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Referat af ordinær generalforsamling  
i Cafe Vejen Golfklub 
tirsdag, den 6. november 2018 

 
Den traditionelle 9-huls-turnering blev spillet af 54 deltagere. A-rækken på forni og b-rækken på bagni. En lun 
runde, hvor disen hængte tungt. I Klubhuset havde Kjeld dækket op til en lækker svinekotelet med flødekartofler 
og Othellolagkage til dessert/kaffen. 
 
Formand John Andersen bød velkommen til generalforsamlingens 59 deltagere. 
 
1. Valg af stemmetællere 
Arne Dahl og Leif B. Madsen blev valgt, - med dagens første applaus-salve. 
 
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 konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne og dagsordenen var 
ligeledes efter vedtægterne. Dirigenten kunne så erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 
 
3. Formandens beretning 
Formanden aflagde følgende beretning, iflg. følgende manuskript: 
 
Ja, så er endnu en sommersæson slut, og vi er startet på vintersæsonen. Vi har jo haft en strålende sommer. Det 
er mange år siden, vi har haft så godt golfvejr, men det har vi vel også fortjent. 
Vi er i dag samlet 59 medlemmer til generalforsamling. Det er lige lidt over 50 % af medlemstallet, idet vi i dag er 
112 medlemmer. Det er jo ikke det store fremmøde, selv om det er gratis at deltage i både 9 huls turnering og 
spisningen inkl. drikkevarer. 
 
Vintersæsonen 
Den 7. november 2017 havde vi vores sædvanlige juleturnering. Den var som sædvanligt godt tilrettelagt af Lady 
golf. Vi var 53 veloplagte seniorer og 31 ladyer, der spillede 18 huller og bagefter nød vi en god frokost. Der var 60 
pakkepræmier, så mange fik præmier med hjem.  
 
Vi afholdt generalforsamling d. 14. november med deltagelse af 51 medlemmer og som sædvanlig med en god 
stemning. 
Vi havde i vinter 9 aflysninger på grund af sne, og vi var i gennemsnit 37 deltagere de 12 gange, der blev spillet. 
Heraf var der gennemsnitligt 18 A spillere og 16 B spillere.  
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i år arbejdet hårdt. Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder plus de uformelle møder, når vi går sammen. 
 
Venskabsklubber 
Vi har ikke været på besøg eller haft besøg af vores venskabsklubber i Henne og Varde. Vi har opsagt vores 
samarbejde med begge klubber. Begge klubber mødte aldrig op med mere end ca. 20 medlemmer, og det lå lige 
som i luften, at tiden med venskabsklubber er passé. Efter en snak med klubberne, som også havde haft de 
samme tanker om samarbejdet, blev vi enige om at slutte dette. 
 
 
 

”Årets titler” 
ses på side 7. 
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Udflugter   
Den første udflugt gik til Brande med Ladyer i maj måned. Vi var 45 seniorer samt 17 ladyer. Det var ikke det store 
fremmøde, men det er måske fordi man selv har besøgt banen. 
Vi var meget heldige med vejret under hele runden, og vi nød den flotte bane. Frokosten hørte til i den rigtig gode 
ende.   
 
I august gik turen til Vestfyns golfklub med ladyerne. Vejret var vi heldige med, og vi havde en rigtig god runde på 
en flot bane. Det var heller ikke det store fremmøde. Vi var kun 47 seniorer og 21 ladyer. Vi sluttede som 
sædvanlig af med en frokost, men der var ikke noget godt at sige om den bøf vi fik. Nogle sagde at den skulle have 
haft den halve diameter og dobbelt så tyk.  
 
Vores afslutningsturnering var til Sønderborg Golfklub.  Der var mødt 45 friske seniorer, vejret var med os, vi 
havde dejlig tørvejr og lidt sol, og jeg tror alle nød den svære bane. Vi sluttede med en lidt anderledes frokost, 
som jeg nok tror, de fleste kunne lide. 
 
Der har i år været gennemsnitligt 46 deltagere til vores udflugter, - det er 4 mindre end de sidste år. Vi kunne igen 
godt lide at vide, om det mindre antal skyldes afstand, pris eller medlemmernes alder? Igen gerne kommentarer 
under evt.!  
 
Sommersæsonen 
Jeg kan nævne, at vi i sommerperioden har haft 4 aflysninger, 1 på grund af sne, 2 på grund af regn og en på 
grund af Pink Cup.  
Der har i sommerperioden på vores hjemmebane været gennemsnitligt 49 deltagere. 
Der var gennemsnitlig 7 flere A spillere end B spillere. 
Juniorkontoen 
Seniorklubben har i august udbetalt 3500 kr. fra juniorkontoen til juniorafdelingen. De havde et ønske om en 
udflugt for at ryste junior-medlemmerne sammen. 
 
Handicapgrænser 
Bestyrelsen har vedtaget at ændre handicapgrænsen fra start af vintersæsonen, således at A spiller op til 23 og B 
spiller fra 23,1. Grænsen vil så blive taget op til revision ved starten af 2019, idet vi jo så vil have data til en evt. 
ændring. 
 
Golfrunder 
Vi har haft "Ready golf" oppe i klubben. Som I jo ved, er det en kampagne, som Dansk Golf Union kører. Man 
ønsker, at golfrunder afvikles hurtigere. Vi nævnte nogle huskeregler, som man kunne bruge på runderne. 
Turneringsledelsen registrerede, at det gik noget hurtigere ved de 2 næste turneringer. Så vi mener det har en 
effekt at bruge disse regler. Så vi håber, I vil bruge disse regler fremover. 
 
Seniorklublivet 
Til slut vi jeg nævne, at bestyrelsen har bemærket, at den gode behagelige tone stadigvæk er i brug. Det synes jeg 
er rigtig dejligt. Vi skulle jo gerne glæde os til at komme ud i Seniorklubben hver tirsdag til vores tirsdagsmobning. 
Jeg kan for mig selv sige, at det er en fornøjelse at møde op hver tirsdag, til så mange friske kommentarer fra 
medlemmerne.  
Jeg vil rette en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde, der udrettes hver tirsdag og til vores 
udflugter. Det er dejligt 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 spørgsmål eller kommentarer til beretningen, jf. formandens 
opfordringer i beretningen. 
 
Der var ingen kommentarer, hvorefter dirigenten satte beretningen til afstemning. Men inden han nåede så langt, 
blev der applauderet, og han konstaterede, at den var godkendt. 
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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 siderne 5 og 6 i dette 
referat), der viste et overskud på 810 kr.  Kassereren gennemgik specielt det detaljerede regnskab for 
udflugterne, der viste, at klubkassen har ydet tilskud på 13.006 kr. til årets udflugter og Juleafslutningen. 
Egenkapitalen er nu på lige over 54.000 kr., som dog inkluderer Juniorkontoen. Regnskabet er revideret uden 
bemærkninger. 
 
Dirigenten efterlyste forgæves kommentarer.  
Regnskabet blev herefter godkendt - med applaus. 
 
5. Fastlæggelse af medlems- og spilledags- og gæstespillerkontingent 
Formanden foreslog uændrede kontingenter.  
Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten konstaterede, at det var vedtaget. 
 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne, ligesom bestyrelsen ikke havde forslag. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter 
Valg til bestyrelsen 
Dirigenten læste op fra dagsordenen, at Erik Sørensen og Henrik Krebs Jensen var på valg. Forsamlingen 
klappede inden dirigenten kunne nå at spørge om andre forslag. Det lød så fra en i forsamlingen, at det var fordi 
han var for langsom  
Men han spurgte alligevel for god ordens skyld, om der var andre forslag. Det var der ikke, og han konstaterede, 
at de to foreslåede var valgt, - hvorefter de så fik endnu en applaus 
 
Valg af suppleanter 
Dirigenten læste op fra dagsordenen, at Børge Lund og Bent Jensen var på valg og han skyndte sig i samme 
åndedrag at spørge om, der var andre forslag. Det var der ikke - og så blev der klappet igen. 
 
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 omtalte det netop annoncerede tilbud om undervisning i de nye regler på torsdag. Der var kun 
tilmeldt 16 seniorer. ”I skylder jer selv og medspillere at kende til reglerne, så der ikke skal bruges tid ude på 
banen til at diskutere en regel!” Tilmelding kan stadig nås. 
 
Børge Nielsen kunne konstatere, at med den hastighed, som vi tærede på egenkapitalen ville han og mange 
andre medlemmer være afgået ved døden inden den var brugt! Har bestyrelsen gjort sig tanker om, hvad 
egenkapitalen skal bruge til? 
Formanden svarede, at det har den ikke udover, at der bruges et pænt beløb hvert år til tilskud til årets udflugter, 
hvor deltagerbetalingen i år har været konstant 250 kr. 
 
Ove Madsen erkendte at han nok blev upopulær ved at sige det følgende. Personligt har han det fint med at Lady 
Golf deltager i vores udflugter, men han vil helst spille med mænd.  
Det tilsluttede Børge Nielsen sig.  
Formanden orienterede om, at bestyrelsen har drøftet det emne flere gange og der har været afviklet forskellige 
holddannelser, men altså uden at finde den rigtige løsning. 
Henrik Krebs Jensen foreslog, at der ved tilmeldingen på Golfbox kunne spørges om damer på holdet eller kun 
mænd.  



 

 Referat af Generalforsamling i Vejen Golfklubs Seniorklub 6. november 2018, side 4 af 7 
 

Dirigenten bad bestyrelsen tage emnet med i sine overvejelser. 
 
Frede Slot takkede bestyrelsen for det store arbejde, som den lagde for dagen og i det måske mere skjulte. 
Men han ønskede at drøfte omfanget af slagspils-turneringer. Det har været meget forskelligt gennem hans tid 
som golfspiller til nu kun en gang om måneden for A-spillere. Han mente at kunne forudse, at det måske snart 
blev en gang hvert 2. måned eller endnu sjældnere. Det er en skam, da slagspil er den rigtige form for golf! 
Kurt Carlsen kunne ikke se, hvorfor der skal være forskel i spilformer mellem A- og B-spillere. 
Bjarne Madsen foreslog, at blev afviklet en vejledende afstemning i forsamlingen i dag. 
Leif Madsen erindrede fra hans tid i turneringsledelsen, at A-spillere tit måtte vente på B-spillere, når de også 
spillede slagspil, da de jo alt andet lige har flere slag at gøre med. 
Peter S. Ravn følte sig som relativ nybegynder utryg ved slagspil. 
Ove Madsen foreslog, at vi spiller slagspil med loft på antal slag. 
Jens Erik Thrane henledte opmærksomheden på de nye golfregler, hvor der gives mulighed for spil med loft. 
Formanden oplyste, at vi har hørt fra så mange spillere, at de er kede af slagspil-spil, hvorfor det blev ændret til 
en gang/måned. Måske vi skal gennemføre en undersøgelse pr. e-mail blandt alle medlemmer om dette emne. Vi 
kan også lige tage en hurtig tilkendegivelse blandt tilstedeværende i dag? 
Den blev gennemført ved rejsning og håndsoprækning og viste ca. 50 % tilslutning til slagspil. 
Ove Madsen ville på det grundlag trygt overlade det til bestyrelsen at afgøre – og uden yderligere undersøgelser. 
Bestyrelsen har fuld kompetence som bestyrelse. 
 
Jens Peter Sørensen spurgte om bestyrelsen havde nye venskabsklubber i tankerne? 
Formanden svarede, at det havde den ikke, og den havde heller ikke fået forespørgsler fra andre klubber. 
 
Ove Madsen orienterede kort om, hvad der var kommet frem på det nyligt afholdte medlemsmøde i VGK om 
brug af træneren. Vi skal gøre brug af ham, - lad ham f. eks. gå med på en runde, lad ham komme til en kort 
instruktion forud for gunstart om tirsdage.  
Formanden oplyste, at han netop havde fået forespørgsel fra træner Torben Kastbjerg om at få 
Seniormedlemmernes e-mail-adresser, så han kunne nå os på den måde. Men en sådan udlevering kan kun ske 
med det enkelte medlems udtrykkelige accept. Derfor vil vi snart anmode om den accept, enten via liste eller e-
mail.  
 
Der var ikke yderligere emner til dette punkt, hvorfor 
dirigenten takkede for god ro og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  
 
Formanden takkede dirigenten for hans dygtige ledelse af generalforsamlingen. 
-----------------------------  
 
 
Referent    Dirigent 
Henrik Krebs Jensen   Sigfred Thorkilsen 
    - som har godkendt referatet pr. e-mail. 
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Regnskab for turneringer og udflugter 2017/18 

 
 

A´pris Egenbetaling Green Fee Bespisning Udgifter i alt Underskud

Herrer
Damer/ 
gæster Seniorer

Juleafslutning 07.11.2017 53 31 100 5300 -8400 -8.400 -3.100
Brande 22.05.2018 45 17 250 17.060 -12.200 -6.820 -19.020 -1.960
Vejen - åben turnering 53 11 6.625 -825 -5.800 -6.625 0
Vestfyn 47 21 250 18.700 -14.850 -7.521 -22.371 -3.671
Sønderborg 45 250 11.250 -9.450 -6.075 -15.525 -4.275

0 0
0 0

I alt 243 80 850 58.935 -37.325 -34.616 -71.941 -13.006

Deltagere
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Årets titler og placeringer 2018 
 

Titel 1. plads 2. plads 3. plads 

Årets spiller Bjarne Madsen, 66 pts. Børge Lund, 64 pts. Niels Jørn Ostersen, 58 pts. 

Seniormester, A Bjarne Madsen, 42 nettopoints Bruno Andreasen, 43 nettopts. Niels Erik Jensen, 44 nettopts. 

Seniormester, B Peter Thrane, 63 pts. Jens Erik Thrane, 62 pts. Ole Lyngsøe, 51 pts. 

Hulspilsturnering Ove Madsen Finn Paulsen  
 Seniormesterskabet: 21 A-spillere og 11 B-spillere deltog/gennemførte i begge tællende runder. 

 
Årets spiller, slutstilling 2018 

71 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 Pts. 
         

1 Bjarne Madsen 66 26 Peter Thrane 24 51 Mads Peder Krog 10 
2 Børge Lund 64 27 Gustav Bak Andersen 22 52 Ingvardt Graasbøll 10 
3 Niels Jørn Ostersen 58 28 Bruno Andreasen 22 53 John Højfeldt 10 
4 Jens Erik Thrane 56 29 Preben Pedersen 22 54 Anders Pedersen Skov 10 
5 Egon Nielsen 56 30 Flemming Nissen 20 55 Finn Paulsen 10 
6 Jan Østergaard 48 31 Børge Nielsen 20 56 Kim Lundgård 8 
7 Vagn Høj Nielsen 40 32 Gunnar Nielsen 20 57 Peter Bredsten 8 
8 Jørn Nolling 40 33 Agner Jepsen 20 58 Karsten Hald 8 
9 Hans-Ole Nielsen 40 34 Svend Christensen 20 59 Kai Lauridsen 8 

10 Sigfred Thorkilsen 36 35 Knud Visbech Madsen 18 60 Tonny Olesen 6 
11 Kaj Balslev Jespersen 32 36 Bent Toft 18 61 Arne Thrane 6 
12 Torben Ølholm 32 37 Ejvind Grøn 18 62 Hans Nielsen 6 
13 Niels Erik Jensen 30 38 Keld Kristensen 18 63 Leif Madsen 6 
14 Leif Christensen 30 39 Ole Lyngsø 16 64 Peter Bruntse Hansen 6 
15 Knud Mønsted 30 40 Sven Krogh 16 65 Niels Christoffersen 6 
16 Eyvin Lyhne Nielsen 28 41 N. Chr. Kaltoft Nielsen 14 66 Christian Jensen 4 
17 Karl Holm 28 42 Kjeld Ravn 14 67 Hans Pagh Hansen 4 
18 Arne Dahl 28 43 Erik Sørensen 14 68 Torben Reinh. Rasmussen 4 
19 Frede Slot 26 44 Ole Dahl 14 69 Knud Andersen 2 
20 Hans Peter Eilersen 26 45 Peder Sørensen 14 70 Ludvig Henriksen 2 
21 Christian H. Nissen 26 46 Anker Bladt 14 71 Jørgen Nielsen 2 
22 Villy Nielsen 26 47 Ove Madsen 12 72   
23 Ejnar Damm 24 48 Anders Thomsen 10 73   
24 Jakob Kruse 24 49 Erling Kristiansen 10 74   
25 John Andersen 24 50 Jens Brix Nielsen 10 75   

 
Historie: 
Pokalen har været i spil siden 2005. 
Vagn Høj Nielsen vundet titel og pokal 4 gange! 
Jens Bukh har vundet 2 gange. 
Steen Søndergaard, Peder Sørensen, Paul Bjørnum, Erik Jansen, Knud Mønsted, Tonny Olesen, Henrik Krebs Jensen og 
Bjarne Madsen hver 1 gang. 
hkj/231018 


