
Senior Section Generalforsamling, den 18. oktober 2021 

Formandens beretning: 

 

På sidste års generalforsamling udtrykte vores dengang afgående formand Lis Sørensen, at vores nok 

største ønske for sæsonen 2021 var at slippe for Corona-restriktioner. Og vi skulle også gerne på den 

planlagte tur til Porto Santo i marts 21. 

De ønsker gik desværre ikke i opfyldelse.  

Turen til Porto Santo blev aflyst og senere udsat til november. Alt dog tyder på, at turen bliver 

gennemført her om nogle få uger.  

Men vi undgik ikke restriktioner på grund af Covid-19. Det havde den indvirkning, at vi måtte spille de 

første par måneder under et forsamlingsforbud, som betød, at vi dog heldigvis kunne spille - men 

uden at kunne samles - hverken før eller efter.  

Allerede inden vi nåede sæsonstarten, blev arbejdet i bestyrelsen ramt af den triste kendsgerning, at 

et af Senior Sections bestyrelsesmedlemmer – Arne Jensen – blev ramt af alvorlig sygdom, og afgik 

ved døden den 19. maj.  

Arne var et vellidt og mangeårigt medlem af golfklubben og af Senior Section, hvor han både i 

hverdagen og i bestyrelsen satte sit præg - dels med sit flotte golfspil, men også sit altid positive og 

gode humør. Vi savner stadig Arne. 

Det betød, at vores suppleant i bestyrelsen – Lene  Tornøe Poulsen - indtrådte på Arnes plads i 

bestyrelsen. 

Første spilledag i 2021 blev den 12. april som planlagt, hvor 77 medlemmer stillede op. Men først den 

14. juni blev forsamlingsforbuddet lempet så meget, at vi kunne arrangere årets første fællesspisning 

med forudgående Mexican Scramble turnering.  

Efter spisningen blev der uddelt flere hundrede flasker vin til vinderne på de første 9 

mandagsturneringer, hvor fremmødet trods restriktioner var flot og konstant lå på mellem 73 og 87. 

Efterfølgende har vi været samlet den første mandag i hver måned med Mexican Scramble på 

programmet – 6 gange i alt incl. i dag. Indimellem har vi spillet alm. Stableford 21 gange siden 

sæsonstarten. En enkelt spilledag er blevet aflyst på grund af, at hele banen var lukket for at afholde 

et DM-arrangement. 

Vi har i år været 140 medlemmer af Senior Section, og sammenlagt er I - incl. i dag - mødt op 1914 

gange i løbet af sæsonen, hvilket giver et gennemsnitligt deltagerantal på 71 pr. gang. 

Sommerudflugt: 

Årets sommerudflugt gik i år til Fredericia Golf Klub, hvor 56 medlemmer deltog. Vi fik dejlig 

morgenmad og senere frokost arrangeret af en gammel kending fra klubhuset her i Vejle, nemlig 

vores tidligere restauratør Pernille fra ”Din Madpartner”. Turneringen blev vundet af Erik Mortensen. 

 

Venskabsturneringer i 2021: 

Sidste års venskabsturneringer blev alle aflyst grundet Covid-19.  



Derfor gentog vi invitationerne af henholdsvis Hedensted og Kellers Park til at spille i Vejle på Parken-

Skoven i år. Tilsvarende fik vi invitation fra Jelling Golf Klub om at spille i Jelling.  

Imidlertid meddelte Hedensted ret tidligt, at de ikke ønskede at spille i år, og først efter sæsonen vil 

tage stilling til venskabsmatcher i 2022.  

(Jeg kan her nu tilføje, at jeg i torsdags blev kontaktet af formanden for seniorafdelingen i Hedensted, 

som meddelte, at de på deres generalforsamling i sidste uge besluttede at begrænse antallet af 

venskabsmatcher. Det gik ud over vores årlige match, som så ikke længere bliver aktuel) 

Derimod meldte Kellers Park sig på banen, men de ville helst ikke spille Skoven, så vi valgte i stedet at 

spille Sletten-Parken.  

Det hjalp dem ikke meget, da vi alligevel løb med pokalen. Det gjorde vi også i Jelling, hvor det ellers 

har været kutyme, at hjemmeholdet altid vandt pokalen. Vi sejrede, om end det kun var med et par 

point. Men nok. 

Til begge årets matcher var vi godt 30 deltagere fra Vejle, og det var noget trægt med tilmeldingerne. 

Vi må nok overveje, om der er tilstrækkelig interesse fra medlemmerne, og herfra en opfordring til at 

bakke op om disse matcher, såfremt I ønsker, at de fortsætter. Lad os få en dialog om det. 

Parturnering: 

Parturneringerne er blevet afholdt én gang om måneden som Greensome med den sædvanlige 

efterfølgende fælles frokost samt uddeling af præmier. Der har generelt været pænt fremmøde, men 

enkelte dage har i år været ramt af dårligt vejr, som meget naturligt har smittet af på deltagerantallet 

på disse dage. 

Parturneringen fortsætter naturligvis også næste år. 

Hulspil: 

Deltagertilmeldingen var i år så begrænset, at hulspils-turneringen blev aflyst. Der var kun tilmeldt 5 

på den opslåede liste, og også sidste år kneb det med tilmeldingerne. Så det ser ikke ud til, at der er 

tilstrækkelig interesse for at hulspilsturneringen skal fortsætte. Men det er der jo lejlighed til at drøfte 

her på generalforsamlingen. 

GolfBox: 

På generalforsamlingen sidste år blev nævnt, at bestyrelsen havde planer om at anvende 

mulighederne i GolfBox noget mere. 

Det har vi så gjort i år, hvor al tilmelding nu foregår via GolfBox.  

Det har selvsagt medført nogle ændringer i de vante rutiner. Al begyndelse kan være svær, og der 

måtte korrigeres lidt i konceptet nogle gange, førend vi fandt den rigtige model. Det skyldes blandt 

andet, at det nu blev synligt, hvor vi var tildelt tider, som ikke blev brugt.  

Det fik vi tilrettet, og det er bestyrelsens opfattelse, at det selvom det kan være uhyre svært at ændre 

adfærd og tilrette gamle vaner, så er der generel opbakning til den måde, som vi nu bruger GolfBox 

på. Og så får vi tilmed registreret alle scorekort til handicapregulering – det sørger Marlene for. 

Mexican Scramble: 

Vi bruger nu også GolfBox til tilmelding til Mexican Scramble turneringerne. Det betyder, at GolfBox 

sætter holdene sammen, således at der er størst mulig lighed i holdenes handicap.  



Derudover fik vi ved sæsonstart VGC’s bestyrelses accept af, at vi måtte afprøve at spille vores 

månedsmatch med gunstart i en prøveperiode i 2021. 

Vi fik samtidig med god hjælp fra Bo og Marlene i Sekretariatet strikket en plan sammen, som gjorde 

det muligt at integrere 9-hullers Mexican Scramble spillerne på banen i en løbende start på et 

tidspunkt, som bevirker, at vi alle er færdige på næsten samme tidspunkt inden frokosten. Dette 

minimerer ventetiden, som ellers tidligere kunne være lidt problematisk for de spillere, som valgte at 

spille 9-huller. 

Og så lidt glædeligt: Vi har nu fået tilsagn fra Vejle Golf Clubs bestyrelse til også at må spille med 

gunstart i vores månedsmatcher det kommende år. 

Det sociale golfliv: 

Formålsparagraffen for Sektion Section er iflg. vedtægterne at give medlemmerne mulighed for at 

dyrke golf under hyggelige og afslappede former, og samtidig få lejlighed til at møde et større udsnit 

af medlemmer. 

I bestyrelsen mener vi stadig, at netop det sociale samvær medlemmerne imellem er vigtigt, og skal 

være en væsentlig drivkraft i aktiviteterne. 

Derfor vil vi gerne opfordre til, at vi alle i den udstrækning det er muligt, benytter tiden både før, 

under og efter matcherne til at deltage i det sociale liv på spilledagene. Det kan gøres ved eksempelvis 

at tilmelde sig og spille sammen med andre end ”de sædvanlige”, og ligeledes ved at afsætte lidt tid til 

social hygge på terrassen eller i klubhuset efter den ugentlige match. 

Slutning: 

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer for en god sæson og den positive måde, som I har 

modtaget nyheder og ændringer på. 

Vi har for det meste haft rigtigt fint vejr i år - i hvert fald har vi ikke haft aflysninger på grund af vejret. 

Banerne har stået flot. En stor TAK til hele greenkeeperstaben for det.  

Også en kæmpe tak til sekretariatet – Bo og Marlene – for den kolossale hjælp, som vi har fået 

gennem hele sæsonen – og ikke mindst i forbindelse med implementeringen af årets 

tilmeldingsændringer via den øgede brug af GolfBox. 

Også en tak for alle i Gastro 46 for at servicere os med både vådt og tørt i de seneste 3 år. Held og 

lykke til jer fremover.  

Selvfølgelig skal banekontrollørerne også takkes ligesom vores repræsentant i baneudvalget Erik Brok. 

Endelig også en stor tak til de medlemmer, som har hjulpet med 9-hullers vagter.  

Den allersidste store TAK for samarbejdet og arbejdsindsatsen skal gå til kollegerne i bestyrelsen: Jens 

Uth, Kirsten Thornild, Niels Ølholm og Lene Tornøe Poulsen. 

Tak for indsatsen.  

Og så glæder vi os til at ses igen i april 2022 – forhåbentlig uden Covid-19 restriktioner. 

 

 

18. oktober 2021 

Kjeld Egebo 


