
 

Referat af Seniorklubbens generalforsamling 03. 03. 2022 

 

Til stede var 39 medlemmer (heraf 2 nye).  

 

Formanden, Bent Hansen, (BH) bød velkommen til 

Seniorklubbens 19. ordinære generalforsamling og nævnte, at 

den i år - heldigvis - kunne afvikles helt i overensstemmelse 

med klubbens vedtægter i modsætning til sidste år, hvor den på 

grund af forskellige Covid-19-restriktioner måtte udskydes til 

slutningen af maj. Selv om det er glædeligt, at vi ikke pt. 

oplever nævneværdige corona-restriktioner, er det dog uhyre 

trist, at vores generalforsamling her i aften i stedet for må 

afholdes i skyggen af de forfærdelige begivenheder, der aktuelt 

finder sted i Ukraine. 

 

Generalforsamlingen blev herefter 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. Da der ikke var andre 

forslag, blev Villy Hedegaard valgt til at lede 

generalforsamlingen. 

  

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. 

Jeg skal først knytte nogle kommentarer til den sæson, vi har 

lagt bag os, inden jeg retter blikket mod den kommende sæson. 

 



 

Da vi indledte sæsonen midt i april, skete det på et tidspunkt, 

hvor coronaen fortsat prægede vores hverdag. Vi måtte derfor 

for andet år i træk åbne sæsonen med forskellige restriktioner, 

som dog i omfang var langt mindre, end da vi åbnede sæsonen i 

2019. Og heldigvis var vi også i stand til at gennemføre langt 

størsteparten af sæsonen uden nævneværdige restriktioner. 

 

Vi var samtidig i det meste af sæsonen begunstiget af godt vejr 

både til vores ugentlige matcher om mandagen, til vores 

klubmesterskaber og vores to ture til hhv. Nivå og Møn. 

 

Da vi sidst i maj måned afviklede generalforsamlingen 

vedrørende 2020, var vi 119 medlemmer. Jeg gav dengang 

udtryk for, at jeg håbede, at vi i løbet af sæsonen kunne komme 

tilbage til niveauet 125, som vi har ligget stabilt på i en længere 

årrække, selv om 125 naturligvis ikke er et ”helligt” tal. Men et 

kontingent på 300 kr. fra 125 medlemmer giver nu alligevel så 

meget plads i økonomien, at vi uden en kontingentforhøjelse kan 

drive klubben på nogenlunde samme måde, som det har været 

tilfældet i en længere årrække.  

 

Det lykkedes desværre ikke at nå op på de omkring 125 

medlemmer. Da vi i forbindelse med sæsonafslutningen i 

begyndelse af oktober gjorde regnebrættet op, måtte vi således 

konstatere, at vi siden generalforsamlingen i maj, hvor vi som 

sagt var 119 medlemmer, netto var blevet et medlem færre - 

altså 118 medlemmer. Denne - trods alt beskedne afgang - er 

imidlertid forstærket i de efterfølgende måneder, hvor vi 

desværre har måttet notere, at yderligere 18 personer ikke har   

fornyet deres medlemskab af Seniorklubben. Så aktuelt er vi nu 

nede på ca. 100 medlemmer. 

 

Det er bestyrelsen håb, at vi i den kommende sæson kan vende   

udviklingen fra en nettoafgang til en nettotilgang af nye 

medlemmer. Men 125 medlemmer skal vi nok ikke gøre os håb 

om. 

 



 

Jeg vil imidlertid gerne opfordre alle medlemmer, navnlig de 

medlemmer, der er involveret i arbejdet i Klub 37, om at 

overveje, om der kan skrues lidt op for markedsføringen af 

Seniorklubben, så vi den vej rundt kan få nye medlemmer. Og 

kan vi fra bestyrelsens side på nogen måde medvirke i den 

forbindelse, er vi naturligvis meget lydhøre. Vi står i hvert fald 

klar til at byde alle interesserede velkommen i vores klub.   

 

Som I husker, besluttede vi for 3 år siden at spille tællende 

turneringer, hver gang det er muligt. Det er bestyrelsens indtryk, 

at ordningen fungerer fint i det daglige, og at det langsomt - men 

sikkert - medfører, at flere og flere medlemmer i dag har et mere 

retvisende handicap end tidligere.  

 

Det nuværende antal buggyer og scootere, som golfklubben 

råder over, passede i den forgangne sæson fint til 

Seniorklubbens behov for motoriserede køretøjer - også selv om 

flere medlemmer de seneste par år har anskaffet egen buggy. 

Men vi følger naturligvis løbende op på, om behovet ændrer sig 

så meget, at det er noget, vi skal tage op med golfklubbens 

bestyrelse. 

 

Ordningen med udlevering af nøgler til buggyer og scootere har 

kørt fint i hele sæsonen, idet Mette Schjønning hver mandag 

morgen er mødt på arbejdet så betids, at hun har kunnet udlevere 

nøglerne i god tid, før vi skulle slå ud. Noget vi naturligvis siger 

Mette en stor tak for.  

 

Inklusive årets to ture spillede vi i alt 29 matcher i sæsonens løb 

- i øvrigt helt samme antal som i 2020. Derimod var det samlede 

deltagerantal i år 10 % mindre nemlig 1173 mod 1308 året før. 

Det svarer til et gennemsnit på 40 mod omkring 45 de to 

foregående år.  

 

Jeg tror, at især to forhold har været i hvert fald en medvirkende 

årsag til det gennemsnitlige fald på 5 deltagere sammenholdt 

med de to foregående sæsoner. For det første har det nok noget 



 

at gøre med den stigende alder hos et flertal af medlemmerne. 

Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. For det andet har vi 

desværre kunnet konstatere, at flere medlemmer - især blandt de 

medlemmer, der er indmeldt de seneste år - ikke møder op om 

morgenen, men vælger at spille på et senere tidspunkt om 

mandagen. Det er vi i bestyrelsen ærgerlige over, idet denne 

tendens modvirker ønsket om at styrke de sociale bånd og 

sammenholdet på tværs af medlemskredsen. Bestyrelsen skal 

derfor opfordre til, at alle medlemmer i videst muligt omfang 

slår ud kl. 09:00 om morgenen. Hvis der blandt de nævnte 

medlemmer er en særlig begrundelse for, at man vælger at slå ud 

senere end kl. 09:00, så lad os det endeligt vide. Det er den 

eneste måde, vi kan finde ud af, om der er noget, vi kan og skal 

gøre anderledes.  

 

Der blev i årets løb i alt uddelt 301 præmier mod 332 præmier 

året før. Den gennemsnitlige udgift pr. præmie androg i lighed 

med sidste år 60 kr.  

 

De 301præmier blev i 2021 fordelt på 72 medlemmer. Dvs. at 

ca. 60 % af alle klubbens medlemmer fik mindst én præmie. Det 

er lidt færre end i hvert af de foregående fire år (2017-2020), 

hvor ca. 2/3 af klubbens medlemmer fik mindst én præmie.  

 

For første gang oplevede vi imidlertid, at der kun var 3 

medlemmer, som løb med 9 eller flere præmier. Samlet fik de 

tre medlemmer i alt 31 præmier svarende til 10 % af de uddelte 

præmier.  

 

Det er en markant og glædelig ændring i forhold til hvert af de 

seneste 4 år, hvor det var omkring 10 medlemmer, der løb med   

9 eller flere præmier svarende til rundt 30 % af alle præmier. 

Går vi endnu et år tilbage - til 2016 - var resultatet endnu mere 

grotesk, idet ikke mindre end 16 medlemmer den gang løb med 

halvdelen af præmierne. Helt samme billede så vi i årene 

forinden.  



 

Den hensigtsmæssige udvikling skyldes især den ændring, som 

vi gennemførte med virkning fra 2017, hvor vi besluttede, at de 

spillere, der modtog en holdpræmie, ikke samtidig kunne opnå 

en individuel præmie, uanset vedkommendes score principielt 

”lå” til en præmie. 

Årets 3 topscorere var: Astrid Hendrup, Charlotte Greisen og 

Tommy Sinding, som hver gjorde sig fortjent til hhv. 12, 10 og 

9 præmier.  

 

Ole Santon var ikke blandt årets topscorere. Derimod var han et 

af de 8 Ree-medlemmer, som i 2021 lavede "hole-in-one" på 

vores bane. Midt i juni lykkedes det således Ole at få bolden i 

hul på første slaget på hul 18. Det var dog ikke første gang, det 

skete. Går vi således 15 år tilbage til 2006, oplevede Ole helt 

den samme følelse af glæde og stolthed, da han også den gang 

"smed" bolden i hul i første slag på det nuværende hul 10. 

 

Vores traditionsrige forårs- og sensommerture gik sidste år til 

hhv. Nivå og Møn. På endags turen til Nivå deltog 44 

medlemmer - lidt flere end året før. I tre dages turen deltog 

derimod kun 32 medlemmer - noget mindre, hvis vi 

sammenligner med de nærmest 5 foregående år. Vi var på turen 

til Møn indkvarteret på Hotel Præstekilde, der ligger klos op ad 

golfbanen, som vi spillede to gange. En dejlig bane i kontrast til 

standarden i Rønnede GK, som vi spillede på turen hjem mod 

Nordsjælland.  

 

På trods heraf var turen som sædvanlig en succes med plads til 

masser af øl og hornmusik, nej hygge og socialt samvær, står 

der i manuskriptet.  

 

Vores årlige klubmesterskab og middag blev afholdt en fredag i 

begyndelsen af juli. Som jeg nævnte på vores generalforsamling 

i maj, havde bestyrelsen besluttet at fremrykke arrangementet 

fra medio august til først i juli og samtidig ændre 

starttidspunktet fra kl. 09:00 til kl.13:00, således at vi stort set 



 

kunne ”gå direkte til bords” umiddelbart efter matchen. 

Ændringen af starttidspunktet skulle ses i et forsøg på at øge 

tilslutningen, som i de senere år ”blot” har ligget på 45-50 

deltagere svarende til omkring 35 - 40 % af klubbens 

medlemmer. Ved først at starte kl. 13:00 imødekom vi samtidig 

et ønske fra flere af de medlemmer, der bor 20-40 km fra 

golfklubben, og som hidtil enten har måttet vente flere timer i 

golfklubben eller affinde sig med det lidt stressende i at skulle 

køre frem og tilbage mellem bopæl og golfklub to gange samme 

dag. Da jeg orienterede om ændringen gjorde jeg samtidig 

opmærksom på, at det utvivlsomt ville få den konsekvens, at 

hovedparten nok ville indtage middagen iført golftøj mod 

normalt et mere festligt præget dress.  

 

Lykkedes det så at øge tilslutningen til de to arrangementer? 

Nej, overhovedet ikke, idet der alene var 45 medlemmer, der 

havde tilmeldt sig - faktisk 3 færre end året før. Derimod var der 

blandt de fremmødte så stor opbakning til kl. 13:00, at vi i 

bestyrelsen har besluttet - i hvert fald også i år - at fastholde kl. 

13:00 som starttidspunkt for vores klubmesterskaber. 

 

Hvordan gik det i øvrigt med de to mesterskaber i 2021?  Ja på 

spindesiden var der i modsætning til sidste år kamp til stregen. 

Jette Elvekjær løb dog med en score på 39 i sidste ende med 

sejren foran Grethe Frilund (sidste års vinder) med 38 og Lis 

Ipsen med 37 point. Jette kunne derfor fortjent smykke sig med 

titlen som årets Ironwoman. Hos herrerne var der derimod ikke 

samme tætte opløb, idet Erik Asmussen helt suverænt fejede alle 

konkurrenter af banen og blev årets Ironman med en 

imponerende score på 43 point mod Tommy Sindings og Peter 

Knudsens mere ”beskedne” 37 og 36 point. 

 

Efter matchen samledes vi i restauranten til vores traditionelle 

årlige middag, der bestod af en lækker tre retters menu. Og 

vanen tro blev der efter et par fornøjelige timer uddelt præmier - 

både individuelle præmier og præmier til nærmest hul. Men 

højdepunktet var naturligvis den formelle kåring af Jette 



 

Elvekjær og Erik Asmussen, som årets Ironwoman hhv. 

Ironman. Og begge blev selvfølgelig fortjent hyldet og belønnet 

med hver en gavekurv.  

 

Sæsonen 2021 blev traditionen tro afsluttet med en Texas 

Scramble. I år deltog 66 af klubbens medlemmer lidt færre end 

de 5 foregående år. Alle hold fik som sædvanlig kun tildelt ét 

ekstra slag på hvert hul uanset handicap, og alle spillede også i 

år med udslag fra samme teested (47). Efter matchen blev der 

serveret en dejlig frokostbuffet i restauranten, ligesom der for 

sidste gang i sæsonen blev uddelt præmier. 

 

I denne sammenhæng vil jeg gerne på bestyrelsens og 

medlemmernes vegne rette en meget stor tak til ERA Biler for 

donationen til dagens frokost. Bidraget gjorde det således muligt 

for os, at lade klubkassen betale hele frokosten. Herudover også 

en meget stor tak til Bent Jacobsen og Sten Lodberg, som 

generøst betalte drikkevarerne til frokosten.   

 

Det var et kig bagud, og jeg vil nu kort komme ind på den 

kommende sæson. 

 

Som det fremgår af indkaldelsen, har bestyrelsen for den 

kommende sæson fastholdt kontingentet til 300 kr. pr. medlem - 

et beløb der har været uændret gennem mange, mange år. Helt 

afhængig af, hvorvidt vi formår at tiltrække nye medlemmer til 

klubben, kan det blive nødvendigt at nedjustere antallet af 

præmier eller i stedet øge egenbetalingen til middagen i 

forbindelse med vores klubmesterskab og/eller i forbindelse 

med frokosten til vores afslutningsmatch i oktober. 

 

Der skal jo være balance mellem indtægter og udgifter. Vi har jo 

ikke som staten et særligt økonomisk råderum, vi kan disponere 

over. 

 

Den ugentlige match spilles ikke overraskende fortsat om 

mandagen med udslag kl. 09.00. Og vi husker fortsat, at det hold 



 

der går ud som det sidste hold på hul 12, giver sekretariatet et 

vink, når de går fra hul 18 til hul 1, således at Mette har 

mulighed for at give plads til andre spillere de dage, hvor vi ikke 

er helt så mange deltagere.   

 

Vi spiller som hidtil med ”sivende” gunstart. Og man vælger 

selv, hvilket teested man vil slå ud fra. Om mandagen, på tre 

dages turen og ved vores klubmesterskaber spiller vi enten 

individuelle matcher eller holdmatcher, mens vi på en dags turen 

konkurrerer både individuelt og i hold. 

 

Vi fastholder endvidere uddelingen af præmier til den første 

mandag i hver måned.  

 

Der er som udgangspunkt fortsat et max. på 6 individuelle 

præmier pr. gang uanset antal deltagere. Det kan dog - som jeg 

allerede har næsten mere end antydet - blive nødvendigt at 

reducere antallet af præmier, hvis kontingentindtægterne ikke 

matcher vores udgifter. 

 

Jeg skal endvidere nævne, at vi opretholder 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 på vores 

hjemmeside og opslag på vores tavle har haft rig lejlighed til at 

orientere sig om, hvorvidt de har været i præmierækken.  

 

Vi råder fortsat over eftermiddagstiden kl.15:33, som er tiltænkt 

medlemmer, der ikke har mulighed for at spille med om 

formiddagen. Vær opmærksom på, at forudsætningen for at 

deltage i præmierækken er, at man spiller på det nævnte 

tidspunkt - altså kl.15:33 og ikke på andre tidspunkter. I praksis 

er det i øvrigt stort set kun to-tre medlemmer, der benytter 

eftermiddagstiden.  

 



 

Sæsonen starter i år den 04. april (hvis vejr- og baneforhold 

tillader det) og slutter den 10. oktober.  

 

Vi arrangerer naturligvis også vores to årlige ture med spil på 

andre baner. Alt det praktiske arbejde i den forbindelse - og det 

er ikke så lidt, skal jeg hilse og sige - vil i år som en glidende 

overgang i første omgang blive varetaget af Bent Jacobsen og 

dernæst af Gert Geertsen. Bent Jacobsen vil i umiddelbar 

forlængelse af min beretning give en kort statusrapport.  

   

Sæsonprogrammet for 2022 og referatet af aftenens 

generalforsamling vil en af de nærmeste dage blive rundsendt til 

alle Seniorklubbens medlemmer, ligesom referatet vil blive lagt 

op på vores hjemmeside.  

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen 

for et godt samarbejdet i det forgangne år.  

 

Og med disse ord: Velkommen til den nye sæson.  

 

Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille 

spørgsmål til bestyrelsens beretning. 

 

Der blev spurgt, om bestyrelsen vidste, hvad den gennemsnitlige 

alder på medlemmerne er. BH svarede, at spørgsmålet ikke 

kunne besvares med et præcist tal, men at det formentlig lå i 

niveauet 70-75 år. (Spørgsmålet er efterfølgende undersøgt og 

viser, at den gennemsnitlige alder aktuelt er 73 år). 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning, 

konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning. 

Og gav ordet til Bent Jacobsen (BJ) for en orientering om årets 

to ture. 

 

BJ oplyste, at en-dags-turen bliver 19. maj i Værløse GK med 

gunstart kl. 09:30. Pris kr. 500 inkl. frokost og gratis bolde på 

driving range. Klubben råder kun over 5 buggyer. Hvis der er 



 

behov for flere, forventer klubben dog at kunne løse problemet 

ved hjælp af medlemmers egne buggyer. Pris pr. buggy kr. 250. 

 

3 dags-turen løber af stablen den 07.-09. sept. og går i år til 

Lydinge Golf Resort, der ligger ca. 10 km fra Hälsingborg. Vi 

får løbende start fra kl. 10:00 onsdag den 07. og ”kanonstart” kl. 

09:00 både den 08. og 09. Der er reserveret 8 buggyer alle tre 

dage (pris - ca. 250 kr. pr. buggy). Der er reserveret 10 

dobbeltværelser og 3 enkeltværelser ”dagen før” (06.09.) og 

yderligere 7 dobbelt- og 3 enkeltværelser til de to efterfølgende 

dage. Prisen er aftalt til ca. 2.290 kr. pr. person for de 

medlemmer, der indlogeres i dobbeltværelser og ca. 3.210 pr. 

person i enkeltværelse. I prisen indgår morgen- og aftensmad. 

Prisen ved overnatning fra den 06. til 07. er ca. 570 kr. pr. 

person i dobbeltværelser og ca. 785 kr. i enkeltværelse. Begge 

priser omfatter også morgenmad.  

 

BJ oplyste, at Gert Geertsen (GG), som formanden allerede 

havde omtalt i bestyrelsens beretning, herefter vil stå for alt det 

praktiske arbejde vedrørende afviklingen af årets to ture.  

 

Og dermed ordet tilbage til dirigenten, som spurgte, om der var 

spørgsmål eller kommentarer vedrørende de to ture. Marianne 

Lange takkede på medlemmernes vegne BJ for det store arbejde 

han i en årrække havde udført i forbindelse med 

tilrettelæggelsen af de årlige ture.   

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

Kassereren gennemgik det i forvejen udsendte reviderede 

årsregnskab for 2021. Regnskabet udviser et overskud på 2.982 

kr. og en egenkapital på 5.629 kr., svarende til vores 

bankindestående. 

 

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, 

konstaterede dirigenten, at regnskabet var enstemmigt godkendt. 

 

 



 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde fastsat kontingentet for 2022 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  

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag fra bestyrelsen.  

 

6. Forslag fra medlemmerne 

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag fra medlemmer, 

hvilket BH bekræftede.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
Bestyrelsens forslag om genvalg af Bent Hansen, Inger 

Hedegaard og Gert Geertsen for en toårig periode blev 

enstemmigt godkendt. 

 

Bestyrelsens forslag om genvalg af Søren V. Andersen 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 genvalg af Marianne 

Sinding som revisorsuppleant enstemmigt godkendt. 

 

Begge valg gælder for en etårig periode. 

 

9. Eventuelt 

 

Inger Hedegaard oplyste, at hun fremover ikke ønskede at stå 

for køb og uddeling af præmier.  

 

BH tilkendegav, at bestyrelsen ville finde en løsning på denne 

udmelding. 



 

  

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer takkede 

formanden dirigenten for et vel udført hverv og hævede derefter 

generalforsamlingen.  

 

 

Som referent: Lis Ipsen 

 

 

Som dirigent: Villy Hedegaard 

 

 

05.03. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


