
Referat af generalforsamling i Herreklubben afholdt lørdag 1. oktober 2022 kl. 15.00 i klubhuset 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning over det forløbne år 

3. Regnskab for det forløbne år  

4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag – Skal være Formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

6. Valg af bestyrelse 

Der skal ifølge vedtægterne vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år.  

På valg er: 

Peter Langkilde          – modtager genvalg 

Raymond van Wonterghem     – modtager genvalg 

Steen Palm  – modtager genvalg 

Carsten Mærkedahl                 – modtager genvalg 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

 

1. 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Torben Nielsen, som blev valgt og konstaterede at generalfor-

samlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

 

2. Beretning over det forløbne år 

 

Formanden, Peter Langkilde aflagde beretningen. 

Det har været en god sæsonen, rigtig mange af klubbens 140 medlemmer har spillet 

om onsdagen, så vi har fået uddelt 332 præmier til en værdi af 23.200 kr. 

Der er 91 spillere der har vundet mindst en præmie og 66 har vundet flere.   

Sidste år var vi spændt på, hvordan det ville gå med de nye hcp. regler og live score-

indberetning.  

Scoreindberetning gik bedre i år end sidste år. Det er blevet bedre nu, hvor man selv 

vælger teested, inden runden. Erfaring viser at det er godt, hvis én i bolden noterer 

alle score på et scorekort som backup. En stor hjælp for os ville være hvis man sletter 

sig af turneringen eller sender os en sms, hvis man ikke kommer ud at spille. Vi ven-

ter stadig på at Golfbox får lavet så markøren kan godkende scoren digitalt. 

Hulspilsturneringen. Det er nu andet år vi afvikler hulspils turneringen. I år havde vi 

lavet puljer af 3 mand, i håb om at det var nemmere at få kampene afviklet. Der var 

30 tilmeldte 8 af dem fik ikke afviklet en eneste kamp. De 22 andre havde til gengæld 

nogle hyggelige og spændende kampe. Der er flere omstændigheder, der gør at det er 

svært at få planlagt og afviklet kampene. 

I 2023 bliver det formentlig cupsystem (uden indledende puljer), som er noget nem-

mere at administrere.  

Ture. Vi har været på 4 svenske baner og 4 danske baner, Deltagerantallet har været 

mellem 8-16, hvilket er lidt mindre sidste år, som også var lavt. Vi undersøger i øje-

blikket, hvad årsagen til den manglende tilslutning er.  

Lochers piger mod Herreklubben. Vi havde en meget hyggelig dag, begge klubber 

er enige om at det er meget bedre vi arrangerer den i fællesskab, så det gør vi også til 

næste år.  

Åben herredag var en succes med 87 deltagere, heraf 30 fra andre klubber og flotte 

præmier takket være Thomas Hansen som havde sponseret. 

Præmieoverrækkelse og blød gunstart har været lidt bedre end sidste år, men vi er 

ikke helt tilfredse. Vi vil gerne op på 20 deltager pr. gang.  Vi afviklede som noget nyt 



2 om formiddagen og 2 om eftermiddagen. Vi er selvfølgelig meget interesseret i at 

finde ud af, hvordan vi kan vi få flere til at deltage.  

Alt i alt er vi i bestyrelsen meget tilfredse med, hvordan 2022 er forløbet.  

Og til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt arbejde og ikke mindst vores få 

men trofaste sponsorer: 

 

Fritzen og Thomas Hansen. 

 

Dirigenten anmodede om spørgsmål og kommentarer. 

 

Kim Andersen efterspurgte tidligere løfter om lørdagsture? 

Formanden svarede, at det er et problem, at de svenske klubber har højere greenfee i 

weekenden og også typisk et forudbestillingsgebyr, men vi forsøger igen. 

 

Kim Andersen ville desuden gerne vide hvorfor, der optrådte andre order-of-merit end 

Herreklubbens egne på hjemmesiden. 

Formanden svarede, at der kører et såkaldt script, som trækker fra Golfbox, og derfra 

dukker der af og til OoM fra de andre Hornbæk Golfklub grupper. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt. 

 

3. Regnskab for det forløbne år  

John Barnkob gennemgik regnskabet i hovedtræk. 

Regnskabet blev efter enkelte uddybende spørgsmål godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år 

John Barnkob oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 350, baseret på 

uændret medlemstal og et underskud på ca. kr. 12.000. 

 

Budget og kontingent blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen havde enkelte forslag til justering af vedtægterne, som formanden ville 

gennemgå på storskærmen. 

Der var imidlertid tekniske problemer, og da forslagene heller ikke havde været ud-

sendt på forhånd, og ikke kunne printes, blev det besluttet, at udskyde ændringerne til 

næstkommende generalforsamling. 

 

6.  Valg til bestyrelsen 

Der skal ifølge vedtægterne vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år.  

På valg er: 

Peter Langkilde          – modtager genvalg 

Raymond van Wonterghem     – modtager genvalg 

Steen Palm  – modtager genvalg 

Carsten Mærkedahl                 – modtager genvalg 

 

Alle blev genvalgt med akklamation. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Knud Dichmann Larsen og Jørgen Sandager blev genvalgt med akklamation. 

 

8. Eventuelt 

Kim Andersen spurgte til målemetoderne ved tættest på pinden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke havde fastsat nogle retningslinjer herfor, og 

han var vidende om, at enkelte medbragte eget målebånd, andre brugte en måleapp på 

mobilen, mens nogle skridtede af eller brugte flagstangen. 

Konklusionen blev at Herreklubben ville anmode hovedklubben om at påsætte måle-

mærker på flagstængerne på de 4 par-3 huller og hul 16. 

 


