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Referat af ordinær generalforsamling  
i Caféen, Vejen Golfklubs klubhus 

tirsdag, den 4. november 2014 
 
Efter en 9-huls-match og en middag, hvor Martin serverede tarteletter og skipperlabskovs 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 ved opslag på tavlen den 7. okt. Forsamlingen var således lovlig. 
 
 
2. Orientering ved formanden 
Formanden orienterede om årets gang. Hans manuskript følger her: 
 
Ja så rinder endnu en sommersæson ud, og i år har vi igen haft en rigtig god sæson med rigtig godt 
golfvejr. Vi er i dag 80 medlemmer til generalforsamling her i vores egen cafe, og det er et jo et 
meget fint fremmøde, ”ja det er jo utroligt, hvad en god og billig middag kan gøre”. 
 
Vinterhalvåret 
Vi har haft en mild vinter i starten af dette år, med kun en aflysning, og vi har i gennemsnit været 48 
deltagere til vores matcher, så vejret har været med os, - jeg vil sige næsten som sædvanlig. 
Vi havde vores julematch d. 12. nov., hvor vi var 57 seniorer og 26 ladies. Efter en god match fik vi en 
dejlig frokost, og rigtig mange fik pakker med hjem. 
 
Bestyrelsesarbejdet og handicapregulering 
Bestyrelsen har også i år arbejdet hårdt, hm-hm. Vi har haft 4 bestyrelsesmøder.  
Vi har haft en del arbejde med vores regulering af handicap, men det er efterhånden blevet en ren 
rutinesag. 
Golfbox startede jo et nyt turneringsprogram op lige som sæsonen startede og det gav os lidt 
udfordringer. Der var en del fejl i programmet med opsætning af turneringer, men de har nu fået styr 
på disse fejl, og vi er også blevet mere rutineret til at bruge turneringsmodulet i Golfbox. 
Vi fik i år en henvendelse fra et medlem om, at vi gjorde noget ulovligt, idet vi jo forlanger, at alle 
medlemmer skulle reguleres efter vores matcher i sommerspilleplanen og dermed brugte de en af de 
2 EDS-matcher som medlemmerne havde til rådighed hver uge. 
Efter diverse korrespondance med DGU og Bestyrelsen for Vejen Golfklub samt Turneringsudvalget 
nåede vi frem til en løsning, således at alle Seniorklubbens matcher er tællende turneringer og derfor 
har medlemmer stadigvæk 2 EDS-runder pr. uge, selvom de deltager i Seniorklubbens matcher. 
 
I Seniorklubben er vi i dag 135 medlemmer og det er jo meget passende. Vi skulle jo nødig til at have 
venteliste.   
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Udflugter og venskabsmatcher 
Vi har også i år været på 3 udflugter. Vi besøgte som den første Give Golfklub d. 13. maj. Vi var 108, 
der tog af sted, heraf 80 seniorer samt 28 ladies.  
Vi fik en rigtig god modtagelse, og spillede en rigtig god bane, med en rigtig servicemindet 
sekretariat, hvor vi fik hjælp til indtastningen af scorekort. 
Men vi konstaterede i Give, at der er mange, der sløser med udfyldning af scorekort, og det er både 
spiller og markør. Der var fejl på 12 procent af scorekortene i Give og det skyldes jo nok en fremmed 
bane, men det er jo ikke acceptabelt.  Til afslutning fik vi en rigtig god middag, hvor der var rigeligt 
med dejlig mad. 
 
Den 20. maj havde vi besøg af vores venskabsklub fra Henne. Der var 88 deltagere, heraf 68 fra Vejen 
og dermed 20 fra Henne. Vi løb igen med hovedparten af præmierne og dermed også med pokalen. 
Den 6. august var vi på besøg ved vores venskabsklub i Varde. Vi var 43 deltagere fra Vejen, og vi må 
nok sige, at vi fik vores sag for, - så det vil vi helst glemme. Der var vist kun en deltager fra Vejen, der 
fik præmie med hjem! 
 
Den næste tur gik til Sønderjyllands Golfklub d. 19. august, hvor vi var 64 seniorer, samt 32 ladies. 
Det var også en dejlig bane, men vi må nok sige, at der ikke var så meget hjælp at hente i 
sekretariatet og maden var ikke tilfredsstillende. Men vi er måske også ved at være lidt forvænte. 
 
Den sidste udflugt var vores afslutningsmatch, som blev afviklet på Brundtlandgolfcenter, og det var 
en dejlig bane at spille, og servicen var hel i top. Vi havde igen, som vi plejer, lavet gode aftaler om 
vejret, så vi alle kunne komme rundt i tørvejr. Vi var 81 seniorer, der mødte frem og alle, tror jeg, 
havde en god dag. 
Brundtland havde sponsoreret 2 golfophold med spisning og morgenmad samt 2x2 greenfeebilletter 
til præmiebordet, så vi havde 7 præmier i begge rækker. Det var jo en rigtig flot afslutning på årets 
udflugter.  
 
Jeg kan også lige nævne, at der hen over sommeren gennemsnitlig har været 63 deltagere til vores 
matcher, hvilket er et meget flot tal. 
 
Afslutning 
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og suppleanter, ”som jo arbejder lige som bestyrelsen” for det 
store, arbejde som er blevet udført i år. Der en dejlig tone mellem os alle og det er jo rart. 
Der skal også lyde en tak til alle medlemmerne for det store fremmøde til vores matcher og 
udflugter. Det er rart at møde en flok raske seniorer hver tirsdag, som er klar til en gang 
voksenmobning samtidig med de spiller golf. 
 
Efter forsamlingens applaus efterlyste dirigenten spørgsmål eller kommentarer til orienteringen. 
 
Debat 
Jens Erik Lübker mente, at vedtægterne ikke blev overholdt på to punkter. Der står, at der spilles 
hver tirsdag, men dagen før Vardematchen (onsdag) dukkede op til 40-50 medlemmer op for at 
spille. Der var ikke meldt nogen aflysning ud, og det ville også have været vedtægtsstridigt. 
Dernæst var en yngre gæst blevet afvist for to uger siden, selvom han havde ret til at deltage jf. 
vedtægternes pkt. 4. 
Formanden beklagede, at hverken han eller andre i bestyrelsen havde været opmærksom på disse 
punkter i vedtægterne.  
Efter en kort konsultation ved bestyrelsesbordet oplyste formanden, at der intetsteds i vedtægterne 
står noget om spilledag tirsdag. Det står derimod på vores hjemmeside, hvor også den aktuelle 
spilleplan findes. På Sommerspilleplanen, der jo også hænger på opslagstavlen, er der ikke anført 
nogen match tirsdagen før Vardematchen. 
Med hensyn til yngre gæstespilleres deltagelse vil vi naturligvis overholde vedtægterne indtil disse 
kan ændres. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil arbejde for, at gæstespillere skal opfylde 
samme alderskriterier, som medlemmerne. 
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Orienteringen blev herefter godkendt. 
 
 
3. Fremlæggelse af regnskabet 
Kasserer Knud Mønsted gennemgik det omdelte regnskab (indsat på side 6 og 7 i dette referat), der 
viste et overskud på 10.290. Kassereren gennemgik specielt det detaljerede regnskab for 
udflugterne, der viste, hvor meget klubkassen afholder i tilskud.  
Egenkapitalen er nu på knapt 38.000 kr., som dog inkluderer Juniorkontoen. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
Niels Jørn Ostersen savnede en lageropgørelse (vin og bolde) i status, da netop boldindkøb jo er en 
større post. 
Kassereren svarede, at en sådan opgørelse ikke stod mål med ekstraarbejdet, hvorfor det er fravalgt. 
 
Dirigenten betragtede herefter regnskabet som godkendt. (Med forsamlingens applaus). 
 
 
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. samt gæstespillerkontingent på 50).  
Der var ingen bemærkninger (udover applaus fra forsamlingen), hvorfor dirigenten konstaterede, at 
det var vedtaget. 
 
 
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Formanden oplyste, at der var indkommet tre forslag: 

1. Årskortet skal kunne påføres op til fire huller pr. match. Bestyrelsen indstiller, at vi 
fortsætter med maks. to huller pr. match.  
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag ved applaus 

2. Resultatet af hver tirsdagsmatch publiceres via ophængning af kopi af matchledelsens 
præmieoversigt for hulpræmier og de fem bedste i hver række. Formanden oplyste, at der 
ikke pt. kan dannes et komplet Leaderboard, da Golfbox kun giver mulighed for at indtaste 
scores for hvert hul, og det arbejde ønsker bestyrelsen ikke at påtage sig ved 
tirsdagsmatcherne.  
Efter håndsoprækning blev forslaget om ophængning af den ugentlige præmieoversigt, 
nedstemt 
Flemming Nissen spurgte til, hvordan en tirsdagsmatch kunne være en tællende turnering, 
når der ikke blev indtastet til Leaderboard. Og hvorfor vi allerede nu er overgået til 
vinterhandicapregulering, selvom banen stadig er godkendt til almindelig regulering. 
Formanden svarede til det første spørgsmål, at det lovligt kan lade sig gøre ved, at 
matchledelsen ved indtastning i Scorearkivet markerer runden som en Turnering, benævnt 
Senior. Med hensyn til vinterreguleringen allerede nu skyldes det rent praktiske grunde, da vi 
vil undgå mulige forvirringer om, det kan være vinter hver anden gang. 

3. Gavekortene skal udgå af de ugentlige præmier, da deres reelle værdi er synes/opfattes 
mindre end pålydende. 
Formanden oplyste, at bestyrelsen allerede har ændret, så gavekortene er udgået her i 
vinterperioden, da cafeen er lukket om vinteren og Proshoppen lukker på et tidspunkt. 
Præmieoversigten er nu: 2 fl. – 1 fl. + 3 bolde – 1 fl. – 3 bolde – 3 bolde. 
Forslaget blev vedtaget, gældende for hele året. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter 
Valg til bestyrelsen 
Dirigenten oplyste, jf. dagsordenen, at Erik Sørensen og Henrik Krebs Jensen var på valg til 
bestyrelsen og at de begge gerne modtager genvalg.  
Og det blev de med applaus, hvortil Flemming Nissen levede op til formandens ord om ”godmodig 
voksenmobning” med et indspark om, at Henrik så måtte love at oppe sig og lære, hvordan præmier 
uddeles! (Referentbemærkning: Der var gået nogen kage i det for ham ved dagens præmieuddeling, fordi 
præmierne var uden de sædvanlige gavekort). 
Henrik replicerede, at nu fik han så to år mere til at lære det, hvilket han var glad for! 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter de to er valgt. 
 
Valg af suppleanter 
Dirigenten oplyste, jf. dagsordenen, at Vagn Høj Nielsen og Børge Lund var på valg og at de begge 
gerne modtager genvalg. 
Igen klappede forsamlingen før dirigenten kunne spørge om, der var andre forslag, hvorfor han 
betragtede de to som valgt. 
 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Dirigenten oplyste, jf. dagsordenen, at revisor Tage Marcussen var på valg, og at han gerne 
modtager genvalg. Det fik han med applaus. 
Revisorsuppleant Preben Schmidt modtog ligeledes genvalg. 
 
 
8. Eventuelt 
Frede Slot takkede for, at hans påmindelse om hulspilsturneringen på sidste års generalforsamling 
havde ført til genoptagelse af turneringen.  
Han foreslog, at A-rækken også spiller slagspil hver anden gang i vinterperioden. 
Dirigenten lod forsamlingens A-spillere tilkendegive for og imod ved en vejledende afstemning. Efter 
håndsoprækning skønnede han, at der var to lige store grupper. 
 
Det overlades nu til bestyrelsen, at beslutte, om der skal spilles slagspil om vinteren. 
 
 
9. Uddeling af diverse årets titler og præmier 
 
Dirigenten gav ordet og podiet til Knud Mønsted for overrækkelse af diverse hædersbevisninger, jf. 
denne oversigt: 
 

Titel 1. plads 2. plads 3. plads 

Årets spiller Vagn Høj Nielsen, 78 pts. Sigfred Thorkilsen, 56 pts. Knud Mønsted, 52 pts.  

Seniormester Tonny Olesen, 38 pts. Kjeld Ravn, 39 pts. Knud Mønsted, 39 pts. 

Årets Scorekort    

A-rækken Børge Lund, 60 pts. Erik Sørensen, 51 pts. Ingen 

B-rækken Tage Marcussen, 59 pts. Hans Pagh Hansen, 58 pts. Paul Bjørnum, 56 pts. 

Hulspil Bjarne Madsen Knud Mønsted  
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Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som derpå takkede dirigenten for 
hans indsats. 
 
 
 
Referent    Dirigent 
Henrik Krebs Jensen   Paul Bjørnum 
    - som har godkendt referatet pr. e-mail. 
 

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

Regnskabet ses på næste side! 

  



 

 Referat af Generalforsamling i Vejen Golfklubs Seniorklub 2014, side 6 af 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Referat af Generalforsamling i Vejen Golfklubs Seniorklub, side 7 af 7 
 

 

 


