
Formandens årsberetning for 2011: 

Velkommen til Linksgrevernes ordinære generalforsamling 2011.  

Vi kan nu se tilbage på vores sæson 2011. 

Det har også i 2011 været bestyrelsens mål at skabe en herreklub med en hyggelig og gemytlig atmosfære som det 

primære, men også med vægt på det naturlige konkurrenceelement, der er en uundværlig del af golfspillet. 

Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer for at have bidraget hertil og jeg synes, at vi i 2011 har forsat de gode 

intensioner med en herreklub hvor hyggen og konkurrencedelen er gået op i en god enhed.  

Vi er nu 54 medlemmer med plads til flere. 

Vores tirsdags herredage er forløbet fortrinligt med god deltagelse hen over sæsonen. Specielt en stor tak til Roland 

for ihærdig ajourføring af de løbende resultater, både i den løbende turnering og i Eclectic turneringen samt i 

hulspilsturneringen. Vores tur til Sverige var en skøn tur. Vi håber at flere få lyst til at deltage i 2012 og bestyrelsen vil 

se på hvilken form, der kan tiltrække flest mulige medlemmer til at deltage. Bestyrelsen vil også se på, om vi kan 

optimere den løbende turnering og Eclecticturneringen, for eksempel ved opdeling i flere kategorier, så flere kan 

være med til at kæmpe om førstepladsen. 

Vi sluttede af med en dejlig sæsonafslutning sammen med Dameklubben og turneringen blev afviklet i fin stil. Jeg 

håber, at alle der deltog havde en god dag og at vi fik gjort god reklame for både herre – og dameklubben, så vi kan 

tiltrække nye medlemmer i 2012. 

Tak til hele bestyrelsen for hyggeligt samarbejde og tak til Roland for at bestyre vores hjemmeside samt til 

turneringsudvalget, Per og Frank for fin afvikling af tirsdagsafslutningerne samt årsafslutningen. 

Næste år er det bestyrelsen mål at få endnu flere nye aktiviteter på programmet bl.a. vil vi forsøge at skabe kontakt 

til andre herreklubber til gensidige udfordringer.  

Der skal lyde en tak til Rosita og Mette i Cafeen med altid godt humør på herredagen. Vi håber dog, at cafeen kan 

holde åbent tirsdag aften, så vi alle kan slutte af i fin stil på hul 19.  

Og nu vi er ved takkeriet, endnu engang en meget stor tak til vores greenkeepere, der har kæmpet med at holde 

banen i fin form og kløverne væk fra fairways. Det er lykkes at skabe en bane til os, vi bestemt godt kan være 

bekendt at invitere gæster med til med speciel ros til vores greens. 

Med disse ord vil jeg afslutte formandens årsberetning. 

Brian Stig Jørgensen 

Formand 

 

Efter generalforsamlingen har vi i bestyrelsen arbejdet med at etablere et samarbejde med Eliten, således at Herre-

eliten bliver medlem af Herreklubben og vil deltage i tirsdagsmatcherne. Bestyrelsen er sikker på, at det vil gavne 

Herreklubben og at vi alle kan blive inspireret af godt golfspil. 

Bestyrelsen arbejder også videre med forslaget omkring at gøre tirsdagsrunderne til tællende runder. Vi arbejder på 

en løsning, der kan i mødekomme alle ønsker, således at vi vil gøre det frivilligt om runden skal være tællende eller 

ej. Blot skal medlemmerne inden tee-off markere, om runden skal være tællende eller ej. 

Vi afholder et bestyrelsesmøde forventeligt sidst i februar, hvor vi varmer op med tilrettelæggelse af den kommende 

sæson ligesom vi arbejder med at finde en eller gerne flere sponsorer til Herreklubben. 

Vort primære ønske er forsat at højne det sociale liv i herreklubben og samtidig bevarer golfens oprindelige tradition 

som en gentleman-sport.  


