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Noter fra generalforsamlingen, der blev afholdt efter turneringen den sidste ordinære 
spilledag. 
Der var 25 deltagere. 

1. Valg af ordstyrer 
Henrik Mortensen blev valgt til ordstyrer. 
 

2. Søren Lysgaard aflagde beretning om årets gang i klubben: 
5 dage efter sidste generalforsamling modtog vi en mail om, at der var 
indgivet en skriftlig klage til BGK’s bestyrelse om ”Langsomt spil i Mens 
Section” ligesom der var indsendt forslag om, om at fratage ”Klubber i 
Klubben” til at have forhåndsreserverede starttider. 
I løbet af november og december blev der korresponderet samt afholdt en 
del møder mellem ”Klubber i Klubben” samt BGK’s bestyrelse, primært om 
”Klubber i Klubbens” rettigheder samt om hvorledes ”Klubber i Klubben” 
kunne bidrage positivt til BGK’s klubliv. 
Resultatet blev dels at vi oprettede en C-række for spillere med handicap 
over 36 slag således at vi kunne tilbyde spil for alle BGK’s voksne, mandlige 
golfspillere dels at kravene i forbindelse med tidsbestilling blev skærpet 
(vore forhåndsreservationer frigives mandag kl. 24 og tidsbestilling skal ske 
personligt på Golfbox). 
Efter nogle indkøringsvanskeligheder fungerer tidsbestillingssystemet 
fornuftigt. 
Både vi i Ledelsen og de øvrige medlemmer har fundet nye tiltag med C-
rækken rigtig positivt, selvom vi godt kunne ønske os flere deltagere i C-
rækken. Jo bedre og jo mere vi omtaler det, jo større er chancen for at flere 
melder sig til næste år. 
 
Medlemstallet i 2014 har været 56, det er en nedgang på 4 i forhold til 2013. 
Vi kunne godt ønske os flere medlemmer. Hvis vi ikke kan fastholde eller 
øge vores medlemstal til næste år, bør vi overveje at igangsætte nye 
markedsføringstiltag. 
 
Vi har i år haft mange varme og tørre golfdage. Jeg mindes kun en enkel 
virkelig regnvejrsdag først i juni. 
Vores spil om torsdagen har kørt fint. Vi har flere formiddagsstarter end 
forventet, men det blev der rådet bod på, med en ekstra 
forhåndsreservation. 
 
I løbet af sæsonen har vi haft de sædvanlige arrangementer: 
Den 22. maj havde vi match mod Ladies Section. Vi var så ubeskedne at 
vinde over damerne, selvom det var os der var værter. 
Den 12. juni havde vi venskabsmatch mod Torsdagsklubben, Vejen. Også 
her var det værterne, altså Vejen der vandt. 
Den 21. august havde vi besøg af Royal Oak. Det var også en 
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venskabsmatch. Og her vandt vi. 
Den 28. august havde vi vores årlige udflugt til Ikast. Vi var lidt få deltagere. 
Men de der var med, er jeg sikker på havde en rigtig god dag. Ikast er en 
spændende og velholdt bane, som helt sikkert er et besøg værd. 
Den 6. september blev der afholdt den årlige Ryder Cup mod 
Torsdagsklubben Vejen. 
På trods af at vi havde hjemmebane, formåede vi ikke at vinde. 
 
Til slut en tak til Henrik, fordi han sidste år uden varsel trådte ind i 
bestyrelsen. Det har været en stor hjælp. Også en tak til Niels Erik for 
registrering af resultater mv. 
 
Søren gav herefter ordet til Niels Erik med henblik på at knytte nogle tal til 
året 2014. 
 
Der er 56 medlemmer mod 60 sidste år heraf er der 27 A-, 21 B- og 8 C-
spillere. 
Medlemsskaren er ikke blevet yngre, gennemsnitsalderen er 62,2 år mod 
61,0 sidste år. 
Der har stort set været samme tilslutning til torsdagsspillet i år som sidste 
år, i gennemsnit 31 (52 %) mod 32 (53 %) sidste år, heraf har ca. 1/3-del 
spillet om formiddagen. 
Holger Jørgensen, Egon Nielsen og Niels Erik Jensen har deltaget i 27 ud 
af de 28 spilledage. 
A-spillerne har i gennemsnit scoret 30,3 point pr. spil mod 30,8 sidste år, B-
spillerne 28,7 point mod 29,4 point sidste år og C-rækken 27,3 point i 
middel. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
Søren Lysgaard gennemgik det omdelte regnskab, der viser et overskud på 
13.567 kr. mod et budgetteret overskud på 20.000 kr. 
Resultat skyldes primært, at antal medlemmer har været mindre end 
budgetteret samt at C-medlemmer har betalt et reduceret kontingent. 
Det betyder at egenkapitalen nu er 39.202 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
For 2015 budgetteres med uændret medlemstal, kontingentsats samt 
egenbetalinger, endvidere lidt større udgifter til Ryder Cup da vi skal spille 
på udebane, alt i alt betyder det et forventet overskud på ca. 12.000 kr. 
Baggrunden for at foreslå et budgetmæssigt overskud af denne størrelse er 
at samle kapital med henblik på markering af 25-års jubilæet i 2018. 
Der var en kort diskussion om den nødvendige størrelse af egenkapitalen, 
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men den resulterede i at budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Valg til Ledelsen 
Henrik Mortensen var på valg da han kun havde givet tilsagn om at 
indtræde i Ledelsen i ét år. Ledelsen foreslog Henning Jeppesen og 
Henning blev valgt uden modkandidater. 
 

5. Ledelsens forslag – C-rækken. 
På basis af forsøgsordningen i 2014 foreslås at C‐rækken gøres permanent og 

integreres med A‐ og B‐rækken således: 

 Starttiderne for A-, B- og C-rækken er fælles og C-spillerne fordeles 
med én C-spiller pr. hold. 

 C-spillerne spiller altid stableford. 
 C-spillerne deltager i Sokrates-spillet. 
 C-spillerne deltager ikke i Ryder Cup spillet mod Vejen. 
C-spillere gav udtryk for at de ønskede at betale fuldt kontingent, selvom de 
ikke kunne deltage i Ryder Cup. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

6. Ledelsens forslag - Formiddagsspil. 
Der reserveres 3 starttider, som sidst på sæson 2014, men det pointeres at 
de primære starttider ligger om eftermiddagen. 
 

7. Pokaloverrækkelser. 
Erik Hansens vandrepokal: Egon Nielsen (34 point) foran Brian Lauridsen 
(33 point). 
Årets spiller A-række: Holger Jørgensen (183 point) foran Henning 
Jeppesen (169 point) 
Årets spiller B-række: Søren Lysgaard (133 point) foran Jørn Schultz (91 
point) 
Årets spiller C-række: Lars Sylvestersen (120 point) foran Arne N. 
Kristensen (73 point) 
Hulspil: Finn Hansen med Jens Vad Christensen som runner up. 
 

8. Eventuelt. 
Det blev foreslået at Mens Section forsøges synliggjort via Opslag på 
opslagstavlen ved sæson start, forslaget tages til efterretning.. 
 
Da der ikke var flere bemærkninger takkede Søren Lysgaard for god ro og 
orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 
 


