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Referat af ordinær generalforsamling  
i Vejen Idrætscenter 

tirsdag, den 10. november 2020 
 
Som følge af Corona-restriktionerne måtte generalforsamlingen flyttes fra Klubhuset til Vejen Idrætscenter. 
Derfor blev den traditionelle 9-hullers-turnering forud aflyst. 
”Middagen” var 2 halve sandwichs plus drikkevarer og kaffe med chokolader. 
 
Formand John Andersen bød velkommen til generalforsamlingens 34 deltagere. 
 
1. Valg af stemmetællere 
Jens Peter Sørensen og Hans Ole Nielsen blev valgt, - med dagens første applaus-salve. 
 
2. Valg af dirigent  
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Arne Dahl. Så blev der igen klappet, inden der kom andre 
forslag! 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne og derfor beslut-
ningsdygtig. 
 
3. Formandens beretning 
Formanden aflagde følgende beretning, iflg. følgende manuskript: 
         
Vi er i dag kun 34 deltagere til generalforsamling, -så Coronaen rammer jo også os. 
Jeg kan nævne, at vi i dag er 94 medlemmer i Seniorklubben. Vi kan se en stille og rolig nedgang i vores med-
lemsantal, så vi skal måske begynde at agitere noget mere for, hvor god en klub, Seniorklubben er, og at alle 
over 55 år er velkomne.  
Ja, så er endnu en sommersæson slut, og når jeg tænker tilbage på den, er der tre ord der stikker i øjnene: 
aflysning, aflysning, aflysning. 
 
Vintersæsonen 
Men lige et par ord om vintersæsonen 2019/2020.  
Vi afholdt vores generalforsamling 5. november med 54 deltagere i vores Cafe. Vi afviklede som sædvanligt 
vores 9 huls turnering og fik derefter en god frokost. Der var jo ikke det store fremmøde, men vi skal måske 
fremadrettet regne med dette antal.  
 
Vi gennemførte vores juleturnering i samarbejde med Lady Golf d. 12. november. Der var 29 ladyer og 33 se-
niorer, og som sædvanlig spillede vi en runde golf. Derefter fik vi en rigtig god frokost, og der var derefter som 
vanligt uddeling af de mange pakker, som Ladyerne var kommet med, 58 i alt.  
 
Vi har gennemført 11 tirsdagsturneringer med et gennemsnitligt fremmøde på 26 deltagere. 
Vi aflyste 7 på grund af regn/ jul-nytår og 2 på grund af Corona. 
 
Sommersæsonen 
Det betød jo, at vi gik i gang med en sommersæson, hvor vi var groundet fra start. Vi måtte aflyse 11 turnerin-
ger. Der iblandt vores udflugt til Kellers Park, ligesom vi var nødt til at aflyse vores planlagte jubilæumsturne-
ring med efterfølgende spisning. 
Men vi gennemførte 19 turneringer med et gennemsnitligt deltagerantal på 41. Det må siges at være flot, når 
man betragter omstændighederne. 
  
Udflugter  

”Årets titler” ses på 
side 8 og fotos på 
side 9-10. 
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Den 18. august tog vi til Ribe golfklub. Vi var 34 seniorer og 23 Ladyer, og vi havde en rigtig god tur i lidt usta-
digt vejr, men det endte med et godt stjerneskud ved spisebordet. 
 
Vores greenkeeper skulle jo reparere vores greens den. 15. september så vi lavede en hurtig udflugt til Hol-
sted. Vi var 35 deltagere, som fik en dejlig runde med solskin og en flot udendørs afslutning. 
Den 22. september tog vi til Eventyr golf i Odense, som jeg har forstået, var en rigtig god udflugt lidt tåget til 
start, men det klarede op og blev en god dag på en flot bane. Der var 43 deltagere, og da det var vores afslut-
ningsturnering, var der ekstra mange præmier. 
 
Handicapgrænser 
Som I alle ved, får vi nye handicaps fra 1. januar. Det vi kan se på nuværende tidspunkt er, at vores grænser 
skal hæves betydeligt, måske op til skillelinje 25- 25,1. 
 
Ready golf 
Som I ved, har vi før talt om Ready golf, og vi har de sidste par runder set tider på op til 4,5 timer for en runde. 
Det synes vi er lidt for lang tid, så vi vil kraftigt anbefale, at man begynder at bruge de anvisninger, som Ready 
golf anbefaler, så vi kan få tiderne ned i nærheden af ca. 4 timer  
 
Bestyrelsen 
Som I vel kan gætte, har der været lidt mere arbejde for bestyrelsen i sommer. Vi har jo skullet reagere hurtig 
på diverse meldinger fra Dansk Golfunion og fra klubben, dvs. nedlukning, fjerne blokering, meddelelser til 
klubben om at startede op igen, idet det jo for os var vigtigt hurtigt igen at komme i gang, både 4 mands-bolde 
og vores oprindelige turneringer. Alle har mødt, når det var nødvendigt for at tage stilling til, hvad vi skulle 
gøre for at medlemmerne kunne spille golf.   
SÅ EN STOR TAK TIL HELE BESTYRELSEN FOR DETTE ARBEJDE. 
 
Det har været -og er- en stor fornøjelse at mødes med jer fra bestyrelsen henholdsvis, for at spille og at holde 
vores møder. 
 
Juniorkontoen 
Da der i dag ikke findes en bestyrelse i juniorklubben, er alt i forbindelse med juniorklubben derfor stillet i 
bero. 
 
Afslutning 
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer for jeres altid gode humør og kvikke bemærkninger på tirsda-
gene. Det er dejligt I bakker op om vores Seniorklub på den måde. 
Tirsdagsmobning er altid godt. 
---------  
 
Efter forsamlingens applaus efterlyste dirigenten forgæves spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og 
tog det som tegn på, at beretningen var godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, herunder bestyrelsens forslag til an-
vendelse af evt. overskud.  
 
Kasserer Knud Mønsted gennemgik det omdelte regnskab (indsat på siderne 5 og 6 i dette referat), der viste 
et underskud på 4.978 kr.  Kassereren gennemgik specielt det detaljerede regnskab for udflugterne, der viste, 
at klubkassen har ydet tilskud på ca. 16.000 kr. til årets udflugter og Juleafslutningen.  Egenkapitalen er nu på 
lige under 49.000 kr., som dog inkluderer Juniorkontoen. Regnskabet er revideret og underskrevet uden be-
mærkninger. 
 
Dirigenten efterlyste kommentarer. Men de udeblev! 
Regnskabet blev herefter godkendt – igen med forsamlingens applaus. 
 
 
 



5. Fastlæggelse af medlems- og spilledags- og gæstespillerkontingent 
Kassereren foreslog uændrede kontingenter, selvom vi nu har haft underskud to år i træk. Underskuddet 
stammer begge år hovedsageligt fra tilskuddet til udflugter. Og størrelsen af det overvejer vi nøje forud for 
hver udflugt. 
Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 
 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde stillet forslag til ændring af vedtæg-
terne. Det er indsat som bilag 1 i dette referat. 
Sekretær Henrik Krebs Jensen gennemgik forslaget. 
Forsamlingen havde ingen indvendinger, og det var derfor vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter 
Valg til bestyrelsen 
Efter vedtægtsændringen skal der vælges fire medlemmer til bestyrelsen. 
Henrik Krebs Jensen modtog genvalg, de to hidtidige suppleanter Børge Lund og Bent Jensen blev foreslået og 
valgt. Endelig blev Kai Lauridsen foreslået og valgt. Så var bestyrelsen fuldtallig. 
Efter lidt tøven blev Finn Paulsen foreslået til den nye ikke-arbejdende suppleantpost.  
 
8. Valg af revisor  
Sigfred Thorkilsen blev genvalgt.  
 
9. Valg af revisorsuppleant  
Preben Schmidt modtog ligeledes genvalg som revisorsuppleant. 
 
10. Eventuelt 

a) Sigfred Thorkilsen spurgte om, hvordan handicap vil blive håndteret i det nye WHS-system ved spil efter 
vinterregler. 
Henrik svarede ved at læse op fra sidste bestyrelsesmøde: 
”Hcp-regulering i vinterhalvåret  
Efter en kort debat blev følgende vedtaget: 
a) Den hidtil kendte og anvendte vinterregulering bortfalder. 
b) Ved alle tirsdagsturneringer anvendes det hcp. (inkl. både gammelt og nyt system), som på spilledagen 
 står i Golfbox.  
c) Tirsdagsturneringer er tællende indtil der indføres banerestriktioner, der udelukker hcp-regulering” 
 
Han tilføjede, at ved spil i udlandet bliver hcp automatisk reguleret, og fra salen blev tilføjet, at spil på Aka-
demibanen formodentlig også vil være tællende det meste af vintertiden. 

 
b) Formanden spurgte forsamlingen, om der var interesse for et orienteringsmøde om det nye handicapsy-
stem nu eller det skulle vente til sommersæsonen begynder. 
Der var mest stemning for at vente. 
 
Der var ikke yderligere emner til dette punkt, hvorfor 
dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.  
 
Formanden takkede dirigenten for hans dygtige ledelse af generalforsamlingen. Takkede Erik Sørensen for 
hans gode indsats i bestyrelsesarbejdet. Bød velkommen til nyvalgte Kai Lauridsen. 
-----------------------------  
 
Referent    Dirigent 
Henrik Krebs Jensen   Arne Dahl 
    - som har godkendt referatet pr. e-mail. 
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Regnskab for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 
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Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne 
- til behandling på den ordinære generalforsamling 10. november 2020 

Nuværende tekst Ændringsforslag 
§ 6 Bestyrelsen 
Seniorklubben ledes af en bestyrelse på fem med-
lemmer, der er valgt af generalforsamlingen 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, næstfor-
mand, kasserer og sekretær senest to uger efter den 
ordinære generalforsamling. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og opga-
ver uden stemmeret 

§ 6 Bestyrelsen 
Seniorklubben ledes af en bestyrelse på syv medlem-
mer, der er valgt af generalforsamlingen for en to-årig 
periode. 
I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år vælges fire 
medlemmer.  
Genvalg kan finde sted. 
To suppleanter er på valg hvert år. Desuden vælges en 
suppleant for et år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstfor-
mand, kasserer og sekretær senest to uger efter den 
ordinære generalforsamling. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og opga-
ver uden stemmeret. 
Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder, uden 
stemmeret og skal have tilsendt indkaldelser til og 
referater af bestyrelsens møder. 
 
Overgangsbestemmelse: 
Ved generalforsamlingen i 2020 vælges to ekstra med-
lemmer til bestyrelsen. Efter valget forestår dirigenten 
en lodtrækning om, hvem af de to, der er valgt for et 
år. 
 

Motivering 
Bestyrelsen ønsker at ”ophøje praksis til lov”!  
Suppleanterne til nuværende bestyrelse arbejder i fuldt ud samme omfang som bestyrelsesmedlemmerne, 
varetager samme arbejdsopgaver og deltager med taleret i møderne, men uden beslutningskompetence.  
Derved er de i praksis ikke suppleanter men bestyrelsesmedlemmer, og det foreslås ændret. 
Til gengæld foreslås kun valg af én suppleant, som ikke skal deltage i det løbende arbejde, men blot orienteres 
om arbejdet i bestyrelsen, - og være klar til at træde til, når et bestyrelsesmedlem får varigt forfald. 
Redaktionel konsekvens-rettelse i § 4, hvis ændring i § 6 vedtages 
§ 4 (Dagsorden til generalforsamlingen) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- med angivelse af hvilke personer, der er på valg 
 

§ 4 (Dagsorden til generalforsamlingen) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- med angivelse af hvilke personer, der er på valg 
 

  
§ 7 Bestyrelsens virke 
Bestyrelsen fastlægger klubbens årsprogram. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for turne-
ringsafvikling, herunder udflugter, venskabsturnerin-
ger, klubmesterskaber og præmieomfang.  
Disse regler publiceres for medlemmerne på Vejen 
Golfklubs hjemmeside og på Seniorklubbens opslags-
tavle.  
 

§ 7 Bestyrelsens virke 
Bestyrelsen fastlægger klubbens årsprogram.  
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for turne-
ringsafvikling, herunder udflugter, venskabsturnerin-
ger, klubmesterskaber og præmieomfang.  
Disse regler er beskrevet i ”Retningslinjer for Senior-
klubbens virke og afvikling af turneringer mv.) som 
publiceres for medlemmerne på Vejen Golfklubs 
hjemmeside og med e-mail. og på Seniorklubbens 
opslagstavle.  
 

Motivering 
Tydeliggørelse af, at bestyrelsens arbejde er nedfældet i de skriftlige retningslinjer. 
Og at de ikke skal publiceres på opslagstavlen, men kun via elektroniske medier. 

  

Bilag 1 
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Årets titler og placeringer 2020 

 
Titel 1. plads 2. plads 3. plads 

Årets spiller Peder Sørensen, 90 pts. Knud Mønsted, 74 pts. Preben Pedersen, 66 pts. 

Seniormester, A Michael Ormstrup, 41 netto-points Kjeld Ravn, 43 netto-points Ove Madsen, 44 netto-points 

Seniormester, B Peder Sørensen, 40 netto-points Sven Krogh, 41 netto-points Ejnar Damm, 43 netto-points 

Hulspilsturnering Knud Mønsted Bruno Andreasen  
Seniormesterskabet: 20 A-spillere og 22 B-spillere deltog/gennemførte i begge tællende runder.  
Begge rækker spillede slagspil i 2. runde. 
 

Årets spiller, slutstilling 2020 
48 spillere har fået en placering blandt de fem første ved en turnering i sommersæsonen. Det er 20 færre end året 
før, men sæsonen har også været på 11 færre spilledage på grund af 10 Corona-aflysninger og en regnvejrsaflysning. 
Så meget mere bemærkelsesværdigt er det, at 2020-vinder Peder Sørensen har opnået 90 pts. Det højeste antal 
nogensinde! 
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. 
       

1 Peder Sørensen 90  26 Knud Andersen 14 
2 Knud Mønsted 74  27 Børge Nielsen 14 
3 Preben Pedersen 66  28 Hans Peter Eilersen 14 
4 Kjeld Ravn 52  29 Egon Nielsen 14 
5 Tonny Olesen 46  30 Leif Christensen 14 
6 Niels Schmidt 40  31 Birger Jensen 14 
7 Michael Ormstrup 36  32 Agner Jepsen 14 
8 Kaj Balslev Jespersen 36  33 Arne Thrane 12 
9 Svend Christiansen 36  34 Torben Olesen 12 

10 Jørgen Holm 34  35 Ejvind Lyhne Nielsen 12 
11 Niels Erik Jensen 30  36 Jens Peter Sørensen 10 
12 Hans Nielsen 30  37 Anders Pedersen Skov 10 
13 Sven Krogh 28  38 Niels Jørn Ostersen 8 
14 Børge Lund 26  39 Anders Thomsen 6 
15 Bruno Andreasen 24  40 Ejvind Grøn 6 
16 Arne Dahl 22  41 Gunnar Nielsen 6 
17 John Andersen 22  42 Hans Oxlund 4 
18 Ove Madsen 20  43 Erling Kristiansen 4 
19 Flemming Nissen 20  44 Leif Madsen 4 
20 Erik Sørensen 20  45 Jørgen Nielsen 4 
21 Bjarne Madsen 20  46 Kai Lauridsen 4 
22 Ejnar Damm 20  47 Ivan Holm 4 
23 Christian H. Nissen 20  48 Hans-Ole Nielsen 2 
24 Sigfred Thorkilsen 20  49   
25 Jan Østergaard 18  50   

 
Historie: 
Pokalen har været i spil siden 2005. 
Vagn Høj Nielsen vundet titel og pokal 4 gange! 
Jens Bukh, Bjarne Madsen og Peder Sørensen har vundet 2 gange. 
Steen Søndergaard, Paul Bjørnum, Erik Jansen, Knud Mønsted, Tonny Olesen og Henrik Krebs Jensen hver 1 gang. 
hkj/301020  
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Fotos fra Generalforsamlingen 2020 
 

 

 
 

 
Formanden var gledet under golfspil på glat bane, og 
fået revet ledbånd over i knæet. Resultat: 4 mdr.’s 
rekreation og genoptræning! 
Her forbereder han sig på beretningen. 

Bestyrelsesmedlemmerne Erik Sørensen, Knud Møn-
sted og Børge Lund og Vagn Høj Nielsen og Bent Jen-
sen er klar til at stå til regnskab for årets forløb. 

  
Der var 34 medlemmer, som kom formummet bag mundbind og fik sig sat ved bordene i overensstemmelse 
med Corona-reglerne 

  
Dagens dirigent Arne Dahl Erik Sørensen ønskede at træde ud af bestyrelsen 

efter 7 år. Fik tak og kurv. 
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Årets spiller Peder Sørensen med exceptionelle 90 
placeringspoints. 

Knud Mønsted opnåede 74 points 

  
Seniormester i A-rækken: Michael Ormstrup Seniormester i B-rækken Peder Sørensen 

  
Seniormesterskab nr. 2 i B-rækken Sven Krogh Hulspilsvinder Knud Mønsted 
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