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Den årlige generalforsamling blev afholdt efter spisningen den 20. oktober med 31 deltagere. 
 

1 VALG AF ORDSTYRER 
Henning Jeppesen blev foreslået og valgt. 

2 LEDELSENS BERETNING 
Jørgen Hansen aflagde følgende beretning: 

Velkommen til generalforsamling i Mens Sections 24. sæson. 

Medlemstallet i 2016 har været på 57. Det er en mindre tilbagegang i forhold til 2015.  

19 medlemmer meldte sig ud efter 2015 af forskellige årsager. Nogle har forladt BGK, for 
nogle har det skyldtes arbejde medens der også har været en naturlig afgang. 

Vi fik 13 nye medlemmer ind ved sæsonens opstart. 1 A spiller og 12 B spillere. 

Det er en ret stor udskiftning af medlemmer vi har oplevet i år. Hvorledes er de nye 
medlemmer så blevet integreret i klubben?  

3 af de nye B spillere har af forskellige årsager ikke deltaget i torsdagsmatcherne, medens 8 
nye medlemmer har deltaget 7 eller flere spilledage. Så de nye medlemmer er stort set kommet 
godt i gang. 

Vi har i alt 11 medlemmer, der har spillet mindre end 5 gange, så vi kan nok forvente at en del 
af dem ikke er med til næste år.  

Medlemstallet har ligget på 55 -60 de seneste år og hvis økonomien skal hænge sammen med 
det nuværende aktivitetsniveau og egenbetaling er smertegrænsen for medlemstallet omkring 
50 medlemmer. For at vi ikke skal komme derned, er der behov for tilgang af en del nye 
medlemmer i den kommende sæson. 
 
Vi slog i år B og C rækken sammen. 3 medlemmer med handicap på det tidligere C niveau har 
deltaget 7-9 spilledage, medens de øvrige kun har deltaget meget begrænset. Så ændringen har 
nok ikke ført til mere aktivitet for spillere med handicap over 30.  

Vi finder dog, at ændringen medfører en mere ligelig opdeling af rækkerne og er en 
tilfredsstillende løsning. 

Fremmødet om torsdagen har været på samme niveau som i sidste sæson med godt 30 
deltagere i gennemsnit selvom medlemstallet har været mindre. 

De 3 starttider, vi har om formiddagen har næsten hver gang været fuld besat og også 
overtegnet. Om eftermiddagen har vi nogle gange oplevet problemer med sen tilmelding eller 
afmelding, således Niels Erik startliste ikke har passet med det antal spillere der mødte op.  

Hvis man har en sen af- eller tilmelding skal vi skal opfordre til, at man ringer til en af os i 
ledelsen, således vi kan få sammensat eftermiddagsboldene rigtigt. 

Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet 8. sæson af hulspilturneringen. 
Turneringen har haft 18 deltagere. Det er samme antal som sidste år. 
 
I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 

Den 26. maj havde vi match mod Ladies Section. Vi var værter og var så ubeskedne at vinde.  

Den 9. juni var vi i Vejen til venskabsmatchen mod Torsdagsklubben der. Vi fik en ordentlig 
øretæve på deres hjemmebane. 
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På generalforsamlingen sidste år besluttede vi at indlede samarbejde med Skærbæk Mølles 
Mens Section om en årlig venskabsmatch. 
Den 18. august mødtes vi til match hos os. Desværre mødte kun 11 spillere fra Skærbæk Mølle 
op, så det blev en noget ulige kamp.  

Skærbæk Mølle har efterfølgende oplyst at årsagen til det ringe fremmøde var at de dagen før 
spillede deres ugentlige turnering. Mange af deres medlemmer har givet udtryk for, at det er 
for meget med spil 2 aftner i træk. De har besluttet ikke at spille om onsdagen når de næste 
gang skal til match hos os. 

Så vi har en forventning om at samarbejdet kommer op og køre i et fornuftigt leje. 

Den 25. august havde vi vores årlige udflugt. Turen gik til Holstebro Golfklub med et flot 
deltagerantal på 30. En rigtig god og hyggelig dag på en god men udfordrende bane for nogle 
(at dømme efter scoren). Vejrmæssigt var vi heldige med rigtig varmt vejr.  

Den 10. september afviklede vi den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben Vejen. 
Også i år var der desværre en del afbud til vores hold. Vi vandt foursome matcherne om 
formiddag med et enkelt point men fik store stryg i singlerne om eftermiddagen og måtte 
aflevere trofæet. 
 
Med hensyn til tal og statistikker i øvrigt, så vil Niels Erik om lidt fortælle alt om, hvordan 
sæsonen er gået. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til Henning og Niels Erik for et godt samarbejde i min første 
sæson i ledelsen. 

 

Niels Erik Jensen supplerede med følgende statistik: 

Ryder Cup nederlaget til Vejen skyldtes ikke at deres Hcp var lavere end vores, 
Middel Hcp for A-række spillerne: BGK 11,9 og Vejen: 13,5 
Middel Hcp for B-række spillerne: BGK: 19,8 og Vejen 18,1 

Gennemsnits alderen for medlemmerne stiger, sidste år var den 60,1 og i år er den 63,6 

Der er et par flittige medlemmer, Holger Jørgensen og Henning Jeppesen har deltaget i 28 ud 
af årets 29 spil. 

A-række spillerne har i gennemsnit scoret 31,2 stableford point mod 30,2 sidste år. 
B-række spillerne har i gennemsnit scoret 28,8 stableford point mod 27,9 sidste år. 
 
Beretningen blev godkendt. 
De fremførte forslag er medtaget under pkt. 6. 

3 REGNSKAB OG BUDGET 

3.1 Aflæggelse af regnskab for 2016 
Jørgen L. Hansen gennemgik det omdelte regnskab, der viste et overskud på 17.316 kr. mod et 
budgetteret overskud på 11.035 kr. 
Besparelsen hidrører primært fra Udflugten (busleje) og Ryder Cup. 

Det betyder at egenkapitalen nu andrager 67.703 kr. (et godt fundament for et 25 års jubilæums 
arrangement i 2018). 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 
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3.2 Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent 
Jørgen L. Hansen gennemgik der omdelte budget for 2017. 

Der budgettet med et medlemstal på 55 (57 medlemmer i 2016), uændret kontingentsats (550 
kr. + 150 kr. til Sokrates præmier) samt egenbetalinger til udflugt, Venskabsmatch og Ryder 
Cup, svarende til et forventet overskud på 6.750 kr. 
 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

4 VALG TIL LEDELSEN 
Niels Erik Jensen var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. 

5 LEDELSENS FORSLAG 
Ledelsen fremlagde ingen forslag. 

6 MEDLEMMERNES FORSLAG 
Under generalforsamlingen blev der fremlagt følgende forslag: 

6.1 Aldersgrænse for medlemskab 
Jørn Ibsen foreslog at aldersgrænsen for medlemskab af Mens Section ændres fra 25 til 18 år. 

Forslaget blev vedtaget. 

6.2 Max begrænsning på antal slag i slagspil 
Jørn Ibsen foreslog at max antal på et hul i slagspil sættes til 2 x hullets PAR + 1, der vil 
forøge spillehastigheden. 

Det overlades til Ledelsen at tage beslutning herom. 

6.3 Spil fra andre teesteder end 57 
John Askov Hansen forslog at engang imellem spilles fra teested 46 og 52. 

Forslaget blev vedtaget. 

6.4 Nye medlemmer med højt handicap 
Der synes at være problemer med at integrere nye medlemmer med et højst handicap i 
klubben. Introduktionen kan forbedres og ligesom de erfarne spillere kan guide dem bedre på 
banen. 

Tages til efterretning. 

6.5 Venskabsmatch mod Skærbæk Mølle 
En af grundene til at der var så få deltagere fra Skærbæk Mølle var, at det var for meget med 2 
spilledage lige efter hinanden. Allan Baun foreslog at vi slettede torsdagsspillet i den uge hvor 
vi skal til Skærbæk Mølle således, at vi ikke kommer i samme situation. 

Tages til efterretning. 

7 POKALOVERRÆKKELSER 

7.1 Erik Hansens Mindepokal 
Vandrepokalen, der har været uddelt siden 1997 tildeles spilleren med den højeste score på 
udflugten. 
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I år blev den vundet af Michael Hjermgart med en score på 35 point på Holstebros bane foran 
Finn Hansen, der ligeledes scorede 35 point men med et lidt højere handicap. 

Pokalen blev overrakt på dagen, på generalforsamlingen suppleredes med 3 bolde. 

7.2 Årets spiller 
A-rækken: 
Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Kjeld Andersen med 212 point 
foran Holger Jørgensen med 137 point. 

B-rækken: 
Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Sven Jensen med 155 point 
foran Bruno Kubel med 137 point. 

7.3 Hulspil turnering. 
Pokalen og de 3 bolde i den 8. årgang af turneringen gik til Finn Hansen 
der i finalen vandt 3 & 2 over Michael Hjemgart 

7.4 Superscoreturneringen. 
Superscoreturneringen over de seneste 8 torsdage gav følgende vindere: 
A-rækken: Alan Diggins med 74 point 
foran Holger Jørgensen, Per L. Hansen og Henning Jeppesen med 73 point. 

B-rækken: Heine B. Jørgensen med 73 point 
foran Sven Jensen med 72 point. 

8 EVENTUELT 
Ingen bemærkninger. 

 

Henning Jeppesen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 


