
Simons Golf Club Herreklubben generalforsamling, onsdag d. 22 november 2017 

Bestyrelsens Beretning 

Generalforsamlingen i 2016 bød på genvalg af Morten Talman og Flemming Larsen, samt nyvalg af Carsten 
Bremer, idet Michael Flindt tidligere på året havde valgt at forlade bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede 
sig herefter med Lars Buus Jensen som formand, Henrik Vollmond, Næstformand, Morten Talman som 
kasserer, Flemming Larsen IT-ansvarlig, Michael ”Miller” Olsen som sponsor ansvarlig og Carsten Bremer 
som Matchansvarlig. 

Når vi ser tilbage på sæsonen 2017 er der flere ting der skal omtales, gode som mindre gode… 

Vi havde lagt et matchprogram med ca. 13 gunstarter, ca. 13-14 løbende starter inkl. en Eclectic match over 
6 spilledage over sommeren. Vi afholdt KIK match på en af vore spilledage, samt tog imod Barsebäck 
hjemme en onsdag i august. Alt-i-alt et godt program, som blev godt gennemført, godt besat, og med rigtig 
gode sponsorer og præmier. 
Den fastsatte GBB match blev aflyst af sponsor og erstattet af en alm matchdag. Derudover måtte vi 
desværre flytte en sponsormatch pga. vejret, og også helt aflyse en spilledag pga. af varsel om voldsomt 
vejr. 

Vi blev af AS pålagt at afholde alle vore gunstarter (GS) som ”Omvendt Gunstart” hvis der var færre end 80 
deltagere på en GS. Det afstedkom en del protester mv. fra vore medlemmer, men det var desværre ikke 
noget vi kunne ændre på 

Der har været nogle episoder hvor man har indleveret et scorekort på en herredag med gunstart, selvom 
man havde spillet banen tidligere på dagen. Vi følger DGU’s regler og derfor skal man spille matchen 
indenfor det fastsætte tidsrum. 

Der er kommet henvendelser fra medlemmerne om ændringer til spilleplanen, bl.a. om antallet af 
gunstarter, både ønske om færre (flest), men også om flere. Der er også ønsker om en anden 
sommerturnering end Eclectic. Vi har taget alle input til efter retning, og vi vil præsentere spilleplanen for 
2018 senere i aften. Der er væsentlige ændringer på vej. Planen skal sendes til KIK udvalget inden d. 1. 
december. 

Vi introducerede ny hjemmeside ved sæsonens begyndelse. Selve siden kører på en Wordpress template, 
og har det indhold som vi havde planlagt. Dog viste det sig at den integration vi havde lavet med det ”gamle 
system” for at få booking mv. ind på hjemmesiden, ikke virkede på især iPhones. Det afstedkom en del 
henvendelser fra vore medlemmer, og det med rette. Vi fik lavet en så kaldt ”work-around”, men det var 
ikke godt. Det er noget vi tager fat i, i løbet af vinteren, men som vi også vil snakke om senere i aften. 

Vi har været glade for de mange indlæg og mail vi har fået i vores inbox: info@herreklubben.dk eller via 
hjemmeside. 

På den spillemæssige side vil jeg lige kort ridse sæsonen op: 

Den traditionelle Texas Scramble (i år blev det en Mexican Scramble) blev afholdt sidst i marts og så var vi i 
gang. Det blev jo som vi nok alle kan huske en sæson hvor vi blev godt udfordret af vejret. Vi skulle godt 
hen i april / maj, før man kunne spille i sol og score nogenlunde fornuftigt. 

D. 9 maj drog vi til Barsebäck med et hold sammensat af de førende i A, B og C rækken, udvalgte sponsorer, 
samt 3 fra bestyrelsen. Her fik vore rare værter en lektion på egen bane. Vi vandt 7-1 og hjemtog pokalen, 
som havde overvintret i Sverige. 

Sommerturen gik til Landskrona GK med indkvartering i en tilstødende hytte by i 3 mands hytter. Vi havde 
OK vejr, sommeren som helhed taget i betragtning, og fin tilslutning idet vi var 13 deltagere. Der var gode 
scores (3 gange blev der scoret 40 point). Vinderen af HK sommertur vandrepokalen blev Peer Andersen. 
Sommerturen 2018 bliver d. 25-26-27 maj og går til det sydlige Skåne. Henrik og Carsten inviterer. 
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Eclectic turneringen over sommeren blev vundet af Jacob Høy i A-rækken, Alexander Boilerhauge Asmussen 
i B-rækken, og Steen Jensen i C-rækken. 

Vores venner fra Barsebäck kom på besøg hos os d. 9 august og det blev til lidt af en gyser. Men da sidste 
hold kom ind kunne vi ånde lettet op og konstatere at vi havde spillet uafgjort og dermed kunne beholde 
pokalen over vinteren. 

Efter de sidste matcher hen over efteråret (som man kan hygge sig med at læse om på vores hjemmeside) 
kunne vi udråbe årets vindere af Order-of-Merit: 

Guldrækken : Ulrik Strømmen 
IT-Wit rækken : Lars Boye Rasmussen 
Golfexperten rækken : Steen Jensen 

Stort tillykke til vinderne. 

Vores afslutning match og middag var henlagt til lørdag d. 14 oktober. Her var vi et par og tyve til 2x9 huller 
på B efterfulgt af vinsmagning og middag i Lakeside. Bestyrelsen vil gerne takke Dean og hans personale for 
en fantastisk aften, sponsoratet af vin til den uovertrufne 3-retters menu. 

Tak til vore trofaste rækkesponsorer Klaus Rygaard, Flemming Larsen og Golfexperten, samt John Nielsen, 
Las Colinas Golf v/Steen Hamburger, Otto Suenson Vin, Dbramante1928, Under Armor v/Michael Søgaard, 
Rafn-Larsen Automobiler, Braunstein Micro destilleri og special bryggeri, Per Bruhn og Partner V/ Henrik  
Rosenvinge Skov, Lakeside, Flexto AS og SGB2B v/Peter Nørgaard for sponsoraterne i 2017. Vi håber at se 
jer igen i 2018. 


