
Mens Section Generalforsamling, Captain Carsten Dollerup’s beretning for 2021. 

Endelig kan bestyrelsen inviterer til ”en fysisk” genralforsamling igen efter at vi måtte aflyse sidste år 

grundet Corona restiktionerne på daværende tidspunkt. 

 

Året 2021 huskes nok også for de restiktioner vi havde i startet omkring COVID19 . Det gav lidt problmer 

med vores venskabsmather og det samlede antal vi måtte være forsamlet. Dog synes jeg i modsætning 

til 2020 at vi har fået gennemført næsten normal sæson, hvor vi har spillet en god golf og ikke mindst 

haft en god stemning og haft nogle hyggelige aftener i vores lille Klub-i-Klubben. Vi sætter jo i højsædet 

det kammeratlige samvær og fællesspisning efter matcherne. Og så har vores Greenkeeper-team sørget 

for en god bane til mange af vores aftener, samt til vores venskabsmatcher og Jutlander Bank Masters. 

 

I Mens Section er vi 71 medlemmer – 4 flere end i 2020. Vi har igen i år brugt af vores opsparring – det 

skal dog nævnes at vores formue ligge tæt på kr. 25.200,00. Vi kommer til at kigge på vores tilskud, 

præmier, således vi ikke bruger mere end vi får ind.  

I 2021 nåede vi op på 41 matcher svarende til 1222 runder golf med et gennemsnit på lidt mere end 30 

deltagere pr gang.  

I 2021 har vi kørt videre med det høje niveau på præmier, suppleret af mange ekstra præmier fra vores 

gavmilde og trofaste sponsorer. I år er det lykkedes at opretholde sammen niveau som i 2021 i 

sponsorindtægter – tak til vores sponsoransvarlige Brian, samt ikke mindst sponsorernes opbakning til 

Mens Section. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til sponsorerne, som igen i år har ydet et 

stort bidrag til foreningen. Udover den økonomiske støtte er dejligt at se sponsorernes store 

engagement på spilledagene også. 

 

Udflugten i 2021 gik til Lübker Golf resort. Vi havde igen valgt et weekendophold fra lørdag til søndag, og 

28 MS’er havde valgt at bruge weekenden i hinandens selvskab. Vi gentager nok successen med en 

weekendtur igen i 2022.  

I 2021 fik vi afholdt 3 venskabsmatcher (2 hjemme mod Vejle og Jelling og en ude mod Brande)– vi vandt 

mod Jelling og tabte både til Vejle og Brande (det skal kunne gøres bedre). Besøget til Give blev aflyst, og 

det lykkedes os ikke at finde en ny dato i 2021 

Hjemme imod Vejle var vi 41 deltagere og hjemme mod Jelling var vi 40. Ude imod Brande 35 deltagere 

MS’er. Til begge hejmmematcher kom der 89 besøgende, hvilket også giver lidt til klubkassen i greenfee. 

Vores match mod Ladies Section var vi 37 deltagere – vi vandt usvigeligt sikkert, men damerne var også 

kun 13. Med sejren igen over LS er vi igang med at lave en traditionen med kun sejre til MS. 

 

For 4. år deltog vi i det uofficielle mesterskab for Østjyske Mens Sections klubber den 4. september  

mellem Vejle, Fredericia, Odder og Gyttegård – eller retfærdighedsvis i 2021 kaldet - Jutlander Bank 

Masters. Det foregik på vores egen bane – Gyttegård. 

Vi havde en fantastiks dag med skønt vejr og en flot bane. Vi kunne dog ikke drage fordel af hjemme-

banefordelen og blev kun Nr. 2. Vejle vandt for fjerde gang i streg, Odder nr. 3  og Fredericia  nr. 4. 

I 2022 skal skal vi have knækket nøden, således vi kan få has med Vejle til matchen i 2022 der afholdes i 

Fredericia. Vi vil kigge lidt på hvordan vi evt. kunne lave en anden kvalifikation til denne match i 2022. 



Ruder Cup blev i 2021 afviklet i Give. MS Gyttegård tog den tilbage  !!!! Vi fik en 1. plads med 18,50 

point, Nr. 2 blev Jhelling med 13,75 point, Nr. 3 blev Give med 10,75 point, og sidst på en 4. plads 

Brande med 5,00 point.  

Tak til alle medarbejdere og frivillige i Gyttegård for deres indsats for at vi i fællesskab kan opretholde en 

god attraktiv golfklub. Stor tak til vores Greenkeeper Team for deres indsats med banen hen over 

sommeren. Tak til Caféens nye forpagtere for deres mad, fleksibilitet og overbærenhed.  

Tak til Mens Section’s medlemmer for jeres støtte og opbakning. Tak til de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer John, Brian og Kaj Verner for jeres arbejdsindsats og gode samarbejde.  

 

Gyttegård, 28. oktober 2021 

Carsten Dollerup - MS Captain 


