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1 MEDLEMMER AFGÅET VED DØDEN. 
Vi har siden sidste generalforsamling mistet 2 af vore medlemmer. 

Vort ældste medlem, Raymon Carl Kvist Larsen døde den 26. december 2014, 85 år gammel. 

Aage Lund Madsen døde den 23. august 2015, 78 år gammel. 

Jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes de to ved et øjebliks stilhed.    Tak 

2 INDLEDNING 
Et år er gået siden sidste generalforsamling og jeg vil oplæse min første og den 22. beretning i 
Seniorklubbens historie. 

For et år siden forlod Edel og John bestyrelsen efter mange års godt arbejde og Ib og jeg kom 
ind som de nye. Heldigvis var der stadig erfarne medlemmer i bestyrelsen så vi var trygge ved 
opgaven. 

Vi fordelte opgaverne således at Nina, Else og Gunner tog sig af matchudvalget sammen med 
Preben, der står for 9-huls spillerne. Else fik ansvaret for sekretærarbejdet. Ib tog sig af kasserer 
jobbet og så var der kaptajns rollen tilbage til mig. 

3 NYE TILTAG 
Når der kommer nye i en bestyrelse, skal der som regel ske nye ting og det er da også tilfældet 
her. 

3.1 E-MAIL KOMMUNIKATION 
Vi har indført e-mail kommunikation som et supplement til Opslagstavlen og Hjemmesiden, det 
var ret nærliggende da 96 % af klubben medlemmer har en e-mail adresse. 
Dvs. vi kan udsende orientering om arrangementer mv. via mail, ligesom tilmelding til arran-
gementer kan ske via mail. 

Betaling af arrangementer kan ske via bankoverførsel på samme vis som kontingentbetaling. 

En del har benyttet sig heraf, og det gør det lettere for vores kasserer. 

Endvidere har vi oprettet en e-mail adresse for Seniorklubben. 

Alle mails der sendes ”seniorklubben.bgk@gmail.com” ender hos alle bestyrelses medlemmer. 

3.2 HJEMMESIDE 
Vi har flyttet hjemmesiden således at den er en del af BGK’s hjemmeside. 

Lay-out er lidt anderledes end den gamle, men indholdet er der ikke så stor forskel på. 

Der er 2 grunde til denne flytning, dels stiller BGK et område gratis til rådighed, dels er jeg i 
forvejen redaktør for en del af BGK’s hjemmeside og det er derfor væsentlig lettere for mig at 
vedligeholde seniorklubbens hjemmeside når den er en del af BGK’s. 

En ting mangler der dog i forhold til den gamle hjemmeside og det er Gæstebogen, men hvis I 
har et indlæg, send det til vores mail adresse og så lægger jeg det på hjemmesiden. 
Der er da også indkommet nogle indlæg, men jeg ser gerne mange flere bidrag, det gør hjemme-
siden mere ”levende”. 

3.3 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 
Vi har ændret lidt på proceduren for fejring af runde fødselsdage således, at overrækkelse af den 
traditionelle vingave sker i forbindelse med mandagsturneringen - så er vi lidt flere til at hylde 
fødselaren. 

Der har i perioden 1. nov. 14 til 31. okt. 15 været følgende runde fødselsdage: 
60 år: 1, 65 år: 3, 70 år: 12, 75 år: 5 og 80 år: 2 

Gennemsnits alderen ved årets udgang er i øvrigt 71 år. 
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3.4 MESTERSKABSTURNERING 
Som et supplement til den ugentlige konkurrence om præmier, er der arrangeret en mesterskabs-
turnering løbende over hele sæsonen. Den ugentlige score omregnes til mesterskabs point. 

De 10 bedste runder ud af de mandagspil hvor der spilles single Stableford er tællende. 

Stillingen kan løbende følges på Hjemmesiden. 

3.5 MÅLSÆTNING 
Der er dog én ting vi ikke har ændret på og det er målsætningen. 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 sociale samvær mens resultatet gøres op. 

4 NYE MEDLEMMER 
Efter deadline for kontingent indbetalingen den 30. november 2014 var der 7 der havde meldt 
sig ud af Seniorklubben, primært af helbredsmæssige årsager. 

Der stod 68 på ventelisten, enkelte var skrevet på i 2006 - 2009, men ellers nogenlunde jævnt 
fordelt fra 2010 til 2014. 

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

Det viste sig da også, at da jeg skulle finde 7 nye medlemmer var der 15 der ikke var interesse-
ret længere (spillede i andre Klubber i Klubben - dårligt helbred - udmeldt af BGK). 

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

6 ville gerne vente 1 år, da de - af forskellige årsager kunne se, at det ikke ville blive til meget 
spil i 2015. (De er tilmeldt i perioden 2006 - 2011) 

De fik lov til at blive stående således, at de 6 næste der var klar til at spille blev optaget som 
medlemmer. 

De 7 nye medlemmer blev budt velkommen i Seniorklubben og forhåbentlig har de haft glæde 
af medlemsskabet. 

Pt. er der 53 på ventelisten (7 er tilmeldt i år). 

5 ANGEMENTER 

5.1 JULEARRANGEMENT 
Julearrangementet blev afholdt den 1. december med det traditionelle program, 3-kølle match 
over 9 huller med efterfølgende julefrokost og pakkeleg i det julepyntede Klublokale. 

31 spillere deltog i 3-kølle matchen. 

Vejret var fint, solskin, let vind og en temperatur omkring frysepunktet. 

47 medlemmer + 4 gæster deltog i julefrokosten. 

Restauranten var lukket derfor blev maden leveret af Sydvesten - og det var slet ikke så ringe. 

Efter at alle var velforsynet blev de medbragte pakker fordelt ved et terningespil, dog må det er-
kendes - ganske ulige fordelt, nogle fik 3 - 4 pakker med hjem og andre fik ingen. 

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

5.2 ÅBNINGSTURNERING 
Den 30. marts, første mandag efter sommertids start mødte 40 18-hulsspillere og 9 9-
hulsspillere op til sæsonens første runde - godt nok på vinterbanen, da der endnu var ikke åbnet 
for sommergreens. 

Det var en overskyet, kold dag med en frisk vind så alle trængte til at få varmen da der efterføl-
gende blev budt på de traditionelle røde pølser med tilbehør i Klublokalet. 
Her var der 67 deltagere. 



 

beretning-2015.docx Seniorklubben – BGK Side  3  af  4
 

Vi havde besøg af BGK nye formand, Sven Jensen og den nye golfmanager Carina Tranum. De 
fortalte om deres planer for at gøre BGK til en endnu bedre golfklub - det var meget positivt. 

5.3 FORÅRSUDFLUGT 
Holstebros flottebane var målet for vores forårsudflugt den 11. maj. 

56 havde taget turen derop - flot fremmøde, trods afstanden på ca. 100 km og det tidlige tids-
punkt (kl. 8:30). 

Vejret var fint, dog med en del blæst. 

Vi spillede single stableford i 2 rækker, holdspil med Jokerbold i én række samt nærmest flaget 
på 2 huller. 

Efter spillet havde Restauranten dækket op til en velsmagende buffet med efterfølgende kaffe 
og chokoladekage - en oplevelse helt i top. 

5.4 SOMMERUDFLUGT 
Sommerudflugten gik til Varde den 15. juni. 

Vejret var ikke særligt sommerlig, overskyet og blæsende med en temperatur omkring de 10 °C. 

Der var 66 deltagere og vi spillede som sædvanligt stableford i 2 rækker, holdspil med joker 
bold samt nærmest flaget på 2 huller.. 

Efter spillet samledes vi i Restauranten omkring buffeten med mange forskellige retter - både 
danske og asiatiske. Til sidst var der naturligvis kaffe og kage. 

Kagen var dog ved at slippe op, men det lykkedes at fremtrylle lidt mere - så det blev en god 
dag. 

5.5 EFTERÅRSUDFLUGT 
Der var 61 deltager i efterårsudflugten til Royal Oak ved Jels den 17. august, en flot bane med 
noget ubehageligt rough og mange bunkers. 

Scorerne lå på det jævne og det lykkedes ikke alle at få jokerbolden med ind. 

Der var ”Nærmest flaget” på 2 huller, men desværre forblev målebåndene i en bag, så afstande-
ne måtte faslægges via øjemål eller længden af diverse jern og køller. Ved efterfølgende kon-
trolmåling lykkedes det at finde de rigtige vindere. 

Efter spillet serverede restauranten kyllinge frikase afsluttet med kaffe og kage - desværre var 
der kun kage til de hurtigste og det ødelagde noget af den gode stemning. 

6 MANDAGSTURNERING 
Der har, som de tidligere 2 år være spillet i vinterperioden, det har ikke været organiseret fra be-
styrelsens side, men de havde lyst stillede op. 
Vinteren 2014-15 var relativt mild og der blev stort set spillet hver uge. 

Den officielle mandagsturnering startede ved sommertids start og der er i alt gennemført 25 spil 
incl. de 3 spil på fremmed bane. 

Der er kun 2 mandage hvor der ikke er spillet. 

Den 31. august var der 11 18-hulsspiller, men de gik ind efter 9 huller på grund af kraftigt regn-
vejr, 4 9-hulsspillere gennemførte da vejret blev bedre op ad formiddagen - så den dag regnes 
ikke med i de 25. 

Den 7. september, hvor vi skulle spille Ådalen 2 gange var Ådalen lukket på grund af over-
svømmelser (ca. 100 mm regn om fredagen). 

Men bortset herfra har vejret været ok, selvom foråret var kold og perioden med sommervejr var 
kort. 

Deltagelsen i de 25 mandagsspil har været fin. 

Et medlem har spillet alle 25 mandage - godt gået Albert Christiansen. 

18-hulspil:  middel: 41,4 deltager (34 sidste år), 
9-hulspil:  middel:  8,0 deltagere (11 sidste år), 
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Den 27. juli var der kun 13 18-hulsspiller, formentlig på grund af en meget dårlig vejrudsigt - 
vejret blev nu alligevel et ganske godt golfvejr. 

Til de alm. mandagspil har vi max været 53 18-hulsspiller og max 14 9-hulsspillere. 

På udflugterne har vi været henholdsvis 54 + 2 gæster, 66 + 1 gæst og 61+ 1 gæst deltagere 
 - absolut godkendt. 

Jeg skal skåne jer for mere statistik, det væsentlige er at der en og stigende tilslutning til vores 
mandagsspil. 

7 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. 

Vi har forslag til enkelte ændringer og nye tiltag som vi vil komme nærmere ind på unde pkt. 4. 

8 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 de klubber vi har besøgt for greenfee billetter til klappepræmier. 

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

Tak for ordet! 


