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Referat af Seniorklubbens generalforsamling 5. marts 2020 
 
Til stede var 44 medlemmer.  
 
Formanden, Bent Hansen, (BH) bød velkommen til Seniorklubbens 17. ordinære 
generalforsamling vedrørende 2019 og gav udtryk for, at bestyrelsen var meget glad 
for at se, at så mange medlemmer også i år havde fundet tid og vej til årets første 
samling i klubben, og at ikke mindre end 40 medlemmer havde tilmeldt sig den 
efterfølgende middag i caféen. 
 
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 
 
1.Valg af dirigent 
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Og her foreslår bestyrelsen, at vi 
vælger Villy Hedegaard. Jeg skal for god ordens skyld høre, om der er andre forslag? 
Da det ikke synes at være tilfældet, er Villy Hedegaard valgt, og jeg giver ordet til 
dirigenten. 
  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved 
udsendelse af e-mail til medlemmerne og ved opslag i klubhuset som foreskrevet i 
vedtægterne, og at han derfor anså generalforsamlingen som lovlig og 
beslutningsdygtig. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til BH for aflæggelse af beretning. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Inden jeg ser frem mod den kommende sæson, skal jeg, som der er tradition for, først 
knytte nogle kommentarer til sæsonen 2019. 
 
Som alle ved blev der med virkning fra 1. januar 2019 indgået en aftale mellem REE 
Golfklub og REE Golf A/S. Aftalen indebar bl.a., at REE Golf A/S fortsat skulle stå 
som ejer af banen, hvorimod golfklubben - som lejer af banen - fremadrettet fik 
ansvaret for klubbens samlede drift, herunder vedligeholdelsen af hele anlægget og 
dermed også det økonomiske ansvar, der er forbundet hermed. 
 
Selv om vi i Seniorklubben vel ikke har mærket de helt store forandringer i 
dagligdagen, er der ingen tvivl om, at det for golfklubbens bestyrelse har været en 
endog stor forandring, som ikke alene i det forgangne år har medført - men helt 
sikkert også i de nærmest kommende år - vil medføre en række administrative og 
ledelsesmæssige udfordringer i bestræbelserne på at sikre en forsvarlig udvikling af 
golfklubben i en tid, hvor alle golfklubber i Nordsjælland kæmper om at tiltrække 
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nye og fastholde eksisterende medlemmer. Det vil vi med garanti høre nærmere om 
på golfklubbens generalforsamling på næste torsdag. 
 
Som alle ved, blev der i sæsonens løb foretaget et par mere markante ændringer af 
vores bane. Således blev der etableret 2 mindre søer foran og til venstre for greenen 
på hul 18, som efter min vurdering gør hullet lidt ”sjovere”, selv om der af og til 
plumper en bold i vandet med den næsten uundgåelige konsekvens, at man ikke kan 
opnå par på hullet. 
  
Den anden ændring skete på hul 17, hvor der i stedet for røde pæle blev sat hvide 
pæle op langs åen i højre side. En ændring, der ikke har nogen betydning for dem, der 
slår lige, men for ”os andre” medførte ændringen, at det blev noget vanskeligere at få 
point på hullet. 
 
Ud over ændringerne på hul 17 og 18 trådte der også en række nye golfregler i kraft 
med virkning fra sæsonen 2019 - regler som vi alle skulle sætte os ind i inden 
sæsonstart. Heldigvis afholdt Regel- & Handicapudvalget både i efteråret 2018 og 
foråret 2019 en række kurser, hvor vi alle havde mulighed for at gøre os bekendt med 
de mange nye bestemmelser. Det er bestyrelsens indtryk, at de nye regler - måske 
efter lidt rådvildhed i starten af sæsonen - i dag - i hvert fald i det store og hele - er 
fornuftigt implementeret i Seniorklubben.  
 
På sidste års generalforsamling, hvor det aktuelle medlemsantal var 119, gav jeg 
udtryk for, at vi meget gerne igen skulle op på omkring de 125 medlemmer, som vi 
havde ligget stabilt på i en længere årrække. Det lykkedes heldigvis, idet tallet i den 
forgangne sæson netop rundede 125. Aktuelt er vi dog nede på 114 efter, at vi her på 
det seneste netto har mistet 11 medlemmer. Jeg håber dog, at vi igen kommer op på 
125 og skal i den forbindelse opfordre alle, bl.a. de af Seniorklubbens medlemmer, 
der er involveret i arbejdet i Klub 37 og Ældre Sagen, til at overveje, om der kan 
skrues lidt op for markedsføringen af Seniorklubben. Og kan vi fra bestyrelsens side 
på nogen måde medvirke i den forbindelse, er vi naturligvis meget lydhøre.  Men 
ellers - kender I nogen, der spiller golf eller har lyst til at forsøge sig ud i kunsten, og 
som opfylder alderskriteriet på 50, så sig til dem, at vi står klar til at byde 
velkommen, når den nye sæson åbner her om en måneds tid.   
 
2019 var året, hvor vi besluttede at spille tællende turneringer de mandage, hvor 
spilleformen gjorde det muligt. Efter lidt udfordringer i begyndelsen af sæsonen er 
det mit indtryk, at indberetningen af scorekort er forløbet rimelig gnidningsfrit. Som 
jeg har forstået det, tager indberetningen i niveauet 2-3 timer de dage, hvor 
deltagerantallet ligger på omkring 40-50. Heldigvis har opgaven været løst skiftevis 
af et team bestående af Inger Hedegaard, Yvonne Andersen, Jette Elvekjær og Birger 
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Andersen, således at byrden ikke har ligget på én person. Tak til alle fire for 
indsatsen. I bestyrelsen håber vi, at I også i den kommende sæson er villige til at give 
et nap med. 
 
Golfklubben har - efter at vi, som jeg nævnte på generalforsamlingen sidste år, 
rettede henvendelse til bestyrelsens formand i begyndelsen af 2019 - taget skridt til at 
sikre, at der i hele sæsonen har været et tilstrækkeligt antal buggier og scootere til 
vores rådighed. Også ordningen med udlevering af nøgler hver mandag morgen har 
kørt fint i hele sæsonen, idet sekretariatet beredvilligt har sørget for, at der har været 
en medarbejder til stede, som kunne udlevere nøglerne i god tid før gunstart. Tak for 
det. Fra bestyrelsens side vil vi nøje følge med i, om der fremover bliver behov for at 
øge antallet af motoriserede køretøjer, eller om vi kan klare os med det nuværende 
antal.   
 
Vejret har i størsteparten af sæsonen været det, man vel bedst kan karakterisere som 
”typisk dansk sommervejr” - dvs. vi fik tildelt ”lidt af det hele”.  
 
Vi har i sæsonens løb spillet i alt 31 matcher (heri medregnet vores forårs- og 
sensommertur samt vores årlige venskabsmatch mod Asserbo Seniorklub). Det 
samlede deltagerantal var 1.416 svarende til 46 i gennemsnit mod 41 året før. Ja, vi 
skal faktisk tilbage til 2015, før vi finder samme høje gennemsnit som i den 
forgangne sæson. Så det kan vi bestemt godt være bekendt - alderen taget i 
betragtning. 
 
Der blev i årets løb i alt uddelt 361 præmier, hvilket svarer til niveauet i de 
foregående 3 år. Præmierne er i alle 4 år gået til stort set lige mange medlemmer 
nemlig omkring 85. Det vil sige, at 2/3 af klubbens medlemmer har modtaget mindst 
én præmie i alle årene. Kun 6 medlemmer - 2 mindre end i 2018 - har i 2019 fået 
mellem 10 og 14 præmier. Det samlede antal præmier for disse 6 medlemmer udgør 
67 eller omkring 18 % af samtlige de præmier, der blev uddelt i årets løb. I øvrigt var 
det alene 3 af de pågældende 6 medlemmer, som også i 2018 løb med 10 eller flere 
præmier. Når jeg går lidt dybere i tallene, kan jeg se, at fordelingen af præmier i de 
seneste 3 år har været mere hensigtsmæssig end tidligere. Præmierne er således spredt 
ud på flere, og færre vinder mange præmier F.eks. løb 16 medlemmer med halvdelen 
af præmierne tilbage i 2016. I øvrigt et billede der var det samme i årene forinden.  

Den hensigtsmæssige udvikling skyldes bl.a. den ændring, der blev gennemført med 
virkning fra sæsonen 2017, hvor vi besluttede, at spillere, der har modtaget en 
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holdpræmie, ikke samtidig kunne opnå en individuel præmie, uanset vedkommendes 
score principielt lå til en præmie. 

Årets topscorer var Inger Hedegaard, som løb med i alt 14 præmier. Om dette vejer 
højere end Ingers hole-in-one tilbage i september, ved jeg ikke, men mon ikke Inger 
vægter slaget på hul 3 højest.  

 
Vores traditionsrige forårs- og sensommerture gik i 2019 til hhv. Hornbæk og 
Vestsjælland, hvor vi på sidstnævnte tur spillede på banerne i Kalundborg (2 gange) 
og Holbæk (1 gang). På 1 dags turen til Hornbæk var der - lidt skuffende synes jeg - 
alene 33 deltagere. Til sammenligning var vi dobbelt så mange for 5 år siden, hvor 
turen også gik til Hornbæk. Årsagen til den lave deltagelse kan i nogen grad - men 
også kun i nogen grad - forklares med, at der samtidig var flere medlemmer, som 
deltog i en match på Bornholm, og andre, der havde valgt at overvære Denmark 
Open. Ved fastlæggelsen af årets 1 dags tur vil vi fremover søge at undgå et 
”sammenstød” med andre arrangementer og håber derfor på en større tilslutning til 
vores 1 dags tur her i 2020. I 3 dages turen deltog for femte år i træk omkring 45 
medlemmer, hvilket åbenbart synes at være niveauet for denne tur. Som jeg tidligere 
har nævnt her på generalforsamlingen, så vil vi i bestyrelsen meget gerne høre, hvis I 
mener, der er noget i konceptet omkring de to ture, der kan eller skal ændres for at 
øge tilslutningen, idet vi fra bestyrelsens side gerne ser, at vi kommer op på et lidt 
højere deltagerantal.  
 
De to ture har været udførlig omtalt i de udsendte nyhedsbreve og skal derfor ikke 
uddybes yderligere her i aften.  
 
Først i juli var vi på besøg hos vores venner i Asserbo. Matchen, hvori deltog det 
maksimale antal på 40 fra hver klub, blev traditionen tro afviklet som en ”Fourball-
Bestball-Stableford” med fuldt handicap. I 2018 var det os, der løb med den 
eftertragtede pokal, og dermed udlignede til 1-1, hvorimod det denne gang blev til et 
nederlag på den meget smukke kuperede bane i sommerlandet. Så nu står den 2-1 til 
Asserbo, noget vi gerne skal lave om på, når sommerens dyst skal spilles på vores 
bane. 
 
Midt i august afholdt vi for 13. gang vores klubmesterskab, hvori der deltog 51 
medlemmer. I år var det - i øvrigt for anden gang - Marianne Sinding, der løb med 
titlen som årets Ironwoman, mens Keld Sørensen med 40 point suverænt tog sig af 
titlen som årets Ironman.  
 
Om aftenen samledes vi traditionen tro i restauranten, hvor der blev serveret en 
lækker 3 retters middag. Efter et par hyggelige timer, hvorunder Flemming Larsen på 



5 

sit medbragte keyboard, underholdt med forskellige populære melodier, var det tid til 
præmieuddeling. Her var højdepunktet naturligvis den formelle kåring af Marianne 
og Keld som årets Ironwoman hhv. Ironman.  
 
Sæsonen 2019 blev i lighed med tidligere år afsluttet med en Texas Scramble, hvor 
72 veloplagte medlemmer (samme niveau som de nærmest 4 foregående år) havde 
tilmeldt sig matchen. Alle hold fik tildelt samme antal slag og alle spillede med 
udslag fra rødt teested. Efterfølgende blev der serveret en dejlig frokostbuffet i 
restauranten, ligesom der blev uddelt så mange præmier, at alle spillere gik begavede 
hjem. 
 
På dette sted vil jeg gerne på medlemmernes vegne - også i år - sige en stor tak til 
ERA Biler A/S for donationen til dagens frokost. Bidraget var således - sammen med 
det beløb, vi havde reserveret i vores budget - med til, at vi endnu en gang kunne 
undlade at opkræve egenbetaling for frokosten. TAK ERA BILER. Bidraget er meget 
værdsat. 
 
Det var et kig bagud, og jeg vil nu koncentrere mig om den kommende sæson. 
 
Som det fremgår af indkaldelsen, har bestyrelsen for den kommende sæson fastsat 
kontingentet til 300 kr. pr. medlem - et beløb der har været uændret gennem rigtig, 
rigtig mange år. 
 
Den ugentlige match vil fortsat blive spillet om mandagen. Efter aftale med 
sekretariatet starter vi også i den kommende sæson kl. 09.00. Vi har også i år lovet 
Ann-Britt, at det hold, der går ud som det sidste hold på hul 12, giver et vink til 
sekretariatet, når de går fra hul 18 til hul 1, således at Ann-Britt har mulighed for at 
give plads til andre spillere, hvilket naturligvis kun kan lade sig gøre de dage, hvor vi 
ikke er ret mange deltagere.   
 
Vi spiller som hidtil med ”sivende” gunstart. Og man kan fortsat selv vælge, hvilket 
teested man vil spille fra.  
 
Selv om ikrafttrædelsen af de nye regler for regulering af handicap er udskudt til 1. 
januar 2021, har vi i bestyrelsen, som allerede antydet, besluttet at fortsætte med at 
spille tællende turneringer alle de dage, hvor spilleformen gør det muligt, således at 
ens handicap stille og roligt bliver bragt bedre i overensstemmelse med det niveau, 
som vi hver især spiller på. Jeg synes i øvrigt også, at det er langt sjovere, at man 
sådan nogenlunde kan spille op til sit handicap, når man går en runde.  
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Vi fastholder uddelingen af præmier til den første mandag i hver måned. Det koncept 
for tildeling af præmier, som vi har anvendt de seneste tre sæsoner, kører uændret 
videre.  Det betyder, at de få dage i sæsonens løb, hvor vi både spiller holdspil og 
individuelt, kan de spillere, der har fået en holdpræmie, ikke samtidig få en individuel 
præmie, selv om ens score som udgangspunkt kvalificerer til en præmie. Som jeg 
allerede har været inde på, var hensigten med dette koncept at sikre en større 
spredning blandt de medlemmer, der i årets løb vinder præmier - et mål der, som jeg 
allerede har nævnt, synes at være opnået.  
 
Ved uddelingen af de individuelle præmier vil den faktiske rækkefølge blive oplyst 
for at præcisere, at årsagen til, at man trods en høj score ikke modtager en individuel 
præmie, er, at man allerede har modtaget en holdpræmie. 
 
Der vil fortsat være et max. på 6 individuelle præmier pr. gang uanset antal deltagere. 
Endvidere vil vi opretholde reglen om diskvalifikation af spillere, der ikke afleverer 
et korrekt udfyldt scorekort. 
 
Hvis der er uafhentede præmier ved sæsonens udløb, vil disse blive overført til næste 
sæson, idet alle præmietagere har haft rig lejlighed til at orientere sig om, at de har en 
eller flere præmier til gode. Der vil derfor ikke længere blive udsendt meddelelse til 
de medlemmer, der ikke har afhentet deres præmie(r) ved sæsonens udgang. 
 
Vi har gennem en længere årrække haft 2 tider om eftermiddagen (kl.16:00 og kl. 
16:09). Disse tider har været forbeholdt medlemmer, der ikke havde mulighed for at 
spille med om morgenen. På et bestyrelsesmøde midt på året besluttede vi at afstå fra 
tiden kl. 16:09, da det i de senere år har vist sig, at der ikke har været behov for mere 
end én tid. Samtidig blev det for god ordens skyld endnu en gang over for alle 
medlemmer præciseret, at forudsætningen for at deltage i præmierækken var, at man 
spillede på det nævnte tidspunkt - altså kl.16:00. I praksis har det i øvrigt stort set kun 
været et par medlemmer - og en sjælden gang et eller to flere - der har benyttet sig af 
eftermiddagstidspunktet.  
 
Herudover er der andre medlemmer - men heldigvis kun få - som spiller på andre 
tidspunkter om mandagen. F. eks. er der hver mandag en 3-4 medlemmer, som slår 
ud ved 11-tiden, men ingen af disse deltager naturligvis i præmierækken. 
 
Vi har konstateret, at det sidst på sæsonen kan være vanskeligt at nå en 18 hullers 
runde, før det bliver mørkt, når man først slår ud kl. 16:00. For at imødegå dette har 
vi derfor efter aftale med Ann-Britt fået flyttet tidspunktet kl.16:00 frem til kl. 15:30 
med virkning fra den kommende sæson.  
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Sæsonen starter den 6. april og slutter den 5. oktober.  
 
Vi har aftalt med Asserbo Seniorklub, at hulspils matchen i år spilles mandag den 13. 
juli på vores bane. Vi har endvidere aftalt, at vi som hidtil stiller med max. 40 
deltagere fra hver klub, som er det maksimale antal, både banen i Asserbo og i REE 
kan klare. Afhængig af interessen fra de to klubber tages der stilling til, om antallet 
kan eller skal justeres.  
 
Vi afholder vores klubmesterskab og midtvejsfest fredag den 14. august.  
 
Endvidere arrangerer vi traditionen tro vores to årlige ture med spil på andre baner. 
Bent Jacobsen, som også for den kommende sæson har påtaget sig at stå for alt det 
praktiske arbejde i den forbindelse - og der er unægtelig en del at holde styr på - vil 
efter min beretning give en kort orientering om de to ture, som for en dags turens 
vedkommende finder sted torsdag den 4. juni og for tre dages turen i dagene 2.- 4. 
september. 
 
Jeg skal her til slut nævne, at jeg på et møde mellem golfklubbens bestyrelse og 
formændene for de forskellige udvalg og klubber i klubben endnu en gang har bedt 
Baneudvalget overveje muligheden for at flytte blå tee tilbage til gul tee på hul 2 og 
blå tee frem til rød tee på hul 4 nu, hvor man alligevel skal håndtere beslutningen om 
at erstatte de nuværende farvede tee-markeringer med nummererede tee-markeringer. 
For os er målet at få genskabt den placering, som vi havde for få år siden, idet det 
navnlig på hul 4 er yderst vanskeligt for ikke langt slående herrer at opnå point.  
 
Baneudvalgets formand tog positivt imod vores anmodning og lovede at vende 
tilbage, når henvendelsen har været behandlet i udvalget.   
 
Referatet af aftenens generalforsamling vil en af de nærmeste dage blive rundsendt til 
alle Seniorklubbens medlemmer, ligesom det vil blive lagt op på vores hjemmeside.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 
det forgangne år.  
 
Og helt til slut vil jeg sige velkommen til den nye sæson, der som nævnt starter op 
mandag, den 6. april. Og husk, at når I kommer til hul 14, så må I endelig hilse pænt 
på den skovfyr, som Seniorklubben har doneret som led i udplantningen af de mange 
nye træer rundt omkring på banen. Vores skovfyr skulle stå på en af de to høje til 
højre for greenen. 
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Og med dirigentens tilladelse, vil jeg bede Bent Jacobsen om at orientere om den 
kommende sæsons 2 ture, inden jeg besvarer eventuelle spørgsmål. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til Bent Jacobsen (BJ), som kort orienterede om de 2 
ture, der i år går til hhv. Greve GK (torsdag den 4.juni) og 3 dages turen, der går til 
Sydsjælland (onsdag - fredag den 2.- 4.09.) med spil dag 1 og 3 på banen i 
Sydsjællands GK og Sorø GK på anden dagen. Der er indkvartering på Hotel 
Vinhuset i Næstved de 2 første dage. 
Der er aftalt følgende priser (per person): Greve: 365 kr. incl. frokost og greenfee + 
200 kr. pr. buggy. Sydsjælland: kr. 1.695 i delt dobbeltværelse incl. 2 x morgenbuffet 
og 2 x 3 retters middag samt 3 x greenfee. Tillæg for enkeltværelse 200 kr. pr. nat. 
Buggy 200 kr. pr. gang. 
 
Tilmelding til begge ture vil som sædvanlig blive rundsendt pr. mail. 
 
Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til BJ 
vedrørende de to ture og dernæst til bestyrelsens beretning. 
 
Da der hverken var spørgsmål eller kommentarer til BJ’s orientering om årets to ture 
eller til bestyrelsens beretning konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var 
taget til efterretning. 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab 
Kassereren gennemgik ganske kort det i forvejen udsendte reviderede årsregnskab for 
2019. Regnskabet udviste et underskud på 1.141 kr. og en egenkapital på 6.498 kr.  
 
Der blev spurgt om, hvad ”Tilskud fra REE Golfklub på 1.100 kr.” dækkede. BH 
oplyste, at beløbet var tænkt at skulle dække mødeudgifter i bestyrelsen, men at 
bestyrelsen ikke havde afholdt sådanne udgifter i indeværende år. Andre ”klubber i 
klubben” fik et tilsvarende beløb.  
 
Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, konstaterede 
dirigenten, at regnskabet var enstemmigt godkendt regnskabet. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen havde fastsat kontingentet for 2020 til 300 kr. pr. medlem dog således, at 
nye medlemmer, der bliver indmeldt efter midtvejsfesten, alene skal betale 150 kr. 
Der var ingen indvendinger mod kontingentets størrelse. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
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Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes § 
3, idet man ønskede vedtægterne udvidet med et nyt stk. 7 med følgende ordlyd: 
”Seniorklubben tegnes af formanden i forening med kassereren”. 
 
BH præciserede, at forslaget alene skulle ses som et ønske om at forenkle 
forretningsgangen, når vi f.eks. over for banken skulle dokumentere, hvem der kunne 
tegne klubben, således at vi ikke hver gang skulle indhente samtlige 
bestyrelsesmedlemmers underskrifter. 
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 
BH sørger for, at ændringen indarbejdes i vedtægterne, og at de nye vedtægter lægges 
op på vores hjemmeside. 
 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag fra medlemmerne. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
Bestyrelsens forslag om genvalg af Bent Hansen og Inger Hedegaard for en toårig 
periode blev enstemmigt godkendt. 
 
Bestyrelsens forslag om genvalg af Gert Geertsen som suppleant for en etårig periode 
blev enstemmigt godkendt. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsens forslag om genvalg af Lis Ipsen som revisor blev enstemmigt godkendt. 
 
Desuden blev bestyrelsens forslag om valg af Marianne Sinding som revisorsuppleant 
enstemmigt godkendt. 
 
Begge valg gælder for en etårig periode. 
 
9. Eventuelt 
Finn Lange orienterede kort om den modernisering, der ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft var gennemført i hallen og cafeområdet. 
 
BH gjorde opmærksom på, at man ved brug af benzinkort, elaftale og mobilpakke hos 
OK kan opnå en rabat, som kan anvendes til at støtte juniorarbejdet i golfklubben. 
Man skal dog huske, at det skal tilkendegives samtidig med (eller efterfølgende), at 
aftalen indgås. 
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Joan Fischer takkede på forsamlingens vegne bestyrelsen for den indsats, den yder for 
Seniorklubben. 
 
Da der ikke var yderligere forhold til behandling, takkede formanden dirigenten for et 
vel udført hverv og hævede generalforsamlingen.  
 
Som referent: Lis Ipsen 
 
Som dirigent: Villy Hedegaard 
 
6. marts 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


