
 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 9. 

oktober 2021. 

 

Deltagere: 

Fra bestyrelsen deltog Søren Kuch Svenningsen, Lasse Skovbjerg, Poul Jensen, Ib Christensen, Lars 

Hvirvelkær. Martin C. Pedersen.  98 deltagende medlemmer af herreklubben. 

 

Dagsorden: 

Ifølge vedtægterne  

1. valg af dirigent og referent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskabsaflæggelse  

4. Fastsætte af næste års kontingent 

5. indkomne forslag  

6. valg til bestyrelse, suppleanter  

7. valg af revisor  

8. evt.  

 

AD 1 

N.P.Kjærsgaard blev valg som dirigent/ordstyrer 

Martin Pedersen som referent.  

N.P. gennemgik det formelle vedr. generalforsamlingen og indkaldelse 

Til evt. stemmeoptælling valgtes 3 personer (blev ikke aktuelt) 

Godkendelse af 2020 regnskab betyder også godkendelse af 2019.  

AD 2 

Formandens beretning. 

Jeg skal prøve at fatte mig i korthed, da jeg fornemmer, at vejen til festivitas aldrig har været 

kortere…. 

Jeg kommer ikke til at sige en hel masse om 2020; blot denne ene enestående ting: 

Vi er den eneste bestyrelse, i hele Herreklubbens levetid, som har aflyst generalforsamling og 

afslutningsfest. Jeg håber ikke, det nogensinde kommer til at ske igen… 

Vi er i 2021 kommet op på ikke mindre end 185 medlemmer; de seneste år har der været tilgang af 

over 40 nye spillere og dermed afgang af næsten lige så mange. Vi kan helt sikkert blive bedre til at 

tage imod nye medlemmer, men jeg skal være den første til at sige, at jeg respekterer traditioner. 

Husk blot på, at vi alle har været nye på et tidspunkt. 



Vi er udfordret på spilletid og det der med, at man skal holde sig vågen til 24:00 onsdag for at få den 

tid, man ønsker, er jo dybest set utilfredsstillende. Der er ingen tvivl om, for det har vi hørt på 

jungletrommerne, at vi mister medlemmer næste år på den konto. Vi er ofte +100 spillere om 

torsdagen; 20 mere i snit end for få år siden… 

Er det et problem? Jeg synes, det er træls, når medlemmer bliver skuffede. Vi har prøvet og vi bliver 

ved med at prøve på at skaffe mere spilletid til os, men vi må bare respektere, at vi ikke er de eneste 

i klubben. Jeg kan dog stadig ikke forstå, at eksempelvis boldrenderne i vores reservationsperioder 

ikke kan cancelleres. Dette skyldes angiveligt samarbejdet med andre klubber – sér vi andre spillere 

end Herreklubbens i vores reservation? 

I bestyrelsen har vi diskuteret om vi skulle have et loft over antal medlemmer, men vi mener ikke, 

det er vejen at gå. 

Der kom ny handicapregulering i år og vi skulle lige vænne os til det. Der skete noget med antallet af 

spillere i de enkelte rækker, vi blev gjort opmærksomme på det og vi handlede. 

Vi har haft 2 præmieaftener med gunstart – i vores optik en mega succes – specielt her i august, hvor 

alle, der havde lyst, kunne deltage. Jeg fik personligt mange positive tilkendegivelser på 

arrangementet og det er jeg glad for. Disse gunstarter er kommet for at blive; kære Abdul er også 

glad for dem! 

Vi er i sæsonen gået tilbage til aflevering af scorekort med underskrift af spiller og markør og 

samtidig indtastning elektronisk. Det fungerer fantastisk, hvis I spørger mig og jeg glæder mig til, at 

vi kan underskrive elektronisk. 

I kønnenes kamp var vi intet mindre end suveræne; vi slog dem allerede på anden decimal, og så var 

der lige en ligegyldig match i Rold…. Men maden var god og selskabet endnu bedre. Jeg glæder mig 

til at Rold kommer på besøg næste år og behøver vel ikke minde jer om, at Rold også vandt her sidst! 

Hjørring har vi tabt i svinget – deres Herreklub er nærmest i opløsning og det bringer mig til 

spørgsmålet om, hvem vi så skal have fat i. Min umiddelbare tanke var Aalborg, men lad høre, hvis I 

har andre forslag. 

 

Sponsorer: 

Sparekassen Kronjylland 
Proshoppen  
Ørnereden  
Slagteren og Kokken 
Rema 1000 Danalien 
SuperBrugsen Gistrup 
Storvorde Fysioterapi 
SparNord Bank 
Sigurd Müller 
Flairmo v. Morten Nielsen 
Molbjerg Service v. Brian Christensen 
Aalborg Golf Simulator v. Henrik Haugaard 
 

Og nu til det helt tunge: 

  



Bestyrelsesarbejdet…….. 

Jeg vil gerne bede jer om at rejse jer op: 

(præsenterer de enkelte medlemmer). 

Det har været en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med jer og jeg håber på en fortsættelse. 

Jeg fornemmer, at mange medlemmer er tilfredse med informationsniveauet, hvilket jo også bare er 

blevet nemmere med de platforme, der er til rådighed. Personligt glæder jeg mig til at Lasse 

fortæller om næste års matcher på TIK TOK – det kommer til at give tusindvis af hits – fairway hits 

selvfølgelig. 

Jeg vil også gerne sige, at jeg er glad for hovedbestyrelsens arbejde og vores samarbejde med dem – 

husk at vi er en klub i klubben! 

Tak for tiden! 

 

Kommentar til formandens beretning: 

Jan Ulrik vi har haft Aalborg som modstander i herreklubben uden succes.  

 

:  
Ad 3 
Regnskab 
Bestyrelsen foreslår, at godkendelse af seneste regnskab (2020) implicit betyder, at regnskabet for 

2019 også godkendes. Begge regnskaber er revisorpåtegnet og fremlægges. 

Regnskab fremlægges af Lars Hvirvelkjær og efterfølgende godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Regnskab fremlagt af Lars Hvirvelkjær og efterfølgende godkendt. 

2019 & 2020.   

 

4. Næste års kontingent godkendt uændret i 2022. 

 

5. 

Indkomne forslag  

 

Brian Christensen :  Ønske om at spille hjemme den dag vi spiller i Rold. 

 

Et af argumenterne er at man ønsker så mange af herreklubbens medlemmer deltager  i Rold. 

Men man kan selvfølge spille hjemme som alm. Medlem.   

 

Forslag fra Palle Thomsen  Forslag til §3 som tillæg A til nuværende §3 

Såfremt man har bekræftet tid på golfbox, og ikke afleverer scorekort, fraskriver man sig 

deltagelse i efterfølgende matcher i Herreklubben for indeværende år.  

Aflevering af scorekort med NR, med kort beskrivelse af grund (skade, sygdom m.m.) 

underskrevet af markør er acceptabelt grund til en ikke tællende runde. 

 

Begrundelse for forslag: 

Der er desværre gennem årene opstået en tedens om ikke at aflevere scorekort hvis man ikke 

har spillet op til sit handicap, det må betagtes at være lige så meget ”snyd” som dem der ikke 

afleverer/indberetter en for ”god"                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ad 4: 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes. 

 

Punkt godkendt kontingentet fastholdes i 2022. 

 

Ad 5: 

Bestyrelsen foreslår, at fristen for indkomne forslag forlænges til lørdag 25/9/21 (ellers 1. torsdag i 

september). Så agér efter det og så håber vi på, at generalforsamlingen accepterer dette. Vi har i 

bestyrelsen ikke været opmærksomme på fristen og ville gerne have adviseret jer rettidigt. Hvis der 

kommer forslag ind, så fremsender vi dem til Herreklubben senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Herreklubbens vedtægter (udgangspunkt tages i 

vedtægterne på hjemmesiden): 

§3: Tilføjes: I særlige tilfælde, hvor spilletiden torsdag indskrænkes væsentligt af moderklubben, kan 

bestyrelsen inddrage enten onsdag eller fredag som matchdag. 

§8: Slettes, da det er en gentagelse af §7; numre tilrettes. 

§6: Ændres til: Generalforsamling varsles med 3 uger før afholdelse. §10: Ændres til: Emner der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt (digitalt) til bestyrelsen senest 14 dage 

før generalforsamlingen. Dagsorden bilagt indkomne forslag fremsendes til Herreklubbens 

medlemmer digitalt senest én uge før generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsens forslag godkendt, efter forskellige gode kommentar/forslag fra bla. Morten Bech, Jan 

Ulrik, Karsten Nielsen og Nielsen Jørgen Andersen; herunder: Inddragelse af Boldrende når klubben 

har andre aktivitet på herreklub dage eller skifte bane med omvendt start.  

 

Palle Thomsen, medl. Nr.: 99-199 Forslag til §3 som tillæg A til nuværende §3  

Såfremt man har bekræftet tid på Golfbox, og ikke afleverer scorekort, fraskriver man sig deltagelse i 

efterfølgende matcher i Herreklubben for indeværende år. Aflevering af scorekort med NR, med kort 

beskrivelse af grund (skade, sygdom m.m.) underskrevet af markør er acceptabelt grund til en ikke 

tællende runde. Begrundelse for forslag: Der er desværre gennem årene opstået en tendens om ikke 

at aflevere scorekort hvis man ikke har spillet op til sit handicap, det må betragtes at være lige så 

meget ”snyd” som dem der ikke afleverer/indberetter en for ”god” runde.  

 

Spiller A i hcp. 5,4 spiller dårligt og afleverer/indberetter ikke. Spiller B i hcp. 5,3 spiller 

afleverer/indberetter og reguleres til 5,5. Næste uge spiller begge, samme scorer, men spiller A vinder 

pga. laveste hcp…… er det rimeligt og er det i golfens ånd…. Forslag til §3 som tillæg B til nuværende 

§3 Såfremt Herreklubbens bestyrelse vælger at gennemføre en årligt gennemgående match, kan 

spillede runder i en gunstart ikke være tællende i den årligt gennemgående match. 

 

Palle Thomsens forslag blev ikke godkendt 

 

Forslaget blev drøftet og med en generel enighed i at man selvfølge skal aflevere sine scorekort som 

Palle skriver i sit forslag. 

Man ønsker ikke den kontrolfunktion, som forslaget vil kræve. Man skal huske markørrollen, samt at 

det er en gentlemans sport. 

 

I den kommende sæson vil indberetning blive digital som i dag, og med markørs godkendelse digitalt, 

så man slipper for at aflevere scorekort.  Dette vil gøre det svære for eventuelle at gennemføre spil 

uden at indberette. 



Palle Thomsen, medl. Nr.: 99-199 Forslag til §3 som tillæg B til nuværende §3 

Såfremt Herreklubbens bestyrelse vælger at gennemfører en årligt gennemgående match, kan 

spillede runder i en gunstart ikke være tællende i den årligt gennemgående match. 

Begrundelse for forslag: 
Ved en gennemgående match skal alle uanset om man har mulighed for at spille morgen, middag 
eller eftermiddag have samme forudsætninger.        
  
Palle Thomsens forslag blev ikke godkendt 

 

Rene Poulsen medl. Nr.: 99-2501 Forslag til §3  

Herreklubbens matchledelse kan – uden at det påvirker spilleres handicapredulering - indføre spil 

med oplæg i hht. Lokalregel E-3 (oplæg indenfor et scorekort, ikke nærmere flaget, bolden må 

renses), hvis matchledelsen finder det nødvendigt. 

Bemærkning fra formanden: I skrivende stund er vi ved at undersøge, om der er grundlag for dette i 

golfreglementet. 

 

Forslag blev drøftet med de udfordringer og uklarhedder, der er om mulighederne.  

 

Rene gik med til at det blev ændret til en bemyndigelse til bestyrelsen i stedet for et forslag. 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at lave en ordning for spil med oplæg. 

 

  

Ad 6 

På valg til bestyrelsen er Lasse Skovbjerg, Lars Hvirvelkjær og Søren Svenningsen. Alle villige til genvalg. 

På valg som suppleant er Poul Jensen, ligeledes villig til genvalg. Som ny suppleant foreslår 

bestyrelsen: Mogens Bak Agerskov.  

 

Valget blev godkendt uden mod kandidater  

 

Ad 7 

Bestyrelsen foreslår genvalg til Jens Krogh. 

 

Valget blev godkendt. 

 

N.P. Kjærsgaard lukker officielt generalforsamlingen og takker bestyrelsen og Søren Kuch 

Svenningsen, Formand for godt arbejde 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


