
Referat af Herreklubbens generalforsamling 

Søndag, den 20. oktober 2019 

 

• Valg af dirigent 

 
Micheli Gaarde blev valgt som dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var 

indkaldt rettidigt i.h.t. Herreklubbens vedtægter. 

 

• Formandens beretning 

 

Det bliver mere og mere vanskeligt at drive en klub eller forening i dagens Danmark. Mange af de små 

foreninger og klubber er lukningstruede, idet man ikke kan få besat de poster, som er en nødvendighed for 

at drive klubben eller foreningen 

Det er der ikke de helt store problemer med i vores lille klub i klubben, men i vor moderklub, kan man 

begynde og mærke, at det strammer lidt. 

Det går især ud over vor greenkeeper, hvis stab gennem de senere år er blevet væsentligt beskåret. 

Endvidere er hans materiel ikke af det nyeste. 

Jeg talte med Thomas her i sommer hvor der var tryk på, og spurgte hvordan det gik. Jo, svarede Thomas, 

der er en på kursus og en er syg og vi er kun 3. 

Med dette beskedne mandskab kan man jo ikke helt forstå hvordan vor bane kan fremstå så flot som den 

gør. Godt nok er Thomas meget dygtig, men han kan dog næppe sidde på mere end en maskine af gangen, 

og han har endnu ikke fået de selvkørende maskiner, men de kommer— sikkert nok om 3 — 5 år. 

Som noget nyt er de frivillige hjælpere derfor en nødvendighed. Hos Thomas er der nogle frivillige som 

klipper græs, andre der passer bunkers og reparerer teestederne, man gør rent omkring klubhuset, der er 

banens dag en eller to gange om året hvor der er en 25 — 30 golferne som hjælper til, og der er plads til 

mange flere. Det drejer sig om 2 timer, og så er der gule ærter bagefter plus masser af socialt samvær. 

Prøv og se på vores egen Søren som har bygget tordenhytterne med blot få hjælpere. Det hjælper virkeligt 

— vi har ikke haft et ærligt tordenvejr siden Søren gik i gang — Stor tak til Søren. 

Bak op omkring det frivillige arbejde, og deltag hvis og når du kan  

Tilbage til det som det drejer sig om, nemlig herreklubben  

Spil formiddag og eftermiddag har været en stor succes, og nok lidt for stor, hvilket har skabt visse 

problemer. 

For det første er der lidt for mange som spiller om formiddagen. Ud fra spørgeskemaet som blev sendt ud 

var der i snit en 10 — 12 spillerne der ville spille om formiddagen. Det har ikke holdt stik i år og Søren har 

følt sig presset til at sætte 4 flights på de fleste spilledage. Det går ikke fordi vi har kun tilladelse til at have 



3 flights, og der er lidt muren i krogene. Endvidere har det knebet lidt et par gange om eftermiddagen at 

kunne stille med de 5 flights, som er nødvendig for, at den arbejdende befolkning kan deltage med en 

sidste starttid lidt før kl. 16.00. 

Det går selvfølgelig ikke, dels vil vi ikke have vrøvl og dels vil vi tilgodese de spillere som arbejder. Det 

betyder, at der vil max. være 12 som kan spille om formiddagen i 2020. Såfremt der er flere end 12 

tilmeldte bliver de sat på formiddagsholdet efter et rotationsprincip, og ikke efter først til mølle-princippet. 

Vi finder ud af, hvorledes kommunikationen omkring dette kommer til at foregå i løbet af den lange, mørke 

vinter. 

Vi har i år været 62 medlemmer i Herreklubben, hvilket er nogenlunde det samme som det foregående år, 

da vi var 65. Vi har fået 8 nye medlemmer i år, hvilket betyder, at 1 1 af medlemmerne fra 2018 ikke har 

fornyet deres medlemskab. 

60 til 65 medlemmer er et passende antal, og antallet af nye medlemmer ligger normalt omkring de 6 til 10 

stykker pr. år. 

Mødedeltagelsen har været lidt større i år end den plejer. Vi har en enkelt gang været 40 tilmeldte, og det 

svinger mellem 30 - 40, og vi har generelt været omkring de 36. Jeg synes det er flot. 

Vi har nogle enkelte som har været meget flittige og mere flittige end andre. De flittigste er mødt op til i alt 

21 af de tællende spillerunder. Det vil sige excl. specialturneringer samt 1 og 3-dages-turen. De som har 

mødt flest gange til de registrerede turneringer er Taghi Farahani, Flemming Andersen og H.C. Hauge. 

Under den gennemgående turnering har vi, som normalt, haft en del fejludfyldte scorekort. Fra de som 

indtaster scores skulle jeg hilse og sige "det kan gøres bedre". 

Det kræver en masse ekstra arbejde, ved blandt sammenligning med markørens scorekort og diverse 

tolkninger af utydelige tal. 

Husk i denne forbindelse af sammenligne dit og markørens scorekort før de underskrives og afleveres. Skal 

vi diske dem som afleverer ikke korrekt udfyldte scorekort eller skal vi f.eks. give et fradrag på 2 point? 

Vi har ligeledes en del eftertilmeldinger, hvilket ligeledes giver bøvl og ekstraopgaver i forbindelse med 

oprettelse i golfboks. 

Der er endvidere nogle som gerne vil spille sammen uge efter uge. Jeg må appellere til, at dette begrænses 

mest muligt, idet det ikke er i klubbens ånd. 

Som jeg nævnte sidste år, tager en hver forening med en smule respekt for sig selv, på udflugt engang 

imellem, og det gør vi også. 

1 -dagsturen går ofte til en bane i det sydlige Danmark med en kørselsafstand på max. 1 — 1 1/2 time. 

Banen skal være en lidt spændende bane, som vi spillere fra Haderslev normalt ikke besøger. Det skete dog 

ikke helt i år. Vi tog til Uge og besøgte Sønderjyllands Golfklub: Efter min mening en af de bedste baner i 

det sydlige Jylland. 

Vi mødte rekord mange op, nemlig 24 spillere, og vi havde en virkelig skøn dag. 



Problemet med baner til 1-dags-turen er, at der mange steder er klubmesterskaber i denne periode, som vi 

gerne vil spille. 

Næste års tur er endnu ikke under planlægning  

3-dagsturen gik til Schloss Lüdersburg: Jeg havde spillet banen en 3-4 gange før med stor fornøjelse, men 

der er sket en del med banen efter tørken i 2018. Den var ikke blevet efter sået i fornødent omfang, og så 

havde de fået invasion af en hulens masse muldvarpe og mosegrise. Den skønne vegetation omkring og 

banernes le out, kunne de selvfølgelig ikke tage fra os. Trods skuffelsen over banens stand, havde vi 15 

deltagere 3 dejlige dage dernede. 

15 deltagere er 2 — 3 færre end de senere år. Den tager jeg på mig, og konkluderer, at det var for langt 

hjemme fra. 

 

Til næste år har jeg, efter aftale, trukket det sikre kort igen nemlig Gut Appeldör. Der er bestilt 8 

dobbeltværelse og tilsvarende antal enkeltværelser, dvs. reserveret til 24 personer. 

Vi får indbydelsen lavet, sendt ud og oprettet tilmelding på golfboks snarest muligt. Turen finder sted d. 12. 

til d. 14. juni 2020. og i år skal vi være mindst 24. 

Golfboks anbefaler at vi afleverer så mange scorekort som muligt både de gode og de mindre gode. 

Årsagen er, at vi går over til et nyt handicap-system om et års tid. For at beregne det korrekte handicap er 

det vigtigt at der afleveres så mange scorekort som muligt. 

Handicap-udvalget indberetter scores, men jeg vil anbefale, at I gør det selv (det gør t nok også), men 

udvalget er til tider ved at drukne i scorekort. 

Tak til jer alle for et godt år. Vi spiller golf for sjov. I spil skal der dog altid være en smule alvor og etiketter 

og regler skal overholdes — ellers er det ikke sjovt, og vi skal alle være her. Tak skal I have. 

Til sidst tak til den øvrige bestyrelse i Herreklubben, tak for et godt samarbejde og en stor tak for den 

hjælp, som jeg har modtaget fra jer. 

Haderslev, d. 2019.10.20./Harry 

• Fremlæggelse af revideret årsregnskab  

 

Årsregnskabet blev fremlagt af Herreklubbens kasserer, Finn Jørgensen. Regnskabet viste et 

underskud på kr. 5.443,92. Underskuddet var forventet af bestyrelsen, idet regnskabet var 

påvirket af, at tilskuddene til turene var forhøjet, en stor udgift til hole-in-one, samt et lidt 

mindre antal medlemmer end foregående år. 

 

Herreklubbens formue var pr. 30/9-2019 på kr. 26.770,29. 

 

Regnskabet blev godkendt. 



• Kontingentfastlæggelse 

 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forhøjes med kr. 50 til 500 årligt. 

 På sigt kan forhøjelsen give basis for at vi måske igen kan genoptage 

 Buskørsel til turene. – i øvrigt har kontingentet ikke været hævet i mange år.  

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. 

 

• Behandling af indkomne forslag  

 

Der var ingen indkomne forslag 

 

 

 

• Valg af 2 revisorer 

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af H.C. Hauge og Richard Poulsen, som modtog genvalg. 

 

Revisorerne blev genvalgt 

 

 

• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg var: 

 H.C Johannsen - modtog genvalg 

 Søren Riis - modtog genvalg 

 Finn Jørgensen – modtog ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslog, at Pablo Lacort blev valgt til bestyrelsen i stedet for Finn 

 Jørgensen 

Der var ingen andre forslag, så valgene blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

• Eventuelt 

 

Harry Østergaard orienterede om en evt. anden præmiefordeling i det kommende år. Præmie 

til 1-3 pladsen i hver række, samt nr. 13 i hver række. 

 

Eskild Bossen bad bestyrelsen om at se på Præmieniveauet i turneringen med Ladies Section. 

Niveauet skulle gerne være det samme for herrer som damer. 

 



Flere havde indlæg om formiddagsspil ctr. spillet om eftermiddagen. 

 

John Reese foreslog bøder til dem, der ikke meldte afbud til turneringen. 

 

Søren Riis opfordrede til, at alle tilmeldt sig turneringerne inden søndag kl. 18. 

 

Harry Østergaard takkede Finn Jørgensen for indsatsen i bestyrelsen gennem mange år og 

overrakte 2 flasker vin. 

 

Der blev overrakt pokaler til årets vindere af A og B rækken: 

 

 A-rækken: John Reese, 293. Runner up Allan Dyhrberg, 291. 

 

 B-rækken: Niels Krogh, 288. Runner up Harry Østergaard, 284. 

 

 

 

Referent: Finn Jørgensen, d. 22-10-2019 


