Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club, torsdag d. 15 november 2018
Bestyrelsens Beretning
Efter Generalforsamlingen d. 22/11-2017 konstituerede Bestyrelsen sig med Henrik Vollmond som
formand, Lars Buus Jensen som Næstformand, Morten Talman som kasserer, Flemming Larsen som ITansvarlig, Michael ”Miller” Olsen som sponsor ansvarlig, Carsten Bremer som Matchansvarlig og John
Nielsen som suppleant.
Kort efter det konstituerende møde blev det klart at Flemming ikke længere kunne afse tid til
bestyrelsesarbejdet, og John indtrådte derfor i Bestyrelsen. I den forbindelse blev der ændret
ansvarsområder således at John overtog sponsorområdet, og Miller påtog sig ansvaret for IT.
Ser vi tilbage på sæsonen 2018 er der flere ting der skal omtales, både ting der gik godt, og ting der har
givet anledning til eftertanke – dog er de positive ting heldigvis i overtal :
På ”positivlisten” kan nævnes :
•
•
•
•
•
•
•

Et godt matchprogram med 11 gunstarter, 10 løbende starter samt en nye turnering :
”Sommerturnering”, der blev afviklet over 5 spilledage sommeren over.
En imponerende tilgang af sponsorer, faktisk så mange at det var svært at finde plads til alle –
MANGE TAK til alle vores gode sponsorer, og tak til John for et stort og godt arbejde.
To gode matcher mod Barsebäck, med deltagelse af en del rækkespillere.
En helt ny hjemmeside, som vi i Bestyrelsen er ret stolte over – selvom det har været et meget stort
og tidskrævende arbejde, synes vi det har været anstrengelserne værd.
Overgangen til GolfBox systemet har været en moderat succes – dog med visse panderynker, mere
om det senere..
Generelt en god stemning blandt Herreklubbens medlemmer og godt socialt samvær.
Vi har modtaget dejligt mange rosende ord fra vores nye medlemmer, som oplever Herreklubben i
Simon’s Golf Club som et godt og rart sted af være – MANGE TAK for det..

På “observationslisten” kan nævnes :
•
•
•
•
•
•

Der er for tit for få deltagere der sidder tilbage til præmieoverrækkelsen ved de løbende starter.
For mange der ikke får afleveret scorekort efter runderne ( som man efter reglerne skal ) – og der
skal tit ledes efter spillere for at få scorekortet, og det forsinker præmieoverrækkelsen.
Lidt muggen i krogene over at HK er trukket lidt væk fra det sociale og over mod det
konkurrenceprægede.
Meget besværligt at lave turneringer ved løbende starter grundet manglende tilmelding i GolfBox.
Flere har ytret at det er svært at tage tidligt fri fra arbejdet alle de onsdage hvor der er gunstart.
Igen i denne sæson har vi oplevet episoder der har givet anledning til indgriben fra Matchudvalget,
og det er selvfølgelig ikke optimalt – men Bestyrelsens holdninger er helt klar I disse sager : Vi skal
spille efter reglerne, og brydes disse, skal det have en konsekvens.

På baggrund af ovenstående vil vi til næste sæson iværksætte flere tiltag :
•

Vi vil prøve at lave mixede bolde ved 2-3 gunstarter i sæsonen, for at fokusere på det sociale
element.

•
•
•

Vi skal håndhæve reglen om aflevering af scorekort => afleveres scorekort ikke i rimelig tid efter
endt spil ( vi har vedtaget at det er 10 min. ) er spilleren diskvalificeres fra matchen.
Vi skal håndhæve at manglende tilmelding ved løbende starter medfører at man ikke er deltager i
matchen.
Vi vil i den kommende sæson lægge gunstarter så sent som muligt på eftermiddagen af hensyn til
dem der ikke kan gå tidligt fra arbejde. Gunstart lægges således nærmeste halve time, 5 timer før
solnedgang.

Lidt refleksioner over sæsonen der gik :
Ud over den netop nævnte ændring ved gunstarter, vil vi ved de løbende starter også fastsætte den sidste
starttid for deltagelse i dagens matchen, igen 5 timer før solnedgang – af hensyn til at
præmieoverrækkelsen ikke skal blive en natteforestilling. Den foreløbige matchplan bliver vist senere på
dagens møde.
Introduktionen af GolfBox systemet, hvor vi kan lave online scoreindtastning har generelt været en succes,
og efter lidt børnesygdomme er langt de fleste blevet fortrolige med systemet. Det er en stor
arbejdsmæssig lettelse for de matchansvarlige, som sparer meget manuelt indtastningsarbejde. Dog har
systemet ikke de samme frihedsgrader som det ”gamle” system, og derfor er der visse tilfælde hvor vi
bliver nødt til at tilpasse os systemet, og ikke omvendt. Hver kan bl.a. nævnes den nødvendige tilmelding til
matcher.
Vores sommertur til Österlens Golfklub i Skåne d. 15-17 juni blev igen i år en rigtig hyggelig tur til endnu en
skøn skånsk golfklub med meget god golf, meget socialt samvær og godt kammeratskab.
Vinderen af HK sommertur vandrepokalen blev igen i år Peer Andersen, som spillede 3 runder solid golf –
stort tillykke til Peer.
Vi påtænker at næste sæsons sommertur, som afholdes d. 14-16/6-19, også vil gå til en skånsk destination.
Vores Barsebäck matcher blev indledt med en ordentlig lussing i Sverige i midten af maj - føj for pokker.
Men svensken var glad, og det var jo også lang tid siden pokalen havde stået i klubben med den smukke
udsigt. Revanchen kom dog i august, hvor vi tog imod gæsterne med bragende solskin og tæv.
Så nu står pokalen på sin plads på pejsehylden i Albatross Bar.
Vi har konstateret at der ved spil på C-sløjfen er nogen der synes det er bedre at spille C8 via C3’s fairway.
Dette er dog forbundet med fare for dem der slår ud, eller lige har slået ud, på C3 . Derfor vil der i de
generelle turneringsbestemmelser for Herreklubben fra næste sæson blive indført en lokal regel, hvor en
bold er out-of-bounds hvis roughen mod C3’s fairway krydses.
Ydermere præciseres det også hvordan slutspillet (sidste match) afvikles, så vi ikke løber ind i samme
”småfnidder” som i indeværende sæson.
Vi fik fejret Herreklubbens 25 års jubilæum, og mange var mødt op på matchdagen. Desværre må vi nok
konstatere at der var udbredt tvivl om det nu også virkelig var et 25-års jubilæum – eller var det ”kun” 24års jubilæum ? Fra de tidligste klubblade, som befinder sig i Albatross Bar, har jeg efterfølgende konstateret
at Herreklubben først blev officielt stiftet i begyndelsen af 1994-sæsonen.. – men også konstatere at der
faktisk var spil i en sammenslutning af medlemmer, under navnet ”Herreklubben”, i løbet af 1993-sæsonen.
Så helt skævt var vores afholdte jubilæum vel ikke..

På den spillemæssige side er her en kort status :

Sæsonen kom måske lidt langsomt i gang, men så skete der jo også noget – helt fantastisk golfvejr fra sidst i
april, og næsten helt frem til november.
I vores nye sommerturnering, der som før nævnt blev afviklet over 5 spilledage med 3 tællende scores, blev
vinderne :
•
•
•

A-rækken :
B-rækken :
C-rækken :

Ulrich Strømmen 108 point
Michael ”Miller” Olsen 116 point
Klaus Rygaard 109 point

Efter de sidste matcher hen over efteråret kunne vi udråbe årets vindere af Order-of-Merit:
•
•
•

Guldrækken : René Olsen
IT-Wit rækken : Ole Dybdal
Golfexperten rækken : Henrik Rosenvinge Skov

Stort tillykke til vinderne.
Vores afslutning match og middag var henlagt til lørdag d. 6 oktober. Her var ca. 20 deltagere, som spillede
2x9 huller på C-sløjfen, efterfulgt af et super godt arrangement der både indeholdt vinsmagning og middag
i Lakeside – så vidt jeg husker var der ingen der gik hverken sultne eller tørstige hjem. Bestyrelsen vil gerne
takke Dean og hans personale for en fantastisk aften samt Vinslottet for den rundhåndede udskænkning.

Til sidst også en tak til alle sponsorer :

Tak til vore trofaste rækkesponsorer :
•
•
•

Klaus Rygaard
Flemming ”Flemse” Larsen
Golfexperten

Tak til vores gode sponsorer gennem sæsonen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Under Armour
Braunstein Micro destilleri og special bryggeri
Vinslottet
SIXT – endda 2 gange ..
Klaus Rygaard
Kødbilen
Dbramante1928
Per Bruhn og Partner
GinScape
Lindeberg Golf
Cortex Facaderens
Nielsen & Co
Eagle Club
Golfbolig Murcia & Bacchus Box

