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Den årlige generalforsamling blev afholdt med 22 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 25. sæson. 

 

Medlemstallet i 2017 har været på 49. Det er en tilbagegang i forhold til 2016.  

13 medlemmer meldte sig ud efter 2016 sæsonen af forskellige årsager. Mere end halvdelen af 
de udmeldte medlemmer har kun været medlem af Mens Section i 1 år. Nogle har helt forladt 
BGK og er derfor heller ikke med hos os længere. Der har været en naturlig afgang og så er 
der nok nogle, der ikke helt har følt sig integreret i klubben. 

Vi fik 5 nye medlemmer ind ved sæsonens opstart. 1 A spiller og 4 B spillere. 

En af de nye B spillere har kun deltaget 3 gange i torsdagsturneringen medens de øvrige nye 
har deltaget 9-17 gange. 

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

Medlemstallet har nået et kritisk niveau, hvis økonomien skal balancere med det hidtidige 
aktivitetsniveau. 

Da der altid er en afgang af medlemmer ved årsskiftet er der behov for af vi får nye ind i 
klubben. Vi skal derfor opfordre jer alle til at være med til at reklamere for klubben. 

 

Fremmødet om torsdagen har været lidt mindre end i sidste sæson. Nedgangen er dog naturlig 
set i forhold til at medlemstallet har været mindre. 

Desuden har vi oplevet en del torsdag i år med blæst og regn. Det kan også have påvirket 
lysten til at deltage. 

De 3 starttider, vi har om formiddagen har næsten hver gang været fuld besat og også 
overtegnet. Starttiderne om eftermiddagen, hvor vi har starter på 2 sløjfer, har været ringe 
udnyttet, og ofte har vi kun benyttet den ene bane. 

Det er især A-spillere, der foretrækker formiddagstiderne. Der har været dobbelt så mange A 
starter som B starter om formiddagen. 

I slagspilsturneringerne har vi i år indført maks. antal slag pr hul. Ændringen synes at have 
fungeret tilfredsstillende. 

Ligeledes har vi afviklet 3 torsdagsmatcher fra tee 46. Der har været lidt forskellige reaktioner 
herpå. Vi har bl.a. kunnet konstatere påfaldende mange scores på 36 stableford point. 

Vi planlægger at forsætte med ændringerne i den kommende sæson, idet vi dog vil overveje 
valget at teesteder skal være 46 eller 52. 

 

 Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet 9. sæson af hulspilturneringen. 
Turneringen har haft 18 deltagere. Det er samme antal som sidste år. 
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I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 

Tirsdag d. 30. maj havde vi match mod Ladies Section. Pigerne var værter og var så ubeskedne 
at vinde en overbevisende sejr.  

D. 8. juni afviklede vi på vores hjemmebane venskabsmatchen mod Torsdagsklubben fra 
Vejen. Matcherne har været afviklet siden 1994. Vejet var rigtig dårligt med blæst og regn. Vi 
har bedst styr på forholdene og vandt en suveræn sejr. 

Onsdag den 9. august afviklede vi venskabsmatch med Skærbæk Mølle i det ny indledte 
samarbejde. 18 spillere tog til Skærbæk Mølle for at afvikle første match på deres 
hjemmebane. Vejret var med stærk blæst og det bar scores præg efter. Skærbæk Mølle vandt 
matchen og vi måtte aflevere pokalen.  

Den 16. august deltag vi med 7 par i den i anledning af BGK’s jubilæum nyetablerede KIK 
match.  Vi opnåede en 5. plads blandt de 17 deltagende klubber-i-klubben. 

D. 24. august havde vi vores årlige udflugt. Turen gik til Silkeborg Golfklub med et flot 
deltagerantal på 31. En rigtig god og hyggelig dag på en god bane for nogle.  Vejrmæssigt var 
vi heldige med rigtig varmt vejr. Finn Hansen var godt spillende og vandt vandrepokalen med 
39 stableford point. 

D. 2. september afviklede vi den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben Vejen på 
Vejens bane. Også i år var der desværre en del afbud til vores hold. Vi tabte foursome 
matcherne om formiddag med 4-2 og kunne ikke rette op på det i singlerne om eftermiddagen 
og måtte således lade trofæet blive i Vejen. 

 

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 ledelsen. 

 

Niels Erik Jensen supplerede med følgende statistik: 

Middel Hcp for deltagere i Ryder Cup mod Vejen: 
Middel Hcp for A-række spillerne: BGK 11,9 og Vejen: 14,4 
Middel Hcp for B-række spillerne: BGK: 20,3 og Vejen 17,5 

Gennemsnits alderen for medlemmerne er faldet, sidste år var den 63,6 og i år er den 63,2 

Der er et par flittige medlemmer, Egon Nielsen har deltaget i alle 29 spil, Holger Jørgensen og 
Niels Erik Jensen har deltaget i 28 ud af årets 29 spil. 

A-række spillerne har i gennemsnit scoret 31,7 stableford point mod 31,2 sidste år. 

B-række spillerne har i gennemsnit scoret 28,8 stableford point mod 28,8 sidste år. 

 

Beretningen blev godkendt. 

De fremførte forslag er medtaget under pkt. 6. 

3 REGNSKAB OG BUDGET 

3.1 Aflæggelse af regnskab for 2017 
Jørgen L. Hansen gennemgik det omdelte regnskab, der viste et underskud på 2.220 kr. mod et 
budgetteret overskud på 6.750 kr. 
Underskuddet hidrører primært fra at vi har været færre medlemmer og dermed mindre 
kontingent indtægter. 
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Det betyder at egenkapitalen nu andrager 65.483 kr. (et godt fundament for et 25 års jubilæums 
arrangement i 2018). 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

3.2 Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent 
Jørgen L. Hansen gennemgik der omdelte budget for 2018. 

Der budgettet med et medlemstal på 46 (49 medlemmer i 2017), uændret kontingentsats (550 
kr. + 150 kr. til Sokrates præmier) samt egenbetalinger til Venskabsmatch og Ryder Cup. 

Der er afsat 70.000 kr. til et jubilæumsarrangement, egenbetalingen afhænger af den endelige 
pris. 

Budgettet ender med et underskud på 53.000 kr. 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

4 VALG TIL LEDELSEN 
Henning Jeppesen var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. 

5 LEDELSENS FORSLAG 

5.1 Udflugt i jubilæumsåret 
Ledelsen foreslår at udflugten bliver en 2-dages tur til Nordtyskland med 1 overnatning og 2 
gange spil. 

Det var der opbakning til og der var enighed om, at turen lægges på en fredag / lørdag. 

Datoen blev fastlagt til den 24. / 25. august 2018. 

5.2 Opdatering af vedtægter 
Ledelsen foreslår at vedtægterne opdateres. 

Der er enighed om følgende: 

Ledelsen udarbejder et forslag, der udsendes sammen med INFO i februar. 
Evt. bemærkninger kan indsendes. 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på den 1. spilledag i 2018 for godkendelse af 
vedtægterne. 

6 MEDLEMMERNES FORSLAG 
Under generalforsamlingen blev der fremlagt følgende forslag: 

6.1 Spil fra andre teesteder end 57 
Der har som nævnt været delte meninger om de 3 gange spil fra tee 46 i 2017, efter en 
drøftelse blev det besluttet, at der i 2018 er frit valg af teested i 3 af torsdagsturneringerne. 

6.2 Antal tællende spil i konkurrencen om ”Årets spiller” 
Der blev stillet spørgsmål ved, om det er rimeligt, at alle spil er tællende, der er jo nogle der på 
grund af ferie eller andet ikke kan deltage hver gang. 

Ledelsen bemærker hertil, at det for en del år siden blev vedtaget at anvende ”Årspoint” (= 
Stableford score minus 26, dog således at 27 Sableford point og derunder giver 1 point) i stedet 
for Stableford point som grundlag for valg af ”Årets spiller”, netop for at gøre det lettere at 
indhente nogle fraværsdage. Det betyder ligeledes, at hvis det vedtages, at f. eks. kun 25 af de 
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28 - 29 spil er tællende, vil scoren i de overskydende spil typisk være 1 Årspoint, dvs. det er 
kun ved tæt løb at rækkefølgen evt. kan ændres. 

Det overlades til Ledelsen at overveje om der skal ændres i reglerne. 

7 POKALOVERRÆKKELSER 

7.1 Erik Hansens Mindepokal 
Vandrepokalen, der har været uddelt siden 1997 tildeles spilleren med den højeste Stableford 
score på udflugten. 

I år blev den vundet af Finn Hansen med en score på 39 Stableford point på Silkeborgs bane 
foran Henning Jeppesen med 37. 

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

7.2 Årets spiller 
A-rækken: 
Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Holger Jørgensen med 189 Årspoint 
foran Kjeld Andersen med 179. 

B-rækken: 
Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Niels Erik Jensen med 138 Årspoint 
foran Per Wilton med 99. 

7.3 Hulspil turnering. 
Pokalen og de 3 bolde i den 9. årgang af turneringen gik til Alan Diggins 
der i finalen vandt 3 & 1 over Per Birkelund. 

7.4 Superscoreturneringen. 
Superscoreturneringen over de seneste 9 torsdage gav følgende vindere: 
A-rækken: Holger Jørgensen med 69 Stableford point 
foran John Askov Hansen med 67. 

B-rækken: Niels Erik Jensen med 70 Stableford point 
foran Per Enevold Mogensen med 69. 

8 EVENTUELT 
Små eller store kopper i vintergreens blev drøftet og der sendes et signal til Mogens Mikkelsen 
om, at var flertal for store kopper. 

Tilføjet efter generalforsamlingen: 
Mogens har oplyst, at der er valgt store kopper i vintergreens. 

 

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


