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Referat af ordinær generalforsamling  
i Caféen, Vejen Golfklubs klubhus 

tirsdag, den 5. november 2013 
 
Efter en 9-huls-match og en middag, hvor Martin serverede en velsmagende gammeldags oksesteg 
med ”det hele” bød formanden John Andersen velkommen til generalforsamling. 
 
 

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 ikke uventede valg og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
efter forskrifterne den 9. okt. ved opslag på tavlen. Forsamlingen var således lovlig. 
 
 

2. Orientering ved formanden 
Formanden orienterede om årets gang. Hans manuskript følger her: 
 
Det er en glæde at byde velkommen til Generalforsamling her i vor egen cafe. Vi er 86 fremmødte og 
det er jo flot.  
 
Matcher og medlemstal  
Bestyrelsen har i år arbejdet lidt mere end tidligere år, idet vi har reguleret handicap hver tirsdag, 
men vi mener at medlemmerne på den måde får handicap, som viser evnerne eller manglerne på 
samme. 
Vi startede året med en hård vinter, det betød at vi måtte aflyse 13 matcher.    
Men vi fik jo en ekstraordinær god sommer, hvor vi har kunnet nyde det dejlige vejr. Vi har i 
gennemsnit haft 66 deltagere til vores matcher i sommer, dvs. mere end 50 % af vores medlemmer 
deltager hver tirsdag.  
Vi er for nuværende 130 medlemmer i Seniorklubben, 65 A spillere samt 65 B spillere. 
 
Udflugterne og venskabsmatcher 
Vi har også i år været på 3 udflugter til andre klubber, og vi havde i år inviteret Lady Golf til at deltage 
i de to af dem. Vi besøgte Lillebælt Golfklub og Aabenraa Golfklub. Der var 74 herrer og 27 damer 
ved Lillebælt og i Aabenraa var vi 60 herrer og 22 damer. Vores afslutningsmatch foregik ved 
Vestfyns Golfklub, hvor vi var mødt 75 medlemmer.  
Jeg kan ud fra tilbagemeldinger fra medlemmerne konkludere, at alle har været ovenud tilfredse 
både når det gælder banerne og den menu, der blev serveret alle tre steder.  
Vi har også i år gennemført 2 venskabsmatcher med vore venskabsklubber. Vi besøgte Henne d.25. 
juni, hvor vi var 46 deltagere fra Vejen. Vi måtte desværre se os besejret, men hvis jeg husker ret, løb 
vi med en del af præmierne.  
Den 6. august havde vi besøg af Varde. Hvor der var 56 fra Vejen og kun 34 fra Varde. Her løb vi med 
pokalen, ligesom vi løb med de fleste af præmierne. 
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Match for Juniorklubben 
Også i år er der gennemført en match, hvor hele indtægten går til en konto for Juniorklubben. Der 
var i år 80 deltagere, så nu står der næsten 7000 kr. på kontoen, der venter på ansøgning fra 
juniorklubben. 
 
Årets præmier og titler  
Bestyrelsen har vedtaget at gå bort fra uddeling af de små krus, som tidligere er blevet uddelt til 
vindere at seniormesterskaber samt Årets spiller. Dette år bliver sidste gang i dag. I stedet har vi har 
indført, at der uddeles præmier til de tre første som årets spiller, samt til de 3 første i seniormester-
matchen.  Men vinderen får stadigvæk graveret navn i pokalen, og kan så have den stående i stuen, - 
hvis han får lov, af den bedre halvdel. 
Jeg kan i øvrigt nævne, at der i år har været 88 forskellige medlemmer der har vundet præmier i 
vores matcher. 
 
Golfreglerne 
Seniorklubben har i år taget golfklubbens ”Regelbog” i brug for at genopfriske nogle af reglerne idet 
vi på tirsdage har læst 3 regelspørgsmål op fra den. Regelbogen står på turneringskontoret. Vi må 
indrømme, at ikke alle de nævnte regelspørgsmål er lige fornuftige, men en del kan man godt lære 
noget af. Alle kan i øvrigt kigge i bogen, hvis der er et regelspørgsmål, man gerne vil have et svar på.  
 
Tak 
Til slut vil jeg sige en rigtig stor tak til bestyrelsen for det store arbejde der er blevet udført i årets 
løb. Det er også rart hver tirsdag at møde mange morgenfriske medlemmer til vore matcher. Jeres 
opbakning betyder meget for vores arbejde. 
Vi skal jo desværre tage afsked med to bestyrelses- suppleanter og et bestyrelsesmedlem i dag, samt 
vor revisor. De har alle gjort en stor arbejdsindsats. Så vi siger mange tak til Peder Sørensen, Steen 
Søndergård, Jens Brix og Arne Fink 
Til slut vil jeg håbe at vi får en mild vinter, så vi kan spille mange matcher hen over vinteren. 
 
Efter forsamlingens applaus efterlyste dirigenten spørgsmål eller kommentarer til orienteringen, 
men der var ingen. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskabet 
Kasserer Knud Mønsted gennemgik det omdelte regnskab (indsat på side 5 i dette referat), der viste 
et overskud på 8.249 kr., hvilket var en markant – og tilsigtet - forbedring ift. sidste år. Egenkapitalen 
er nu på knapt 28.000 kr. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, men der var ingen. Han 
betragtede herefter regnskabet som godkendt. 
 
 

4. Fastlæggelse af medlems- og spilledagskontingent 
Formanden foreslog uændrede kontingenter (medlemskontingent 200 kr., 100 kr. for medlemmer 
over 80 år pr. 1. april og spilledagskontingent på 20 kr.).  
Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten konstaterede at det var vedtaget. 
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Valg til bestyrelsen 
Dirigenten oplyste, jf. dagsordenen, at John Andersen, Leif Madsen og Knud Mønsted var på 
ordinært valg til bestyrelsen. Alle tre ville gerne modtage genvalg.  
Og det blev de med applaus, uden at andre forslag kom frem. 
Dernæst skulle der ekstraordinært vælges et medlem til erstatning for Jens Brix Nielsen, der ønskede 
at udtræde et år før tid. 
Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen, som blev valgt, - også med applaus. 
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Valg af suppleanter 
Suppleanterne Peder Sørensen og Steen Søndergaard ønskede ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslog 
valg af Vagn Høj Nielsen og Børge Lund. Igen klappede forsamlingen før dirigenten kunne spørge om, 
der var andre forslag. Det fik  
Ove Madsen til at sige – med glimt i øjet - at han da havde forventet, at forsamlingen havde fået at 
vide, hvem Vagn var, og hvor han boede! 
Vagn greb bolden og orienterede kort om sit ”liv og levned”. Han havde – vist også med glimt i øjet - 
det forslag, at Seniorklubben skulle lade en vogn køre rundt med frugt under matcherne. 
Børge Lund tog tråden op og fortalte lidt om sig selv, og glædede sig til arbejdet, da han havde 
forstået, at bestyrelsen kunne ekskludere næsvise medlemmer! 
De to præsentationer ændrede dog ikke ved, at de to suppleanter blev valgt. 
 
 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Dirigenten oplyste, jf. dagsordenen, at revisor Arne Fink ikke modtog genvalg, og at bestyrelsen 
foreslog valg af Tage Marcussen. Han tog uopfordret linjen op en nødvendig præsentation, og 
mente, at hans fem år som kasserer i Seniorklubben gjorde ham kvalificeret.  
Forsamlingen var tilfreds med dette, og han blev valgt som revisor, - med klapsalver. 
 
Revisorsuppleant Preben Schmidt modtog genvalg. 
 
 

6. Eventuelt 
Frede Slot savnede hulspilsturneringen, og spurgte om, hvorfor den ikke var afviklet i år. 
Tilmeldingen kunne måske komme op lidt før. 
Formanden oplyste, at der kun havde været 22 tilmeldt, hvilket var 10 for lidt for at turneringen 
kunne afvikles. Han ville også godt se på, at tilmeldingslisten kom op noget tidligere. 
 
Dirigenten konstaterede så, at der ikke var yderligere emner til dette punkt. Han erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet, idet han overlod ordet til formanden, som så ”passende kunne 
takke dirigenten” og takke forsamlingen for god ro og orden. 
 
Det gjorde formanden således opfordret – og forsamlingen klappede igen. 
 
 
Referent    Dirigent 
Henrik Krebs Jensen   Paul Bjørnum 
    - som har godkendt referatet pr. e-mail. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Efter generalforsamlingen blev  

Årets titler og præmier offentliggjort og uddelt.  
Kriterierne for de enkelte titler er nu lagt på Seniorklubbens side på Vejen Golfklubs hjemmeside og 
gengives her: 
 
Årets spiller, som er den, der har fået flest placeringspoints i sæsonen, efter følgende system: en 1. 
plads. giver 10 points, en 2. plads giver 8 points, en 3. plads tæller med 6 points, en 4. plads med 4 
points og en 5. plads med 2 points. A- og B-række lægges sammen. 
 
Seniormesterskab, som vindes af den spiller, der er bedst sammenlagt i slagspil og Stableford i to 
fastlagte matcher (Antal nettoslag i slagspilmatchen minus opnåede stableford-points i 
stablefordmatchen) 
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Årets scorekort, som vindes af den, der har scoret flest points på maks. to selvvalgte huller pr. match.  
Rækkeplacering er den, som man er i ved sommerspillets afslutning. 
 
 

Titel 1. plads 2. plads 3. plads 

Årets spiller Tonny Olesen, 54 pts. Bjarne Madsen, 52 pts. Bent Nissen, 42 pts.  

Seniormester Bjarne Madsen, 37 pts. Henrik Krebs Jensen, 38 pts. Bruno Andreasen, 39 pts. 

Årets Scorekort    

A-rækken Sigfred Thorkilsen, 59 pts. Henrik Krebs Jensen, 59 pts. Børge Lund, 57 pts. 

B-rækken Leif Madsen, 57 pts. John Andersen, 56 pts. Paul Bjørnum, 54 pts. 

 
 

 

  



 

 Referat af Generalforsamling i Vejen Golfklubs Seniorklub, side 5 af 5 
 

 

Regnskab for perioden 1. nov. 2012 til 31. okt. 2013 

Indtægter 
   

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 
Medlemskontingenter 

  
25.050 25.000 26.450 25.300 

Periodisering af medlemskontingent -21 605 -479 541 
Spille kontingenter 

  
38.448 47.900 43.450 46.050 

Deltagerbetaling udflugter 
 

77.330 67.050 67.370 57.730 
Bøder 

     
51 90 

Renteindtægter 
  

1.287 1.705 1.841 407 

Indtægter i alt 
  

142.094 142.260 138.683 130.118 

        Udgifter  
       Udflugter  
   

-96.980 -119.760 -110.445 -89.760 
Præmier 

   
-24.850 -30.150 -20.775 -26.100 

Køb af bolde 
  

0 -18.000 0 0 
Pokaler m.v. 

  
-390 -229 -326 -425 

Generalforsamling og møder 
 

-9.750 -8.900 -7.370 -13.000 
Kontorhold 

   
0 -80 -490 -596 

Andre udgifter inkl. gebyrer 
   

-1.036 -25 
Bestyrelsesmøder 

  
-575 -406 -70 -70 

Gaver og blomster 
  

-1.300 -750 -450 0 
Hjertestarter 

   
  0 -9.012 

Udgifter i alt 
  

-133.845 -178.275 -140.962 -138.988 

Periodens resultat 
  

8.249 -36.015 -2.279 -8.870 

Aktiver 
       Tilgodehavender 

    
200 0 

Juniorkonto 
  

6.661 4.980 
  Bankbeholdning 

  
41.504 34.915 77.165 81.314 

Aktiver i alt 
  

48.165 39.895 77.365 81.314 

Passiver 
       Periodisering af medlemskontingent -10.438 -10.417 -11.022 -10.542 

Skyldige omkostninger 
  

-10.000 -10.000 -10.850 -13.000 

Gæld i alt 
   

-20.438 -20.417 -21.872 -23.542 

Egenkapital 
       Saldo ved årets beg 

  
19.478 55.493 57.772 66.642 

Periodens resultat 
  

8.249 -36.015 -2.279 -8.870 

Egenkapital årets afslutning 
 

27.727 19.478 55.493 57.772 

Passiver i alt 
  

48.165 39.895 77.365 81.314 

        Vejen, den 1. november 2013 Knud Mønsted Kasserer 

          Revisionspåtegning: 
         Jeg har revideret ovenstående årsregnskab for 2012/13 for Vejen Golfklub, Senioraf-

delingen.   
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af seniorafdelingens 
aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. 
Arne Fink, revisor 

 


