
Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club, onsdag d. 20 november 2019 

Bestyrelsens Beretning 

 

Efter Generalforsamlingen sidste år d. 15/11-2018 konstituerede Bestyrelsen sig med Henrik Vollmond som formand, 
Lars Buus Jensen som Næstformand, Morten Talman som kasserer, Michael ”Miller” Olsen som IT-ansvarlig, John 
Nielsen som sponsor ansvarlig og Carsten Bremer som Match- og etiketteansvarlig    
Kort efter det konstituerende møde gjorde Miller opmærksom på at han alligevel ikke kunne afse den nødvendige tid 
til bestyrelsesarbejdet og han trak sig derfor ud af bestyrelsen. Som erstatning for Miller blev Casper Poppe spurgt om 
han igen ville tage en tørn, og det ville han heldigvis gerne. Af personlige årsager valgte Casper dog at trække sig i den 
sidste del af sæsonen.  
 

Ser vi tilbage på sæsonen 2019 er der flere ting der skal omtales, både ting der gik godt, og ting der skal arbejdes med 
til næste sæson – vi synes dog at der er en klar overvægt af positive ting: 

 

På ”positivlisten” kan nævnes:  

• Generelt en rigtig god stemning blandt Herreklubbens medlemmer og godt socialt samvær – dette er også 
blevet bemærket udenfor Herreklubbens rækker. 

• En imponerende tilgang af sponsorer, faktisk så mange at det var svært at finde plads til alle, og vi havde 
faktisk flere matcher med to sponsorer – MANGE TAK til alle vores gode sponsorer, og tak til John for et stort 
og godt arbejde. 

• Et godt matchprogram med 11 gunstarter hvoraf de 4 var mixed, 9 løbende starter samt et foredrag med 
Thomas Søby. 

• GolfBox systemet er nu blevet naturlig del af vores matchafvikling, og kun få har det stadig lidt svært med 
systemet. 

• Matcherne mod Barsebäck er nu med deltagelse af flere rækkespillere end sædvanligt, således vil der 
minimum deltage 6 rækkespillere, og dette vil vi fortsætte med i næste sæson. 

• Flere deltagere i Herreklubbens sommertur end forrige sæson, vi håber på endnu flere deltagere i 2020  
• 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 stadig lidt for mange der ikke lige får afleveret scorekort efter runderne (som man efter reglerne skal) 
– og vi skal derfor lede efter spillere for at få scorekortet, og det forsinker præmieoverrækkelsen. 

• Stadig ret besværligt og tidskrævende at lave turneringer ved løbende starter grundet manglende tilmelding i 
GolfBox – det skal vi arbejde på at blive bedre til i næste sæson. 

• Vi har desværre oplevet irriterende udfald med live score indtastningen i GolfBox, således at scores der 
indtastes på mobilerne ikke registreres i GolfBox systemet – noget som kan være svært at fange for den 
enkelte spiller. Det er ligeledes tidskrævende at skulle finde og indtaste manglende scores.  

 

 
 
 
 
Lidt refleksioner over sæsonen der gik: 

Vi vil fastholde antallet af matcher med mixed gunstart, samt at vores gunstarter ligger så sent som muligt på dagen, 
af hensyn til de mange der grundet arbejde, der ellers ikke har mulighed for at deltage. Ligeledes vil vi igen fastsætte 
den sidste starttid for deltagelse i de løbende starter til 5 timer før solnedgang, afrundet til nærmeste halve time – af 
hensyn til at præmieoverrækkelsen ikke skal blive en alt for sen forestilling. Vi beder alle om forståelse for denne 



procedure, og henstiller derfor ligeledes til forståelse for at der ikke dispenseres for senere start end oplyst, både på 
matchplanen samt på forsiden af hjemmesiden, hvor oplysninger om den aktuelle match altid findes. 

GolfBox systemet er som nævnt nu blevet en del af vores matchafvikling, og vi skal derfor blive en anelse skarpere på 
at sørge for at tilmelde os til de løbende starter indenfor tilmeldingsfristen, som normalt er tirsdag kl 16:00. Lars 
bruger en hel del tid på de mange eftertilmeldte der nogen gange forekommer. 
Husk på at man ikke kan deltage i en match uden forudgående tilmelding grundet GolfBox systemets måde at 
håndtere turneringer på. 
 
Vores sommertur til Landskrona Golfklubb i Skåne d. 14-16 juni blev igen i år en rigtig hyggelig tur med tilbagevenden 
til klubben vi også besøgte i 2017. Vi var denne gang 18 deltagere, som fik en skøn weekend med masser af god golf, 
meget socialt samvær og rigtig godt kammeratskab.  
Vinderen af HK sommertur vandrepokalen blev i år Johnny Karleby, som spillede 3 runder solid golf – stort tillykke til 
Johnny. 
Næste sæsons sommertur, som afholdes d. 12-14/6-20, vil gå til Araslöv GK – en ”gammel” kending i den nordøstlige 
del af Skåne. Vi har reserveret 20 værelser i konferencehotellet – tilmelding sker i GolfBox efter ”først til mølle” 
princippet. Prisen bliver ca. 3.000-3.500 DKK. 
 
Vores Barsebäck matcher blev, nærmest som vanligt, indledt med en ordentlig lussing i Sverige i midten af maj – og en 
tilsvarende glædelig revanche hjemme i august, hvor vi igen i år tog imod svenskerne med gæstfrihed og efterfølgende 
tæv.  
Så nu står pokalen på sin plads på pejsehylden i Albatross Bar. 
 
I starten af september havde Pigerne arrangeret en rigtig god jubilæumsfest, hvor både Pigerne og Herrerne var 
værter, dog må vi være ærlige og sige at det var særdeles begrænset hvor meget arbejde vi udførte i den forbindelse – 
så stort tak til Pigerne for festen. 
Næste år er det Herrernes tur til at være den drivende kraft for en lignende fest, som er fastsat til lørdag den 26. 
september 2020.  
Apropos jubilæum, så fik vi i forbindelse med vores sæsonafslutning igen fejret Herreklubbens 25 års jubilæum, og da 
vi således nu har fejret jubilæet både sidste år og i år, kan der vist ikke længere være nogen der mener at fejringen er 
sket den forkerte år..  
 
 
 
Sæsonafslutning 

For andet år var Herreklubbens afslutning henlagt til en lørdag eftermiddag/aften. 25 herrer havde tilmeldt sig frokost 
og spil, så efter en meget lækker frokost tog vi hul på en ”Herreklubben Scramble”, som blev spillet på C sløjfen der 
blev gået 2 gange. I en Herreklubben Scramble skal alle 4 på holdet bruge 4 drives samt hole 4 puts hver på de 18 
huller. Samtidig må man ikke slå næste slag hvis ens drive eller slag blev valgt til at slå videre på. Dette gælder dog ikke 
på greenen. På trods af disse indlysende og enkle regler, gav det ikke uventet, anledning til lidt forvirring, der er jo 
Herreklubben…, men alle havde en herlig eftermiddag på golfbanen. 

Efter en øl i baren mv. var der dækket op til en skøn middag i Lakeside med vine fra Vinslottet.dk indkøbt specielt til 
menuen 

 
2019 bliver også året hvor vi med stor beklagelse må sige ”1000 tak” for et helt enestående samarbejde og en 
generøsitet, som gennem rigtig mange år har tilgodeset Herreklubben på en hel fantastisk måde.  
Desværre varer intet som bekendt for evigt, selvom vi i denne forbindelse gerne havde håbet det, og tiden er nu 
kommet hvor vi skal se os om efter en ny rækkesponsor. 
Så derfor vi jeg på vegne af Herreklubben sige et KÆMPE STORT TAK til dig, Klaus Rygaard, for al din støtte, din 
tilstedeværelse og din altid positive tilgang til Herreklubben gennem årerne – 1000 tak…  
 

Helt aktuelt kan jeg oplyse at vi har indgået aftale med John Nielsen fra Nielsen&Co om at tiltræde som A-Række 
sponsor i den nye sæson. 

Stort velkommen til John i denne nye rolle. 

 



 

På den spillemæssige side er her en kort status : 

 

I sommerturnering, der for andet år blev spillet over 5 spilledage med 3 tællende scores, blev vinderne : 

• A-rækken: Alexander ”Ace” Boilerehauge 98 point 
• B-rækken: Tom Strikert 109 point 
• C-rækken: Klaus Rygaard 109 point – vist nok for andet år i træk 

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

• Guldrækken: Thomas Schmidt 
• IT-Wit rækken: Paul Jonathan Hills 
• Golfexperten rækken: Michael Pedersen 

Stort tillykke til alle vinderne. 

 

 

Til sidst også en kæmpe tak til alle sponsorer: 

 

Vores trofaste rækkesponsorer:  

• Klaus Rygaard 
• Flemming ”Flemse” Larsen  
• GolfExperten 

 

 

Vores gode sponsorer gennem sæsonen: 

 

• GolfExperten 
• Braunstein Micro destilleri og special bryggeri  
• Baze 
• SIXT – endda 2 gange .. 
• Bak Optics 
• Klaus Rygaard og IT-Wit 
• Lindeberg Golf og Ginscape 
• Holte vinlager 
• Per Bruhn Advokater  
• Dbramante1928 
• Dribe 
• Nielsen&Co 
• Under Armour 
• Golfbolig Murcia  
• Hørsholm Fysioterapi & rygcenter 


