
Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club, onsdag d. 24.november 2021 

Bestyrelsens Beretning 

 

I forbindelse med Generalforsamlingen for 2020, som blev afholdt d. 1/7 i år, havde Bestyrelsen besluttet at forlænge 

valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer med et år – det ville ikke give mening at skulle konstituere en ny 

bestyrelse i midten af sæsonen. Følgelig fortsatte bestyrelsen 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.    

 

Som det også fremgår af Herreklubbens hjemmeside, er følgende derfor på valg ved denne Generalforsamling: 

 

• Morten Talman  (ønsker ikke genvalg) 

• Carsten Bremer  (ønsker genvalg) 

• Paul Jonathan Hills  (ønsker genvalg) 

 

 

 

Helt overordnet har 2021 sæsonen været er rigtig god sæson for Herreklubben.  

Vi blev forskånet for Corona-relaterede aflysninger, og har derfor kunne gennemføre alle 26 matcher i sæsonen, 

sommermatcherne inkluderet.  

At det har været muligt at gennemføre det fulde matchprogram, har ganske givet været medvirkende til en positiv 

tilvækst i medlemstallet, og meget glædeligt er vi nu tilbage på niveauet fra 2019, med ca. 125 medlemmer.  

Specielt glædeligt er det at vi har sagt velkommen til en del ny ansigter – vi håber selvfølgelig at endnu flere har lyst til 

at melde sig ind i Herreklubben. Alle mandlige medlemmer af Simon’s Golf Club over 18 år er meget velkomne i 

Herreklubben 

 

Ud over de nævnte matcher er der også en årlig aktivitet i Herreklubben som har høj prioritet, nemlig Sommerturen. 

Herreklubbens sommertur i år gik til Kristianstad Golf Club, som ligger i skønne omgivelser i det østlige Skåne. Det er 

et fantastisk 36 hullers anlæg, som består af 2 stk. 18-hullers baner: Østbanen og Vestbanen, som er nyrenoveret i 

2020. 

Vores sommerturs-turnering blev afviklet med 2 runder på hver bane. Vejret var godt med sol og en del vind, som 

gjorde det lidt mere udfordrende for os, men som også var dejlig kølende, da vi lørdag nærmede os de 30 gr. En god 

del vand i form af søer og vandløb gjorde især runderne på Østbanen særdeles udfordrende. 

Stemningen var rigtig god hele weekenden, serviceniveauet tårnhøjt og ikke mindst var maden og vinen helt i top, så 

der blev konverseret lystigt på kryds og tværs under middagene – efterfølgende blev der fortalt masser af 

røverhistorier på terrasserne og puttegreenen, som lå i tilknytning til de rummelige og nybyggede hytter, hvori der var 

super fine værelser. Tak til Mark Payne som sponsorerede fine Pro V1 bolde til alle deltagere. 

Turneringen gik som sagt over 4 runder, og vinderen blev den med højeste sammenlagte Stableford score fra de 

bedste 2 runder samt fra finalerunden. Der blev som vanligt kæmpet bravt alle runder, men det blev Klaus Emil 

Nygaard som løb med sejren, og følgelig fik overrakt HK Sommertur vandrepokalen, desværre først da vi kom tilbage 

til Simons – der var vist nogen der havde glemt at tage pokalen med til Sverige...  

Vi ønsker stort tillykke til Klaus.  

Bestyrelsen vil gerne sige tak til de 19 deltagere, som var med til at gøre turen til en stor succes – vi håber på endnu 

flere deltagere næste år. Rygterne vil vide at turen går til Österlens Golfklubb tæt på Ystad – endnu et super godt 

anlæg, som vi sidst besøgte i 2018 

 

 

 



 

 

I juli måned spiller vi en sommerturnering, som er holdt udenfor Herreklubbens almindelige turneringrække og Order-

of-Merit.  

Sommerturneringen spilles over 5 onsdage, og i år spillede vi i én samlet række. Som noget specielt spilles 

sommerturneringens fem runder fra de forskellig tees – hvid, gul, blå og rød, og det føjer faktisk en sjov ny dimension 

til spillet. Vinder er den med flest Stableford point fra de bedste 3 runder, hvilket giver mulighed for at vinde, eller 

komme i præmierne, selvom man ikke kan deltage hver eneste gang. 

Igen i år havde vi det gode bryghus og destilleri, Braunstein, som sponsor. Der var både whisky, rom, bitter og øl som 

flotte præmier til Top-5 i sommerturneringen. Vinderen blev Morten Møller Talman – stort tillykke til Morten. 

Også tak til alle 42 spillere der deltog i sommerturneringen. 

 

I 2021 var Herreklubbens afslutning, som noget nyt, flyttet til lørdag formiddag med gunstart kl. 9:30 og efterfølgende 

frokost i Lakeside. Vi startede med en ”Herreklubben Scramble” (en modificeret Mexican Scramble) over 2 omgange 

på B sløjfen.  

Holdene blev fordelt efter lige hcp på hvert hold, dog med en enkelt undtagelse på 3 mands holdet. Alle kæmpede 

bravt i den rette "hold spirit", og der blev scoret rigtig godt. I Herreklubben Scramle skal man foruden at bruge 4 

drives hver, også sænke 4 puts hver. Det kræver en god taktik fra holdet og holdkaptajnens side, at få til at gå op.  

Glædeligt var det at 29 medlemmer havde tilmeldt sig match og frokost - det virker som om denne måde at afholde 

afslutningen fungere godt, og derfor vil vi i næste sæson gennemføre afslutningen på samme måde.  

 

Der skal desværre også lyde et lille hjertesuk, som dog har været en tid undervejs. Vores tid med Barsebäck Golf & 

Country Clubs herreklub som venskabsklub er definitivt afsluttet. 

Situationen blev ligeledes nævnt på sidste generalforsamling, men forsøg på at finde en løsning har desværre ikke 

båret frugt. Ganske enkelt forholder det sig sådan at Barsebäck Golf & Country Club er overtaget af nye ejere, som har 

ønsket at skabe et klub-koncept, hvori KIK’er ikke indgår. Det skal siges at vi stadig har kontakt til flere at vores rigtig 

gode svenske venner, som vi fremover sikkert kommer til at spille med, dog i privat regi. 

Det synlige bevis på vores mangeårige venskab med Barsebäck, vandrepokalen, kan heldigvis stadig ses i Albatross 

Bar, da Herreklubben blev vindere af den endegyldigt sidste match.  

Vi vil arbejde på at etablere kontakt med en anden relevant Herreklub i det svenske, med henblik på at etablere et nyt 

langvarigt sammenhold. 

I matcherne mod Barsebäck deltog de 2 bedst placerede OOM spillere i hver række, bestyrelsesmedlemmer men 

primært et udvalg af vore gode sponsorer.  

Disse matcher var dermed en måde at takke sponsorerne på, og vi har i Bestyrelsen drøftet hvordan vi kan finde 

anden sponsoraktivitet, nu der er en definitiv aflysning af venskabsmatcherne.  

Vi vil derfor i næste sæson gøre to ting: Som nævnt, prøve at finde en anden relevant venskabsklub og udover dette 

gennemføre en sponsordag, hvor alle sponsorer inviteres til match og efterfølgende frokost i Lakeside.  

Det er endnu for tidligt at sige noget om tidspunktet, men Bestyrelsen forestiller sig en lørdag i den sene forår. Mere 

information om denne dag senere på vores hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 



 

På den spillemæssige side er her Order of Merit vinderne 2021: 

 

A-Rækken: Sponseret af Nielsen & Co:  Johan Kveller 

 

B-Rækken: Sponseret af Nybo-Kessler Malerfirma A/S   v/ Claus Nybo Forsing:  Lars Boye Rasmussen 
 

C-Rækken: Sponseret af GolfExperten:  Frederik Kiil 

 

 

Til sidst også en kæmpe tak til alle sponsorer: 

 

Vores trofaste rækkesponsorer:  

• Nielsen og Co v/John Nielsen 

• Nybo-Kessler Malerfirma A/S v/ Claus Nybo Forsing  

• GolfExperten 

 

Vores gode sponsorer gennem sæsonen: 

 

• Nielsen & Co 

• Nybo-Kesler Malerfirma 

• Golfexperten 

• Braunstein 

• Per Bruhn Advokater 

• dbramante1928 

• Hørsholm Fysioterapi og Rygcenter 

• Arbejdernes Landsbank 

• Made By Rosenberg 

• Lakeside Restaurant 

• SG Promotion 

• ITWit 

• Proshoppen Simons 

• Just Cool 

• Talman Consult 

 

 

 

Slutteligt kan vi konstatere at økonomien er rigtig sund, og vi er faktisk kommet i den situation at der er genereret et 

pænt overskud, der egentlig ikke var budgetteret med. Vi vil i Bestyrelsen tilstræbe at flest mulige kontingent-kroner 

bliver omsat til præmier og aktiviteter til glæde for medlemmerne. 

Det skal her understreges at Bestyrelsen ikke har noget imod gode regnskabstal - men det har ikke været, og skal efter 

vores mening heller ikke være, meningen at Herreklubben har et større beløb stående på bankbogen.   

Kasseren vil senere redegøre for det samlede regnskab.  

 

 

Tak for ordet - vi glæder os allerede til 2022 sæsonen.  

 

 


