
Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club, torsdag d. 1. juli 2021 

Bestyrelsens Beretning 

 

Efter Generalforsamlingen forrige år d. 20/11-2019 konstituerede Bestyrelsen sig med Henrik Vollmond som formand, 

Lars Buus Jensen som næstformand, Morten Talman som kasserer, Paul J. Hills som Web-ansvarlig, Henrik Rosenvinge 

Skov som sponsor-ansvarlig og Carsten Bremer som Match- og etiketteansvarlig.    

Paul Hills afløste Casper Poppe midt i dennes valgperiode, og er derfor foreløbig kun valgt for et år. 

 

Ser vi tilbage på sæsonen 2020 er der flere ting der skal omtales, og vi kan selvfølgelig ikke komme uden om Corona 

pandemien, som også satte sit tydelige aftryk på Herreklubbens aktiviteter. 

Således måtte vi aflyse Herreklubbens seks første matcher, og vi skulle helt frem til d.13. maj 2020 før vi kunne 

gennemføre sæsonens første match. Ydermere måtte Barsebäck matchen på udebane, som var sat til d.12/5-20, 

aflyses grundet de gældende Coronaregler i Sverige. Denne start på sæsonen, blev også reflekteret i vores 

medlemstal, som tog et kraftigt dyk i forhold til forrige sæson – vi var i 2020 sæsonen ”kun” 92 medlemmer, mod 122 

medlemmer sæson før. 

Dette vil bestyrelsen arbejde målrettet mod at få rettet op på i 2021 sæsonen. 

 

På ”positivlisten” kan nævnes:  

 

• Fra sæsonstart d.13/5-20 var vi i stand til at gennemføre resten af det planlagte matchprogram, og kunne 

derfor gennemføre 15 tællende matcher 

• Vi kunne, trods div. Corona restriktioner, gennemføre den planlagte sommertur til Araslöv – med deltagelse 

af 16 medlemmer. Vi havde en fantastisk god tur – i dejlige omgivelser og pragtfuldt vejr. Dejligt at der var 

lidt flere deltagere i Herreklubbens sommertur end i forrige sæson, og vi håber på endnu flere deltagere i 

2021. Tillykke til vinderen af sommerturs-turneringen: Peer Andersen - vist nok for 3.gang inden for de sidste 

5-6 år.. 

• Vi har gennem sæsonen modtaget dejligt mange rosende ord, som oplever Herreklubben i Simon’s Golf Club 

som et godt sted af være, og som synes der gøres et godt arbejde for medlemmernes kontingent – MANGE 

TAK for det..   – også MANGE TAK for dem der kommer med konstruktiv kritik, enten mundtligt ved 

matcherne, og endnu bedre, til dem der skriver til os på til klubbens mail 

• Efter mange års trofast støtte er Klaus Rygaard blevet udnævnt til æresmedlem – bestyrelsen takker for de 

mange års gavmild støtte.  

 

På “observationslisten” kan nævnes: 

• Der er stadig nogen der ikke lige får afleveret scorekort efter runderne (som man jo efter reglerne skal) – og 

vi skal derfor lede efter spillere for at få scorekortet, og det forsinker præmieoverrækkelsen. Dette er næsten 

sammen ordlyd som i bestyrelsens forrige beretning, så her er der plads til forbedring  

• Stadig nogen stykker der ved de løbende starter kun booker en starttid i GolfBox, men glemmer at tilmelde 

tilmeldt sig turneringen.  Dette giver op til matchstart desværre ret meget ekstra arbejde, og nogle få gange 

lykkes det desværre ikke at få alle med i turneringen – hvilket er frustrerende for både spillere og 

matchledelse – vi vil sørge for jævnligt at gentage tilmeldingsproceduren for de løbende starter.   

• 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 ikke er synligt for den enkelte spiller. 

Det er ligeledes tidskrævende at skulle finde og indtaste manglende scores – igen næsten en kopi af ordlyden 

fra bestyrelsens forrige beretning. Vi har pt. ingen meldinger om forbedrende tiltag fra GolfBox’ side. 

• Begge matcherne mod Barsebäck blev aflyst, og vi er ikke klar over hvornår de kan genoptages – heldigvis 

står pokalen trygt og godt inde i Albatross Bar 

 



• Vi er i Bestyrelsen gjort opmærksomme på at der forekommer lidt ”hvisken i krogen” vedrørende 

utilfredshed med Herreklubbens drift og de trufne beslutninger – desværre kommer denne utilfredshed ikke 

altid op til overfladen, hverken i form af verbal eller skreven kommunikation til Bestyrelsen – og dermed er 

det rigtig svært at få en dialog i gang om de oplevede problemer. I Bestyrelsen er vi absolut lydhøre overfor 

konstruktiv kritik, og vi vil meget gerne have feed-back på vores måde at drive Herreklubben. Omvendt har vi 

lidt svært med at bruge tid på anonyme rygter og snak – så hvis Herreklubbens medlemmer møder denne 

”korridorsnak” kan vi kun opfordre alle til sørge for at spørgsmål, utilfredshed og andre relevante ting bliver 

afleveret til Bestyrelsen.   

 

 

Lidt refleksioner over sæsonen der gik: 

Vi fastholdt antallet af matcher med mixed gunstart, således var der planlagt 10 gunstart matcher i 2020 sæsonen – 

dog forholder det sådan at der fra A/S’ets side generelt ikke kompenseres for aflyste gunmatcher, og vi havde jo 

desværre 4 aflyste gunstarter i sæsonens start. Vi fastholdt ligeledes at afholde gunstarterne så sent som muligt på 

dagen – sidste start ligger 5 timer før solnedgang - for at tilgodese alle dem der grundet arbejde ikke kunne deltage, 

hvis vi flyttede gunstarten til f.eks. kl. 14:00. 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. 

Som nævnt er der stadig en smule udfordringer med at få alle til at forstå hvordan tilmeldingsproceduren er, specielt 

volder de løbende starter stadig lidt problemer – med både at booke en tid og tilmelde sig turneringen i GolfBox 

systemet. Lars bruger en hel del tid på de mange eftertilmeldte der nogle gange forekommer. 

Vi holder selvfølgelig fast i at men ikke kan deltage i en match uden forudgående tilmelding – dette skyldes primært 

GolfBox systemets måde at håndtere turneringer på. 

 

Vores sommertur gik som før nævnt til Araslöv i Skåne d. 14-16 juni, og det blev igen i år en rigtig hyggelig tur for de 

16 deltagere, og vi fik alle en skøn weekend med masser af god golf, super god forplejning, masser af socialt samvær 

og rigtig godt kammeratskab. Araslöv anlægget er ganske for øvrigt ganske velkendt blandt Simon’s medlemmer, og et 

fast årligt rejsemål for Seniorklubben gennem en del sæsoner nu – det forstås... 

Vinderen af HK sommertur vandrepokalen blev i år Peer Andersen, som spillede 3 runder solid golf – stort tillykke til 

Peer. 

Næste sæsons sommertur, som afholdes d. 18-20/6-21, vil gå til Kristianstad GK – en ”ny” destination i det vestlige 

Skåne, kendt for 2 rigtig gode 18-hullers baner.  

 

Vores Barsebäck matcher blev som nævnt desværre ikke til noget, og vi afventer nu situationen til næste sæson – 

både med Corona og med rygterne om et muligt ejerskifte.  

 

Desværre måtte vi også aflyse ”Drengene mod Pigerne” – Event’en med både match og fest i slutningen af sæsonen, 

som vi håber på kan udvikle sig til en tradition. Vi kører på i næste sæson, og regner med at kunne gennemføre match 

og fest i slutning af september. 

Alt i alt må vi fra Bestyrelsens side at 2020 sæsonen på flere forskellige punkter har været både udfordrende og 

atypisk – her skal specielt skal nævnes Corona situationen, samt det store baneprojekt som fandt sted hen over 

sommeren samt vores opstart med den nye restauratør i Lakeside, Mads. 

Slutteligt er det glædeligt at konstatere at det er lykkes at holde økonomien på ret kurs, trods et markant mindre 

medlemsantal end antaget, og følgende markant lavere medlemsindbetalinger end budgetteret. Således kom vi ud af 

2020 sæsonen med et marginalt mindre underskud end forventet og planlagt, og resultatet er stort set on par med 

2019 resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

På den spillemæssige side er her en kort status : 

 

I sommerturnering, sponseret af Bryggeriet Braunstein, der for andet år blev spillet over 5 spilledage med 3 tællende 

scores, blev vinderne: 

• A-rækken : Peer Andersen 104 point 

• B-rækken : Karsten Kesselhahn 105 point 

• C-rækken : Morten Talman 98 point  

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

• A-rækken, sponseret af Nielsen&Co – tak til John Nielsen : 

Andreas K. Boldt 

• B-rækken, sponseret af ItWitt – tak til Flemse : 

Ole Dybdal 

• C-rækken, sponseret af GolfExperten – tak til Kim J. : 

Michael Pedersen – for andet år i træk 

Stort tillykke til alle vinderne. 

 

 

Til sidst også en kæmpe tak til alle sponsorer: 

 

Vores trofaste rækkesponsorer:  

• John Nielsen 

• Flemming ”Flemse” Larsen  

• GolfExperten 

 

 

Vores gode sponsorer gennem sæsonen: 

 

• Nielsen&Co 

• ItWitt 

• GolfExperten 

• Lakeside 

• ProShoppen 

• SG Promotion 

• Bryggeriet Braunstein  

• Per Bruhn Advokater  

• Headstrong by Sportect 

• Renell A/S 

• Hørsholm Fysioterapi & rygcenter 

• XGolf Indoor 


