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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 
den 23. oktober 2017  Kl. 13:30 

i Klublokalet på 1. sal. 
 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent. 
2. Kaptajnens beretning for det forløbne år og bestyrelsens tanker om det 

følgende år. 
3. Kassereren forelægger regnskabet. 
4. Behandling af emner indbragt af medlemmer og bestyrelse. 
5. Valg af bestyrelse og revisor med suppleanter. 

Der er skriftlig afstemning, blot et medlem kræver det. 
Der skal vælges 2 til bestyrelsen for 2 år. 
Else Dam Mortensen og Gunner Uth Jensen er på valg. 
Begge modtager genvalg. 
Der skal vælges en bestyrelses suppleant for 2 år. 
Chr. Sørensen er på valg og modtager genvalg. 
Der skal vælges en revisor for 2 år. 
Erling Svendsen er på valg og modtager genvalg. 

6. Eventuelt. 
 
Emner/forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 4 skal 
fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Indkaldelsen kan også ses på Seniorklubbens hjemmeside. 
 
Tilmelding til spisning senest mandag den 16. oktober på listen på 
opslagstavlen eller via mail til seniorklubben.bgk@gmail.com 
 
Prisen for medlemmer er 50,00 kr. for spisningen excl. drikkevarer, Gæster 
betaler kostprisen. 
Beløbet indsættes på konto nr. 7701  1130614. 
 
HUSK: Kontingent for 2017/2018 kr. 500,00 
skal være betalt senest den 30. november 2017. 
Beløbet indsættes på konto nr. 7701  1130614 
Ikke rettidigt indbetalt kontingent betragtes som udmelding af Seniorklubben. 

 
3. oktober 2017 

  Bestyrelsen 
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Generalforsamling den 23. oktober 2017 
Følgende behandles under dagsordens pkt. 4. 

 

1. BESTYRELSENS FORSLAG 
 
Under pkt. 1 i Klubreglerne er bl.a. anført: 

”I Seniorklubben kan optages både mænd og kvinder, der har opnået et spillehandicap 
på 48.” 

Forslag til ændret tekst: 

”I Seniorklubben kan optages mænd med et handicap på max 40 og kvinder med et 
handicap på max 43” 

Begrundelse: 

Spillehandicap er afhængig af den bane der spilles på og det teested der spilles fra, det 
er handicap ikke. Den nuværende formulering er således ikke entydig. Ovennævnte 40 
og 43 svarer til spillehandicap 48 på Skoven - Sletten fra henholdsvis tee 57 og tee 46. 
 

 

2. ARNE JACOBSEN HAR SENDT FØLGENDE FORSLAG: 
 
Forslag: 

Jeg foreslår at 9 huller får samme beløb som 18 huller i præmie ved almindeligt 
mandagsspil. 

Begrundelse: 

For år tilbage gav man 10.00 kr. for start på 9 huller og 20.00 kr. for start på18 huller, så 
ændrede man det til et fast beløb for at spare kassereren for besværet med småpenge, det 
er fint, så mener jeg at præmien skal være det samme. 

Det er sjældent at der udleveres 2 præmier til 9 huller så det kan ikke være derfor at det 
ikke er samme beløb. 

Der er måske en årsag til at folk ikke spiller 18 huller, men kun 9 huller, sygdom eller 
lign. 

Bestyrelsens supplerende bemærkninger: 

De nugældende regler for præmier er ens for 9-huls og 18-hulsspillere, men da 
præmiestørrelsen afhænger af antal præmier bliver der en forskel idet, der normalt er 
væsentlig flere 18-hulsspillere end 9-hulsspillere. 

Hvis Arne Jacobsens forslag skal tilgodeses, skal præmiestørrelsen for de respektive 
placeringer være ens. 

De nugældende præmieantal samt præmiestørrelser fremgår af følgende tabel: 
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Antal spillere Antal præmier Nugældende præmiebeløb (kr.) 

1  -  4 0 0 

5  -  7 1 25 

8  -  12 1 40 

13  -  19 2 40  -  25 

20  -  24 2 60  -  40 

25  -  35 3 60  -  40  -  25 

36  - 5 60  -  50  -  40  -  30  -  25 

 
Præmieantal og præmiestørrelser der tilgodeser Arne Jacobsen forslag kan se ud som i 
følgende tabel (antal præmier svarer til 1 præmie pr. max 8 spillere). 

Antal spillere Antal præmier Præmiebeløb (kr.) 

1  -  4 0 0 

5  -  8 1 60 

9  -  16 2 60  -  50 

17  -  24 3 60  -  50  -  40 

24  -  32 4 60  -  50  -  40  -  30 

33  - 5 60  -  50  -  40  -  30  -  25 
 

 

3. KETTY OG JØRGEN MØLLER HAR INDSENDT FØLGENDE FORSLAG: 
 
Forslag: 

Vi vil gerne have taget op til diskussion - om fordelene ved at sende folk ud på Skovens 
hul 8 og 9 opvejer ulempen for dem, som faktisk kommer til at gå 2 - 4 huller ekstra. 
Vi synes at det er temmelig ”træls” 

Bestyrelsens supplerende bemærkninger: 

Forslaget drejer sig om Baglæns gunstart, dvs. start fra hul 1, 18 evt. 17 versus Løbende 
start fra hul 1 for 18-hulsspillerne. 

Baglæns gunstart blev indført for at reducere ventetiden fra det første hold til det sidste 
hold kom ind efter spillet. 
Typisk er vi 10 - 12 hold, dvs. ved Baglæns gunstart er der dobbeltstart på nævnte 3 
huller på de 2 baner vi spiller og dermed slår sidste hold ud ca. 7 min. efter 1. hold. 

Ved Løbende start vil der være 5 - 6 hold til start på hul 1 på de 2 baner, dvs. sidste hold 
slår ud ca. 28 - 35 min. efter 1. hold. 
Baglæns gunstart betyder således at ventetiden reduceres med ca. ½ time for de sidste 
hold om morgenen og tilsvarende for de første hold der kommer ind efter spillet. 


