
Herreklubben Generalforsamling, onsdag d. 24. november 2021 
Simon’s Golf Club -Restaurant Lakeside 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent.  
Klaus Emil Nygård (KEN) blev valgt og gav ordet til formanden Henrik Vollmond (HV) 
 
2. Formandens beretning: 
Beretningen kan findes på Herreklubbens hjemmeside under ”Info” 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Morten Talman (MT) fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
Budget for 2022 blev også fremlagt, og det resulterede i en drøftelse om afsættelse af penge til 
en match mod en fremtidig venskabsklub i Sverige.  
 
4. Kontingent 
Der blev lagt forslag frem om nedsættelse af kontingent for 2022 idet HK's kassebeholdning 
er lidt for høj. Der blev argumenteret for 750 kr., 800 kr. og at fastholde 850 kr. Forsamlingen 
fandt det vigtigt at have lidt buffer i budgettet, samt en fokus på at nedbringe HK's 
kassebeholdning til 15-20.000 kr. Forsamlingen mente at en justering skal afstedkomme et 
større præmiebudget og/eller lidt flere klappepræmier. Beslutningen blev at fastholde 
kontingent på 850 kr. 
 
5. Valg af bestyrelses medlemmer. 
På valg var Carsten Bremer og Paul J Hills samt Morten Talman. Morten Talman havde 
meddelt at han ikke ønskede at genopstille – Carsten og Paul ønskede genvalg. Steen Jensen 
meldte sig under fanerne. Carsten, Paul og Steen blev valgt til bestyrelsen med applaus. 
 
6. Eventuelt 
Henrik R Skov spurgte hvordan vi får folk til at blive til præmieuddelingen? Kim Reehaug 
foreslog at man eventuelt kunne introducere en fjerde og femte præmie. Her mente MT at en 
sponsor ville føle det underligt at HK uddelte sådanne. Flere klappepræmier og mere 
"reklame" for match og præmieuddeling er nok de tiltag vi vil tage. MT forslog "push mails" 
før hver match. Lars B Jensen påpegede at vi har praktiseret dette i hele 2021, uden stor 
effekt. 
 
HV spurgte hvordan vi undgår at bolde i gunstart kommer ind på meget forskellige tider. Og 
hvordan vi kan afholde præmieoverrækkelse hurtigere? Skal vi igen appellere til scores 
indtastes under runden og ikke efter? Steen Jensen foreslog at vi scores ikke er synlige før 
præmieoverrækkelsen, for at få flere til at blive - det kan let sættes op i GolfBox. 
 
Vi har en grænse på 80 spillere før vi må lave en alm. gunstart. Ved færre spillere skal vi lave 
en "omvendt gunstart" og her er det at der tit kan forekomme ventetider, så folk kommer 
meget ujævnt ind. Vi skal i dialog med A/S om dette problem sammen med KIK 
udvalgsformanden KEN. 
Vi har 21 matcher og ca. halvdelen er gunstarter. Vi skal også i dialog med KEN og A/S’et om 
gunstart d. 28. september 2022, som vi er blevet bedt om at ændre til en løbende start – dette 
passer ikke med vores koncept med at bolde sammensættes efter placeringen i order-of merit, 
samt at vi gerne vil slutte samtidigt og samles i Lakeside efter matchen.  
 
Vi mangler fem sponsorer. HRS spurgte om vi ikke kunne hjælpe med at finde interesserede 
sponsorer – et matchsponsorat koster ca. 5.000 kr. 



 
Forslag fra LBJ om endagsture (f.eks. til Great Northern) og udlandsture - f.eks til Tjekkiet, 
Polen eller Tyskland. Endvidere foreslår LBJ at introducere nye matchformer f.eks. Foresome, 
”Par is your friend” eller andet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


