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Noter fra generalforsamlingen, der blev afholdt efter turneringen den sidste ordinære 
spilledag. 
Der var 21 deltagere. 

1. Valg af ordstyrer 
Henning Jeppesen blev foreslået og valgt til ordstyrer. 
 

2. Søren Lysgaard aflagde beretning om årets gang i klubben: 
Medlemstallet i 2015 har været 62, det er en fremgang på 5 i forhold til 
2014. Medlemstallet har ligget på samme niveau de seneste år, så med 
vores nuværende markedsføring eller mangel på samme, må vi nok stille os 
tilfredse med omkring de 60 medlemmer. Og som det senere fremgår af 
regnskabet, så kan det også hænge fornuftigt sammen. 
Vi har nu kørt to år med en C-række. Det ser desværre ikke ud til, at der er 
den store tilslutning med nye spillere i C-rækken. Der har været flere 
torsdage uden C-række spillere. 
Deri ligger absolut ikke nogen negativ kritik af vores nuværende C-række 
spillere. Men i betragtning af, at der er så få spillere i rækken, ønsker vi fra 
næste sæson at slå B- og C-rækkerne sammen, jf. forslag under pkt. 6 
Vi har i år haft både rigtig gode golfdage med fint vejr, men vi har også haft 
enkelte med regn og blæst. En enkelt torsdag regnede og blæste det så 
meget, at vi helt undtagelsesvis afbrød spillet efter 9 huller.  
Fremmødet om torsdagen har været på samme niveau som i sidste sæson. 
I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 
 
D. 26. maj havde vi match mod Ladies Section. Med Ladies Section som 
værter. 
 
D. 25. juni var vi værter ved venskabsmatchen mod Torsdagsklubben 
Vejen. 
 
D. 27. august havde vi vores årlige udflugt til Benniksgård med et 
deltagerantal på 28. En rigtig god og hyggelig dag på en til tider 
udfordrende bane. (Specielt hul 13).  Vejrmæssigt var vi heldige. Under 
matchen var det tørvejr, men det regnede kraftigt både før og efter. 
 
D. 5. september var vi i Vejen til den årlige Ryder Cup match mod 
Torsdagsklubben Vejen. Der var desværre rigtig mange afbud til vores hold. 
Men på trods af det lykkedes det os at vinde en meget jævnbyrdig match, 
hvor det var wildcard spilleren, der var afgørende. 
 
Royal Oak har jo desværre meddelt os, at de ikke ønsker at fortsætte med 
venskabsmatcherne.  
Mandag d. 7. september havde Skærbæk Mølle Golfklub i Ølgod i anledning 
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af deres 10 års jubilæum, inviteret bestyrelserne fra klubber i klubben fra 
mange forskellige golfklubber. Henning og undertegnede deltog i 
arrangementet. Vi havde den skjulte dagsorden, at vi måske kunne finde en 
ny venskabsklub. Inden vi tog hjem talte vi med et par repræsentanter fra 
Skærbæk Mølles Mens Section om muligheden for eventuelt at etablere et 
venskabsklubforhold. Vi har for en måneds tid siden modtaget en positiv 
tilbagemelding. De vil gerne være venskabsklub med os. Nu vil vi senere i 
dag lodde stemningen her hos os, inden vi melder tilbage til Skærbæk 
Mølle. 
 
Med hensyn til tal og statistikker, 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 indeværende sæson. 
 
Søren gav herefter ordet til Niels Erik med henblik på at knytte nogle tal til 
året 2015. 
 
Ryder Cup: Selvom vi stillede med et reservespække hold blev det en 
spændende match. Vi vandt formiddagens Foursomes med 5 - 1, men tabte 
eftermiddagens single med 8 - 4, dvs. stillingen blev 9 - 9 og dermed blev 
wild card resultatet afgørende, og den vandt vi med 4 & 3. Det endte altså 
godt og vi fik trofæet med hjem. 
 
Venskabsmatchen mod Ladies Section blev tæt - Ladierne vandt med 305 
point mod 301. 
Vi havde besøg af Vejen og vi vandt matchen med 367 point mod 340. 
 
Der er 61 medlemmer mod 57 sidste år heraf er der 25 A-, 31 B- og 6 C-
spillere. Der er 9 der har meldt sig ud og der er tilkommet 14 nye 
medlemmer. 
Medlemsskaren er blevet yngre, gennemsnitsalderen er 61,1 mod 62,2 
sidste år. 
Der har stort set været samme tilslutning til torsdagsspillet i år som sidste 
år, i gennemsnit 30,4 (48 %) mod 31,0 (52 %) sidste år, heraf har ca. 1/3-
del spillet om formiddagen. 
Holger Jørgensen har deltaget i 28 ud af de 28 spilledage. 
A-spillerne har i gennemsnit scoret 30,2 point pr. spil mod 30,3 sidste år, B-
spillerne 27,9 point mod 28,7 point sidste år og C-rækken 25,3 point pr. spil 
mod 27,3 sidste år. 
 
Beretningen blev godkendt. 
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3. Fremlæggelse af et foreløbigt regnskab og budget for 2016 
Søren Lysgaard gennemgik det omdelte regnskab, der viser et overskud på 
10.781 kr. mod et budgetteret overskud på 10.879 kr. 
Det betyder at egenkapitalen nu er 50.417 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
For 2016 budgetteres med et medlemstal på 60, uændret kontingentsats 
samt egenbetalinger, svarende til et forventet overskud på ca. 11.000 kr. 
Baggrunden for at foreslå et budgetmæssigt overskud af denne størrelse er 
at samle kapital med henblik på markering af 25-års jubilæet i 2018. 
Der var enighed om at spare op til jubilæet og budgettet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

4. Valg til Ledelsen 
Søren Lysgaard var på valg. 
Søren gav udtryk for at han ønskede at stoppe efter 6 år i Ledelsen, ikke på 
grund af utilfredshed, men han trængte til en pause. 
Ledelsen foreslog Jørgen L. Hansen, Jørgen blev valgt uden 
modkandidater. 
Niels Erik Jensen takkede Søren Lysgaard for at have passet godt på 
kassen og for mange års godt samarbejde. 
 

5. Ledelsens forslag – C-rækken slås sammen med B-rækken. 
C‐rækken blev oprettet for 2 år siden, men der har i år kun været 6 medlemmer og 

der har i gennemsnit kun været 2,2 deltagere i torsdagsspillet. 

Ledelsen foreslår derfor at C‐rækken lægges sammen med B‐rækken, dog således 

at der heller ikke fremover er nogen handicapbegrænsning. 

Sven Jensen gav udtryk for at BGK’s Bestyrelse lægger stor vægt på at Mens 

Section er en åben klub og at også højhandicapper kan blive medlem. 

Sammenlægningen blev vedtaget. 

Jørgen Ibsen foreslog at aldersgrænsen blev nedsat til 18 år ‐ Ledelsen overvejer 

forslaget. 

 

6. Ledelsens forslag - Ny venskabsklub. 
Som nævnt i beretningen har Søren og Henning i forbindelse med et 
arrangement i Skærbæk Mølle forespurgt Mens Section i Skærbæk Mølle 
om de havde lyst til at indlede et samarbejde om en årlig venskabsmatch. 
Efter deres generalforsamling har de meddelt at det ville de gerne. 
Ledelsen foreslår at samarbejdet indledes. 
Dette blev vedtaget. 
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7. Pokaloverrækkelser. 
Erik Hansens vandrepokal: Per L. Hansen (33 point) foran Jens Vad 
Christensen (32 point). 
Årets spiller A-række: Ole Byrresen (182 point) foran Kjeld Andersen (181 
point) 
Årets spiller B-række: John Askov Hansen (139 point) foran Kjeld B. 
Jespersen (99 point) 
Årets spiller C-række: Søren Pedersen (53 point) foran Henning Skjødt 
Hansen (38 point) 
Hulspil: Sven Jensen med Henning Jeppesen som runner up. 
 

8. Eventuelt. 
Da der ikke var flere bemærkninger takkede Søren Lysgaard for god ro og 
orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 
 


