
Formandens beretning til generalforsamling 2015 

 

Velkommen til Torsdaskernes generalforsamling 

Desværre kan jeg ikke selv være til stede, men jeg har lagt formandsberetningen i kapable hænder hos 
Niels Krogh.  

 Jeg havde nu ikke regnet med At Robert ville melde sig ud bare fordi der ikke er noget forslag om at 
annullere reglen om Dameøl på hul 4. dette år  

Spøg til side, jeg beklager meget at Robert har set sig nødsaget til at melde sig ud.  

Jeg håber så bare at I må få en god generalforsamling i god ro og orden.  

Efter generalforsamling og julefrokosten var det lidt svært at komme i gang med golfen til trods for at 
temperaturerne var på vores side så havde de milde temperaturer i vinterperioden jo den kedelige 
bivirkning at det regnede og blæste en hel del og det var ikke noget der animerede til golf.  

Vi kom ellers godt fra start med en dejlig julefrokost hvor maden var god og det hele var tilberedt og blev 
serveret af serveret af de ”søde” piger fra restauranten.  

I forbindelse med julefrokosten blev det største ”amerikanske lotteri” i klubbens historie afholdt. Preben 
Eskildsen havde været rundt i Esbjerg, og der var flere sponsorgaver end vi nogensinde har haft. Hele 
overskuddet ved salget gik direkte i Torsdaskernes altid sultne klub kasse. Mange tak for det.  

Der var ingen sponsorer fra Bramming og Andrup  

Ligeledes havde Jørgen Larsen sponseret nogle malerier som også blev udloddet i ”amerikanske lotteri”  

Her gik en del af overskuddet til et par ekstra flasker snaps og det resterende beløb gik også i klubkassen.  

Jørgen Larsen skal ligeledes have en stor tak for et godt initiativ  

Lad os give begge en stor hånd for den uselviske indsats.  Mange tak  

Vi havde også det tab at Arne Sørensen meldte sig ud pga. fordi at han ikke kunne klare golf både onsdag 
og torsdag.  

Jørgen ”Speedway” Jensen meldte sig også ud, beklageligt for ham selv men også os andre  

Poul Rud Døde medio August 2015. Poul vil vi som alle andre Torsdaskere vi har mistet blive husket for 
gode stunder på banen og i det selskabelige.  

Så kom vi til forårsudflugten og for første gang skulle Torsdaskerne spille i udlandet. Turen skulle gå til 
Lillebælts Golfklubs bane på Fyn.  

Der var noget af et frafald til turen, Nogle mente at det var alt for lang væk, nogle mente at man kom for 
sent hjem, så man ikke kunne nå hjem inden første udsendelse i den store kringledyst og TV avisen, andre 
var ikke sikre på om de golfsko de havde var godkendt til spil på baner i udlandet.  Ja det var nok ikke et 
godt valg af bane, vi er nok ved at være for gamle og trætte sådan til at fare rundt.  

Jeg kan til oplysning nævne at der er 77 km fra Bramminge til Lillebælt golfcenter, ca. det dobbelte af hvad 
golfere fra Esbjerg bruger til Bramminge og retur hver gang.  

Det var også på andre områder skælsættende da vi desværre blev nød til at ” levne” af det serverede stegte 
flæsk, til trods for at vi kun betalte for de 9 deltagende spillere.  



Matchen blev vundet af Freddy Thim som modtog den flotte gave sponsoreret af Energi Danmark.   

Der var ligeledes flotte vinpræmier til de ”3” første hold i en Sokrates. En dejlig dag i tørvejr, dog med 
nogen blæst, der selvfølgelig kom teknikkerne til gode.  

Næste store punkt for året var vores jubilæums match. Torsdaskerne har eksisteret i 20 år,  

20 år hvor der har været mange specielle medlemmer ja endog meget specielle medlemmer, Men aldrig 
kedelige medlemmer  

Jeg vil som tidligere sagt ikke nævne alle dem der har forladt os i de tidligere år. For ingen nævnt ingen 
glemt.  

Vi havde en dejlig dag med vejr der inden vi begyndte var metrologisk udfordrende, men alt var med os og 
vi kom igennem runden i næste tørvejr.  

Maden var veltillavet og rigelig, måske for rigelig, men alligevel ikke. For til tre håndmadder havde vi aldrig 
fået gjort kål på tre flasker snaps, betalt af de penge som amerikansk lotteri indbragte over billeder 
sponseret af Jørgen Larsen. Og vi ville heller ikke have siddet ved bordet i så mange time. Det var hyggeligt  

Der var gode præmier som alle blev vundet af værdige og gode spillere.  

Arne Jepsen Pedersen blev overall vinder, men han er også en ørn til at pleje sit handicap og toppe til de 
store turneringer. Atter et stort tillykke til Arne.  

Jeg synes at vi har haft en rimelig god golfsæson med mange gode dage på banen, men 2015 vil nok ikke 
blive det år som vi ser tilbage på med ordene, det var dog en vidunderlig sommer.  

Jeg ved i skrivende stund ikke hvem der er blevet overall mester i de to discipliner slagspil og putning. Men 
et ved jeg De har fortjent at få Deres navne på de to meget flotte pokaler sammen med de andre legender 
som har triumferet i Torsdaskerne  

Tak for ordet.  

 


