
Referat af Oldtimers generalforsamling onsdag den 16.11.2022. 
 
På efterårets første råkolde dag mødtes 28 Oldtimere til generalforsamling i Café Hedeland. 
Kl. 14 kunne vores formand, Ulla Ludvig, byde velkommen og fortsatte med dagsordenens 
 
Punkt 1.  
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen, og Søren blev valgt med akklamation. 
 
Punkt 2.  
Valg af referent. Bestyrelsen foreslog undertegnede, Lise Sejlø, som uden modstand blev valgt. 
 
Punkt 3.a. 
Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
Det blev året, hvor vi kunne køre både vinterturnering og sommerturnering uden nogen form for 
benspænd. Og vejret har vi ikke kunnet give skylden, hvis runden ikke har været den bedste.  

Vinterturneringen 2021/22 fik 57 deltagere og startede onsdag den 13. oktober. Det blev til 26 
runder uden aflysninger, og i den traditionsrige ærtematch deltog 32. Vinterturneringen holdt 
afslutning den 6. april med deltagelse af 43 spillere. 

Sommersæsonen startede med infomøde den 30. marts og 67 havde fundet vej til klubben for at 
høre om planerne for sommeren. Vi har i år været 138 OldTimers – 109 18 H og 29 9H. Heraf 
deltog 73 og 12 i åbningsturneringen, idet 9H spillerne spillede bagni.  

Proceduren med at spillerne skulle tilmelde sig turneringen hver enkelt spilledag blev fra 
begyndelsen af maj ændret således, at alle spillere på forhånd er tilmeldt i sin række, og får efter 
hver runde tilsendt en scoreindtastningskode. Er scoren ikke indtastet onsdag aften bliver spilleren 
noteret som Retired, og bliver ikke reguleret. Det forventes naturligvis, at scores bliver tastet ind, 
hvis man har spillet. Så nu skal der alene bookes tid i Golfbox iht. Startlisten for dagen. 
Startlisterne, som er OldTimer klubbens største aktiv, har været noget under pres især de sidste 3 
måneder. I juli og til dels august måned har mange været på ferie, og det giver naturligvis huller i 
startlisten, og det har givet nogle udfordringer. Samtidig er der også en tendens til at vente med at 
booke tid til efter fredag, og det giver uro i rækkerne. Mange har heldigvis svaret på 
spørgeskemaet ved afslutningen, og svarene har vi arbejdet med i forberedelserne til 
sommersæsonen 2023.  

J.P. Cup blev afviklet for 9. gang den 1. juni med 72 18H og 16 9H. Som led i Hedelandsugen 
inviterede vi til Åben Seniordag. Den fik ugens største deltagerantal nemlig 84 /42 par, hvoraf ca. 
halvdelen var Hedeland spillere, som ikke er med i O.T., samt gæster udefra. Vi var heldige at få 
god støtte fra en række sponsorer, så vi kunne uddele flotte præmier.  Sommermatchen spillede vi 
den 27. juli også med meget stor opbakning, nemlig 59 18H og 17 9H. Udebanematchen gik til 
Harekær, hvor 32 deltagere havde en fin dag i godt vejr og på en flot bane og med flot 
sponsorstøtte fra Hedeland Golfklub . Endelig deltog hele 90 O.T. i sæsonens sidste runde på X-
country banen, og i alt 107 fik fuldt udbytte af det indbetalte kontingent med 
afslutningsmiddagen.  



I løbet af sæsonen har vi endvidere haft tættest på flaget konkurrence og spillet slaggolf for ikke at 
glemme de spillere, der har lavet Birdie i løbet af sæsonen.  

Vinterturneringen 22/23 er i fuld gang med 62 deltagere.  

 
Punkt 3.b. 
Bestyrelsens forslag til justering af vedtægterne. 
 
§ 3.  
Sidste sætning “ Ved optagelse efter den 30. juni i en sæson, betales halvt kontingent.” 
Den sætning foreslår bestyrelsen udgår, fordi den største udgift er afslutningsturneringen, som jo 
er gratis. 
 
§ 4.  
Bestyrelsen foreslår, at afsnit 2 og 3 udgår, da de ikke har noget med vedtægterne at gøre og i 
øvrigt fremgår af vores folder om turneringsbetingelserne. 
 
§ 5.  
“Bestyrelsen består af 4 medlemmer”, dette foreslås ændret til: “ Bestyrelsen består af 4-6 
medlemmer”. 
Ved et lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme udslagsgivende. 
 
§ 7.  
Punkt 5. “Vedtagelse af budget” foreslår bestyrelsen slettet, da det ikke er muligt at lave et 
budget, når man ikke ved, hvor mange, der faktisk tilmelder sig. 
 
De forelagte ændringer blev enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 3.c.  
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Da Jette Linke desværre var syg, fremlagte Ulla regnskabet. Ulla fremhævede bl.a. Hedelandsugen, 
som gav et pænt overskud på 2.002 kr. til Oldtimer. 
Tilskud fra både Høje Taastrup og Greve kommuner blev nævnt. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Punkt 4.  
Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Punkt 5.  
Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog fastsættelse af kontingent på uændret 350 kr. 
Efter et par morsomme indlæg blev forslaget vedtaget. 
 



Punkt 6. 
Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Bestyrelsen består i dag af Ulla, Peder, Jette og Per. Alle er parate til at genopstille, hvilket blev 
mødt med akklamation. 
Bestyrelsens forslag til ny medlem er Maiken Baltzer, som har sagt ja til at gå med i bestyrelsen og 
være aktiv med GolfBox, hvor der er et stort arbejde. 
Og Maiken blev enstemmigt valgt og takkede for valget. 
 
Punkt 7. 
Eventuelt. 
Britta Wagnild opfordrede til flittigere brug af pitchfork på greens og bad os huske at markere 
bolden, når den bliver rengjort. 
Lizi Desler spurgte om mulighed for på nuværende tidspunkt at spille hullerne 15-18, i steder for 
11-14, da mange allerede bruger bærebag. 
Peder Holbech gav en god forklaring for fastholdelse af den nuværende hulrækkefølge. 
Britta gav et tip om evt. nyt sponsorat, nu hvor JP Cup spilles for sidste gang i 2023. 
Ulla fortalte om sponsorater og bestyrelsens arbejde med det. 
Ole Desler spurgte til vinterturneringens pointsystemet, som måske ikke er helt retfærdigt. 
Peder begrundede systemet med bl.a. de forskellige baner, vi spiller. 
Britta supplerede med en uretfærdighed i, at damerne spiller i én række om vinteren, og at 
handicapforskellen er stor. 
Ulla henviste til, at man har tilmeldt sig på de betingelser, der er i invitationen. 
 
Hermed sluttede Søren sin opgave og fik en stor klapsalve. 
 
Ulla takkede Søren for indsatsen og os andre for fremmødet. 
 
 
Hedeland, den 17. november 2022. 
 
 
Som dirigent                                                                 Som referent 
 
 
Søren D. Sørensen                                                       Lise Sejlø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


