
 Nytår 2022-2023 
 Statusrapport fra Herredagens bestyrelse efter 2. månedernes virke 
 
Herredagens nuværende bestyrelse blev valgt på Herredagens generalforsamling den 4.10.2022 
og fik formelt overdraget opgaven med virkning den 1.11.2022. 
 
På generalforsamlingen var der meget stor tilslutning til, at den nye bestyrelse skulle gøre det så 
nemt som muligt for sig selv, og at bestyrelsen skulle være mere transparent og informativ. Det vil 
den nye bestyrelse forsøge at leve op til dette. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig selv og udarbejdet vision og mål for Herredagen og dens 
bestyrelse. Finn Herche er kasserer, Flemming Damstoft er turneringsleder, Gert Robert Nielsen er 
aktivitetsleder og Jan Hahn Nørgaard er formand. (Se hjemmeside). 
 
Dernæst har bestyrelse udarbejdet indbydelse til vintergolf i Herredagen, der efter opfordring på 
generalforsamlingen har starttider 10:00- 11:15. Tilmelding til torsdagsturneringer og 
månedsspisninger er opsat i Golfbox frem til vinterturneringens afslutning den 30. marts. Videre er 
der indbudt til månedsspisninger til markant nedsatte priser takket være sponsorer. Det betyder 
også, at man kun kan deltage i de forskellige torsdagsturneringer og spisninger, hvis man har 
tilmeldt sig. Dette koncept er også nyt. 
 
Bestyrelsen var fra starten lidt betænkelige ved kravet om “selvindtastning”. Vi overvejede endog 
at indbyde til undervisning mv., men her skal Herredagens medlemmer roses. Det er lykkedes alle 
– evt. med lidt hjælp - at indtaste. Og det betyder rent faktisk, at vi meget hurtigt, efter at alle er 
kommet ind, kan se næsten alle resultaterne.  
 
Som noget nyt har bestyrelsen udviklet et nyt scorekortkoncept, som udleveres hver torsdag til 
deltagerne. Kortet udmærker sig ved blandt andet at indeholde tildelte slag. Det gør det nemmere 
for jer at føre scorekort under vejs, og mindsker bestyrelsens arbejde, når de 3 bedste skal 
kontrolleres. Vi arbejder i øvrigt på at afskaffe det trykte scorekort, da man i dag kan godkende 
elektronisk. 
 
Vi har nu afviklet 3 torsdagsturneringer i december 2022. Den sidste torsdag den 15. december 
med efterfølgende julefrokost. Fremmødet var her ca. 35. Det er et flot højt tal. Bestyrelsen takker 
for opbakningen. 
 
Det videre forløb vil være torsdagsturnering hver torsdag i januar, februar og marts, med 
fællesspisning og præmieoverrækkelse til sidste måneds 3 bedste resultater den første torsdag i 
hver måned. Den 30. marts holdes vinterafslutning med spisning og overrækkelse af præmier til 
vinterens sammenlagte 3 bedste. 
 
Information om vintergolf mv. er udsendt til samtlige 170 medlemmer af herreklubben. Vi har 
frygtet at nogle vi finde det som over information. Men vi har ikke hørt sådanne synspunkter. Så vi 
fortsætter med maksimal information 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der til næste vintersæson betales særskilt for deltagelse. Det betyder, 
at kun vintergolfere betaler, og at der kan føres et selvstændigt budget og regnskab for 
vintergolfen. Prisen bliver 75 kr. Vi har drøftet det forventede deltagerantal. Men prisen fastholder 
vi. Bliver vi færre end bestyrelsen regner med, så justeres præmierne. 
 
Ja så var der gået 2. måneder. 
 
Vi vil nu planlægge sommer Herredagen. Og ønsker alle et rigtig godt nytår. 
 
Mvh. Herredagens bestyrelse 
 
Finn Herche, Flemming Damstoft, Gert Robert Nielsen og Jan Hahn Nørgaard  
 
 
 
 
 


