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GENERALFORSAMLING  DEN 6. NOVEMBER 2009 
 

1 VALG AF DIRIGENT 
??                           blev foreslået og valgt. 

Efter at det var konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt blev ordet givet til 
Formanden for aflæggelse af beretning. 

2 FORMANDENS BERETNING 
 

3 KASSEREN AFLÆGGER REGNESKABET 
 

4 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG MATCHFEE 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2010 stiger til 200 kr. og at matchfee bibeholdes 
uændret på 20 kr. pr. gang, deltagelse i vinterspillet bibeholdes ligeledes uændret på 25 for 
hele vinteren. 

 

5 FASTSÆTTELSE AF MAX. MEDLEMSTAL 
Bestyrelsen foreslår at antallet holdes uændret på 45 

 

6 FASTSÆTTELSE AF MAX. HANDICAP 
Bestyrelser foreslog at det nuværende på 40 bebeholdes. 

 

7 INDKOMNE FORSLAG FRA BETYRELSE OG MEDLEMMER 

7.1 HEINZ BORNEMANN FORESLÅR VEDR. SPIL MED ANDRE KLUBBER I KLUBBEN: 
Bestyrelsen kontakter en dame/pigeklub under BGK og finder ud af, om de har lyst til at 
spille fx. en dag om året med Seniorklubben Herrer, fx. om et trofæ eller bare for at spille. 
Seniorklubbens Herrer's medlemmer bestemmer, hvem der skal spørges først. Hvis der er in-
teresse for det, er der efter hvad jeg kan se følgende muligheder: 

Mandagspigerne  - Morgenfruer -  Lørdagspigerne 

Forslag til afstemning: 

 Skal vi spille med damer/piger?   Hvis ja, 

 Hvem skal vi spille med. 

 

7.2 HEINZ BORNEMANN FORESLÅR VEDR. TILDELTE SLAG: 
For at fremme spillet og for at afkorte ventetiden efter spillet, spiller alle medlemmer eller 
gæster der har over 36 tildelte slag med maksimal 36 slag (eller mindre?). 

 

Bestyrelsen mener ikke, at et sådant forslag vil fremme spillet der skal i stedet ses på tidsfor-
bruget for hvert enkelt slag (5 sekunder ekstra for hvert slag i en 4-bold giver ½ time på en 
runde). 
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Herudover skal anføres 

 Det vil være ulogisk, at klubben accepterer medlemmer med Hcp på 40, men straks 
siger, at de kun må få slag svarende til Hcp = 32,2 (SPH = 36). 

 Pt. er der 3 medlemmer der har Hcp større end 32,2 (34,5 - 37 og 41). 

 

7.3 BESTYRELSEN FORESLÅR VEDR. HULSPIL. 
Der er i år gennemført et hulspil hvor kvalifikationen til semifinalen var 1 spil ”Københav-
ner” og 1 spil ”Amerikaner” dvs. hulspil hvor man spiller i henholdsvis en 3-bold og en 4-
bold. Hensigten var, at gennemføre kvalifikationen som en del af fredagsspillet. 

De to semifinaler og finalen blev derefter gennemført som alm. hulspil i 2-bolde. 

Kvalifikationsspillene fungerede ikke rigtigt, tilmeldingen fungerede ikke og derfor var det 
vanskeligt at danne en rimelig holdsammensætning. 

Hvis der er interesse for et hulspil vil bestyrelsen foreslå, at turneringen gennemføres uaf-
hængig af fredagsturneringen som en kvalifikationsturnering, hvor alle deltagere får 5 mat-
cher mod forskellige modstandere (fundet ved lodtrækning). Der tildeles 3 point for en vun-
den match, 1 point for en all square. De 4 bedste går videre til semifinalerne og vinderne her-
fra til finalen. 

Man tilmelder sig turneringen, turneringsledelsen laver en plan for de 5 runder i kvalifikati-
onsturneringen hvorefter spillerne selv aftaler spilletidspunkt med de respektive modstande-
re. Der vil være afsat ca. 2 - 3 uger til hver af de 5 runder. 

8 VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER FOR 2 ÅR 
Arne Jacobsen og Poul Erik Mathiesen afgår og kan, jf. vedtægterne ikke genvælges. 

Bestyrelsen har ingen forslag. 

 

9 VALGT AF SUPPLEANT FOR 1 ÅR 
Bestyrelsen forslår genvalg af Thorkild Espensen. 

 

10 VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Albert Christiansen. 

 

11 EVENTUELT 

11.1 STATISTIK. 
Vi er 45 medlemmer i klubben og der har i gennemsnit været 22,3 deltagere til spillet om 
fredagen. 

Den flittigste er Albert Christiansen der har deltaget i 28 ud af 29 spil (excl. spillet i dag). 

Nr. 2 er Henning Hansen der har deltaget i 25 ud af 29 spil. 

I de 16 spil der har dannet grundlaget for klubmesterskabet har der i gennemsnit været 22,8 
deltagere, der har max. været 31 og min. 9 (det var en dag med lidt dårligt vejr). 

Der er spillet 365 spil og scoret 9.837 stableford point, dvs. 27,0 i gennemsnit 

Ved årets start var det gennemsnitlige Hcp for medlemmerne 25,8 og nu er det 24,6, dvs vi 
bliver bedre. 
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11.2 KLUBMESTER. 
Klubmesteren for 2009 er den spiller, der har scoret flest mesterskabspoint i 10 ud af 16 mu-
lige spil og dermed har udvist en vis stabilitet over sæsonen. 

3. plads:  Poul Guldberg Nielsen med 63 point 

2. plads: John Guldberg Nielsen med 78 point 

1. plads: Preben Frederiksen med 83 point 

11.3 HULSPILMESTER. 
De 2 dages hulspil, henholdsvis ”Københavner” og Amerikaner” resulterede i  

semifinale mellem Jørn Christensen og Henning Hansen samt mellem Willi Boch og John 
Guldberg Nielsen. Vinderne Henning Hansen og John Guldberg Nielsen spillede finalen med 
John Guldberg Nielsen som en sikker vinder med 8 & 6 

11.4 HJEMMESIDE. 
Den gamle hjemmeside er nu lukket og i stedet er der etableret en hjemmeside som en del af 
BGK’s hjemmeside. 

Den ser lidt anderledes ud, men det principielle indhold er det samme. 

Hvis der er ønsker om specielt indhold, forslag til forbedringer mv. er de velkomne. 

11.5 TAK. 
Kassereren takkede Arne Jacobsen og Poul Erik Mathiesen for 2 års bestyrelses arbejde, 
samt overrakte en gave til Heinz Bornemann som tak for arbejdet med hjemmesiden. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 


