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Generalforsamling den 07. februar 2022 kl. 19:00. 

På Korsagergaard, Vejlegaardsvej 121, Vallensbæk 

 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab v/ kassereren  

4. Valg til bestyrelsen (lige år): 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

6. Orientering fra matchudvalget 

7. Indkommende forslag 

8. Særlig indsats 

9. Eventuelt 

 

 

Formand Nils Sabroe bød på bestyrelsens vegne velkommen til 63 medlemmer af klubbens 89 

medlemmer med betalt kontingent, som var mødt frem til generalforsamlingen – 15 medlemmer 

mangler at betale kontingent for 2022.  

Nils Sabroe så frem til et godt og konstruktivt møde med en positiv dialog, hvor vi på en ordentlig 

måde træffer de nødvendige beslutninger og valg, således at Fiftyklubben kan fortsætte som en 

attraktiv ”klub i klubben” i CGC Golfklub. 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Nils Sabro forslog Per Vilbrand, som blev valgt med applaus. 

Per Vilbrand takkede for valget. 

Per Vilbrand konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 

 

Ad 2. Formandens beretning 

Status for sæsonen: 

2021 også et år i Coronaens skygge. Vi lykkedes at gennemføre alle matcher. 

Tilbagegang i medlemstal fra 108 i 2020 til 104 i 2021. 

I aften kan vi byde velkommen til 2 nye medlemmer: Kirsten og Alex Hansen.  

a) Banen 

Formand Nils Sabroe havde indledningsvis følgende kommentarer til banen: Der kan 

ikke herske tvivl om, at der kæmpes med banens vedligeholdelse. Vi har alle modtaget 

en info-mail fra chefgreenkeeperen. Ud fra den vistes et PP slide med denne info-mails 

hovedpunkter.  

Manglende personale = underprioriterede bunkers, der i øvrigt er forkert bygget op. 

Greens og fairways har haft god spillekvalitet – og det forventes at blive bedre. Det er i 

hvert fald planlagt 

Teestederne er der kæmpet med – nye græstørv på 8. og 13. Plejeplan lagt for 2022, så 

kvaliteten højnes. 
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Alt sammen nævnt i chefgreenkeeperens infobrev af oktober 2021. 

Hvis det står til troende hvad Jean har skrevet ud til medlemmerne, bliver det sikkert en 

bedre bane i 2022. 

b) Medlemmer og tilslutning til arrangementer: 

Indbetalte medlemskontingenter, jf. regnskabet, svarer til 104 medlemmer. 

c) Tilslutning til arrangementer 

Åbningsmatchen blev afviklet med løbende start med 83 deltagere. P g a corona 

restriktionerne ingen gunstart, ingen frokost, begrænset socialt samvær! 

Mellem 63 og 77 af klubbens medlemmer deltog i de fem Fifty-matcher  

I udebanematcherne kunne vi mønstre 52 (Hjortespring) hhv. 64 (Maribo Sø) deltagere 

– ganske flot! 

Åbningsmatchen var uden match fee og ingen mulighed for spisning. 

d) Præmietagere 

Formand Nils Sabroe oplyste, at der i år i.f.t. tidligere var reduceret i antallet PP slides 

med præmietagere – ikke for at genere nogen – men ud fra opfattelsen af at for mange 

slides ville være for trivielt.  

 

Vindere i åbningsmatchen (Holdmatch - stableford): 

 
 

Udematch 1 i Hjortespring Golfklub – glade præmietagere! 

 
Flotte omgivelser – flot efterfølgende ”corona tilpasset” frokost arrangement. 

Vindere: 108 p 2. plads: 105 p

Isabella Frederiksen Jette Andreasen

Anders Schmidt Laila Vegeberg Jensen         

Birgitte Lindh Lars A Jacobsen

Søren Sørensen Mogens Davidsen

3. plads: 105 p 4. plads:         105 p

Else Brysting Vagn Kropp

Henning Kristiansen Ole Norup

Ole Vilhelmsen Gitte Bartho

Bente Mundt Lis Pedersen

5. plads: 6. plads:

Svend Åage Kristensen 103 p Alette Birk Køppen 101 p

Benny Køppen Erling Bo Jensen

Frank L. Christoffersen Bjørn Holm

Pedro Pedrosen Margit Irene Hansen
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Vi blev på de sidste huller ”fanget” af tordenvejr, som efterfølgende har affødt 

udarbejdelse af regler for spil ved optræk til tordenvejr, Reglerne kan ses under 

Fiftyklubben på CGC-hjemmesiden. 

Udebanematch (flerdagsturs) til Maribo Sø Golfklub 

 

Individuelle vindere: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fiftymatcherne 2021 

Stabilitet over en hel sæson…. 

95 medlemmer spillede hver én eller flere af de 5 runder 

Vindere i de 5 fortløbende matcher - Bedste tre runder ud af fem mulige: 

 
 

Afslutningsmatchen 69 deltagere 

Tredjepladsen (114 point) Andenpladsen (115 point) Vinderne med 117 point!

4. pladsen

Dame C: Herre C:

1. Bente Mundt 102 p 1. Flemming Frank 113 p

2. Kirsten Hansen                  101 p101 p 2. Johnny Larsen 109 p

3. Inger Boll            99 p 3. Benny Køppen 103 p

4. Gitte Bartho   94 p 4. Erling Bo Jensen 99 p

3. pladsen

vinderne!2. pladsen
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Vindere: 

  

 
 

Vejret var også med os! Efter en vellykket afslutningsmatch 2021 med efterfølgende 

frokost vil bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde beslutte, om det er denne læst 

afslutnings-arrangementet 2022 skal skæres over. Både spillende og ikke-spillende 

Fiftyklub medlemmer deltog i afslutningsfrokosten.   

Gule-ærter matchen: 

54 tilmeldte Fifty-medlemmer kastede sig ud i den norske stableford og yderligere et 

par Fifty-medlemmer deltog i middagen  

Vinderne: 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryder man sig ikke om gule ærter, så er årets uigenkaldelige match nok ikke lige 

sagen. Men alligevel har matchen et stabilt deltagerantal. – Vi fortsætter bestemt. 

 

2. pladsen

2. pladsen i B-rækken

vinderne i B-rækken!

vinderne!

2. pladsen i A-rækken

vinderne i A-rækken!
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e) Fiftyklubbens arrangementer 2022 

Formand Nils Sabroe meddelte at; 

• partnere, der ikke spiller golf, kan deltage i flerdagsarrangementet mod betaling 

af den pris, bestyrelsen fastlægger for ikke-golfspillende deltagere. 

• sygdomsramte Fiftyklub-medlemmer, der ønsker at deltage uden at spille, kan 

også deltage mod den fastlagte betaling for ikke-golfspillende. 

• spillende deltagere har førsteprioritet ved tilmeldingen. 

Ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2021: 

Tvunget af omstændighederne blev vi nødt til at holde en ekstraordinær generalforsamling 

den 13. december 2021. 

Kassererskiftet gav os en del arbejde påtvunget af bankens regler for foreningskonti. 

Blandt andet måtte vi ændre foreningens tegnings regler. 

Ændringsforslaget om ændret tegningsret var eneste punkt på den ekstraordinære 

generalforsamling. 

De 15 deltagere stemte alle for vedtægtsændringen, således at vi atter kunne blive 

godkendt af banken og åbne klubbens konto for ind- og udbetalinger. 

Kommentarer: 

Merete Viffeldt ønskede en afslutningsmatch med anden spilleform end norsk stableford? 

Ad 3. Regnskab v/ kassereren  

Kasserer Lillian Albrecht gennemgik det udsendte regnskab for 2021: 

Indtægter:  i alt 34.315,00 kr.  

Heraf:  kontingent 31,200,00 kr. 

 tilskud 3.000,00 kr. 

  for meget indbetalt 115,00 kr. 

Årets resultat:  - 5.639,10 kr. 

Bankkonto pr 31.12.2020:          20.257,90 kr.   

Alle Fiftyklubbens transaktioner foregår over bankkontoen; derfor ingen kontantbeholdning. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt. 

 

Ad 4. Valg til bestyrelsen (lige år): 

Formand:       Nils Sabroe (villig til genvalg)   

Sekretær:          Svend Aage Kristensen  (villig til genvalg)   

På valg hvert år: 

Suppleant    Palle Brysting                 (villig til genvalg)   

                     Birgitte Lindh               (villig til genvalg)   

Alle genvalgt med applaus. 

 

Ad 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor:       Arne Wilms  (villig til genvalg)   

Revisorsuppl. Kirsten Lindgreen (villig til genvalg) 

Begge genvalgt med applaus. 
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Ad 6. Orientering fra matchudvalget v/ Henning Olsen 

 

Fifty åbningsmatch fredag den 8. april med gunstart kl. 09:00  

 

Ordinære Fiftymatcher i 2022 har gunstart kl. 9.00! 

1.  Fiftymatch fredag d. 06. maj  

2.  Fiftymatch fredag d. 10. juni  

3.  Fiftymatch fredag d. 08. juli 

4.  Fiftymatch fredag d. 12. august  

5.  Fiftymatch fredag d. 09. september 

 

Rækkeopdeling: 

Damer: 

Ca. 18 deltagere/række – sidste års handicap opdeling: 

A: hcp 0 – 26,9 

B:  hcp 27,0 – 32,9 

C: hcp 33,0 – 54 

Herrer: 

Ca. 20 deltagere/række 

A: hcp 0 – 22,9 

B:  hcp 23,0 – 27,9 

C: hcp 28,0 - 54 

 

Udematcher 

1. Udematch: Mølleåens Golf Klub torsdag, den 19.maj 

2. Møn Golf Center: fra søndag den 21. august til onsdag, den 24. august 

Øvrige matcher m.v.: 

Afslutningsmatch fredag d. 7. okt CGC kl. 09  

Afslutningsfrokost fredag d. 7. okt CGC kl. 14 

Gule Ærter-match fredag d. 4. nov CGC kl. 09 

 

Ad 7. Indkommende forslag 

Ingen indkommende forslag 

 

Ad 8. Særlig indsats 

Ingen indkommende forslag. 

Medlemmernes indsats i sidste 2 Corona år har været en særlig indsats. 

 

 

Ad 9. Eventuelt 

Merete Viffeldt forslog at bestyrelsen får en hånd for god indsats 
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Nils Sabroe afsluttede med: 

Tak til revisor Arne Wilms 

Tak til Fiftyklubbens medlemmer for flot opbakning til klubbens arrangementer. 

Tak til eksterne interessenter: CGC (incl. proshop og greenkeeperstaben), Caféen (Jeanne og 

Buller og medarbejdere), CGC GC (incl. sekretariatet) 

Tak til dirigenten for at have ført os gennem generalforsamlingens dagsorden. 

Mødets dirigent Per Vilbrand erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 19:45.  

 

Vi fortsatte aftenen med spisning og hyggeligt samvær. 

 

 
 
 


