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Referat af ordinær generalforsamling  
i Cafe Vejen Golfklub 
tirsdag, den 1. november 2016 

 
Efter en 9-huls-turnering (A på forni og B på bagni) og en middag, hvor det nye caféværtspar Malene og Kjeld 
serverede kyllingepie, flæskesteg, øl, efterfulgt af citronfromage og kaffe bød formanden John Andersen 
velkommen til generalforsamling. 
Dagsorden og regnskab blev omdelt til deltagerne. 
 

1. Valg af stemmetællere 
Formanden bad om forslag til to stemmetællere. Karl Holm og Finn Paulsen meldte sig frivilligt. 
 

2. Valg af dirigent 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Sigfred Thorkilsen. Forsamlingen applauderede straks, og 
der var heller ikke andre forslag efterfølgende. 
Dirigenten takkede og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne, både pr. e-mails 
og ved opslag på tavlen. Endvidere var dagsordenen helt iflg. vedtægterne. Der var ingen indvendinger fra 
forsamlingen, og dirigenten kunne så erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 
 

3. Formandens beretning 
Formanden aflagde følgende beretning, iflg. manuskriptet her: 
 
Ja så er endnu en sommersæson slut. Det startede jo med rigtig godt vejr, men så fik vi jo en dårlig periode, 
inden vi slutter af med godt vejr. 
Vi er i dag samlet 77 medlemmer til generalforsamling her i vores egen cafe. Det er et fremmøde på ca. 60 %, 
hvilket jo er ganske flot. Det skal nævnes, at vi er 124 medlemmer i klubben. 
 
Vintersæsonen 
Jeg kan lige nævne lidt om vores vintersæson. Vi havde 2 aflysninger og vi var i gennemsnit 35 deltagere de 
20 gange der blev spillet. Heraf var der gennemsnitlig 17 A-spillere og gennemsnitlig 18 B-spillere. Det skal 
lige nævnes, at vi havde sat handicap-grænsen ned ved vinterens begyndelse, men vi måtte hæve den igen, 
da der var for stor forskel på deltagelse af A- og B-spillere.  
 
Den 17. november havde vi vores sædvanlige juleturnering, som igen var godt tilrettelagt af Ladygolf. Vi var 
64 friske Seniorer og Ladyer, der spillede 18 huller og fik en god frokost bagefter. Der var i alt 42 præmier til 
fordeling, - så der var rigtig mange, der fik præmier med hjem. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen har i år arbejdet hårdt. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder plus de uformelle møder, når vi går 
sammen ”hm-hm”.  
 
Udflugter og venskabsturneringer 
Vi har også i år været på 3 udflugter, plus besøg ved vores venskabsklub i Varde. 
 
Midtfyn 
Den første udflugt gik til Midtfyn. Vi var 57 Seniorer samt 16 Ladyer, - man kan ikke sige, det var det store 
fremmøde. 
Vi har fået det indtryk, at der ikke var den store begejstring for banen. Men vejret var jo heller ikke for godt, 
og frokosten hørte til i den billige ende, men det vidste vi jo og bestyrelsen vidste det.  
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Venskabsturnering mod Henne 
Til det næste arrangement havde vi besøg fra Henne. Vi var 68 deltagere og heraf var der 20 gæster. Vi 
spillede i dejligt vejr og vi vandt næsten alt. Men vi var jo også 28 spiller flere end Henne.  
Vi har snakket om at lave en anden udregning af point for turneringen, men har ikke fundet en løsning. Så vi 
er modtagelig for forslag!   
 
Venskabsturnering mod Varde 
Næste udflugt gik til Varde, hvor vi var 43 seniorer, og der fik vi vores sag for. Der faldt næsten ingen 
præmier af til os, og vejret var ikke med os. Det øsregnede under hele turneringen, men maden var i orden! 
  
Skærbæk Mølle 
Så gik turen til Skærbæk Golfklub. Vejret var ikke noget at skrive hjem om, men det klarede dog op midt 
under turneringen. 
Vi var 53 Seniorer og 21 Ladyer og jeg tror nok, at de fleste syntes det var en god og spændende bane. Vi 
sluttede af med en rigtig dejlig frokost, hvor alle blev mætte. 
 
Afslutningsturnering i Hedensted 
Næste udflugt var til Hedensted til vores afslutnings turnering. Vi var 66 Seniorer, og jeg skal love for at vejret 
var med os. Vi kunne nøjes med en polo og shorts under hele runden. Som I opdagede undervejs var der 
nogle knudepunkter, hvor der var ventetid. Som der blev nævnt inden vi gik ud, mente vi det var nødvendigt 
kun at bruge de 9 nærmeste huller som starthuller, idet hvis vi havde brugt alle 18 huller, ville nogle have 
haft henholdsvis 3 km og 2,5 km ekstra for at komme ud og hjem fra de huller, der lå længst ude. 
Vi havde det indtryk at alle nød den dejlige bane, det gode vejr, og den gode frokost bagefter. 
 
Antal turneringsdeltagere 
På vores udflugter har der i gennemsnit været 58 deltagere, heraf ca. 33 A-spillere og ca. 24 B-spillere. 
Det skal nævnes, at vi i sommerperioden på vores hjemmebane har været gennemsnitligt 55 deltagere, heraf 
ca. 30 A-spillere og ca. 25 B-spillere. 
 
Handicapgrænsen mellem A og B 
De nøjagtige tal fremkommer, fordi bestyrelsen sidste år vedtog at føre statistik over, hvor stort fremmøde 
der var af A- og B-spillere, for at handicapgrænsen kunne blive reguleret mere retfærdig.  
Bestyrelsen har derfor på møde d. 11. oktober 2016 vedtaget, at der altid på udflugter laves en grænse i 
Golfbox, således at der altid vil være lige mange spillere i A og B. 
Bestyrelsen har ligeledes vedtaget at ændre handicapgrænse allerede fra i dag, så at A spiller op til 24,2 og B 
spiller fra 24,3. Grænsen vil så blive taget op til revision ved udgangen af december, og igen til 
sommersæsonen, idet vi jo så vil have data til en evt. ændring.  
 
Årsscorekortet 
På sidste års generalforsamling havde vi oppe og vende om årskortet skulle stoppe, eller om man evt. skulle 
kunne lukke flere huller pr. gang. Man vedtog at fortsætte et år, hvor man kunne lukke 3 huller. Det har vist 
sig at kun 15 medlemmer har lukket 3 huller ud af 155 lukninger, samtidig har medlemmerne kun afhentet 65 
årskort og der er afleveret 10 årskort ved årets afslutning. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge årskortet og bruge præmierne til andet formål. 
 
Forslag om gavekort som præmier 
Bestyrelsen har også stillet et forslag til generalforsamlingen om køb af gavekort fra cafeen som præmier. 
Dette forslag vil komme under punkt 6. 
 
Spil af 9-huls-turneringer 
I har alle modtaget mail med spørgsmål om interessen for 9-huls-turnering. Der har været 9 interesserede og 
ud fra antagelsen af, at deltagerantallet procentmæssig vil være det samme som ved vores 18 huls-
turneringer, vil der være 3-4 deltagere til sådanne turneringer. Bestyrelsen har derfor vedtaget ikke at 
tilrettelægge sådanne turneringer. Vi vil opfordre eventuelle interesserede til selv at tilrettelægge sådanne 
turneringer. Bestyrelsen har lavet en liste over interesserede med navn og telefon nr. således at man selv kan 
tage kontakt til andre interesserede og evt. spille 9 huller på Akademibanen.  
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Afslutning 
Til slut vi jeg nævne, at bestyrelsen har bemærket en hel anden og behagelig tone i år. Det er ligesom at alt 
igen er ved den gode gamle tone. Det synes jeg er rigtig dejligt. Vi skulle jo gerne glæde os til at komme ud i 
Seniorklubben hver tirsdag, - til vores tirsdagsmobning. 
Jeg vil rette en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde der udrettes hver tirsdag og til 
vores udflugter. Det er dejlig med så stort engagement. 
 Der skal også lyde en stor tak til medlemmerne for jeres fremmøde og positive indstilling til det arbejde, der 
bliver udført. 
---------  
Efter forsamlingens applaus efterlyste dirigenten forgæves spørgsmål eller kommentarer til beretningen.  
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, herunder bestyrelsens forslag til 
anvendelse af evt. overskud.  
 
Kasserer Knud Mønsted gennemgik det omdelte og underskrevne regnskab (indsat på side 6 og 7 i dette 
referat), der viste et overskud på 9.221 kr. Der har dog været et forbrug af bolde fra beholdningen på et 
tilsvarende beløb, så overskuddet nærmer sig 0. Kassereren gennemgik specielt det detaljerede regnskab for 
udflugterne, der viste, hvor meget klubkassen afholder i tilskud.  
Egenkapitalen er nu på knapt 40.000 kr., som dog inkluderer Juniorkontoen, hvorfra der endnu aldrig er 
overført beløb til Juniorafdelingen.  
Kassereren orienterede også om styring af beholdninger af især bolde i regnskabssammenhæng, og at det 
var aftalt med revisoren, at beholdningerne fremover medtages i regnskabet. 
 
Dirigenten efterlyste (igen forgæves) spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Der var ingen, hvorefter 
han spurgte om nogen ville stemme imod godkendelse regnskabet.  
Det var der ikke og regnskabet var herefter godkendt, - med applaus. 
 

5. Fastlæggelse af medlems- og spilledagskontingent 
Formanden foreslog uændrede kontingenter.  
Der var ingen bemærkninger (udover applaus fra forsamlingen), hvorfor dirigenten konstaterede, at det var 
vedtaget. 
 

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne, men 
Bestyrelsen havde via e-mail til medlemmerne den 25. oktober udsendt dette forslag: 
 

Gavekort indføres igen som præmier 
Generalforsamlingen 2014 vedtog, at gavekort ikke mere skulle indgå som præmier ved 
Seniorklubbens ugentlige turneringer. 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen 2016 ophæver denne beslutning, således at bestyrelsen 
kan lade gavekort indgå som præmier. Bestyrelsen fastlægger selv omfanget af gavekort. Gavekort skal 
primært være udstedt af den til enhver tid værende cafe i Vejen Golfklub. 
 
Motivering 
Beslutningen i 2014 blev taget på baggrund af, at der var usikkerhed i omkring Proshoppens og Cafeens 
fremtid. Bestyrelsen mener, at Seniorklubben skal støtte Cafeen, som yderligere har givet tilsagn om, at 
gavekort kan ”spises/drikkes i småbidder”, dvs. blive nedskrevet. Til orientering har bestyrelsen – hvis 
forslaget vedtages – besluttet, at gavekort indføres straks som præmier på 2. og 3. pladser, til værdi af 
75 og 50 kr.  

Sekretæren Henrik Krebs Jensen supplerede motiveringen mundtligt. 
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Frede Slot foreslog, at der så indgik vinpræmier i stedet for bold til 4. og 5. pladserne. 
Jens Erik Lübker mente, at der kun skulle være tale om gavekort købt i cafeen, ikke brug af andre gavekort. 
 
Henrik svarede, at der så heller ikke kunne anvendes gavekort udstedt af Thorkilds Vinhandel som præmier 
til diverse årstitler. Men forslaget udelukker heller ikke gavekort købt f. eks. i en kommende Proshop. 
Vinpræmier til 4.-5.pladserne vil overstige udgiften til bolde, og det kan budgettet ikke bære. 
 
Ole Dahl gjorde opmærksom på, at der jo netop stod ”Ugentlige turneringer i forslaget, så det var en 
overflødig diskussion om andre gavekort. 
Henrik gav ham ret, idet han beklagede at have overset den formulering! 
 
Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter 
Valg til bestyrelsen 
Erik Sørensen og Henrik Krebs Jensen blev genvalgt, - uden modkandidater og med applaus. 
Valg af suppleanter 
Vagn Høj Nielsen og Børge Lund blev genvalgt, - uden modkandidater og med applaus. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Anker Bladt blev genvalgt som revisor med applaus. 
Preben Schmidt modtog ligeledes genvalg som revisorsuppleant, - også med applaus. 
 

9. Eventuelt 
Formanden supplerede sit indlæg i beretningen om spil af 9-huls-turneringer med at sige, at der vil være 
mulighed for at forsætte med at deltage på normal vis i Seniorklubbens turneringer og blot stoppe efter 9 
huller. Hvis man meddeler inden start, at man stopper efter 9 huller skal man ikke betale 
Spilledagskontingent, men deltager så heller ikke i præmiemulighederne. Man får så det sociale samvær i 
den tid man spiller 9 huller. 
Regulering af handicap kan dog kun ske, hvis man går en runde inden for enten forni eller bagni. 
Ejvind Nissen supplerede med at foreslå, at når man afleverede scorekort, og der var afkrydset EDS, så var 
det signal om kunne starte på hul 1 eller hul 10.  
Formanden bekræftede dette. 
 
Tonny Olesen sagde, at bestyrelsen har gjort det godt og takkede den for at have behandlet hans forslag om 
gavekort og fremlagt det i dag. 
Han havde også anbefalet bestyrelsen, at Årsscorekortet udgik, og at der så kunne indføres et ekstra 
”nærmest flaget”- hul eller et birdiepræmie-hul, som ikke nødvendigvis skulle være et par-3-hul. 
Tonny kom endvidere ind på hcp-grænsen mellem A- og B-rækken, hvor det var hans opfattelse, - som han 
også havde skrevet til bestyrelsen – at der burde være en mere ligelig fordeling. Han anviste et par simple 
metoder til at kunne gøre det ved tirsdagsturneringerne. 
 
Formanden svarede Tonny med at genoplæse fra sin beretning om bestyrelsens beslutninger om 
rækkeopdelingen. (Se ovenfor).  Han tilføjede, at med den nu valgte grænse deles medlemsskaren i 54 A og 
74 B, og med den gennemsnitlige mødeprocent vil det give ca. lige store rækker. 
Desuden viser ”Årets spiller-listen”, at der blandt de 20 øverst placerede er der 15 A-spillere, hvilket just ikke 
tyder på B-overvægt i præmieaftagningen. 
 
Niels Jørn Ostersen foreslog, at tirsdagsturneringerne jo kunne sættes op i Golfbox, - så kunne der sættes 
lige store rækker. 
Formanden svarede, at det kræver tilmelding 1-2 dage før, og så kunne man risikere at stå tirsdag morgen 
med en hel masse scorekort og ingen spillere på grund af regnvejr. 
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Karl Holm gav i særdeles kraftige sprogvendinger udtryk for, at grænsedebatten absolut hørte hjemme i 
petitesseafdelingen. Bestyrelsen kan da ikke sidde og justere hver tirsdag. De har arbejde nok, og gør det 
godt. 
Frede Slot ville gerne støtte Tonnys forslag om at dele scorekortene i lige store rækker tirsdag morgen. 
Hans Oxlund foreslog en regulering/vurdering hver måned. 
 
Dirigenten afsluttede debatten om grænsen ved at sige, at forslagene er afleveret til bestyrelsen, som så kan 
træffe de nødvendige beslutninger. 
 
Der var ikke yderligere emner til dette punkt, hvorfor 
dirigenten takkede for god ro og orden og bad forsamlingen give bestyrelsen en stor hånd for det arbejde, 
den gjorde. 
Han erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.  
 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde, som forsamlingen tilsluttede sig med en klapsalve. 
 
-----------------------------  
 
 
Referent    Dirigent 
Henrik Krebs Jensen   Sigfred Thorkilsen 
    - som har godkendt referatet pr. e-mail. 
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Regnskab for perioden 1. november 2015 til 31.oktober 2016 
 

Indtægter 
   

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 
Medlemskontingenter 

  
29.850 24.086 25.990 25.050 25.000 

Periodisering af 
medlemskontingent -2.318 793 -391 -21 605 
Spille kontingenter 

  
38.659 40.159 47.357 38.448 47.900 

Deltagerbetaling udflugter 
 

74.675 89.025 85.908 77.330 67.050 
Bøder 

   
  

 
      

Renteindtægter 
  

388  1114 861 1.287 1.705 

Indtægter i alt 
  

141.254 155.177 159.725 142.094 142.260 

Udgifter  
   

          
Udflugter  

   
-89.940 -106.090 -109.555 -96.980 -119.760 

Præmier 
   

-28.500 -24.400 -27.575 -24.850 -30.150 
Køb af bolde 

  
0 -18.899     -18.000 

Pokaler m.v. 
  

-338 -537 -653 -390 -229 
Generalforsamling og møder 

 
-11.125 -11.600 -9.900 -9.750 -8.900 

Kontorhold 
   

0 -100 -70 0 -80 
Andre udgifter inkl. gebyrer 

 
          

Bestyrelsesmøder 
  

-1.370 -575 -282 -575 -406 
Gaver og blomster 

  
-760 -270 -1.400 -1.300 -750 

Hjertestarter 
  

          

Udgifter i alt 
  

-132.033 -162.471 -149.435 -133.845 -178.275 

Periodens resultat 
  

9.221 -7.294 10.290 8.249 -36.015 

    
          

Aktiver 
   

          
Tilgodehavender 

  
          

Juniorkonto 
  

11.243 9.720 8.373 6.661 4.980 
Bankbeholdning 

  
52.055 42.039 51.473 41.504 34.915 

Aktiver i alt 
  

63.298 51.759 59.846 48.165 39.895 

Passiver 
   

          
Periodisering af 
medlemskontingent -12.354 -10.036 -10.829 -10.438 -10.417 
Skyldige omkostninger 

  
-11.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000 

Gæld i alt 
   

-23.354 -21.036 -21.829 -20.438 -20.417 

    
          

Egenkapital 
   

          
Saldo ved årets beg 

  
30.723 38.017 27.727 19.478 55.493 

Periodens resultat 
  

9.221 -7.294 10.290 8.249 -36.015 

Egenkapital årets afslutning 
 

39.944 30.723 38.017 27.727 19.478 

Passiver i alt 
 

 
63.298 51.759 59.846 48.165 39.895 

         Brørup, den 31. oktober 2016 
 
 
Knud Mønsted  
Kasserer 
 

Revisionspåtegning: 
Jeg har revideret ovenstående årsregnskab for 2015/16 for Vejen Golfklub, 
Seniorklubben  
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af Seniorklubbens aktiver og passiver, 
økonomiske stilling samt resultat. 
 
Brørup, den 31. oktober 2016  Anker Bladt 

Revisor 
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Regnskab for turneringer og udflugter 2015/16 
 
 

 

Antal 
deltagere  

A´ pris 
Seniorer 

Egen-
betaling 

 

Green- 
Fee 

 

Bespisning 
 

Udgifter i 
alt 

 

Underskud 
 

Herrer 
Damer/ 
gæster 

Juleafslutning 17.11.2015 43 21 100 4300   -6.400 -6.400 -2.100 

Midtfyn 24.05.2016 57 16 250 19.300 -12.600 -8.760 -21.360 -2.060 
Henne i Vejen 28.06.2016 48 20 125 6.000   -5.280 -5.280 720 

Varde i Varde 03.08.2016 37 43 250 9.250 -7.400 -4.070 -11.470 -2.220 
Skærbæk Mølle 23.08.2016 53 21 250 19.550 -11.100 -9.250 -20.350 -800 

Hedensted 27.09.2016 66   250 16.275 -14.850 -10.230 -25.080 -8.805 

 
            

  I alt 304 121 1225 74.675 -45.950 -43.990 -89.940 -15.265 
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Uddeling af diverse årets titler og præmier 
Formanden og Knud Mønsted stod herefter for overrækkelse af diverse hædersbevisninger og præmier, jf. 
denne oversigt: 

Titel 1. plads 2. plads 3. plads 

Årets spiller Henrik Krebs Jensen, 76 pts. Tonny Olesen, 72 pts. Gustav Bak Andersen, 68 pts.  

Seniormester, A Knud Mønsted, 39 nettopoints Tonny Olesen, 40 nettopoints Anker Bladt, 41 nettopoints 

Seniormester, B Gustav Bak Andersen, 76 pts. Agner Jepsen, 68 pts. Jakob Kruse, 68 pts. 

Årets Scorekort *    

A-rækken Tonny Olesen, 59 pts. Gustav Bak Andersen 59 pts. Børge Lund, 55 pts. 

B-rækken Henrik Krebs Jensen, 61 pts. Keld Kristensen, 59 pts. John Andersen, 55 pts. 

Hulspilsturnering Bruno Andreasen Knud Visbech Madsen  

*  Rækkeplacering og Hcp. på sidste spilledag, 25. okt.   
 Seks kort afleveret af A-spillere og fire af B-spillere. Samme antal som i 2015. 
 

Årets spiller, slutstilling 2016 
75 spillere har fået en placering blandt de fem første ved en turnering på VGK-banen. 

En 1. pl. giver 10 pts., en 2. pl. giver 8 pts., en tredje giver 6 pts., en 4. pl. giver 4 pts. og en 5. pl. giver 
2 pts 

Pl. Navn Pts Pl. Navn Pts. Pl. Navn Pt
s. 

         
1 Henrik Krebs Jensen 76 26 Jørn Nolling 24 51 Torben Bolvig 8 
2 Tonny Olesen 72 27 Preben Pedersen 22 52 Niels Christoffersen 8 
3 Gustav Bak Andersen 68 28 Hans Nielsen 22 53 Gernot Schenk 6 
4 John Andersen 54 29 Henning Nielsen 20 54 Niels Erik Jensen 6 
5 Børge Nielsen 48 30 Kaj Balslev Jespersen 20 55 Hans Peter Eilersen 6 
6 Leif Christensen 48 31 Jens Erik Lübker 20 56 Hans Oxlund 6 
7 Frede Slot 44 32 Arne Thrane 18 57 Egon Marcussen 6 
8 Bruno Andreasen 44 33 Gunnar Nielsen 18 58 Jens Thillemann 6 
9 Sigfred Thorkilsen 44 34 Leif Madsen 18 59 Anders Scheuer Nielsen 6 

10 Kjeld Ravn 40 35 Niels Jørn Ostersen 18 60 Karsten Hald 4 
11 Erling Kristiansen 40 36 Jørgen Nielsen 16 61 Knud Visbech Madsen 4 
12 Knud Mønsted 38 37 Eyvin Lyhne Nielsen 16 62 Mogens Bak-Jensen 4 
13 Anders Thomsen 38 38 Peter Warming 14 63 Jan Østergaard Petersen 4 
14 Agner Jepsen 38 39 Finn Paulsen 14 64 Bent Toft 4 
15 Christian Svendsen 38 40 Børge Lund 14 65 Bo Thomsen 4 
16 Vagn Høj Nielsen 32 41 Jakob Kruse 14 66 Peter Thrane 4 
17 Erik Sørensen 30 42 Jørgen Holm 12 67 Torben Ølholm 4 
18 Bjarne Madsen 28 43 Ole Lyngsø 12 68 Peter Bruntse Hansen 4 
19 Peder Sørensen 28 44 Jens Brix Nielsen 12 69 Villy Nielsen 4 
20 Anker Bladt 28 45 Keld Kristensen 12 70 Birger Jensen 2 
21 Arne Dahl 28 46 Flemming Nissen 10 71 Kai Lauridsen 2 
22 Knud Andersen 28 47 Karl Holm 10 72 Ole Dahl 2 
23 Agner Skov 26 48 Ingvardt Graasbøll 10 73 Hans Josefsen 2 
24 Hans Ole Nielsen 24 49 Egon Nielsen 10 74 Bjarne Poulsen 2 
25 Sven Krogh 24 50 Paul Bjørnum 10 75 Anders P. Skov 2 
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