
Mens Section 

 

Ordinær Generalforsamling 1. oktober 2020 – Referat 

 

Captain, Morten Malling bød velkommen til generalforsamlingen, hvor ca. 40-45 medlemmer 

deltog. 

 

Valg af dirigent: 

Juul Andersen blev valgt som dirigent. 

 

Årsberetning ved Captain – Morten Malling 

”Vi har i Præsidiet, brugt vinteren til at forberede Sæson 2020. Desværre kom der ”corona” til 

verden, og selvfølgelig også til Danmark. Det betød at vi måtte aflyse de første 3 planlagte 

matcher. Derefter startede vi forsigtig op, mens der var forsamlingsforbud på 10 personer. Vi 

kørte med løbende start, og folk gik straks hjem efter matchen, som selvfølgelig var uden 

forsamling og præmier.  Ud over det, måtte vi flytte ”dagstur light”, ”matchen mod ladies” og 

vores nye venskabsklub ”Steensballegaard”. Det lykkedes at komme i gang med gunstart d. 

11. juni, hvor forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 personer, og dermed første match med 

sponsor og præmier. Efter sommerferien, blev forsamlingsforbuddet hævet til 100, og det var 

præcis så mange vi var, til venskabsmatchen mod Vejle. 

Alt i alt nåede vi 97 medlemmer, i Mens Section 2020. Lidt færre end de 100 medlemmer fra 

2019, men jeg er tilfreds, i denne meget specielle ”corona sæson”.  

Og mens jeg har siddet, og skrevet denne beretning, er forsamlingsforbuddet ændret til 50. 

Det går den forkerte vej. 

Sponsorer: 

Igen i år har vi mødt stor velvillighed fra vores sponsorer, Vi er meget taknemmelige for denne 

opbakning der gør at vi kan spille om præmier til alle vores matcher.  

Igen i år har Anette ”Café Rindbæk” været sponsor for mad og en øl til dagens sponsor. 

Vi har sagt tak til vores sponsoren, på den måde at vi har afholdt en sponsor match med 

spisning. 

En rigtig stor tak til alle sponsorerne. 

 

Dagsture og Ryder Cup: 

Årets dagstur ”light” gik til Sønderjyllands Golfklub. Heldigvis blev den rykket en måned, så 

vi undgik forsamlingsforbuddet. 21 mand havde en fantastisk hyggelig runde, i kanon godt 

vejr og afslutter med en fantastisk frokost på terrassen.  
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Ryder Cup blev gennemført som planlagt, sidst i juni måned. 20 spillere valgte at bruge det 

meste af dagen, i Hedensted golfklub. Morgenmad, 18 huller golf, frokost 18 huller golf, 

efterfulgt af en fantastisk afslutning på hul 19 . 

Dagstur ”classic” gik i år til Tange Sø Golfklub. 18 mand mødte tidligt op til busturen. De 

blev forkælet med morgenmad, en lille en, en fantastisk golfbane at spille, masser af øl i 

bussen hjem og afsluttet med en hyggelig middag i Hedensted Golfklub. 

 

Venskabsmatcher, Hulspil og Mens Mester : 

Ladies Section gæstede os i år, vi havde en hyggelig match og som sædvanlig fik de klø.  

Vejle kom talstærkt og besøgte os, vi havde en hyggelig match men de gav os en kæmpe 

lussing. 

Vores nye venskabs klub Steensballegaard, besøgte vi i august, vi havde en hyggelig match 

og vi gav dem bøllebank. 

Hulspils matchen blev afviklet med stor succes, der er fundet en vinder, som bliver hyldet til 

afslutningsmatchen.  

Igen i år er der fundet en mester i A og B rækken. Og der er fundet de 3 som er nærmest 

flaget på hul 9, i den gennemgående konkurrence gennem hele sæsonen. Præmier til 

afslutningsmatchen. 

 

Regnskab: 

Leif Emil gennemgår regnskabet, i næste punkt på dagsorden.  

 

Afslutning og tak: 

Det har været en meget speciel sæson 2020, pga. Covid19. Der har været meget ekstra 

arbejde, pga. restriktionerne fra myndighederne.  

 

Til sidst vil gerne sige en stor tak til årets præsidie medlemmer : 

Kaj Alfastsen og Niels Holbech, for jeres arbejde med sponsorerne. 

Leif Emil, for at styre kassen. 

Jan Ole, for de fantastiske ture. 

Niels Sundekilde, for styring af Golfbox, opsætning af matcher, hjemmesiden og info til 

medlemmer. 

 

Tak for denne sæson.” 

Captains beretning blev godkendt. 
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Aflæggelse af revideret regnskab ved kasserne – Leif Emil Rasmussen: 

Leif Emil gennemgik regnskabet, som viste et underskud på 933 kr. Når de sidste 

omkostninger til generalforsamling, sponsormatch og afslutningsmatch er betalt, forventes 

en kassebeholdning på ca. 45.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Valg af Præsidiet: 

Niels Sundekilde ønskede ikke genvalg. Morten Malling, Kaj Alfastsen, Niels Holbech, Jan Ole 

Kragsfeldt og Leif Emil Rasmussen blev genvalgt til præsidiet. 

Som nyt medlem blev valgt Allan Kristensen. 

 

Valg af revisor: 

Tommy Rathmann blev valgt som revisor. 

 

Forslag fra Præsidiet og medlemmer: 

Der var ikke indkommet nogle forslag på forhånd. 

Johnny Niekrenz rejste sig og foreslog andre former for dagsture. Hvor man laver putte og 

indspil og chip konkurrencer, afsluttet med spisning om aftenen. 

Johnny foreslog også flere anderledes spilformer til de ugentlige torsdagsmatcher, i stedet for 

så meget stableford. 

 

Eventuelt: 

Der var en enkelt, som synes at kassebeholdningen er for stor. Det blev dog straks forsvaret 

af flere andre medlemmer, som syntes at det er helt i orden. 

Morten takkede afgående præsidiemedlem Niels Sundekilde, holdte en takketale for den store 

indsats og overrakte et par flasker vin. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

På præsidiets vegne 

Morten Malling 

 


