1 Seniorklubbens formål er at styrke fællesska-
bet i Vejen Golfklub ved vort engagement i 
golfspillet, kammeratskabet og socialt samvær. 
 

§1 Navn og formål 
Klubbens navn er Seniorklubben, og den er en Klub i Klubben i Vejen Golfklub. 
Seniorklubbens formål er at styrke fællesskabet i Vejen Golfklub ved vort enga-
gement i golfspillet, kammeratskabet og socialt samvær. 

 

2 Vejen Golfklubs mandlige medlemmer, der 
mindst fylder 55 år i løbet af året, kan optages 
som aktive medlemmer i Seniorklubben. Besty-
relsen kan dispensere fra optagelsesalderen, 
hvis forholdene taler for det. Bestyrelsen fast-
sætter den øverste grænse for antal medlem-
mer. Bestyrelsen kan fastsætte en handicap-
grænse for nye medlemmer. 

§2 Medlemmer 
Vejen Golfklubs mandlige medlemmer, der er fyldt eller mindst fylder 55 år i 
løbet af medlemsåret 1. april – 31. marts, kan optages som aktive medlemmer i 
Seniorklubben.  
Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesalderen, hvis forholdene taler for det.  
Bestyrelsen fastsætter den øverste grænse for antal medlemmer.  
Bestyrelsen kan fastsætte et handicap-maksimum grænse for nye medlemmer.  
 
Mandlige medlemmer af Vejen Golfklub og mandlige spillere med DGU-kort, der 
er fyldt 55 år, kan deltage i de ugentlige turneringer matcher som gæstespiller 
mod betaling af gæstespillerkontingent. 
Gæstespillere deltager i matchpræmierækken. 
Gæstespillere kan ikke deltage i udflugter. 

En præcisering, da det ellers kan 
forveksles med kalenderår eller 
regnskabsår. 

 
 
 
 
Gæstespillere skal være jævnald-
rende med medlemmerne. 
Se bemærkninger under § 7 om udtryk-
kene matcher og turneringer. 
Det er selvfølge, at de kan blande sig i 
præmierækken, da de betaler gæste-
spillerkontingent og spilledagskontin-
gent. 

4 Mandlige gæstespillere kan deltage i matchen 
uanset alder mod betaling af et beløb, der 
fastsættes af bestyrelsen. Gæstespillere delta-
ger i matchpræmierækken. 
 

5 Den årlige generalforsamling fastsætter med-
lemskontingentet for perioden 1. april til 31. 
marts, samt et spilledagskontingent for som-
mer- og vinterperioden. Der vil blive ydet re-
duktion af medlemskontingentet for nye spille-
re, der melder sig ind i løbet af sæsonen – 
(årskontingentet:12) x resterende antal måne-

§3 Kontingenter 
Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet for 
medlemsåret 1. april til 31. marts, samt et spilledagskontingent for sommer- og 
vinterperioden og et gæstespillerkontingent.  
 
Medlemmer, der melder sig ind i løbet af medlemsåret betaler forholdsmæssigt 
kontingent for resten af sæsonen, beregnet som det kvartårlige medlemskon-

 
 
 
 
 
Det er mere enkelt for turneringsle-
delsen at modtage nye medlemmer 

Bilag til dagsordenens pkt. 6 
Revideret udgave med æn-
dring i § 1 om navnet..  
12.10.15/hkj  



der 
 

tingent gange antal resterende kvartaler, inkl. indmeldelseskvartalet. 
Medlemmer, der fylder 80 år i medlemsåret, betaler halvt medlemskontingent. 

i løbet af året på en travl spille-
dagsmorgen. 

7 Generalforsamling afholdes hvert år efter 1. 
eller 2. match i november med følgende dags-
orden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Orientering ved formanden. 
3. Fremlæggelse af regnskabet – 

herunder bestyrelsens forslag til 
anvendelse af evt. overskud. 

4. Fastlæggelse af medlems- og spil-
ledagskontingent. 

5. Forslag fra bestyrelse og med-
lemmer. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
I lige år vælges 2 medlemmer. 
I ulige år vælges 3 medlemmer. 
På valg er: 

 
Valgperioden for bestyrelsen er 2 
år. Genvalg kan finde sted.
   

7. Valg af revisor og revisorsupple-
ant. 

8. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrel-
sen i hænde senest 1. tirsdag i oktober. 
Forslag til generalforsamlingen synliggøres ved 
opslag i seniorklubbens skab ved klubhuset 
sammen med indkaldelse til generalforsamlin-
gen senest 14 dage før afholdelse af general-
forsamlingen. 
Disse vedtægter kan ændres på en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 
forslaget har været optaget på dagsordenen, 
og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

§4 Ordinær generalforsamling 
Seniorklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter på første 1. eller anden uge-
turneringsdag 2. match i november. 
Den indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag på Seni-
orklubbens opslagstavle og elektronisk. 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af stemmetællere  
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning Orientering ved formanden 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, – herunder bestyrelsens for-

slag til anvendelse af eventuelt overskud 
5. Fastlæggelse af medlems-, spilledags-, og gæstespillerkontingent 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

På valg er: - med angivelse af hvilke personer, der er på valg 
Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Genvalg kan finde sted.   

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den første 1. 
tirsdag i oktober. 
Forslag til generalforsamlingen synliggøres ved opslag i seniorklubbens skab ved 
klubhuset sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen senest 14 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Disse vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsam-
ling, hvis forslaget har været optaget på dagsordenen, og 2/3 af de fremmødte 
stemmer for forslaget. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Præcisering af ansvar 
 
 
Elektronisk vil sige pr. e-mail og 
hjemmeside. 
 
Stemmetællere skal kunne bruges 
ved valg af dirigent 
En beretning er mere forpligtende 
end en orientering 
 
 
 
 
 
 
Flyttet til § 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyttet til særskilt § 9 



8 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsam-
ling, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af 
medlemmerne ønsker det. 
 

§5 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød-
vendigt.  
Hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet an-
modning til formanden om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, 
skal den afholdes senest tre uger efter anmodningen er modtaget af forman-
den. 
Indkaldelse sker på samme måde som for den ordinære generalforsamling og 
med mindst to ugers varsel. 

 

3 Seniorklubben ledes af en bestyrelse på 5 med-
lemmer med 2 valgte suppleanter. I lige år 
vælges 2 medlemmer.  
I ulige år vælges 3 medlemmer. De 2 supplean-
ter er på valg hvert år.  

§6 Bestyrelsen 
Seniorklubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der er valgt af gene-
ralforsamlingen for en to-årig periode. 
I lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges tre medlemmer.  
Genvalg kan finde sted. 
To suppleanter er på valg hvert år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær 
senest to uger efter den ordinære generalforsamling. 
 
Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og opgaver uden stemmeret. 

Valgperioder er allerede nævnt 
under generalforsamling. 
 
 Pt. er der ingen næstformand, men 
der er situationer, hvor formanden 
har forfald og en valgt næstformand 
kan træde i stedet. F. eks. ved po-
kaloverrækkelser og formandsmø-
der i Vejen Golfklub. 
Den gældende praksis om supple-
anternes virke indskrives, da det 
ikke er normalt, at suppleanter 
deltager på denne måde.  

6 Bestyrelsen planlægger klubbens turnerings-
program og fastsætter de nærmere regler for 
matchafvikling, herunder udflugter, venskabs-
matcher og klubmesterskaber. Disse retnings-
linjer udleveres til medlemmerne og slås op på 
klubbens opslagstavle. 

§7 Bestyrelsens virke 
Bestyrelsen fastlægger klubbens årsprogram. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for matchturneringsafvikling, herun-
der udflugter, venskabsturneringermatcher, klubmesterskaber og præmieom-
fang.  
Disse retningslinjer udleveres til medlemmerne og slås op på klubbens opslags-
tavle regler publiceres for medlemmerne på Vejen Golfklubs hjemmeside og på 
Seniorklubbens opslagstavle.  
 
Bestyrelsen er godkendt af Vejen Golfklubs Turneringsudvalg til at afvikle tur-
neringer, som er tællende til handicapregulering. 
Alle Seniorklubbens turneringer er ”Tællende turneringer”.  

Uddrag af Dansk Golfunions: 
Handicapsystemet 2012  
§ 3.6 Tællende scorer 
Begreberne "match" og "turnering" 
sammenblandes ofte. I nærværen-
de fremstilling er tilstræbt samme 
terminologi som i Golfreglerne, dvs. 
ordet "match" dækker en konkur-
rence mellem to (eller få) "sider" i 
samme spillegruppe og altid i form 
af hulspil, og "turnering" en slag-
spilsaktivitet, herunder også stable-
ford- og par turneringer, med flere 
spillegrupper.  
 
--- 



Seniorklubben spiller turneringer 
fordi scoren altid indberettes som 
tællende med efterfølgende hcp-
regulering. 

  §8 Økonomi, regnskab og revision 
Seniorklubbens regnskabsår er 1. november– 31. oktober. 
Kassereren fører Seniorklubbens regnskab og står for opkrævning af kontin-
genter samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over Seniorklubbens 
bankkonti. 
 
Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen for en to-årig 
periode. En revisorsuppleant er på valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted.  

Ny, men vedtægtsnødvendig be-
stemmelse. 

(7) Disse vedtægter kan ændres på en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 
forslaget har været optaget på dagsordenen, 
og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

§9 Vedtægtsændringer 
Disse vedtægter kan ændres af en ordinær eller ekstraordinær generalforsam-
ling, hvis forslaget har været optaget på dagsordenen, og to tredjedele af de 
fremmødte stemmer for forslaget. 

Flyttet til dette selvstændige punkt 
fra sidste afsnit om generalforsam-
ling. 

  §10 Opløsning 
Opløsning af Seniorklubben kan kun finde sted når det er vedtaget af en ordi-
nær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 
Ved begge generalforsamlinger skal mindst to tredjedele af de fremmødte 
stemme for opløsning. 
Seniorklubbens eventuelle formue overdrages til Vejen Golfklub, som skal an-
vende midlerne til arbejdet med klubbens børne- og ungdomsarbejde.  

Der bør være en opløsningsbe-
stemmelse og angivelse af, hvorle-
des formuen skal anvendes. 

 Således ændret på generalforsamlingen den 
9.11.2004 
P. Bent Jensen,  Dirigent  
 

  
Vedtaget ved oprettelsen, den 21. februar 1995 
- og senest ændret af den ordinære generalforsamling den 3. november 2015. 
 
 
 
_____________________________  __________________________________ 
Dirigent   Formand 
 
 

 
 
Det er sikkert, at den blev ”opret-
tet” den 21. februar 1995, iflg. no-
tits i Udspil nr. 2, 1995. 
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Bilag til dagsordenens pkt. 6 

Samlet oversigt over medlemmers forslag til behandling 
på den ordinære generalforsamling 2015 

 

Om afviklingen af Seniorklubbens turneringer 

Flemming Nissens tre forslag, - alle modtaget pr. e-mail den 15. sept. 2015 

Forslag 1:  
Ifm med det årlige seniormesterskab foreslår jeg, at holdene, der sendes ud på diverse huller ifm 
afviklingen af A-rækkens slagspil, ændres til udelukkende at bestå af spillere, der skal spille slagspil, 
mens B-rækken, der spiller stableford, udelukkende består af spillere fra B-rækken.  

Forslag 2:  
I øvrigt foreslår jeg generelt, at når A-rækken skal spille slagspil, består holdene udelukkende af A-
spillere 

Forslag 3:  
Vi ser på hver eneste spilledag, at bestyrelsen spiller i samme bold. Dette sker sandsynligvis, fordi 
bestyrelsen gerne vil være færdigspillet før de andre hold, af hensyn til opgørelsen. Dog er der jo 
udpeget 2 personer til at varetage denne opgave pr. spilledag. Derfor foreslår jeg, at den del af 
bestyrelsen, der ikke deltager i opgørelsesarbejdet, blander sig på de øvrige hold. 

-----------------------------------  

Om Årsscorekortet 

Hans Nielsens forslag, - modtaget pr. e-mail den 24. sept. 2015  
Der skal kunne skrives tre resultater på årsscorekortet pr. gang. 

Sigfred Thorkilsens forslag, - modtaget pr. e-mail den 27. sept. 2015 
Der skal kunne skrives/påføres alle de resultater pr. runde, man vil, og ikke som nu kun 2 pr. runde.  Når det 
lakker mod enden af sæsonen, vil man alligevel mangle nogle hulresultater. Jeg tror dog det vil kunne få flere til at 
deltage. 

Tonny Olesens forslag, - modtaget pr. e-mail den 30. sept. 2015 
Jeg har på fornemmelsen, at årets scorekort ikke benyttes af mange, hvorfor jeg gerne vil stille forslag om, at de 
midler som anvendes dertil, bruges anderledes.  
 
Enten: Årets scorekort udgår og provenuet anvendes på følgende måde: 
Der bliver fremover udvalgt et birdie-hul, som giver en flaske vin for et slag under hullets par.  
Det kunne være på par 3 hul nr. 2, 5, eller 13, eller par 4 hul 1 eller 10.   

Provenuet kunne også anvendes til at tilføje et ekstra par 3 hul, således at der i lige uger var hulpræmie på 2, 5 og 
7.  Ulige uger 13 og 15.   

Eller: Alternativt vil jeg foreslå, såfremt årets scorekort bevares, at nuværende ordning med max 2 huller pr. gang 
ophæves, og erstattes af ingen begrænsninger overhovedet. 
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Bilag til dagsordenens pkt. 6 

 Om Pedro-anvendelse 

Hans Nielsens forslag, - modtaget pr. e-mail den 24. sept. 2015 
Pedro skal maks. kunne få 28 points.  
Eller også tildeles han blot 2 points på alle Par 4 huller. 
 

Tonny Olesens forslag, - modtaget pr. e-mail den 30. sept. 2015 
Når der spilles holdspil, hvor Pedro indgår, er det på følgende måde: 
Pedro tæller 0 på par 3 huller, 2 på par 4 og 2 på par 5 huller. 
Det vil så give Pedro ca. 26 slag og det er mere i overensstemmelse med vores gennemsnit end de nuværende  
36! 
Denne model kan anvendes overalt. 
 
---------------------------------------  

Sigfred Thorkilsens forslag om holdspil, - modtaget pr. e-mail den 27. sept. 2015 

Ligeledes vil jeg foreslå, at der 2-4 gange i sæsonen spilles holdspil ud over på vore udflugter. Dette vil fremme 
både det sociale samt holdånden, øge fællesskabet og interessen for de andre spillere på holdet. Dette synes jeg 
er et positiv ting, som mærkes på vore udflugter, hvor holdspillet også er en del turneringen.  

På disse dage skal der så ikke indberettes resultater, da holdet skal have lov til at give råd og anvisninger til de 
øvrige på holdet. 

---------------------------------------- 

 


