
Referat fra herreklubbens generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2018 
 

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte deltagere. 

Allerførst fik Heidi en gave som tak for hjælpen gennem hele året. 

1) Valg af dirigent 

Stig Jensen blev valgt 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og dermed er 

beslutningsdygtig. 

 

2) Formandens beretning 

Se beretningen vedlagt 

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer 

 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Kassereren fremlagde regnskabet, som viser et underskud i 2018 på 3.705,31 kr. plus udgifter til 

generalforsamling for 2017 (2.297,96), så det reelle underskud er 6.003,27. 

Dermed er kassebeholdningen bragt ned til 11.162,57 

Det var helt bevidst, at nedbringe kassebeholdningen til dette niveau. 

Der er lidt færre kontingentindtægter end tidligere (68 medlemmer) 

Det medførte dog flere kommentarer fra salen. 

• Kassebeholdningen skal blive på dette niveau. Skal ikke længere ned. 

• Generelt skal medlemmerne betale, hvad arrangementerne koster. 

• Tilskud og prisen på madaftner er OK 

 

4) Fastsættelse af kontingent og medlemskriterier 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (300 kr.) – Godkendt 

Kommentarer: 

• Man kunne evt. nedsætte kontingentet, og så lade medlemmerne betale fuld pris på 

arrangementer. 

• Prisen på 60 kr. for spisning bør fastholdes 

 

5) Indkomne forslag 

Følgende forslag var indkommet: 

Hej Bestyrelsen i herreklubben , jeg har forslag til ændringer i pointjagten , hulspil og electic.  

Jeg foreslår i pointjagten at de sidste 4 pointjagter tæller dobbelt dvs. 30 point til vinderen osv. 

Jeg foreslår i hulspil at de sidste 2 gange tæller dobbelt dvs. 2 point til vinderen osv. 

Jeg foreslår i electic 7 eller 9 wildcards. 

Mine forslag kommer jeg med fordi i mine 10 år i herreklubben har det næsten  kørt på samme 

måde i de tre turneringer (måske det er på tide til noget nyt) , der kommer ikke mange i slutningen 

af herreklubbens golfsæson og med mine forslag vil jeg meneat det vil gøre det endnu mere 

spændende , lidt som slutspillet i (Fedex cup ) på PGAen i USA  og det kan måske prøves i en eller to 

sæsoner hvis det ikke er nogen succes , så kan man gå tilbage til det gamle. 

Mvh Jan Larsen 104-1265 

Forslaget gav en livlig diskussion. 



Leif havde et alternativt forslag klar: Se slutningen af referatet. 

 

Øvrige kommentarer: 

• For nogle kan det være svært at nå starttidspunkt 15.30. Problem hvis disse runder tæller 

dobbelt 

• Nogen går højt op i hvem der vinder. Andre spiller for at hygge sig 

• Forslag om dobbelt point en gang om måneden 

• Større diskussion om det skal være tilladt at starte udenfor normal starttid. 

Formanden sluttede diskussionen med at anbefale den nye bestyrelse at tænke over forslagene, og 

 beslutte spillereglerne for næste sæson 

 

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Torben Nielsen og Jens Chr. Jensen ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen forslog: 

• Per Brønserud 

• Carl Johan Ringgaard 

Begge blev valgt 

Som suppleant blev valgt Christian (King) Hansen som erstatning for Niels Hansen 

 

7) Valg af revisor 

Ikke på valg i år 

 

8) Eventuelt 

Diskussionen om spilleregler fortsatte: 

• Ved lige antal point bør det være antallet af 1. pladser der tæller fremfor hcp.  

• Vi bør gå væk fra, at bruge hcp. ved lige antal pointlighed. 

• OK med færre tællende runder, da der altid er nogle dage man ikke kan. 

• Også i ferieperioden er mange væk 

• Fjern evt. de dårligste runder (som i kapsejlads) 

• Spil evt. kun 12 huller de sidste par runder i stedet for start 15.30 

• Den flyvende start skabte igen diskussion (for/imod) 

Bestyrelsen behandler input, og laver evt. lidt forandring til næste år. 

Formanden opfordrede til, at vi tager os bedre af nybegynderne i herreklubben. Evt. igen med en 

folder. 

 

Formanden lukkede generalforsamlingen efter 1 time og 50 min. og takkede for fremmødet.  



Forslag til ændringer af tildeling point i pointjagten 
For at øge spændingen i pointjagten til det sidste og i øvrigt tage hensyn til dem, der ikke har mulighed for 

at deltage i alle runder af pointjagten (spillere med mindst 3 runder har spillet 9,5 runder i gennemsnit) 

foreslås det at max 12 runder per spiller er tællende – dvs. har man spillet flere end 12 runder slettes de 

runder, hvor man har fået færrest point – med andre ord er det de 12 bedste runder, der er tællende. 

Dette skal ses som et alternativ til at tildele dobbelte point i de sidste 4 runder af pointjagten. Dobbelte 

point i de sidste runder giver selvfølgelig et større incitament til at deltage i de sidste runder, men det 

betyder også at de spillere, der ikke har mulighed for at deltage i en eller flere af disse runder bliver straffet 

dobbelt. Og en del af disse fire runder er netop de runder hvor vi starter tidligere pga. lys, hvilket giver 

mange spillere problemer med at nå det pga. arbejde. 

Hvis man prøver at korrigere resultaterne fra 2018 med de to alternativer får man følgende resultat for de 

første fem spillere i de tre rækker 

Række A     

Navn Nuværende 
Dobbelt Point 
4 runder 

Max 12 
runder 

Henrik Clausen 138 175 127 

Leif Stig Andersen 126 156 124 

Finn Møller 124 154 121 

Torben Nielsen 106 122 106 

Jan Larsen 89 111 89 

     
Række B     

Navn Nuværende 
Dobbelt Point 
4 runder 

Max 12 
runder 

Espen Espensen 152 194 136 

Henry Møller 130 166 119 

Knud 
Risbjerg Johansen 112 145 112 

Per Carstensen 107 127 107 

Flemming Villadsen 93 120 93 

     
Række C     

Navn Nuværende 
Dobbelt Point 
4 runder 

Max 12 
runder 

Alfred Hansen 124 162 117 

Jan Thomsen 117 154 114 

Niels Hansen 97 115 97 

Allan Petersen 91 109 91 

Bent Nielsen 90 104 89 

 

Ingen af de to alternativer ville have ændret på det endelige resultat, men begrænsning af antal tællende 

runder til 12 ud af 16 indsnævrer forskellen i resultaterne kraftigt og ville i hvert fald for A-rækken betyde 

at det hele først ville have været afgjort i sidste runde. 



Forslag til ændringer af rækkefølge ved pointlighed i pointjagten 
I øjeblikket er det laveste handicap, der vinder den samlede pointjagten i tilfælde af pointlighed. 

Det foreslås at dette ændres til at ved pointlighed vinder den spiller med flest første-, anden-, tredjepladser 

osv. 

Begrundelse: Man går mere og mere væk fra at afgøre turneringer med pointlighed på handicap, men 

bruger i stedet de sidste 9, 6, 3 huller (DGU’s anbefaling). I øvrigt er det handicap ved sæsonens afslutning, 

der afgør det i pointjagten og i løbet af sæsonen kan handicap for så vidt godt have været omvendt mellem 

de to spillere. 

 

Forslag til ændringer af rækkefølge ved samme antal slag i Eclectic 
I dag er ”Vinderen er spilleren der har brugt færrest slag. Hvis 2 spillere har samme antal slag, er vinderen 

den spiller, der har brugt færrest wildcards. Hvis det stadig står lige er det spilleren med det højeste 

handicap, der vinder.” 

Det foreslås at det ændres til ”Vinderen er spilleren der har brugt færrest slag. Hvis 2 spillere har samme 

antal slag, er vinderen den spiller, der har brugt færrest wildcards. Hvis det stadig står lige er det spilleren 

med flest eagles, birdies eller par der vinder.” 

Begrundelse: Man går mere og mere væk fra at afgøre turneringer med pointlighed på handicap, men 

bruger i stedet de sidste 9, 6, 3 huller (DGU’s anbefaling). I øvrigt er det handicap ved sæsonens afslutning, 

der afgør det i pointjagten og i løbet af sæsonen kan handicap for så vidt godt have været omvendt mellem 

de to spillere. 

 

 

 


