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Referat Generalforsamlingen Senior Section 22. januar 2020 
 
 
 
Formanden, Frans Borgsmidt, bød de ca. 35 fremmødte velkommen. 
  
Bent Kyndesgaard blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt. 
  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til forman-
den for formandens beretning for det forløbne år. 
  
Vejret 
Formanden berettede om en lang sæson dog med et særdeles vådt forår og et rekordvådt efterår 
(det vådeste efterår siden 1874!). 
Vi kan dog fortsat spille på en 18 hullers bane til sommergreens, men enkelte huller har det svært 
med vand og mudder og et par huller på Brakør-sløjfen er blevet modificeret af samme grund. 
Til gengæld er vejret nu generelt meget mildt efter årstiden og vi har således kun 1 gang siden 1. no-
vember 2019 spillet på Par3-banen, der typisk benyttes, når der er rim eller frost.   
 
Turneringer 
Der er i 2019 gennemført 50 turneringer (kun 1 aflysning i 2019 pga. kraftig regn): 

• 2 venskabsturnering 
• 3 Hold-turneringer 
• 4 Par-turneringer 
• 1 Flagspil-turnering 
• 4 slagspil-turneringer 
• 1 Norsk Stableford 
• + HULSPIL-turnering for både 9 og 18-huller 

 
Der har i sommersæsonen 2019 i gennemsnit været 39 deltagere pr. gang mod 41 i 2018. 
 
I vintersæsonen (1. november 2018 – 31. marts 2019) er der gennemført 19 turneringer. 
Der har i gennemsnit været 33 deltagere pr. gang mod 23 i 2017/18. 
 
Venskabsklubber 
I 2019 har vi spillet Venskabsklubturnering ude mod Horsens, hvor vi deltog med 27 deltagere fra 
Stensballegaard. Vi havde en fin dag, men tabte. 
Desuden hjemme mod Himmelbjerget, hvor vi var 31 deltagere fra Stensballegaard mod Himmelbjer-
gets 19 deltagere. Vi havde en fin dag trods lidt torden fra morgenstunden. Denne gang vandt vi.  
 
I 2020 er der planlagt følgende venskabsklubturneringer: 

 Hjemme mod Horsens, mandag 4. maj 
 Ude mod Himmelbjerget, torsdag 20. august 

 
Formanden redegjorde for, at det ser ud til, at der generelt er et faldende deltagerantal til Venskabs-
klubturneringerne, hvilket bl.a. skyldes, at mange medlemmer i vores Venskabsklubber har rabatkort 
til andre golfbaner. Fx har Himmelbjerget 3 andre Venskabsklubber, som er med i disse rabatordnin-
ger. 
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Bestyrelsen i Senior Section har drøftet dette forhold og besluttet, at vi (Senior Section i Stensballe-
gaard Golfklub) gennemfører de annoncerede Venskabsklubturneringer i 2020 og efterfølgende tager 
en beslutning, om vi fortsætter eller stopper med Venskabsklubturneringer inden vi får aftalt nye da-
toer for 2021 med Horsens og Himmelbjerget. 
 
Medlemmer 
Senior Section havde i 2019: 77 medlemmer, heraf 24 Damer og 53 Herrer. En tilbagegang på 2 i for-
hold til 2018. Vi havde frygtet en større tilbagegang i 2019, men vi bevarede næsten medlemstallet.  
 
Formanden orienterede om, at det umiddelbart ser ud til, at 2020 starter med en tilbagegang på ca. 
10 medlemmer pga. et antal nuværende medlemmer er overgået til Flex-medlemskab og et par med-
lemmer har meldt sig ud af klubben af personlige årsager. 

Det kan medføre, at vi må hæve kontingentet eller formindske præmierne. 

Spørgsmålet er, om vi kan finde på nye tiltag for at erhverve/tiltrække nye medlemmer. 

I 2019, har vi gennemført: 

• Ændring af vedtægterne, således man kan blive medlem i Senior Section fra 55 år 
* Det har foreløbigt ikke givet flere medlemmer 

• Vinter-medlemskab for ikke medlemmer af Senior Section, men fuldtidsmedlemmer i SG fx 
fra de andre sections. 
* Det har foreløbigt ikke givet noget særligt 

 

Vi opfordrer til, at man er opmærksom på (nye) medlemmer i Klubben og om muligt inviterer til at 
komme og prøve at spille med i Senior Section. 

Vi vil forsøge at få en notits med i et nyhedsbrev fra Klubben, der tilgår alle medlemmer i Stensballe-
gaard Golf og vi vil udarbejde en lille brochure, der kan ligge i klubhuset, som eventuelt kan udleve-
res til interesserede. 

Årets vindere 

OOM vintersæsonen 2018-19 for 9 Huller (6 bedste scores) 
• Vinder: Kjeld Wolff Madsen  87   (gennemsnit: 14,5) 
• Runner-up: Richard Bollerup Pedersen 86   (gennemsnit: 14,3) 

 
OOM vintersæsonen 2018-19 for 18-huller (6 bedste scores) 

• Vinder: Ole Damkjær  196  (gennemsnit: 32,7) 
• Runner-up: Henry Nielsen  195  (gennemsnit: 32,5) 

 
Vinder af HULSPIL-turneringen 2019 
  
9-huller 

• Vinder: Jørgen Waaben med 1 & 0 over 
• Runner-up: Henning Mortensen 

18-huller 
• Vinder: Kristen Bruun med 2 & 1 over 
• Runner-up: Henry Nielsen 

 
Vinder af OOM sommersæsonen 9-huller 2018 (12 bedste scores) 

• Vinder: Kjeld Wolff Madsen 203   (gennemsnit: 16,9) 
• Runner-up: Henning Mortensen 196   (gennemsnit: 16,3) 
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Vinder af OOM sommersæsonen18-huller 2018 (12 bedste scores) 
• Vinder: Flemming Kristoffersen 421   (gennemsnit: 35,1) 
• Runner-up: Henry Nielsen  418   (gennemsnit: 34,8) 

 
Udflugt(er) 
I den kundetilfredshedsundersøgelse vi gennemførte i 2017 var der 69% interesse for at Senior Secti-
on arrangerede en udflugt. 
”Made-in-Denmark” blev i 2018 afholdt i Silkeborg, så 1. prioritet var at tage på udflugt til Silkeborg i 
august. Desværre var priserne skruet noget i vejret netop pga. ”made-in-Denmark” og var på mini-
mum kr. 600,-. 
Det syntes vi var for meget, så derfor blev Lyngbygaard valgt som udflugtsmål i stedet.  
Prisen blev kr. 450 inklusive frokost og 1 drikkevare. 
26 medlemmer + 1 prøvemedlem deltog. Vi havde en fin udflugt med dejligt vejr og godt humør. 
 
I august 2019 inviterede vi til udflugt enten til Odder eller Aarhus Ådal, men kun 17 meldte sig på, så 
turen blev ikke til noget. 
 
Der var lidt ide-udveksling om udflugter med forsamlingen og vi endte der, hvor vi i 2020 vil forsøge 
med en udflugt i sommerferien til en af de golfbaner i nærheden, som kommer med et godt tilbud og 
gennemfører udflugten med de få såvel som mange, der ønsker at deltage. 
 
Frokostaftale 
I 2019 har vi haft følgende frokostaftale, hvor man kan forudbestille: 

• Frokost-ret kr. 60,- 
• 3 snitter kr. 60,- 

 
Aftalen fortsætter i 2020, med de samme priser ved forudbestilling: 

 Frokost-ret kr. 60,- 
• 3 snitter kr. 60,- 

 
Der kommer muligvis en prisstigning på drikkevarer pr. 1. april på 2-3 kr.; det vil afhænge af, om der 
kommer prisstigning på indkøbspriserne, hvilket ikke er afgjort endnu oplyser Jimmy i restauranten. 
  
Nye golfregler fra 1. januar 2019 
Vi har spillet efter de nyeste golfregler i hele 2019 og det er gået stille og roligt med at få reglerne 
implementeret. 
 
De primære nyheder er jo: 

• Dropperegler – fra knæhøjde 
• Spillet på greenen 

• Beholde flagstang i hullet 
• Bolden er i hul, når blot lidt af bolden er nede i hullet 

• 3 minutter til at lede og opfordring til at gennemføre sit slag på max. 40 sekunder 
• Droppe ud af bunker med 2 strafslag 
• Droppe på fairway ved out-of-bound og rough med 2 strafslag (lokalregler), der bliver indført 

i Stensballegaard Golfklub 
 
Formanden opfordrer medlemmerne til at snakke/diskutere situationerne ude på banen og gerne 
tage spørgsmål med ind i klubhuset efter turneringen, så vi alle kan få lært noget. 
 
Turneringsudvalget i Senior Section bestræber sig meget på at afvikle mandagsturneringerne således, 
at sidste bold for 9 huller og sidste bold for 18 huller ender i klubhuset på samme tid, så ventetid mi-
nimeres mest muligt. 
Men det forudsætter, at flowet på banen er fornuftigt. 
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Derfor opfordres man til at spille: 
 

”Ready Golf” 
• Følg bolden foran 
• Spil når du er klar 
• Spil gerne uden for tur (på en sikker og forsvarlig måde) 
• Spillet omkring og på greenen 
• Placer din golfvogn hensigtsmæssigt 
• Vent med at skrive på scorekortet til du er væk fra greenen 

 
I øvrigt henvises til hjemmesiden: danskgolfunion.dk 
hvor der ganske gratis forefindes en masse materiale, illustrationer, undervisningsmateriale i de nye 
golfregler. 
 
Årsregnskab for 2019 
Herefter gennemgik kasserer Vibeke Fyenbo regnskabet. 
  
Det gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.  
Et mindre underskud for året og en mindre reduktion af vores præmielager. 
Men fortsat en kassebeholdning og et præmielager. 
Regnskabet for 2019 blev godkendt. 
 
Forslag 
Næste punkt på dagsordenen var punktet: Forslag 
 
Der var ikke modtaget nogen forslag inden fristen på de 14 dage inden generalforsamlingen afholdel-
se (jf.  vedtægterne). 
 
Budget for 2020 
Forelæggelse af budget for det kommende år blev gjort med følgende forudsætninger: 

• Vi påregner at miste i størrelsesordenen 10 medlemmer (fra 77 til 67) 
• Vi antager, at der er 3 medlemmer, som (endnu) ikke er medlem i Senior Section, der vil 

spille med i vintersæsonen 2020/21 
• Vi ændrer præmierne for OOM og HULSPIL-turneringen til: 

1. præmie = 3 fl. vin (rød eller hvid efter eget valg) 
2. præmie = 2 fl. vin (rød eller hvid efter eget valg) 

• Vi reducerer vores præmie-lager i løbet af 2020 
• Vi fastholder kontingentet 

 
Sat ind i samme opstilling som Årsregnskabet for 2019 og med et medlemskontingent på kr. 250 viser 
budget for 2020 et årsresultat på kr. -190 og et præmielager på kr. 5.252. 
 



5 
 

 

 
 
Senior Sections formue (indestående i bank + værdi af præmielager) vil dermed for 2020 blive redu-
ceret fra kr. 13.272 (ultimo 2019) til kr. 8.924. 
 
Dette blev accepteret af generalforsamlingen og det blev besluttet at fastholde kontingentet for 
2020 på kr. 250,00, som bedes indbetalt snarest via Golfbox:  
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Det foregår på samme måde, som når du tilmelder dig en almindelig turnering og du indbetaler dit 
kontingent straks.  
 
Sponsorer 
Under punktet vdr. Budget for 2020 blev der spurgt, om vi i Senior Section ikke kunne bruge Sponso-
rer i lighed med, hvad Men’s og Ladies Section gør. ? 
 
Det har vi ikke hidtil haft tradition for i Senior Section, men det er ikke fordi, det er en princip, at vi 
ikke vil have sponsorer. 
Fx har Kristen Bruun været sponsor et par gange i forbindelse med vores juleafslutning. 
 
Der blev spurgt om, hvad det koster at være sponsor til en Turnering i Senior Section, hvilket besty-
relsen efterfølgende har drøftet. 
 
Vi bruger til en normal mandags-turnering, hvor vi spiller i 2 rækker både for 9- og 18 huller: 

 4 stk. 1. præmier 
 4 stk. 2. præmier 

 
Vi forestiller os at en 1. præmie skal have en værdi på kr. 100,- og en 2. præmie skal have en værdi på 
kr. 50,-. 
Præmier kan være i form af gavekort eller vin eller andre naturalier afhængig af hvad sponsor ”gør i”. 
 
Så man kan blive sponsor for kr. 600,-. (eller gavekort/vin/naturalier til en værdi på kr. 600,-). 
Vi forestiller os, at eventuelle sponsor-navne kommer til at stå på vores Turneringskalender og prin-
tes på vores scorekort, den dag sponsor er sponsor. 
Hvis sponsor har brochurer eller andet informations materiale, vil det kunne blive omdelt på dagen til 
medlemmerne i Senior Section. 
 
Vi opfordrer til, at hvis man er interesseret i at være sponsor for en turnering eller kender nogen, der 
kunne tænkes at være sponsor, så meld meget gerne tilbage til en i bestyrelsen. 
 
Valg til bestyrelsen 
På valg til bestyrelsen var: 

• Fransk Rasmussen  (genopstiller ikke) 
• Frans Borgsmidt  (genopstiller) 
• Kjeld Wolff Madsen suppleant (genopstiller) 

 
Frans Borgsmidt og Kjeld Wolff Madsen blev genvalgt. 
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Som ny kandidat i stedet for Frank Rasmussen foreslog bestyrelsen: 
 

Henning Mortensen 
 

som generalforsamlingen derefter valgte. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg var: 

• Finn Engelbrekt   (genopstiller) 
• Britta Jensen revisorsuppleant (genopstiller) 

 
Begge blev genvalgt. 
 
Eventuelt 
Der var 3 punkter under eventuelt: 

 Udflugt til Læsø 
 Tøj fra GolfShoppen med Senior Section Logo 
 WHS (World Handicap System) fra 1. januar 2021 

 
Udflugt til Læsø 
Keld Søllested, som har et sommerhus på Læsø, er kommet med et tilbud om en 3-4 dages golf-
udflugt med 3 runder golf på Læsø Golfbane. 
En nærmere beskrivelse af udflugten er blevet sent ud sammen med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling 15. januar 2020. For nærmere henvises til denne. 
Bemærk tilmeldingsfristen er 31. januar 2020. 
 
Tøj fra GolfShoppen med Senior Section Logo 
Vi har spurgt i Golfshoppen om man fortsat kan købe tøj i Golfshoppen med Senior Section Logo på, 
hvilket Claus Eliasen har bekræftet. 
Claus er i færd med at udarbejde en oversigt over hvilket tøj vi kan købe. 
Der vil blive fremsendt info desangående så snart vi modtager det. 
 
WHS (World Handicap System) fra 1. januar 2021 
WHS-Systemet er designet til at samle golfsporten i hele verden under ét fælles regelsæt for tildeling 
og vedligeholdelse af handicap og dermed på globalt plan tilbyde golfspillere et ensartet grundlag for 
at sammenligne deres golfniveau. 
 
DGU har valgt at udskyde implementeringen i Danmark til 1. januar 2021. 
 
Hvor vores nuværende HCP reguleres hver gang ud fra scoren, vil vores HCP fremover blive reguleret 
ud fra de bedste 8 af de sidste 20 Handicap-resultater. 
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Vores nuværende handicap (HCP) 
Ved beregning af vores nuværende HCP og spillehandicap (SPH) indgår 2 værdier (konstanter) Course 
Rating og Slope. 
  
Course Rating (da: banevurdering) er et tal for hvor mange slag en elitespiller uden handicap slag må 
forventes at bruge på en runde på en bestemt golfbane.  
CR er primært en vurdering af hvor lange hullerne på banen er i forhold til deres par. 
 
Slope (da: hældning) er en vurdering af, hvor svær banen er for spillere, som ikke er elitespillere.  
Slope tager således højde for, hvor brede eller smalle fairways er, om der er generende træer, 
vandhuller, bakker, og alt det andet som eliten normalt spiller udenom, og som almindelige spillere 
jævnligt generes af eller havner i.  
 
En gennemsnitlig bane har Slope på 113. 
 
CR og Slope fremgår af vores scorekort, de står i nederste venstre hjørne og der er forskellige 
værdier for Damer og Herrer: 

 
Vi slår normalt blot op en HCP-tabel i klubhuset og finder i tabellen, hvor mange ”streger” vi får med 
det HCP vi har. 
Eller Golfbox regner det ud for os til turneringerne efter følgende formel: 
 

Spillehcp = (Handicap * Slope / 113) + CR – Par 
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I WHS-systemet skal der efter hver spillerunde, hvor der handicapreguleres (eller man har valgt EDS), 
beregnes et ”Handicap-resultat”. 
 
Handicap-resultatet udregnes som forholdet mellem antal slag på runden (justeret til maks Netto 
Dobbelt Bogey pr. hul) og banens sværhedsgrad (course-rating og slope) 

(Justeret brutto score – course-rating) * relativ slope (113/Slope)  = Handicap-resultat 

            Score   CR     Konstant     Slope 
Fx:      (94 – 73,0) *    113    /      131            = 18,1 

Nedenfor vises et eksempel på et udfyldt scorekort, hvor der er spillet Stableford, så man kan se, 
hvorledes justeret til maks Netto Dobbelt Bogey pr. hul fremkommer: 
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Som sagt bliver WHS-handicap-systemet indført i Danmark pr. 1. januar 2020. 

Det kommer helt af sig selv, man skal ikke umiddelbart selv gøre noget.  
Som det fremgår, skal der bruges 20 registreringer til at beregne ens HCP efter det nye system. 

Spiller du med i Senior Section, hvor vi handicap-regulerer efter hver turnering i sommer-sæsonen, 
vil du formodentlig have registreringer nok til at komme i gang med WHS med resultater fra 2020. 

Ellers kan du indlevere nogle EDS-scorekort i løbet af sæsonen, hvis du selv er ude at spille. 
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Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
  
Formand: Frans Borgsmidt 
Kasserer: Vibeke Fyenbo 
Medlem: Karl Skovsbøl 
Medlem: Merete Holm Mogensen 
Medlem: Henning Mortensen 
Suppleant: Kjeld Wolff Madsen 
 
Revision:  Finn Engelbrekt 
Suppleant: Britta Jensen 
 
 
 
 
Referent: Frans Borgsmidt 


