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Referat Generalforsamlingen Senior Section 24. januar 2018 
 
 
 
Formanden, Frans Borgsmidt, bød de 42 fremmødte velkommen. 
  
Finn Bundgaard blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt. 
  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til forman-
den. 
  
Formanden berettede om en lang og god sæson, hvor vejret dog ofte havde vist sig fra sin våde og 
blæsende side, hvilket bekræftes af tal fra DMI. 
Men når vi ikke kan glæde os over vejret, kan vi glæde os over en fin, fin bane, hvor vi kan spille hele 
året og på sommergreens og nu også uden måtter i vintersæsonen. 
 
Der er i 2017 spillet flere turneringer end i noget tidligere år i Senior Sections historie. 
Således er der gennemført 50 turneringer (kun mandag 13. februar blev aflyst), heraf 2 venskabs-, 1 
Hold-, 2 Par-, 1 Flagspil- og 2 slagspil-turneringer, Norsk Stableford og HULSPIL-turnering. 
 
Der har i sommersæsonen 2017 i gennemsnit været 43 deltagere pr. gang mod 41 i 2016. 
 
Klubben har 87 medlemmer, heraf 28 damer og 59 herrer. 
Der har været udsendt invitationsbrev til mulige nye medlemmer i 2017 og det vil blive gentaget i 
marts 2018. 
 
Hulspil-turneringen i 2017: Vinder: Flemming Kristoffersen 
  Runner-up: Karl Skovsbøl 
 
OOM 2017:  9 huller: Vinder: Asger Sørensen med 205 point 
  Runner-up: Jørgen Waaben med 198 point 
 
                     18 huller: Vinder: Knud Schøning med 404 point 
  Runner-up: Karl Skovsbøl med 403 point 
 
Formanden berettede, at der også bliver OOM for vintersæsonen, hvor det er de 6 bedst tællende 
scores, når vi spiller på Guldbjerg-sløjfen. 
 
I 2017 er der indført ”klappe-præmier”, hvis nogen af dagens vindere ikke er til stede ved præmieo-
verrækkelsen, trækkes der lod om disse præmier blandt de, der ikke har vundet. 
 
Mange fra Senior Section har i 2017 deltaget i Regionsgolf i rækken for ”Veteran-golf” og ”Super-ve-
teran-golf” med flotte resultater. Formanden opfordrede til at melde sig til Regionsgolf i disse rækker 
i 2018. 
  
Formanden takkede Finn Bundgaard for hans arrangement af hulspilturnering for seniorer og oplyste, 
at i 2018 bliver der også hulspilturnering på 9 huller. Finn Bundgaard oplyste, at det er tilladt at delta-
ge i både 18 huls- og 9-huls hulspilturneringen.   
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Formanden afsluttede sit indlæg med at takke Finn Engelbrekt for revision. 
Tak til Vibeke, Karl, Frank, Kjeld og Eigil for arbejdet med opsætning og afvikling af mandags-
turneringerne og tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. 
 
Herefter gennemgik kasserer Vibeke Fyenbo regnskabet. 
  
Det gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Generelt kan det vel konkluderes at foreningens 
økonomi er stort set uforandret og i bund og grund sund. 
Regnskabet for 2017 blev godkendt. 
 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
Bestyrelsen havde et forslag til ændringer i vedtægterne af §4 Generalforsamling, dagsorden. 
Forslaget blev godkendt og ændringerne vil snarest fremgå af vedtægterne for Senior Section på 
hjemmesiden. 
 
Forelæggelse af budget for det kommende år blev forelagt med følgende forudsætninger: 

• Vi håber på/regner med mindst lige så mange medlemmer i 2018 
• Vi forestiller os samme antal turneringer i 2018 som i 2017 og vi spiller også i juli 
• Præmier på samme niveau og i samme mængde (1. og 2. præmie i hver række samt birdie-øl) 
• Vinhøsten i 2017 er dog generelt ”miserabel” så prisstigninger må påregnes 
• Kjeld Wollf Madsen sørger for gode indkøb så vi kan fastholde kontingentet 

 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2018 forbliver kr. 250,00, som bedes indbetalt snarest på 
foreningens konto regnr.: 7160  kontonr:  1713184, med angivelse af medlemsnummer og navn. 
Kontingentet blev vedtaget.  
 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Frank Rasmussen. Alle øvrige valg var genvalg. 
  
Under eventuelt var der på tidligere forespørgsler fra medlemmerne indhentet oplysninger om 
Polo’er og Trøjer med Logo og Senior Section. Alt i mærket: Abacus og i sort. 

 Polo’en koster inklusiv ”Logo” og ”Senior Section” kr. 350,- 
 Trøje i sort marine-uld inklusiv ”Logo” og ”Senior Section” kr. 585,- 
 Trøje i sort bomuld inklusiv ”Logo” og ”Senior Section” kr. 445,- 

Hvis man interesseret, kan man gå i Golfshoppen og finde den størrelse man ønsker og derefter 
bestille begge dele. Der ligger en bestillingsseddel klar i Golfshoppen. 
Bestilling skal være afgivet senest 1. marts 2018. 
 
Næste punkt under eventuelt var den i efteråret gennemførte Kundetilfredshedsundersøgelse. 
 
Formanden gennemgik resultaterne. 
 
Der er 49 af vores 87 medlemmer, der har svaret. 
Det er ca. 56%, der har svaret, hvilket vi er meget tilfredse med. 
Måske er procenten højere, der er 7 par, der har samme mail-adresse, hvor linket til undersøgelsen 
så kun virker 1 gang. Vi antager, man så har snakket sammen om besvarelsen. 
 
Spørgsmål 1 + (2): Variation i Matchtyper 
For lille:   8,2 % 
Passende: 91,8 % 
Der er forslag om flere modificerede slagspilsturneringer og flere Hold- og Par-turneringer. 
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Med 25 mulige turneringer i sommersæsonen til OOM i 2017, hvoraf 12 er tællende og 20 mulige tur-
neringer i vintersæsonen til OOM, hvoraf 6 er tællende, kan der godt blive plads til flere turneringer, 
der ikke er standard Stableford.  
Det vil vi indarbejde i turneringsplanen, hvilket allerede er iværksat for vintersæsonen fra jan-mar. 
2018. 
Og det vil også ske i turneringsplanen for sommerperioden, som vi allerede er i gang med at få på 
plads. 
 
For modificerede slagspilsturneringer vil vi fremover benytte følgende metode: 
Bolden samles op, når nedenstående antal slag er brugt på hvert hul:  

PAR3 + antal streger + 3 
 PAR4 + antal streger + 4 

PAR5 + antal streger + 5 
 

Spørgsmål 3 + (4): Venskabsturnering mod Himmelbjerget 
Deltager ikke: 22,4 % 
Deltager: 63,3 % 
Ved ikke: 14,3 % 
63,3 % af 49 = 31. Vi deltog med 36. 
Spørgsmål 5 + (6): Venskabsturnering mod Horsens 
Deltager ikke: 18,4 % 
Deltager: 65,3 % 
Ved ikke: 16,3 % 
65,3 % af 49 = 32. Vi deltog med 32. 
Spørgsmål 7 + (8): Skal vi fortsætte med venskabsturneringer 
Stoppe: 12,2 % 
Fortsætte: 69,4 % 
Ved ikke: 18,4 % 
 
Der er 60-70 % tilslutning til venskabsturneringer og til at fortsætte ! 
Der er forslag om: 

 At nøjes med 1 om året 
 1 hjemme og 1 ude 
 At erstatte den ene med en udflugt 

Bestyrelsens holdning er: 
 1 hjemme og 1 ude hvert år 
 Vi behøver ikke sløjfe en venskabsturnering for at få plads til udflugt 
 Vi opsiger venskabsturnering mod Horsens nu 
 Vi arbejder på at finde en ny venskabsklub, der i 2018 vil komme her 
 Hvis vi ikke finder en ny venskabsklub i 2018, bliver der kun 1 

venskabsturnering i 2018, men vi søger videre 
 
Bent Kyndesgaard tilkendegav, at Stensballegaard netop har indgået aftale med Horsens om samar-
bejde og gensidig rabat på greenfee, når vi spiller i Horsens og de spiller her på Stensballegaard Golf. 
Måske er det ikke det bedste signal at opsige venskabsturnering nu. 
Formanden bad om en tilkendegivelse fra forsamlingen, der viste stor tilslutning til at bevare ven-
skabsturneringen med Horsens for nuværende. 
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Spørgsmål 9 + (10): Udflugt til en anden golfbane 
Nej:   6,1 % 
Ja: 69,4 % 
Ved ikke: 24,5 % 
69,4 % af 49 = 34. 
34 deltagere gør, at der absolut er basis for at planlægge en udflugt til en anden golfbane. 
 
Der er forslag om mange forskellige golfbaner. 
I 2018 går vi efter at arrangere en udflugt til Silkeborg, som Stensballegaard har en rabat-aftale med 
og hvor ”Made-in-Denmark” afholdes i august. 
Hvis det ikke kan lade sig gøre med en udflugt til Silkeborg, forsøger vi med en udflugt til Lyngby-
gaard, som vi også har en rabataftale med og som er bygget af samme arkitekter, som Stensballe-
gaard. 
 
Spørgsmål 11 + (12): Synes du ventetiden i klubhuset er på et rimeligt niveau 
Ja: 63,3 % 
Nej: 24,5 % 
Ved ikke: 12,2 % 
 
Der er næppe nogen tvivl om, at ventetidsproblemet er vores største udfordring i Senior Section, 
såvel som på mange andre golfbaner. Ventetid i klubhuset hænger sammen med ”flowet” ude på 
banen. 
 
Der gøres meget af turneringsleder mht. tilrettelæggelse af bolde og starttider. 
 
Man skal også selv bidrage til at fremme spillet mest muligt, ved at følge bolden foran, være klar til 
slag når det er ens tur, huske provisorisk bold og ikke lede længere end højst nødvendigt. 
 
Der kom forslag om at forsøge at fremme spillet ude på banen ved at den, der står først i hver bold 
på startlisten, får til opgave at være opmærksom på flowet i spillet.  
 
Vi vil tage temaer op om ”flowet” hen over sæsonen, når vi er samlet i klubhuset. 
 
Spørgsmål 13 + (14): Frokost-ordning 
Det passer mig fint: 51,0 % 
Den gamle ordning: 14,3 % 
Spiser normalt ikke med: 34,7 % 
 
Efter konsultation med Jimmy Jensen i restauranten bliver ordningen fremover: 

 Varm ret  55,- ved tilmelding 
 3 snitter  55,-  ved tilmelding; man må gerne dele 
 1 smørrebrød  30,- bestilles ved disken 
 2 smørrebrød  55,- bestilles ved disken 

 
En kommentar går på, om vi ikke skal genindføre, at man sidder sammen med dem, man har gået i 
bold sammen med under dagens turnering. Det bakker bestyrelsen op om. Vi prøver at se om det 
løser sig selv, ellers prøver vi med bordkort. 
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Sidste punkt (Spørgsmål 15) i undersøgelsen var muligheden for Ris og Ros. 
 
Mange positive tilbagemeldinger  
 Det er vi i bestyrelsen rigtigt glade for 
 Vi tolker det, som der generelt er tilfredshed med den linje vi har lagt 
Præmier 
 Der er mange gengangere blandt de, der vinder præmier 
 Men vi regulerer handicap i hele sommersæsonen, så i respekt for 
 handicapsystemet, er det vel i orden 
Fremme spillet/flowet 
 Opfordring til at du skal selv være med til at fremme spillet mest muligt,  
  * ved at følge bolden foran 
  * være klar til dit slag, når det er din tur 
  * huske provisorisk bold 
  * ikke lede længere end højst nødvendigt 
 
Formanden sluttede gennemgangen af kundetilfredshedsundersøgelsen med at takke for stor opbak-
ning til at deltage i undersøgelsen og for de indkomne svar og kommentarer. Det tyder på, at vi har 
fået lagt en god og for de fleste medlemmers vedkommende en tilfredsstillende linje.   
 
Som sidste punkt under eventuelt på generalforsamlingen var forskellige emner oppe til debat: 
 
Forslag om, at undlade bordene ved generalforsamlingen, så man bedre kan sidde og bedre kan se 
præsentationen. 

Ideen er god, men det er vanskeligt at få alle bordene ud af mødelokalet. 
Vi ser, om der kan findes en løsning til næste generalforsamling. 

 
Forslag om at vi gør opmærksom på, at der ikke er servering under generalforsamlingen, så man skal 
selv have hentet forsyninger i restauranten inden afholdelsen af generalforsamlingen. 

Ideen er god.  
Vi vil gøre opmærksom på det i indkaldelsen næste gang, så man er forberedt på det. 

 
Forespørgsel om der bliver arrangeret golfrejser 

Der var ikke tilstrækkeligt med tilkendegivelser til en tur i marts 2018. 
Men der arbejdes videre med at arrangere rejse i oktober 2018 og marts 2019. 
Der kommer info om dette på et tidspunkt i løbet af 2018. 

 
Forslag om, at præmier til OOM uddeles umiddelbart efter man har vundet dem i stedet for det først 
sker på generalforsamlingen 

Der er oplagt, at præmier generelt bør udleveres umiddelbart efter man har vundet dem. 
Fremover bliver OOM-præmier udleveret til vinderne umiddelbart efter den sidste tællende 
turnering er blevet afholdt. 
I praksis bliver det sidste turnering i oktober for sommer-OOM’s vedkommende og sidste 
turnering i marts for vinter OOM’s vedkommende. 
 

Forslag om at få rettet Senior Sections afsnit på hjemmesiden til 
Naturligvis. 
Det vil ske snarest muligt. 
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Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
  
Formand: Frans Borgsmidt 
Kasserer: Vibeke Fyenbo 
Medlem: Karl Skovsbøl 
Medlem: Eigil Jørgensen 
Medlem: Frank Rasmussen 
Suppleant: Kjeld Wolff Madsen 
 
Revision:  Finn Engelbrekt 
Suppleant: Britta Jensen 
 
 
 
 
Referent: Frans Borgsmidt 


