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Generalforsamling den 24-10-2016 
Beretning 

1 INDLEDNING 
Jeg vil nu oplæse den 23. beretning i Seniorklubbens historie. 

Man forstår det næppe, men der er allerede gået et år siden vi sidst var samlet til Seniorklubbens 
generalforsamling. Man siger, at når tiden går hurtigt er det et tegn på at den er gået godt og jeg 
synes da også, at det forløbne år kan betegnes som et godt år for Seniorklubben. 

Opgaverne i bestyrelsen har været fordelt ligesom sidste år, dvs. at Nina, Else og Gunner har ta-
get sig af matchudvalget sammen med Preben, der har stået for 9-huls spillerne. Else har haft 
ansvaret for sekretærarbejdet, Ib har passet på pengekassen og jeg har taget mig af det resteren-
de. 

2 NYE TILTAG 
Primært er vi fortsat i det spor der blev lagt sidste år, dog er der sket noget med hjemmesiden. 

2.1 HJEMMESIDE 
BGK’s hjemmeside er blevet flyttet til et andet webhotel og genopbygget fra grunden i Word-
Press, et freeware CMS (Content Management System). 
Dels trængte den gamle hjemmeside nok til en fornyelse, dels var den rimelig dyr at holde kø-
rende. 
Jeg håber, at det er lykkedes at skabe en hjemmeside med et mere tidssvarende udseende og at 
det er nemmere at finde rundt i den. 

Vores hjemmeside er dermed også genopbygget, den ser lidt anderledes ud, men indholdet er 
der ikke ændret så meget på. 

Jeg håber at I bruger den og jeg modtager gerne indlæg der kan lægges op siden (der har ikke 
været mange hidtil) og jeg modtager også gerne forslag til ændringer hvis der er nogen der har 
en gode ideer. 

3 NYE MEDLEMMER 
Efter deadline for kontingent indbetalingen den 30. november 2015 var der plads til 15 nye 
medlemmer - det er flere end tidligere år. 

De typiske årsager er angivet til: Spiller ikke mere, udmeldt af BGK, sygdom, kan ikke mere 
spille om mandagen. 

2 ønskede at få ægtefællen ind i Seniorklubben, der skulle således findes 13 fra ventelisten. 

Der stod 54 på ventelisten, enkelte var skrevet på i 2010 - 2011, men ellers nogenlunde jævnt 
fordelt mellem 2012 og 2015. 

Sammenholdt med at der typisk optages 7 - 10 hvert år, må man sige, at det kræver lidt tålmo-
dighed at stå på listen og i vores alder kan der jo ske meget i de år man venter. 

Det viste sig da også, at da jeg skulle finde de 13 nye medlemmer var der 9 der ikke var interes-
seret længere (spillede i andre Klubber i Klubben - dårligt helbred - udmeldt af BGK), så de 
blev slettet af ventelisten. 

8 kunne ikke umiddelbart se hvornår de var klar til optagelse, men ville gerne blive stående på 
venteliste, de blev flyttet til bunden af listen. 

9 ville gerne vente 1 år, da de som følge af rekreation efter sygdom eller på grund af arbejde 
kunne se, at det ikke ville blive til meget spil i 2016. (De er tilmeldt i perioden 2011 - 2013) 

De fik lov til at blive stående således, at de 9 næste, der var klar til at spille blev optaget som 
medlemmer. 
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De 15 nye medlemmer blev budt velkommen i Seniorklubben og forhåbentlig har de haft glæde 
af medlemsskabet. De fleste af dem har i hvert fald været flittige deltagere i mandagsspillet. 

Pt. er der 38 på ventelisten (6 er tilmeldt i det forløbne år). 

 

4 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 
Der har i perioden 1. nov. 2015 til 31. okt. 2016 været følgende runde fødselsdage: 
70 år: 7, 75 år: 4 og 80 år: 2 

Gennemsnits alderen er 72,0 ved årets udgang mod 71,0 sidste år, så jeg håber at de nye med-
lemmer der bliver plads til i år er noget yngre, eller går galt på et tidspunkt. 

5 ARRANGEMENTER 

5.1 JULEARRANGEMENT 
Julearrangementet blev afholdt den 30. november med det traditionelle program, 3-kølle match 
over 9 huller med efterfølgende julefrokost og pakkeleg i det julepyntede Klublokale. 

Der var kun 14 spillere der deltog i 3-kølle matchen, formentlig som følge af den dårlige vejrud-
sigt, weekendens storm, Gorm var netop overstået. Det blev nu ikke så slemt endda - der var ri-
meligt læ i Skoven og der kom kun et par regnbyger. 

45 medlemmer + 1 gæst deltog i julefrokosten. 

Restauranten serverede julefrokosten og efterfølgende var der kaffe og kager. 

Efter at alle var velforsynet blev de medbragte pakker fordelt ved et terningespil. Som sædvan-
ligt var der nogen der var mere heldige end andre. 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår sluttede en god dag på Breinholtgård. 

5.2 ÅBNINGSTURNERING 
Den 1. mandag efter sommertids start var 2. påskedag, derfor åbnedes sæsonen først ugen efter 
den 4. april. 

33 18-hulsspillere og 15 9-hulsspillere var mødt op til sæsonens første runde. 

Vejret var køligt, 10 - 14 °C og en let brise så alle trængte til at få varmen da der efterfølgende 
blev budt på de traditionelle røde pølser med tilbehør i Klublokalet. 
Her var der 60 deltagere. 

Vi havde besøg af BGK’s formand, Sven Jensen og golfmanager Carina Tranum. 

De fortalte om deres fokuspunkter for det kommende år, bl. a. at der var kontakt til eksperter for 
at få bedre styr på greens - det var meget positivt. 
Det må da også siges, at greens har været væsentlig bedre i år end de var sidste år. 

5.3 UDFLUGTER 
Vi har i år haft 2 udflugter med spil på fremmed bane, en forårsudflugt til en nærved liggende 
bane og en sensommer udflugt til en bane der lå noget længere væk, men dog indenfor den max. 
afstand på ca. 100 km som der på tidligere generalforsamlinger er givet udtryk for at være ac-
ceptabel. 

Sommerudflugten blev til et arrangement på egen bane, vi vil jo også gerne støtte vores egen re-
staurant. 

Der blev alle 3 dage spillet stableford i 2 rækker samt holdspil med Jokerbold. 

Efter spillet blev der inden præmieuddelingen serveret en buffet med efterfølgende kaffe med 
petit fours / kage / bagt æblegrød. I år var der nok til alle. 
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5.3.1 Forårsudflugt 

Forårsudflugten gik til Blåvands Huk den 9. maj. 

67 deltagere - flot fremmøde, men der var jo heller ikke så langt at køre. 

Vejret var utroligt flot, 20 - 25 °C, vindstille om morgenen, men det blæste lidt mere op ad da-
gen. 

De indkomne scorer var dog ikke særligt høje, kun en kunne tage hjem med et nyt, lavere han-
dicap. 
De moderate scorer skyldes nok, at banen har mange udfordringer, og jeg tror at der var en del 
der mistede bolde, dels i Forni’s mange grøfter dels i plantagen langs Bagni’s smalle fairways. 

Adam i Shoppen havde udsat en bag til den, der lavede Hole in One på et af per-3 hullerne, det 
lykkedes dog ingen at løbe med den gevinst, til gengæld var der paraply til alle. 

5.3.2 Sommerarrangement 

Sommerarrangementet blev afholdt den 20. juni på vores egen bane. 

56 18-hulsspillere og 8 9-hulsspillere var mødt op trods det efterårsagtige vejr. Det blæste og det 
regnede, så det blev en lang tur, men sådan kan den danske sommer også være. 
Det kunne også ses på de indkomne scorer. 

5.3.3 Sensommerudflugt 

Der var kun 32 deltager i sensommerudflugten der gik til Ikast den 15. august. 

Det er en flot bane der ligger i et lettere kuperet terræn med enkelte lidt specielle huller. 

Scorerne lå på det jævne og men det lykkedes alle på nær 1 hold at få den joker bolden med ind. 

På denne tur lykkedes at lave Hole in One. 
Ketty Møller lagde bolden i hullet i første slag på hul 8 - stort tillykke!! 
Det blev honoreret med diplom, whisky fra Restauranten samt bagskilt fra Klubben. 

6 MANDAGSTURNERING 

6.1 GENERELT 
Der har, som de tidligere år være spillet i vinterperioden, det har ikke været organiseret fra be-
styrelsens side, men de havde lyst stillede op. 
Vinteren 2015-16 var relativt mild og der blev stort set spillet hver uge. 

Den officielle mandagsturnering startede en uge efter sommertids start (2. påskedag er ikke en 
spilledag) og der er i alt (foruden den i dag) gennemført 28 spil incl. de 2 spil på fremmed bane. 

Generelt har foråret været koldt og perioden med sommervejr kort, men her i efteråret har det 
været utroligt fint golfvejr - og det er jo heldigvis det vi husker. 

Der er spillet alle mandage, selv den 25. april, hvor det sneede, alligevel var der 13 spillere der 
var mødt op - det var dog kun de 7 de nåede helt rundt. 

Greens har været meget bedre i år end sidste år, ombygningen af Ådalens hul 8 og 9 har dog sat 
sit præg på spillet. Hul 8 er taget i brug og det er blevet et ganske flot par-3 hul. 
Arbejdet med hul 9 er næsten til ende bragt således, at hullet er klar til næste sæson. 

6.2 BAGLÆNS GUNSTART 
På basis af forsøgsperioden i efteråret 2015 har vi, efter tilladelse fra BGK’s bestyrelse praktise-
ret baglæns gunstart (dvs. start på hul 1, 18 og 17, alt efter antal deltagere). 
Vi synes at det har fungeret fint og resulteret i, at der er væsentlig kortere tid mellem dem der 
kommer først ind og dem der kommer sidst ind med det resultat, at flere bliver siddende og 
hygger sig mens resultatet gøres op og præmierne uddeles. 



 

beretning-2016.docx Seniorklubben – BGK Side  4  af  5
 

6.3 FORDELING AF PRÆMIER VED LIGE SCORER 
Der har i den forløbne sæson været en del snak om principperne for fordeling af præmier ved li-
ge scorer. 

Vi har fulgt de principper der er vedtaget på generalforsamlingen den 10-10-2011 og senere æn-
dret på generalforsamlingen den 19-10-2015. 

Vedtagelse den 10-10-2011: 
Hvis der er lige score og der er spillet på samme bane bruges det ”matematiske princip” dvs. der 
ses på sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul, er der også lige score her rangeres efter lavest Hcp 
er der også lige her udføres lodtrækning. 
Hvis der er lige score og der er spillet på forskellige baner sammenlignes scoren på de fælles 9 
huller. Er der også lige score her bruges det matematiske princip. Er der stadig lige score range-
res efter laveste Hcp, er der også lige her udføres lodtrækning. 

Vedtagelse den 19-10-2015: 
Afgørelse ved lige score ændres fra de ”matematiske princip” til laveste Hcp. 

Dvs.: 
Hvis der er spillet på samme bane med lige score rangeres efter laveste Hcp. 
Hvis der er spillet på forskellige baner og der er lige score, ses på de fælles 9 huller og er der 
også lige score her rangeres efter laveste Hcp. 
Er det stadig lige anvendes lodtrækning. 

6.4 TUR TIL POLEN 
Jørgen Munck, Herning, der arrangerer golfturer til golfhoteller i Tyskland og Polen har doneret 
et gavekort på et golfophold i Polen som præmie i en turnering i Seniorklubben. 

Vi arrangerede derfor en turnering over 5 mandage, pointberegning som i vores mesterskabstur-
nering: 

Der var tæt løb til det sidste og vinderen blev Gertrud Bang. 

Gertrud så dog ikke mulighed for at gøre brug af gavekortet og præmien blev derfor givet til nr. 
2, Gunner Uth Jensen. 
Else og Gunner havde er fin tur til Polen. 

6.5 STATISTIK 
Den samlede deltagelsen i de 28 mandagsspil (incl. de 2 spil på fremmed bane) er lidt større i år 
end sidste år, lidt færre 18-huls men flere 9-huls spillere. 

18-hulsspil:  middel: 38,9 deltager (41,4 sidste år), 
9-hulsspil:  middel: 13,7 deltagere (8,0 sidste år), 

I alt 52,6 deltagere mod 49,4 sidste år. 

4 har deltaget i 26 af de 28 spil og én har deltaget 27 gange. 

3 har slet ikke deltaget. 

Til de alm. mandagspil har vi max været 57 18-hulsspiller og max 22 9-hulsspillere. 

På udflugterne har vi været henholdsvis 67, 64 og 32 deltagere 
 - på nær den sidste absolut godkendt. 

Som vi hører det, er der flere årsager til at der var så få deltagere med til Ikast (afstanden, golf-
turneringen Made in Denmark samt diverse private gøremål.) 

Jeg skal skåne jer for mere statistik, det væsentlige er, at der en lille stigning i tilslutningen til 
vores mandagsspil. 

7 MESTERSKABSTURNERING 
Som et supplement til den ugentlige konkurrence om præmier, er der lige som sidste år arrange-
ret en mesterskabsturnering løbende over hele sæsonen. 
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De 10 bedste runder ud af de mandagspil hvor der spilles Stableford på BGK’s bane til og med 
den 10. oktober er tællende. 

Vi har formentlig alle prøvet at have en god dag hvor alt lykkes, men at får det til at ske over 10 
runder i løbet af en sæson, det kræver en vis stabilitet og det synes vi bør belønnes. 

Resultatet heraf kommer vi tilbage til senere. 

8 TANKER OM DET FØLGENDE ÅR 
Bestyrelsens tanker om det følgende år - ja, generelt vil vi fortsat gøre hvad vi kan for at leve op 
til målsætningen om, at det skal være attraktivt at være medlem af Seniorklubben, det skal være 
en klub hvor alle kan glædes over en runde golf og det efterfølgende samvær mens resultatet gø-
res op. 

Vi har i år haft en udflugt til dels en nærved liggende bane dels en der lå lidt længere væk, dog, 
som tidligere nævnt indenfor den afstand på ca. 100 km. 
De få deltagere i udflugten til Ikast gør dog, at vi næste år vil søge at reducere afstanden. 

Vi oplever stort set hver mandag at 9-huls spillerne er kommet ind en ½ times tid før de første 
18-huls spillere. Det betyder, at de er klar til at gå hjem længe før 18-huls spillerne 

Derfor vil vi næste år udskyde 1. start for 9-huls spillerne til kl. 10:30 således at vi kan få sam-
ling på alle og gennemføre en samlet præmieuddeling. 

9 AFSLUTNING 
Generelt synes jeg at det har det været et godt år for Seniorklubben med et godt fremmøde både 
til vore mandagsturneringer og til vore udflugter - tak til jer for det! 

Tak til vore sponsorer: 

LM Transport for bolde. 

Tak til Jørgen Munck, Herning for gavekort på et golfophold i Polen. 

Tak til de klubber vi har besøgt for paraplyer og for greenfee billetter til klappepræmier. 

Til sidst, men ikke mindst - tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Tak for ordet! 


