
Gof`indernes Generalforsamling fredag d. 28. sep. 2018. 
26 deltagere. 
Referat.  
 
Pkt 1.   Valg af ordstyrer: Else Bonde 
Referent: Kirsten Seloy. 
Stemmetællere: Lizzi Henriksen, Jonna Mortensen 
 

Pkt 2.   Beretning ved formand Karin Veje Jakobsen 
Karin aflagde årsberetning. Se nedenst.: 

September 2018 
”Seniordameklubben Gof’inderne i Holbæk Golfklub. 
Generalforsamling den 28. september 2018. 
 
Beretning for perioden oktober 2017 – september 2018. 
 
Gof’inderne har nu afsluttet 8. vintersæson og 9. sommersæson. Vores 3. år som samme bestyrelse. 
Vi har bestræbt os på at arbejde videre med det bestående koncept, da vi synes, det er et rigtigt godt koncept, hvor 
vi har det rigtig hyggeligt og vil også gerne, at det sociale kommer i højsæde.  
Vi har indimellem en udfordring med, at vi både har en 18 hullers runde og en 9 hullers runde. 
  
Vi ved i bestyrelsen, at det ikke kunne lykkes, hvis vi ikke havde jeres positive opbakning og medvirken dertil. Så 
tak for det.  
 
Vores medlemstal er i år på 54 medlemmer. Det er 2 flere end sidste år. 
 
Møder om Forandringer okt./nov. 2017. 
Hans Dahl, formand for Gofferne og jeg blev indkaldt til møde hos Jørgen Buur oktober 2017 med pålæg fra 
hovedbestyrelsen om ændring i vores tidsforbrug samt tilmelding i golfbox til vores fredagsmatch fra 1. jan. 2018. 
Mødet var blevet iværksat p.gr.af skriftlig klage fra medlem, om at vi ikke brugte vores reserverede tider. 
Der opstod mange uafklarede spørgsmål des angående, så vi – alle bestyrelsesmedlemmer både for Gof`inderne og 
Gofferne - arrangerede et møde med Erik Olesen, hvor vi drøftede deres oplæg. Erik kender vores koncepter og 
gjorde det klart, at det er nødvendigt, at vi er meget OBS på vores tidsforbrug. 
Vi har intet yderligere hørt fra hovedbestyrelsen, så vi fortsætter som sædvanligt, dog med OBS på vores 
tidsforbrug. 
Juleafslutning d. 8. dec. 2017. 
Der var igen arrangeret puttekonkurrence før hyggestunden indenfor, men den måtte aflyses p.gr.af en meget, 
meget våd puttinggreen. 
Så kl. 10 mødtes vi indenfor og her blev sunget, løst quiz og spillet terning golf, uddelt præmier. En meget hyggelig 
dag for de 32 Gof`inder, der var kommet og på en dejlig måde sige TAK for året og på gensyn i det nye år. 
Regeleftermiddag:  
D. 20. april 2018 havde vi regelgennemgang med Mogens Holst og Henrik Madsen. Det var arrangeret sammen med 
Gofferne, der alligevel til sidst valgte at vælge det fra. Reglerne blev gennemgået fysisk på hul 7,8 og 18. Vi var 22 
deltagere, der med stor spørgelyst fik svar på alle deres spørgsmål. Vi er velkomne til at rette henvendelse igen, 
hvis vi ønsker det. Nu kommer der nye regler fra 1. jan. 2019, så tilbuddet er værd at overveje. 
Den 7. Golftur. 23/24 aug. 
I foråret begyndte jeg at se på forskellige tilbud til vores golftur både i Danmark og i Sverige. Jeg fik bl.a. et tilbud 
fra Fænøsund ved Middelfart og flere fra Sverige, hvor markedet blev gennemsøgt for enkeltmandsværelser samt 
at kunne bo på golfbanen. At bo på banen kunne ikke lade sig gøre, men enkeltværelserne kunne fås i Kristianstad 
med spil på Skepparsløv golfbane, hvor der også kunne lejes buggy, og vores bags kunne opbevares fra 1. dag til 2. 
dags spil.  
Vi blev 22, der d. 23. aug. 2018 drog afsted mod Skepparsløv golfbane med Dito busser med en overnatning, spil 
på ankomstdagen, spil på afrejsedagen, morgenmad, aftensmad. En flot pakke alt i alt, der måtte suppleres med 
frokost i golfklubben efter spillet på anden dagen, inden det igen gik hjemad mod Holbæk. 
Det blev en dejlig tur og TAK til jer, der bakkede op og havde mulighed for at deltage. 



 
Bestyrelsen har brug for evaluering af turen samt om vi fortsat skal arrangere ture. Vi drøfter under punktet på 
dagsordenen. Vi modtager meget gerne turforslag. 
 
I vintersæsonen har vi haft 22 spilledatoer i spilleplanen.  
Vi har spillet stableford, Norsk stableford med både kast og spark, fra grøn tee samt nærmest hullet i 2. slaget på 
hul 7. 
Der har været fra 4-17 spillere på 18 huller og fra 2-12 spillere på 9 huller. 
Desværre har banen været meget våd, så der kun kunne spilles på de 6 huller inde på fastlandet med 
vinterreglerne, hvor der stadig skulle tee´s op, så 18 hullerne spillede 2 x 6 huller og 9 hullerne 1 x 6 huller. 
Vi har også måttet ændre starttidspunktet for 18 hullerne, da det var for mørkt at starte som sædvanligt. Tiden 
blev ændret til kl. 8:30, med spil umiddelbart efter på hul 1.  
9 hullerne startede som sædvanligt kl. 10:05. 
Vejret har været så som så til golfspil med Sibirisk kulde, sne og også meget vådt. Vi har måttet aflyse flere gange 
p.gr.af sne og frost.  
 
I sommersæsonen var planlagt 25 spilledatoer, som stod i spilleplanen med 8 holdmatch. Det er samme antal som 
sidste år.  
Vi har haft 2 aflysninger, da banen skulle bruges til anden side. MidtVestopen og Audi-Cup. Vi lavede en 
forespørgsel om spil på andre baner, men det var der ikke nok tilslutning til, så det blev ikke til noget. 
Der har været 9 – 18 spillere på 18 huller, samt 7 – 17 spillere på 9 huller. Et bedre fremmøde end året før. Vejret 
har jo også været meget varmt. Banen har været som en afrikansk savanne – tørt, tørt og tørt og derved megen tril 
og rul spil med mange nedsættelser af HCP som følge deraf. 
 
Vi skulle have haft 1 fællesmatch med Gofferne på hjemmebane d. 25. maj 2018, men Gofferne meldte desværre fra 
nogle dage før, efter at arrangementet var sat i gang. 
 
Drøftelse af spilleplanerne: 
Vinterspilleplan: 
Starttidspunkt!!  
Fortsætte med at spille både 18 huller og 9 huller? 
Spille kun 9 huller i stedet for 18 huller? 
Sommerspilleplan. 
Vi starter Vintersæson 2018-2019 d. 5. okt.2018. Spilleplanen kommer snarest.  
 
Vores juleafslutning bliver fredag d. 7. dec. 2018 kl. 9, hvor vi mødes på putting green til en parputte 
konkurrence og derefter til én eller anden form for hyggespil i klubhuset. Nærmere kommer. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at takke jer medlemmer for opbakning til vores seniordameklub – 
Gof’inderne – uden jer, ingen klub.  
 
Tak til Bente og Yvonne for jeres arbejde i bestyrelsen. Der har været mange opgaver, der skulle løses. Specielt tak 
til Yvonne for de år, du har været med. Du har nu valgt at stoppe i bestyrelsen. 
 
Så er der kun at håbe, at vi får en grøn vinter med masser af spillemuligheder for os, der gerne vil spille året 
rundt. 
 
Tak for endnu en god sæson. 
Karin Veje Jakobsen 
Formand.   D.26/9-18. ” 
 
Beretningen blev enstemmig godkendt, og ros til formanden. 
Der var en drøftelse af det kommende års spilleplaner samt om nedenst. punkter: 
Vinterplanen: 

• Skal alle spillere starte sent? 



• Evt. spil på 14 huller og først ud, derefter 9 hullers spillere. 
Afstemning, om antal af spillere, der helst vil gå sent ud om vinteren.  

• 20 ønskede at gå ud kl.10:05 om vinteren, 6 var imod. 
 
Gunstart fælles rene kvindehold, rene mandehold. 
 
Der var stor enighed om, at det sociale samvær, er hvad der tæller mere, end alt andet. 
Bestyrelsen arbejder videre med de forskellige udsagn. 
 
Det nye år starter d. 5. oktober. 

 
Pkt 3.  Evaluering af golftur. 
Positive bemærkninger: god bane, enkeltværelser, mulighed for 
Buggy, prisniveau. 
Negative bemærkninger: det tidlige afgangstidspunkt. 
 
Pkt 4.  Golftur 2019 
Forslag til steder: Helsingør, gentagelse af dette års udflugt, 
“ Æblegården” i Sverige, Middelfart, Præstekilde, Lolland. 
Bestyrelsen undersøger muligheder og priser. 
Dato meldes ud allerede nu. 

 
Pkt 5.   Regnskab. 
Bente Olsen fremlagde regnskabet. 
Foreningens formue er på nuværende tidspunkt: 7316 kr. 
Regnskabet blev enstemmig vedtaget. Ros til Bente. 
 
Pkt.6.   Fastsættelse af Kontingent  
200 kr. Det blev vedtaget. 
 
Pkt. 7.  Forslag fra Bestyrelsen. 
Bestyrelsen udvides med en suppleant. Vedtaget. 
Vedtægterne rettes til: 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer og en suppleant, der 
vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen. 

 
Pkt. 8.  Forslag fra medlemmerne. 
Ingen forslag. 
 
Pkt. 9. Valg til bestyrelsen. 
Bente Olsen blev genvalgt 
Karin Veje Jakobsen blev genvalgt 
Vibeke Hellberg blev nyvalgt 
Suppleant: 
Kirsten Seloy blev nyvalgt 
Yvonne Kjærside blev takket for sin store indsats med ord og en 
gavekurv. 
 
Pkt. 10.  Evt. 
Yvonne blev endnu en gang takket. 
 
Referent.                                                                                                   
Kirsten Seloy.     D. 28/9 2018           Referatet er  godkendt af bestyrelsen.                                                         

 



 
 
 
 
 

 
 
 


