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Sekretariatet/ Golf Manager:

Michael Klose 75 11 57 00

Fax  75 11 55 12

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Onsdag dog til kl. 16.00

Pro-shoppen:

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

Fax  76 13 12 07

Mandag-fredag: kl. 09.00 - 18.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 09.00 - 16.00

Turneringsdage: 1 time før start

Restaurant Breinholtgård:

Morten Thomsen 75 11 57 55

Chefgreenkeeper:

Hardy Mathiasen  75 14 47 61

Greenkeepere 75 11 77 95

Golfklubbens bestyrelse:

Hans Olav Olesen 75 15 60 27

Peter Skærbæk 75 13 22 11

Karin Thybo Olesen 75 11 65 00

Peter Lykke-Kjeldsen 75 11 77 43

Dorte Gladbjerg 75 18 12 08

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Bodil Eskildsen 75 15 22 81

MedlemsNyt
Redaktør:  Jakob Kristensen

 40 29 47 55

 jakob@golfonline.dk

Produktion:

EsaTryk ApS 75 15 70 00

Oplag:  750 stk

Næste nummer udkommer:

1. oktober 2009, sidste frist for 

indlevering af stof:  20. september

Forsidefoto: 

Vinderne i Nybolig Erhverv Open, som 

blev spillet den 19. april.

UDVALGENE

Begynderudvalg:

Formand: Bodil Eskildsen

 75 15 22 81

Mogens H. Andersen, Jytte Bertelsen, 

Poul Erik Buhl, Benthe Egelund, 

Erik Knudsen, Anne-Grete Nielsen, 

Steen Nybo Pedersen, Jørn Schultz, 

Inge Skovbjerg, Lene Thomasen og 

ad hoc hjælpere.

Eliteudvalg:

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen

 75 11 77 43

Frank Atkinson, Kim Meyer, 

Jakob Gladbjerg, Lis Boe-Hansen, 

Torben Nyborg, Thorbjørn Pedersen, 

Børge Frøkjær og Karen Kjems.

Juniorudvalg:

Formand: Dorte Gladbjerg

 75 18 12 08

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, 

Thorbjørn Pedersen, Pernille Dam

Peter Larsen, Mariann Lindberg, 

Peter Meyer, Torben Møller-Jensen

og Ib Olsen.

Sponsorer og matchkalender:

Formand: Peter Skjærbæk

 75 13 22 11

Matchudvalg:

Formand: Lennart Voss

 20 96 30 08

Niels Erik Jensen, Aksel Olsen og 

Peter Skjærbæk.

Sportsafdelingen:

Formand: Kim Meyer

 75 27 23 52

Peter Lykke-Kjeldsen og Dorte Glad-

bjerg.

Baneudvalg:

Formand: Knud Erik Laursen

 75 15 22 01 

Frank Atkinson, Hardy Mathiasen, 

Hans Olav Olesen, Sisse Droob og 

Michael Klose.

Restaurationsudvalg:

Formand: Børge Buul

 75 18 01 14

Bente Vestergaard, Sisse Droob, 

Michael Klose og Hans Olav Olesen.

Ordens- og Regeludvalg, 

Handicap komité

Formand: Kim Meyer

 75 27 23 52

Erik Knudsen, Ib Olsen, Knud Erik 

Laursen, Peter Degn Olsen og 

Bodil Eskildsen.

Info-udvalg (ansvar klubblad):

Formand:  Jakob Kristensen

 40 29 47 55

Bente Vestergaard.

Spil- og banekontrol:

Formand: Knud Erik Laursen

 75 15 22 01 

Frank Atkinson, samt en række 

frivillige hjælpere.

Company Day:

Formand: Mogens Heyk Petersen

 75 15 60 01

H. P. Andersen, Lars Frikke og 

Hans-jørgen Lassen. 

Klubber i klubben:

Formand: Henrik Mortensen

 75 13 52 83

John Nielsen og Aksel Olsen.
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Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

bgc@tiscali.dk



Efter åbning af banen til almindeligt sommerspil her i 

2009 har vi oplevet et forrygende vejr med masser af 

solskinstimer. Lad os håbe på, at det nye golfår fortsætter 

med masser af godt sommervejr og mange gode golfop-

levelser.

Vi går ind i Breinholtgård Golf Klubs 18. sæson med ca. 

1400 medlemmer, og vi har på nuværende tidspunkt ikke 

nogen venteliste med folk, der ønsker at starte i 2009.

Vi er startet året op med at være kåret til den 25. 

bedste golfbane i Danmark og der er et meget positivt 

indlæg om banen i Golfmagasinet nr. 2 her i 2009. Det er 

altid dejligt at se, at der er andre end os selv, der synes, at 

vi har et flot og velholdt anlæg. 

Sæson 2009

Det bliver spændende at følge vore elitehold i år, hvor 

både herre og dameholdet skal vise, hvad de kan i den 

bedste række. Vi håber også, at mange af vore medlem-

mer vil bakke op om holdene og komme ud og heppe på 

dem, når de spiller.

I sæson 2008 klarede vores juniorer sig rigtig godt, og det 

bliver også spændende at se, om de kan fortsætte med 

det. 

Vi mener fra bestyrelsen, at vi i samarbejde med Erhvervs-

klubben prøver at skabe de bedst mulige betingelser for 

vores elite- og juniorafdelinger.

Klubturneringer

Som tidligere år er der planlagt ca. 10 klubturneringer. 

Vi håber, der er mange, der vil tage imod tilbuddet om 

at deltage i disse matcher og derigennem være med til 

at støtte elite- og juniorarbejdet. Sidste år havde vi et 

mål om at komme op på ca. 100 deltagere pr. match. Det 

nåede vi ikke helt, men fik da hævet antallet fra 2007 med 

ca. 10%. 

En stor tak til vore sponsorer til klubmatcherne og 

til vore flittige hjælpere, der sørger for god afvikling af 

matcherne.

Begynderudvalget

Vi har taget 70 nye spillere ind i år og de skal gennem be-

gynderudvalgets program for at blive godkendt til spil på 

banen. Tag godt imod vore nye medlemmer og vær med 

til at give dem en god start – blandt andet ved at møde 

op til onsdagsmatcherne og spille med, så de nye kan føle 

sig velkomne i klubben.

Banen

Vi havde i 2008 flere episoder mellem spillere og green-

keepere, som vi godt kunne have været foruden. Vi håber 

på, at I alle – både vore medlemmer og de ansatte på cen-

teret i 2009 vil vise behørig respekt for hinanden. Vi har 

nu fået banekontrollen (baneservicen) i gang med mange 

hjælpere og tror på et nemmere år 2009 end 2008. Husk 

alle på, at med en positiv adfærd går alting lettere!

Vi vil her, som sidste år, afslutte indlægget med et 

udpluk af visse etikette- og ordensregler:

Husk at

• lægge græstørv på plads. 

• reparere nedslagsmærker på greens. 

• glatte mærker og fodspor i bunkers med de udlagte 

river. 

• ikke at træde nærmere hullet end 30 cm.

• greenkeeperene skal have plads til at udføre deres 

arbejde 

Alle spillere skal desuden være med til at fremme spillet 

og undgå unødige forsinkelser ved at:

• undgå unødigt mange prøvesving. 

• ”Vinke igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende 

spillere går hurtigere, og ligeledes før man begynder 

at lede efter bolde. 

• holde tempo på banen, især når der er mange spillere 

på banen. Det er ideelt at gå 18-huller på max. 4 timer 

for en 4-bold 

• anbringe sin trolley/bag således, at man hurtigt kan 

gå videre. 

• undgå råben, skrigen og anden støjende adfærd. 

• Gyldigt medlemsbagskilt/greenfee billet skal altid 

bæres synligt. 

• Det er ikke tilladt at medbringe trolleys på tee-ste-

derne, trække over greens eller gennem bunkers samt 

mellem bunkers og green. 

• Øvelsesspil mod de ordinære greens og fra banens 

bunkers er forbudt. 

• På tee-stederne er det ikke tilladt at foretage prøve-

sving, hvor der tages turf. 

• Cigaretskod og tomme flasker må ikke smides på 

banen.

Vi tror på, at I alle vil være med til at passe godt på anlæg-

get og ønsker jer et godt golfår!

Hans Olav Olesen

VELKOMMEN 
TIL SÆSONEN 2009
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Endelig blev det forår! Og mange har allerede fundet 

golfskoene frem fra gemmerne og tørret spindelvævet af 

golfsættet, for nu skal der spilles golf efter en lang vinter! 

Vi kan alle mærke at der er kommet gang i golfsæsonen. 

Frank, Klaus og Brian har travlt med at undervise alle 

ugens dage. Restauranten ligger mange dage vandret for 

at servicere alle glade golfere, der skal skylle runden ned 

eller have stillet sulten. Greenkeeperne står rigtig tidligt 

op, så banen er klargjort til dagens mange golfspillere og 

trimmer hele golfanlægget, så vi igen i år kan få en bane 

i absolut topklasse! I sekretariatet mærker vi den øgede 

aktivitet i antallet af indleverede scorekort (der er allerede 

mange flotte scores) og de mange greenfeespillere der 

har fundet vej til vores skønne bane.

Nyt ansigt

Mange af jer har allerede hilst på Pia Jessen, som afløser 

May-Brit der har fået nyt arbejde på Esbjerg Højskole. Jeg 

vil benytte lejligheden til at sige mange tak til May-Brit 

for din indsats her på Gården, og jeg vil savne vores timer 

sammen og dit gode humør. Held og lykke fremover! Og 

velkommen til Pia, som allerede på meget kort tid har 

formået, at sætte sig ind i mange af de arbejdsopgaver 

der er på kontoret. Jeg håber, at du vil tage godt imod Pia 

og hjælpe hende godt på vej.

Golfens Dag

Søndag den 26. april afholdt vi Golfens Dag, et landsdæk-

kende arrangement arrangeret af DGU. Ca. 40 personer 

mødte op, og fik et indblik i golfens forunderlige verden. 

Efter kyndig undervisning af Frank, Klaus og Brian spil-

lede de fremmødte et par huller på Par-3 banen. Senere 

blev der serveret kaffe og kage i klublokalet. Alle havde 

en god og sjov dag på Breinholtgård, og 5 personer blev 

bidt af golfen og meldte sig ind på selve dagen! Tak til de 

frivillige, der mødte frem og var med til at gøre dagen til 

en stor succes!

Danmarks bedste bane!

Ja, det har vi ikke. Men vi er netop blevet kåret som Dan-

marks 25. bedste golfbane! For knap to år siden var vi ikke 

en gang i top 40. En stor cadeau til Hardy og alle green-

keeperne, som har formået at få bragt vores bane op i 

denne fornemme klasse. Hardy og jeg har stadig et mål 

om at komme i top 10, hvilket vi er sikker på, vi opnår en 

dag. Ikke i år og sikkert heller ikke 2010. Men inden for en 

overskuelig fremtid, vil du kunne spille på en af Danmarks 

absolut bedste golfbaner!

Jeg ønsker dig en god golf sæson og håber du får en 

masse pragtfulde stunder på vores flotte golfanlæg.

Stor golf-hilsen

Michael Klose

Golf Manager

Deres håndværksguldsmed
Deres pokal leverandør, også til Breinholtgård Golf Klub.
Små pokaler og store pokaler, til alle klubber i klubben.
Vi graverer alle pokaler.

Flere brillianter i fruens alliancering, spørg fagmanden.

Fagmanden er Henrik Nielsen, Guldsmedien.
Håndværksmæssigt korrekt arbejde til aftalt tid og pris.

Deres håndværks Guldsmed
KIRKEGADE 18 · 6700 ESBJERG · TLF. 75 12 88 25

www.guldsmedien.dk
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Endnu engang velkommen til Brein-

holtgård Golf Klub og Center. To 

begynderhold er startet og et tredje 

starter midt i maj, i alt ca. 80 perso-

ner. Golflektionerne hos trænerne er 

allerede godt i gang.

Efter minimum to lektioner hos 

træner kan man tilmelde sig INTRO-

DUKTION, der foregår på par-3 

banen. Tilmeldingslister findes på 

begyndertavlen, som hænger på 1. 

sal til højre for trappen. Efter intro-

duktionen samles vi evt. i klublokalet 

på 1. sal og taler lidt om de mest 

elementære golfregler og udfyldelse 

af scorekort til par-3 banen. INTRO-

DUKTION er omtalt under punkt 2. i 

”Program for nybegyndere”.

Når man har deltaget i INTRO-

DUKTION, har man lov til at spille 

på par 3-banen og deltage i Ons-

dagsmatch samme sted. Der er både 

fordele og ulemper ved, at man så 

tidligt i forløbet må spille på par-3 

banen. Fordelen er, at begynderen 

får mulighed for at få matchtræning 

og variere sin golftræning, så den nu 

kan foregå både på træningsfacilite-

ter og på bane. Ulempen er, at delta-

gelse i regelinformation endnu ikke 

har fundet sted, og derfor kommer 

man nemt til at få ”sine egne regler” 

og vaner, som kan være svære at 

lægge fra sig igen. En hjælp kan være 

at anskaffe sig et af de populære 

regelhæfter med tegninger, som 

kan købes på kontoret. Se forslag på 

informationstavlen fra kontoret i lob-

byen. Hele regelmaterialet, som bør 

anskaffes, koster i år 100 kr.

Efter påske er Begynderudvalget 

for alvor gået i gang med alle akti-

viteter for begyndere og sædvanlig 

ONSDAGSMATCH. Der ophænges 

tilmeldingslister til hver onsdag. Vi 

fortsætter alle onsdage til udgangen 

af august måned og håber så, at alle 

der ønsker det, er frigivet til spil på 

stor bane. Onsdagsmatchen er åben 

for alle klubmedlemmer, og de er-

farne vil hjælpe nye spillere til rette.

Gennemførelse af hele begynder-

programmet tager ca. 3 måneder, 

svarende til varigheden af et prøve-

medlemsskab.

Hvis du som nybegynder har 

spørgsmål eller problemer, er du 

velkommen til at kontakte mig eller 

et af de andre medlemmer af Begyn-

derudvalget. Pjecen med beskrivelse 

af prøveforløbet og andre praktiske 

oplysninger skal gerne være klar til 

udlevering, når dette klubblad er 

ud kommet.

Venlig golfhilsen

Bodil Eskildsen

Begynderudvalget

Tlf. 7515 2281

Baneudvalget søger:

Frivillige hjælpere (m/k) til 
klublokalet
Vi søger friske BGK’er, som vil indgå i ”Team Klubhuset”. Opgaverne består i at:

• hjælpe til med at få brugerne til at holde orden i lokalet

• påpege fejl og mangler

• tjekke at rengøringen er som aftalt. (Rengøring købes eksternt)

• holde orden i køkkenet

• tømme affaldssække

• sammen med baneudvalget at udarbejde retningslinier for brug af lokalet

Det forventes at hjælperne:

• har godt humør

• er fl eksible og servicemindede 

• har evne til at sætte sig i respekt overfor medlemmer, som mener, de har 

deres egne regler

• har gode samarbejdsevner

Løn:

Arbejdet bærer lønnen i sig selv, bortset fra deltagelse i den årlige ”PAMPER-

MATCH”, som klubben arrangerer.

Referencer: 

Kun hvis de er gode.

Tiltrædelse:

Helst i går, men vi venter gerne på de rigtige.

Hvis du er interesseret, så kontakt 

baneudvalgsformand Knud Erik Laursen på:

Mail: kel@tuegruppen.dk

Telefon: 20492332/75152201

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk

TIL DE NYE BEGYNDERE…
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TRÆFLYTNING

Nye store træer ved Skoven hul 6

Nyt fra baneudvalget:

Maskinen klar til operation Hullet graves Så løftes træet op

På vej til ny placering Træet sættes på plads Operationen færdig

Cirka 60 træer flyttet i løbet af en uge 

Som de fleste sikkert har bemærket, er der her i foråret 

blevet flyttet mange træer på Skoven og Sletten.

Der er flyttet birk, bøg og eg som alle har pælerod. 

Desuden nogle få fyrretræer, som har rødder i overfladen, 

hvilket reducerer sandsynligheden for et heldigt udfald.

Årsagen til flytningen er, at der stadigvæk var nogle 

grimme ar fra orkanen i 1999, hvor tidligere ny plantninger 

ikke var lykkedes. Des uden havde vi ønske om nogle kos-

metiske forbedringer på banen.

Maskinen lejede vi af Tønder Golfklub, som har købt 

den til eget brug og til fremleje til andre klubber.

Siden træerne blev flyttet har det stort set ikke regnet, 

så der er blevet vandet på livet løs. Det er derfor der lig-

ger så mange vandslager på banen.  

Der er sikkert mange som ikke så hvordan det foregik, 

så her er en billedserie som viser hele processen.
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Sletten hul 1

Stien til hul 2 er nedlagt og terrænet er 

gjort kuperet. Vogne og biler skal passere 

venstre om den høje fyr og parkeres ved 

den nye sti. Når græsset er stærkt nok, 

kan man passere hen over bakkerne 

(”mounts” i fagsproget) uden vogn.

Sletten hul 3

Bakkerne i venstre side er anlagt for at 

forskønne et område på banen, som 

ikke var særligt kønt, og hvor græs-

set var ujævnt og svært at spille fra. I 

forlængel se af disse vil der blive anlagt 

en green bunker. Normalt foretages den 

slags arbejder ikke i sommersæsonen, 

men da det er et vigtig element i at få 

hullet til at være harmonisk, vil arbejdet 

blive foretaget når den nødvendige jord 

er disponibel. Det kommer til at betyde, 

at der i omkring en uge, skal spilles til en 

provisorisk green. Trafikken til hul 4 skal 

ske helt oppe ved denne bunker.

Forsøg med markeringer 

på Skoven

Som mange allerede har bemærket enten 

i praksis eller ved at læse på opslagstav-

len så tester vi i øjeblikket en anderledes 

måde at dirigere trafikken på banen. 

Vi vil bruge så få skilte og markeringer 

på banen som muligt. Så hjælp os med at 

følge anvisningerne, så vi kan få bedre 

underlag at spille på omkring greens. 

På det viste foto er ideen, at man ikke 

må gå hen over ”solstrålerne” ved green. 

Den lange linie skal respekteres til den 

slutter. Vi modtager gerne kommentarer 

til system et fra medlemmerne. 

kel@tuegruppen.dk
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Jacob Lykke-Kjeldsen blev sidste år professionel 

golfspiller. Jacob fortæller her om livet som fuldtids 

professionel golfspiller og de planer, han har for 

fremtiden:

- Jeg arbejder hver dag hårdt for at blive den bedste. Golf 

er mere end at slå til bolden og for at give mig selv de 

bedste muligheder, arbejder jeg med teknisk, fysisk og 

mental trænere.

- Mit mål er, at jeg gennem Nordic League turneringer-

ne i 2009-2010 vil spille mig i top-5 på Nordic League 

ranglisten. Det vil give mig adgang til Challenge Touren, 

hvor igennem jeg vil kvalificere mig til Europatouren. Jeg 

vil til efteråret deltage i Tourskolen, som, afhængig af 

resultatet, giver adgang til Challenge Touren eller Europa-

touren. 

Sæsonstarten er lige på trapperne og jeg starter året 

i Sverige, hvor jeg skal spille flere gange i år. I min sam-

mensætning af turneringsplanen, har jeg fokuseret på 

de turneringer, der kan bringe mig videre, frem for de 

turneringer, hvor de lettere penge kan være. Ecco tour i 

Danmark og SAS Masters tour i Sverige vil være af højeste 

prioritet. Kalenderen er ud over disse fyldt ud med Krone 

Golf Tour, divisionsmatcher, Challenge Tour, Tourskole, 

BGK juniordage og sponsordage.

- Jeg har i vinterpausen været på træningslejr i både 

Thailand og Spanien. Det har været nogle gode ture og 

en investering, der skal vise sig at være alle pengene 

værd.

- Jeg har fået lidt nyt udstyr, som jeg har brugt vinte-

ren på at spille til. Jeg har lagt stor vægt på fysisk træning, 

med 3-4 gange styrketræning plus konditionstræning 

om ugen. Jeg vil i løbet af sæsonen fortsætte med både 

fysisk- og konditionstræning, da jeg er af den opfattelse, 

at det er med til at gøre en forskel over en lang sæson.

- Det økonomiske grundlag for sæsonen er endnu ikke 

fuldt på plads, men der vil blive arbejdet videre på dette. 

Jeg har stor glæde af, at kunne trække på Jakob Gladbjerg 

(Bo Bedre) i forbindelse med sponsortegning. Vi har af-

talt, at jeg nu koncentrer mig om golfen og at han vil tage 

sig af at få de sidste midler på plads. Vi har mærket, at 

det i år har været sværere at finde nye og holde på gamle 

sponsorer. 

- Derfor skal der lyde en stor tak til ALLE mine sponso-

rer. Tak for jeres interesse og økonomiske håndsrækning. 

Det vil ALDRIG blive glemt, og jeg tror på, at jeg engang 

vil kunne give jer det hele tilbage. 

- Jeg er lige nu, i samarbejde med Jakob Kristensen, 

ved at få min hjemmeside, www.jacoblykke-kjeldsen.

dk, opdateret. På hjemmesiden vil I kunne følge mig via 

livescoring i de turneringer jeg spiller. Min fulde turne-

ringsplan vil ligeledes ligge der, så det er muligt at få 

overblik over, hvad og hvor jeg spiller. Jeg vil forsøge at 

lægge nyheder, oplevelser og små historier ud på siden, 

hver gang jeg er ude at spille. 

- Forhindringer er de ting, man ser, når man fjerner 

sine øjne fra målet!

Jacob Lykke-Kjeldsen

JACOB LYKKE-KJELDSEN

SIGTER MOD DE STORE TOURS 

Jacob på job - i Thailand!
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Velkommen til en ny sæson i Breinholtgård Golf Klubs 

Juniorafdeling.

Det er altid spændende, når en ny golfsæson begyn-

der. Træningen er allerede godt i gang og vi har afholdt 

Valtor Junior Opstartsmatch. Jeg vil her kort fortælle om, 

hvilket aktiviteter, vi planlægger for den nye sæson.

Også i 2009 afholder vi de ugentlige fredagsmatch-

er, og her vil I igen i år møde Mariann Lindberg. Den 

første fre dag i måneden vil der også være match med 

efterfølgen de spisning og social hygge. 

STATOIL Junior Open spilles som regel den første fre-

dag i måneden – og matchen vil ellers afvikles på samme 

måde som sidste år. Der spilles 9 huller og efterfølgende 

er der fællesspisning i klublokalet. Alle fredage – både 

ved fredagsmatcher og STATOIL OPEN, kan vi altid bruge 

nogle frivillige forældre. Det vil være ærgerligt, hvis 

der ikke er frivillige voksne nok, så vi vil være nødt til at 

begrænse disse matcher. Som noget nyt i år vil der være 

matcher, hvor forældre/bedsteforældre spiller mod junio-

rerne, så her kan vi få ”de gamle mod de unge” matcher, 

og det bliver jo spændende. Tjek aktivitetskalenderen, 

hvornår det er, og kom gerne og få en snak med Mariann, 

så vi kan få frivillige hjælpere. 

Klubben deltager også i de rigtig gode Ribe Amts 

Junior tour-matcher. Som sidste år er det på hjemmesiden 

I skal foretage jeres tilmeldinger. Vi må stille med 15 spil-

lere og tidligere har det været efter først til mølle princip-

pet. Det er det stadig – dog vil vi i år prøve at stille med 4 

spillere i A, B og C-rækken og 3 spillere i D-rækken. Det vil 

sige, at de første indenfor handicapgrænserne vil komme 

med, men såfremt der ikke er fyldt op, kan der sagtens 

være mulighed for at komme med på holdet – så tilmeld 

dig uanset og du vil så få en melding fra holdlederne, 

som i år også er Peder Larsen og Pernille Dam. 

Ribe Amts Junior tour er en super god turnering, der 

løber med matcher før og efter sommerferien. Som regel 

er det om lørdagen. Så kære forældre, sæt disse lørdage 

af til dette og hjælp jeres juniorer afsted til denne ople-

velse. Her kan nybegyndere i år være med og på denne 

måde komme gratis ud at spille på forskellige baner i ”det 

gamle Ribe Amt”. Det er et godt socialt tiltag, og man 

føler sig virkelig som et hold, når man deltager her. Sidste 

år fik vi via Erhvervsklubben sponseret røde poloer og en 

sort windstopper. Måske sker det også i år.

Vi har vores egen match den 3. oktober og her kunne 

vi godt bruge nogle forældre eller bedsteforældre, der 

kan gå markører for spillerne i D- Rækken.

Vi har i år tilmeldt fem hold til DGU’s holdturnering, 

det der tidligere hed Thomas Bjørn Cup. Her spiller 3 

juniorer hulspil mod 3 juniorer fra andre klubber. Man 

spiller uden handicap. Også denne turnering er sjov at 

deltage i. Som regel er der en 4. mand på holdet i tilfælde 

af sygdom eller andet. Normalt spilles der om mandagen 

eller om fredagen, og her er der så en holdleder med, 

dels til at køre og dels til at udfylde et kampkort. 

For de juniorer der har spillet sig godt ned i handicap 

og som sidste år deltog på DGU kurser, vil der også være 

opfølgning i år. Vi har nogle stykker, som deltager på 

Talent 1 eller Talent 2.

Nu er det jo ikke kun golf, vi tilbyder. Vi håber, at den 

årlige udflugtsweekend vil blive til noget i år. Sidste år var 

der desværre for lidt interesse og ingen forældreopbak-

ning. Det håber vi er ændret i år. I weekenden 4. - 6. sep-

tember er der planlagt en rigtig sjov weekend. Her spilles 

der golf, men der er også andre ting på programmet. Så 

sæt kryds i kalenderen og igen kære for ældre, så håber 

vi på opbakning fra jer. På turen er der dog lidt alders- og 

handicapbegrænsning. Hold øje med vores hjemmeside 

med alle vores tilbud.

Vi skal have Junior Cup i år og selvfølgelig skal vi i 

søen på hul 2 og 7 på skoven for at samle bolde op og 

måske vil der ligesom sidste år blive afholdt Summer 

Camp i golfklubben eller vennematch på par-3 banen. 

Den 11. og 12. juli bliver der spillet en stor juniorrang-

listeturnering på Breinholtgård – Titleist West Coast 

Masters. Her håber vi på deltagelse af nogle af Danmarks 

dygtigste golfspillere, så der bliver rigtig meget at kigge 

på. Des uden er der også deltagelse af vores lokale junio-

rer. Titleist er hovedsponsor, så der bliver mange flotte 

præmier at spille om. Hold øje på vores hjemmeside 

www.bgkjunior.dk eller opslagstavlen i lobbyen, du skulle 

nødig gå glip af noget.

Rigtig god golfsæson til alle…

På juniorudvalgets vegne

Dorte Gladbjerg

Junior Valtor Opstartsmatch 2009

Igen i år indbød Breinholtgårds Juniorafdeling til Valtors 

opstartsmatch. Lørdag den 4. april var vi igen heldige 

med vejret (til at begynde med). Ikke mindre end 21 hold 

bestående af en juniorspiller og en forældre eller bedste-

forældre skulle spille greensome match på Skoven/Slet-

ten. 

Inden matchen var der et kort infomøde over året der 

kommer, men de unge juniorer var mere interesseret i at 

”komme på græs” – hvilket jo var helt forståeligt!

Valtor var igen sponsor for matchen og der blev spillet 

i to rækker. Vinder i B-rækken blev Per og Jonas Birke-

lund og vinder i A-rækken blev Jørgen Lund og Mathias 

Gladbjerg. Desuden var der præmie på hul 5 og hul 18 

for tættest på flaget og her var det Jakob Dam og Pernille 

Dam, der vandt. Et stort tillykke til alle vinderne og en 

kæmpe stor tak til Valtor for endnu en gang at ville være 

trofast sponsor til vores Juniorafdeling. 

På juniorudvalgets vegne

Dorte Gladbjerg

ÅRET DER KOMMER…
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BGK JUNIOR 
STAFF PLAYERS 
2009 

Breinholtgård Erhvervsklub støt-

ter de bedste juniorer!

I sæsonen 2008 besluttede Breinholt-

gård Er hvervs klub, at man ville støtte 

hhv. motivere et antal juniorer i 

Brein holtgård Golf Klub, lidt ud over 

det sædvanlige. Man havde besluttet 

at under støtte og motivere et antal 

juniorspillere til at ville træne og 

spille endnu mere end til fældet var. 

Derfor blev et samarbejde mellem 

Juniorudvalget og Erhvervsklubben, 

iværksat. Et tiltag der blev kendt 

som ”BGK Juniorspillere 2008”. I år er 

tiltaget blevet fortsat, og det kendes 

nu under betegnelsen ”BGK Junior 

Staff Players”.

Alle ”staff players” blev sidste år 

og er igen i år, blevet udstyret med 

nye sko fra FootJoy i farverne rød 

og hvid. Skoene bærer spillernes 

initialer og naturligvis ”BGK”. Skoene 

blev overrakt til de heldige juniorer 

i forbindelse med Erhvervsklubbens 

succesfulde Elite-AM den 24. april.

Kravene til eller modydelsen fra 

spillerne til Breinholtgård Erhvervs-

klub og juniorafdelingen er blandt 

andet, at de heldige fortsat udviser 

flid, indsats, engagement og resulta-

ter, samt vil: 

• fortsætte med minimum samme 

indsats i form af træning og tur-

neringsgolf som hidtil, 

• repræsentere BGK fremadrettet i 

forbindelse med hold- og indivi-

duelle turneringer m.v.

• hjælpe juniorafdelingen i forbin-

delse med dennes aktiviteter, 

• deltage i BGK Erhvervsklubs akti-

viteter 

• træne minimum tre gange ugent-

lig på BGC, samt

• Føre trænings- og spilledagbog.

De heldige ”staff players” i 2009 er 

Laura Boe-Hansen, Lisa Lindberg, 

Rikke D. Bernhard, Mathias Glad-

bjerg, Jamie Villumsen, Morten Glad-

bjerg, Mikkel Meyer Hansen, Frederik 

Wehner og Rasmus Lykke-Kjeldsen. 

Rasmus, Morten og Lisa kunne ikke 

være med på tidspunktet for over-

rækkelse og iklædning.

Tak til BGK Erhvervsklub for dette 

super tiltag, der klart er medvirkende 

til at motivere Brein holt gård Golf 

Klubs bedste Juniorspillere yderli-

gere - også i sæsonen 2009. Og som 

man kan se på billedet herover, så 

er både formanden for Erhvervsklub 

og Juniorudvalg glade for at have 

etableret dette samarbejde. 

Junior Talent Team 2008/2009

Et nyt projekt indenfor juniorgolf i 

Breinholtgård Golf Klub blev skabt i 

2008. I den mørke vinter, fra novem-

ber til lidt ind i marts, var 5-6 juniorer 

udtaget til at skulle træne intensivt 

en gang om ugen. Klaus Aagesen 

og Frank Atkinson trænede teknik, 

medens Morten Danielsen tog sig af 

mentaltræning. 

Enkelte juniorer havde i efteråret 

2008 sagt nej tak til at køre til Oden-

se for at træne på Dansk Junior Golf 

Akademi. Som alternativ forsøgte vi 

os så med talenttræning i hjemme 

klubben og heldigvis var der igen 

stor opbakning fra STATOIL v/Lars 

og Evelyn Johansen på Sædding 

Ringvej, der med donation af penge 

var med til, at vi kunne få projektet 

etableret. 

Ved afslutningen var der bred 

enighed om, at denne træning 

virkelig havde gjort en kæmpe for-

skel. Svinget og teknikken – ja hele 

”golfkroppen” holdes i gang hen 

over vinteren og ved at lege med 

forskellige øvelser, kom det mentale 

også godt med. Aldersmæssig er der 

i truppen stor spredning, så specielt 

ved den mentale træning var der 

udfordring for Morten med at coache 

de unge mennesker på det plan de 

nu engang var/er på. Men det blev FORTSÆTTES…
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Telefon 75 11 57 55
www.bggc.dk

Nyhed
Take away – hver dag sin ret.
Dagens lune ret i maj:

kr. 59,-

Mad ud af huset:
Vi har også mad ud af huset til din næste 

fest, firma arrangement eller bare en 
lækker gourmet middag for to! 

Check menuerne på www.bggc.dk.

Frisk salat 
& brød
Tillæg kr. 18,-

kr. 79,-Er du ekstra sulten? 
Så prøv en MAXI portion til kun 

1/5 Krydderbøf med salat 
 og kartoffelbåde
2/5 Kalveculotte med hvidløgscreme,  
 tomatragout samt ristede kartofler
3/5 Lakselasagne med spinat 
 og brød
4/5 Kalkunsteak med pimentsauce  
 og pommes sauté
5/5 Medister med ris og karrysauce
6/5 Ristet hellefisk med safransauce,  
 kartofler og broccoli
7/5 Dansk bøf med bløde løg
8/4 Spareribs med salat og 
 bagt kartoffel
9/5 Helstegt oksefilet med pebersauce,  
 pommes risolee samt grøntsager
10/5 Karbonader med stuvede ærter  
 og gulerødder, samt kartofler
11/5 Svinekotelet med pimentsalsa 
 og broccoli
12/5 Dampet torsk med persillesauce  
 og kartofler samt rødbeder
13/5 Pasta carbonara
14/5 Kylling i karry med ris
15/5 Helstegt kalkunbryst med urtecreme,  
 ristede kartofler samt grøntsager
16/5 Farseret svinemørbrad med  
 kartoffelbåde, salat og dressing
17/5 Brændende kærlighed
18/5 Dampet pangasius med kartofler,  
 purløgscreme og bløde løg
19/5 Hvidløgsbøf med pebersauce 
 og pommes frites
20/5 Kyllingebryst med ris pilaw 
 og paprika sauce
21/5 Ossobuco med kartoffelmos

22/5 Kalvesteg stegt som vildt
23/5 Farseret kalkunbryst med   
 champignon sauce, pommes  
 risolee samt peberfrugt
24/5 Ristet kylling med pasta a la  
 creme og grøntsager
25/5 Svine medaillons med brun sauce  
 og kartofler samt agukesalat
26/5 Ottomann special med ris
27/5 Biksemad med spejlæg og 
rødbeder
28/5 Ribbensteg med kartofler, 
 sauce og rødkål
29/5 Svinekotelet med kartofler, 
 stuvet sommerkål og rødbeder
30/5 Helstegt ungkvægsfilet med  
 gorgonzola sauce, kartofler 
 og grønt
31/5 Steak af hamburgerryg med  
 karry kartoffelsalat

HUSK OGSÅvores populære burger menukort med 
6 forskellige burgere 

2 retter fra 180 kr.
3 retter fra 215 kr.

Dessert: Panna cotta med skovbærgele 
samt chokolademousse og pistacie støv

Hovedret: Tårn af oksefilet med 
foie gras sauce, letstuvede rodfrugter samt 

rabarber ragout med ingefær 
samt pommes macaire.

Forret: Røgtallerken med laksetatar, indbagt 
baksskuld samt røget hellefisk. 

Serveres med salat, sauce verde samt brød

Pinse menu

Menuen skal forudbestilles



rigtig godt modtaget, og det bliver spændende at følge 

de unge spillere.

Truppen bestod af: Anders Møller-Jensen, Morten 

Dam, Mads Skøt Larsen, Frederik Wehner, Mathias Glad-

bjerg og Lisa Lindberg. 

Trænerteamet havde ved afslutningen arrangeret en 

”putte-cup” og her blev Morten Danielsen vinder af ”vok-

sen-rækken” og Mathias Gladbjerg vandt ”junior-rækken”. 

Desuden havde trænerne en overraskelse til en spiller, der 

gennem året havde udvist specielt meget initiativ – været 

rigtig flittig – haft positiv indstilling – været en god kam-

merat og ”rykket” rigtig meget med golfen. Mads Skøt 

Larsen fik overrakt en golfteknisk bog, hvor alle øvrige 

spillere og trænere, skrev deres navne i.

Tillykke til Mads – og stor tak til trænerteamet samt 

stor tak til STATOIL – uden jer lod det sig ikke gøre.

Vi håber at få mulighed for at gentage succesen igen i 

2009/2010.

På juniorudvalgets vegne

Dorte Gladbjerg

Breinholtgård Golf Klubs Juniorafdeling gennemfø-

rer Danmarks største junior-/ynglinge eliteturnering i 

dagene 11. - 12. juli 2009. 

Sidst på sæsonen 2008 besluttede Juniorudvalget, at man 

fra og med sæsonen 2009, ville forsøge at gennemføre en 

årlig junior-/ynglige ranglisteturnering på Breinholtgård 

Golf Center. Om muligt med deltagelse af spillere fra såvel 

ind- som udland.

En lille gruppe af udpegede frivillige, påbegyndte der-

for udvikling af et koncept og grundlag for turneringen. 

Konceptet lå klar i slutningen af 2008, hvorefter der blev 

indledt drøftelser med Achusnet/Titleist om evt. at være 

hovedsponsor på denne turnering. Achusnet/Titleist var 

efter gennemsyn af koncept og et par indledende møder, 

ikke i tvivl om, at dette arrangement ville man støtte 

100%! Achusnet/Titleist er nu hovedsponsor for turnerin-

gen, som har fået navnet Titleist West Coast Masters og 

den samlede præmiesum er på 25.000 kr. 

Derudover vil der være et antal sponsorer, af blandt 

andet de 18 huller der spilles, samt sponsorer der betaler 

et bestemt beløb pr. birdie, eagle eller albatros der scores 

under turneringen. Det samlede indspillede beløb vil 

blive skænket til ”Børnecancerfonden”. Breinholtgård Golf 

Center har velvilligt stillet såvel bane, som greenkeeper-

stab til rådighed, med henblik på at rammerne for denne 

turnering bliver så optimale, som det overhovedet er 

muligt.

Med udgangen af april igangsættes arbejdet med at 

etablere den endelige organisa-

tion, der naturligvis skal til 

for at et sådant arrange-

ment, der gennemfø-

res over to dage kan 

lade sig gøre. 

Kernen i 

organisationen 

er på plads, 

og der skal nu 

hverves hjælpere 

til baneservice, 

pasning af driving 

range, for-caddies 

m.v. Det er junior-

udvalgets håb, at 

rigtig mange juniorer, 

forældre og ikke mindst, 

mange øvrige af klubbens 

1400 medlemmer, vil afsætte tid 

til at hjælpe til med gennemførelsen 

af dette arrangement. Alle hjælpere vil modtage fri for-

plejning og man er således med til at støtte Breinholtgård 

Golf Klubs Juinorafdeling, der forventes at kunne tjene en 

lille sum penge til brug i forbindelse med juniorarbejdet i 

Breinholtgård Golf Klub.

Alle hjælpere på banen vil skulle løse opgaverne som 

enten forcaddie, baneservice eller lignende i perioder af 

indtil 4-5 timer. 

TITLEIST WEST COAST MASTERS

FORTSÆTTES…
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Lørdag den 11. juli, slår de første 

spillere ud kl. 7,30, og de sidste for-

ventes at være inde efter 2. runde 

omkring kl. 19,00. Derefter er der 

”cut”, og søndag slår de første igen 

ud fra kl. 7,30. Hovedturneringen for-

ventes afsluttet omkring kl. 14,00 om 

søndagen. Herefter vil de syv bedste 

spillere (bruttoscores) få mulighed 

for at deltage i en ”Shoot Out” over 

tre huller. Her er førstepræmien et 

golfsæt fra Titleist. 

Så der bliver endnu engang mu-

lighed for at se rigtig meget god golf, 

idet der forventes deltagelse af indtil 

flere landsholdsspillere fra såvel 

Danmark, som øvrige Norden. Derfor 

– snyd ikke dig selv for at have været 

med til at starte endnu en rigtig god 

tradition i Breinholtgård Golf Klub. 

Læs på opslagtavlerne i lobbyen 

eller her nedenfor, hvilke hjælpere 

der er behov for og hvornår. Bane-

service (inkl. driving range) – indtil 

24 personer, forcaddies indtil 66 per-

soner og indtil 24 scorerapportører! 

Antallet er stort – men alene udtryk 

for antallet, såfremt en hjælper kun 

varetager én funktion og det kun i 

en periode på ca. 4½ time. Mange 

vil kunne løse flere opgaver samti-

dig, hvor det endelige antal vil være 

omkring 80 hjælpere.

Når du har besluttet dig for at 

ville hjælpe, da sender du en mail 

til info@kmchoaching.dk, mærket 

”TWCM - hjælper” og skriver hvilken 

opgave du gerne vil løse og i hvilket 

tidsrum/pas du gerne vil hjælpe med 

under turneringen. Alle hjælpere vil 

naturligvis blive indkaldt til informa-

tionsmøde forud for turneringen. 

Dette er i skrivende stund planlagt til 

torsdag den 28. maj i klublokalet.

Vi ses – Breinholtgård Golf Klubs 

juniorer og Juniorafdeling ser frem til 

DIN støtte!

Kim Meyer

•

Turneringsplakaten 

er allerede på plads.
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Eliten er maksimalt forberedt til en spændende sæ-

son på allerhøjeste niveau! Nu skal der bakkes op!

Sæsonen 2008 sluttede på allerbedste vis for Breinholt-

gård Golf Klubs Eliteafdeling. Oprykning til Elitedivisionen 

for både dame- og herrehold, overskyggede at herrernes 

andethold rykkede ned i 4. Division og 3. holdet herrer 

forblev i den daværende Danmarksserie. Men alt i alt 

en super sæson, der stilede nye krav til både spillere og 

ledere omkring hele Elitetruppen. 

Sæsonen 2009 startede reelt 1. november 2008, hvor 

der blev gennemført spillermøde med alle spillere og 

ledere tilknyttet Elitetruppen, og der var opbakning fra 

alle sider til den ambitiøse plan for sæsonen 2009. Perio-

den november - februar blev udnyttet til fysisk træning 

minimum en gang ugentligt, teknisk træning inde- og 

udendørs, samt mental træning for en del af Elitetruppen. 

Enkelte af truppens medlemmer valgte oven i købet at 

tage på træningslejre i såvel Thailand som Sydafrika, for 

derved at blive endnu bedre end hidtil. Derudover blev 

der gennemført samtaler med alle spillere, med henblik 

på afstemning og fastlæggelse af individuelle målsætnin-

ger for den kommende sæson.

Medio februar begyndte udendørssæsonen, samtidig 

med at den fysiske træning blev fortsat, og alle begyndte 

at skue fremad mod uge 13, hvor størstedelen af Elite-

truppen skulle på en uges træningslejr i Alicante/Spanien.  

Vil man læse mere om træningslejren 2009, da gå ind 

på hjemmesiden under menupunktet ”BGK Elite”. Her kan 

du også læse indlæg fra enkelte deltagere på trænings-

lejren!

Efter hjemkomsten fra træningslejren intensiveredes 

træningen og for en stor del af Elitetruppen trænes der 

nu indtil tre gange om ugen med træner – for de fleste 

dog kun to gange.

Sæsonen 2009 bliver speciel, idet BGK har fem hold 

med i DGU’s Holdturnering – og derudover seniorholdet, 

der spiller i 2. Division. De fem hold er:

Elitedivisionen Herrer – Holdkaptajn Kim Meyer; 

Elitedivisionen Damer – Holdkaptajn Lis Boe-Hansen; 4. 

Division Herrer – Holdkaptajn Jacob Gladbjerg; Tidligere 

Danmarksserie – nu ”Kvalifikationsrækken” – hvor her-

reholdet har Thorbjørn Pedersen og Peter Meyer-Hansen 

som ”captains” og endelig dameholdet i Kvalifikations-

rækken, der har fået Karen Kjems som holdkaptajn. 

Matchplanen kan findes på hjemmesiden eller se 

oversigten på næste side.

Breinholtgård Golf Klubs Elitetrup ser frem til alle 

medlemmers opbakning i forbindelse med såvel hjem-

me- som udekampe. 

Vel mødt på BGC.

Kim Meyer

Gruppebillede fra eliteholdenes træningslejr i Alicante Spanien.

BREINHOLTGÅRDS ELITE 
- KLAR TIL EN SPÆNDENDE SÆSON
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Nedenstående er et forsøg på at skabe et overblik over, 

hvornår der spilles matcher i DGU’s Holdturnering på 

Breinholtgård Golf Center i 2009. 

Som det fremgår af nedenstående er der ”tyngde” 

på datoerne 16. maj, 6. juni og 8.-9. august. Alle disse 

dage spiller mindst fire og indtil seks af klubbens hold i 

Danmarksturneringen på hjemmebane – der spilles altid 

Skoven/Sletten. Øvrige dage spiller kun ét eller ingen 

hold på BGC!

Hjemmebanekampene er markeret med fed tekst, så 

det kan enten være en advarsel om at banen er lukket. El-

ler endnu bedre en oplysning til alle om at det er de dage, 

hvor I skal ud og heppe på vore spillere!

Række Pulje 16. maj 17. maj 6. juni 7. juni 8. august 9. august

Nykredit Divisionen Herrer Vest Holstebro Aalborg Gyttegård Holstebro Gyttegård Aalborg

4. Division Vest Herrer 6 Holsted Holsted Varde Esbjerg Varde Esbjerg

Kvalifikationsrække Vest Herrer 14 Varde Ribe Ribe Blåv.huk Varde Blåv.huk

Nykredit Divisionen Damer Vest Odense Eagles Rungsted Odense Rungsted Eagles

Kvalifikationsrække Vest Damer 8 Royal Oak Ribe Kaj Lykke Royal Oak Kaj Lykke Ribe

2. Division Seniorer 4 Gyttegård Vejen Vejen Gyttegård Esbjerg Esbjerg

HVOR SPILLES DIVISIONSMATCHERNE?

Golfens dag den 26. april 2009 var 

en ubetinget succes hos landets 

25. bedste golfbane.

Da jeg lidt før kl. 11 kom ud i klub-

ben, var lobbyen fyldt med men-

nesker som til en klubmatch. 30 

golfinteresserede blev budt velkom-

men af klubbens formand Hans Olav 

Olesen og golfmanager Michael 

Klose. Der var rundvisning i hold 

både i klubhus, proshop, maskinhus, 

bagrum og træning-faciliteter. Hele 

anlægget og maskinparken fremstod 

som sædvanlig velplejet og i orden 

takket være vore dygtige greenkee-

pere, som fortalte om deres daglige 

arbejde og de forskellige typer græs-

slåning og klippehøjder. Det smukke 

forårsvejr og fest i restauranten med 

flagalle mm. var med til at forhøje 

atmosfæren.

Kl. 11.30 kunne alle få undervis-

ning af cheftræner Frank Atkinson 

og hans team. Det og det efterføl-

gende spil af 2 huller på par 3-banen 

var nok dagens højdepunkt for de 

fremmødte. I hvert fald var der 5 ind-

meldelser på stedet og bestilling af 

individuelle træningslektioner i den 

nærmeste fremtid. Flere lod sig skrive 

på venteliste til start næste år.

Inden spillet af de 2 par 3-huller 

fik alle en pitchfork. Spillerne blev 

inddelt i hold, fik fortalt om sikker-

hedsregler og omsorg for banen, og 

en hjælper gik med hvert hold og 

vejledte undervejs. Alle fik lært at 

rette et nedslagsmærke op og blev 

klar over, hvor vigtigt det er.

Afsluttende blev der serveret 

kaffe og kage i klublokalet, hvor der 

også var lejlighed til at stille spørgs-

mål og få informationsmateriale med 

sig hjem.

Dagens program blev gentaget 

for et nyt hold over middag, og alle 

kunne deltage i lodtrækning om 

gavekort og vin. Udtrækning finder 

først sted efter deadline for klubbla-

dets trykning. Vinderne får direkte 

besked.

Det er golfklubbens opfattelse, 

at vi i samarbejde med Michael Klose 

og øvrigt personale havde et vellyk-

ket og godt besøgt arrangement, 

som inspirerede en del besøgende til 

at begynde at spille golf. I forhold til 

limit for det samlede medlemstal har 

vi mulighed for at optage yderligere 

ca. 20 begynderspillere i år inden 

udgangen af maj måned. Det er mit 

indtryk, at klubben får flere indmel-

delser efter GOLFENS DAG i dag.

Bodil Eskildsen

EN SUCCES 
ER I HUS

I dagens anledning havde greenkeeperene kørt maskinparken frem.
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MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 15 37 55 · Fax 75 15 52 12

BREINHOLTGÅRD ERHVERVSKLUB 

- STYRKELSE AF NETVÆRKET MEDLEMMERNE IMELLEM
Golfsæsonen er godt i gang – det samme er aktiviteterne 

i Erhvervsklubben, og vi har hermed fornøjelsen at ud-

sendte den foreløbige aktivitetsplan for 2009. 

Der er tale om de sædvanlige kendte aktiviteter, som 

er blevet en tradition, nemlig Elite-am, træningsdage og 

pokalmatchen mod Esbjerg Golfklub. Selvfølgelig også 

arrangementer i forbindelse med eliteholdenes kampe, 

som jo i år er ekstra spændende, da begge hold jo nu er 

rykket op og spiller i landets fornemste række, Nykredit 

Elitedivisionen. Herudover har vi valgt – i øvrigt på kraftig 

opfordring – igen at arrangere en udflugt. Som noget nyt 

har vi valgt et nyt initiativ for yderligere at styrke netvær-

ket medlemmerne imellem, nemlig netværksgolf. 

Da mange af aktiviteterne har begrænset deltager-

antal, vil det altid være tilmelding efter “først til mølle” 

som er gældende. Derfor meld til i god tid, hvis du ønsker 

at deltage i én eller flere aktiviteter. Der kan allerede nu 

tilmeldes på alle aktiviteter 

Omkring udflugten, som er ved at blive tilrettelagt, 

kan vi løfte sløret lidt og oplyse at turen i år går til B&O i 

Struer, hvor vi har fået lov til at få et indblik i deres pro-

duktion og udvikling – blandt andet en fladskærm til kr. 

700.000. Men også meget andet spændende som B&O jo 

står for. Om eftermiddagen spilles en golfmatch for delta-

gerne. En hyggelig dag sammen med andre medlemmer 

af Erhvervsklubben. 

Allerede tirsdag den 5. maj spilles første match i net-

værksgolf med efterfølgende hyggeligt samvær for vore 

medlemmer. 

Vi ser denne 1. tirsdag i hver måned forløbe således:

Kl. 15.15 Mødetid og lodtrækning

Kl. 15.30 til 19.00 Golfspil på banen

Kl. 19.00 til 19.45 Spisning

Kl. 19.45 til 20.00 Virksomhedspræsentation

Kl. 20.15 Tak for i dag

Synes du Netværksgolf i Erhvervsklubben lyder inte-

ressant, og du har lyst til at være med og måske gerne vil 

præsentere din virksomhed, vil vi opfordre dig til at møde 

op den 5. maj. 

Netværksgolf vil forsøgsvist blive gennemført den 5. 

maj, 2. juni og 7. juli. Vi håber, det bliver en succes.

Af yderligere information kan vi fra bestyrelsens side 

med tilfredshed konstatere at vi i løbet af foråret har fået 

mange nye medlemmer, således at vi forventer at runde 

85 medlemmer her i løbet af sæsonstarten. Da erhvervs-

klubbens formål jo er at støtte elite- og ungdomsarbejdet 

i Breinholtgaard Golf Klub, giver det et godt grundlag 

for at videreudvikle det flotte arbejde som de mange 

frivillige ledere udfører, til glæde for vore unge talenter. 

Den flotte opbakning gør også at vi i erhvevsklubbens 

bestyrelse føler at vort arbejde nytter noget. Skulle der 

blandt golfklubbens øvrige medlemmer være nogen, 

som ønsker at melde sig ind i Breinholtgård Erhvervsklub, 

så kan dette gøres via hjemmesiden www.bgke.dk / 

www.breinholtgaarderhvervsklub.dk.

Med tak for støtten og med håbet om et godt golfår 

ønskes alle en god sommer.

Venlig hilsen

Sven Jensen

Breinholtgård Erhvervsklub

Nye golfsko sponseret af Erhvervsklubben.
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Bøn til medlemmerne

• Inden I går ud og spiller - læs ven-

ligst ”Sidste nyt” på opslagstavlen 

eller på hjemmesiden. Det er de 

eneste steder, man kan holde sig 

orienteret.

• Det er ikke flovt eller gør ondt at 

lukke en hurtigere bold igennem. 

Så gør det dog!!!! *

Vi får rigtigt mange klager over, at 

det ikke sker.

• Ret nedslagsmærker op!

Når du rammer green, så tag alle-

rede på det tidspunkt pitchforken 

i hånden og behold den der, til 

den har været i brug. Finder du 

ikke dit eget mærke, så tag et par 

af de andres, når du alligevel har 

fat i den! Vi vil dette uvæsen til 

livs og prøver i første omgang 

med det gode!

Knud Erik Laursen

Vidste du det?

De mange små skilte, som er placeret 

rundt på banen for at lede spillerne 

væk fra ”ko-stierne”, er ikke-flytbare 

forhindringer. Dette er i henhold til 

de lokale regler som blandt andet 

står at læse på scorekortet. Lempelse 

efter Regel 24-2b.

Reservation af klublokalet

Alle bookninger går gennem golfma-

nageren. Hvis det drejer sig om spe-

cielle arrangementer, eller der opstår 

”konflikter”, kontakter han baneud-

valgsformanden, som så foretager 

det fornødne. 

Der oprettes en Googlekalender 

på vor hjemmeside. Her kan alle 

medlemmer se hvornår lokalet er 

optaget. 

Opdateret kalender ophænges 

ved døren til klublokalet sammen 

med ordensreglerne for samme. Så 

kan medlemmer som er på golfan-

lægget se om der er optaget.

Baneudvalget

Ny i trænertrioen

Brian Schmidtdorff er ansat som 

trænerassistent per 1. april, så Brein-

holtgård Golf Klub stadig råder over 

tre trænere. Brian har tidligere være 

cheftræner i Varde Golfklub gen-

nem 8 år og efter et enkelt år med 

andet arbejde, er han nu tilbage som 

træner. 

Vi byder Brian velkommen i Brein-

holtgård Golf Center.

10 gode grunde til at deltage i 

turneringer

Når dette nummer af klubbladet er 

på udkommer har vi allerede overstå-

et to klubturneringer. Desværre har 

tilslutningen ikke været imponeren-

de, men alle der bare har mulighed 

burde deltage. Klubbladet bringer 

her 10 gode grunde til at være med i 

klubtuneringer:

1. Man kommer ud og spille med 

nogen man måske ikke kender.

2. Man kender sin starttid.

3. Turneringen afvikles under orde-

nede forhold.

4. Man får mulighed for at lære 

golfregler og etikette.

5. Man har chancen for at vise hvor 

godt man spiller.

6. Måske vinder man en præmie.

7. Man deltager i klubbens sports-

lige aktiviteter.

8. Greens er altid nyklippede når der 

er turnering.

9. Man støtter klubbens arbejde for 

at pleje sponsorer mm.

10. Måske giver jeg en øl i baren når 

vi er kommet rundt.

Ja, ja – er der så mange der vil sige! Vi 

har ti lige så gode grunde til ikke at 

deltage:

1. Vi kan ikke selv bestemme hvem 

vi spiller med

2. Man møder mange interessante 

mennesker ved boldspiralen 

medens man venter på at komme 

ud med vennerne.

3. Man kan jo altid starte på Sletten, 

og så tage Skoven bagefter!

4. Det er ikke alle der kender golf-

HØRT VED BOLDSPIRALEN…

FORTSÆTTES…

 MedlemsNyt · Maj 2009 19

Den er fredet - lad den leve!



reglerne vi spiller med om tirsda-

gen!

5. Der er i hvert fald ikke nogen der 

skal se hvor dårligt man spiller

6. Jeg vinder alligevel aldrig noget

7. Weekenderne burde være friholdt 

for turneringer.

8. Banen bliver ødelagt af alle de 

spillere der sjosker runde under 

turneringer

9. Vi har jo betalt kontingent, så 

hvorfor betale for at spille turne-

ring også.

10. De andre giver jo aldrig en øl, så 

hvorfor skulle jeg gøre det!

Håber klubbens medlemmer kan 

se ironien i ovenstående og måske 

endnu engang overvejer at deltage i 

klubturneringerne.

Jakob Kristensen

Fy, fy skamme…

Man skulle tro at det, at opholde sig i 

golfklubben – det være sig på banen 

eller i klubhuset – altid sker efter nor-

mal skik og brug, men nej. 

Bestyrelsen oplever ofte, at der 

er person er, som ikke forstår hvor-

dan man opfører sig på anlægget. 

Derfor har det været nødvendigt at 

udfærdige en række ordensregler 

og politikker for brug af de tilbud, 

som klub og golfcenter tilbyder. Ikke 

færre end 14 regler og forordninger 

er det blevet til. 

Klik ind på hjemmesiden, hvis du 

er i tvivl om hvordan man opfører sig 

på en golfbane, så kan du læse mere 

om:

• Generelle betingelser for turne-

ringer og matcher i BGK

• Banekontrol

• Dress Code

• Lokale regler

• Hole in one

• Tee-off og fletteregler

• Ordensregler for banen

• Ordensregler for drivingrange, 

indspilsgreen og træningsbun-

kers

• Ordensregler for klubhuset

• Ordensregler for klublokalet

• Ordensregler for træningscente-

ret

• Retningslinier for brug af rødt flag

• Særlinge betingelser for klubme-

sterskaber

To nye elitespillere til Breinholtgård Golf Klub 

Med oprykningen til Nykredit Elitedivisionen har der for både damer og herrer 

været et behov for at udvidde trupperne. Åbenbart havde jungletrummerne 

lydt inden, for næsten af sig selv meldte der sig to interesserede elitespillere: 

Jamie Jens Villumsen og Charlotte Moesgaard Strand.

Jamie er 17 år og kommer fra Odder Golfklub. Charlotte spillede sidste år i 

Åskov Golfklub og før det på Divisionshold i Vejle Golf Club. Begge spillere er 

faldet godt til i klubben og vi ønsker dem begge en god sæson. 

Tre medlemmer af fødselsdagsklub-

ben oplevede lørdag den 25. april et 

flot hole in one på skovens hul 8. De 

tre spillere var greenkeeper Hardy 

Mathiasen, Ib Olsen og Søren Lys-

gård. Først slår Hardy ud – et udmær-

ket slag, men for langt til venstre, og 

bolden lander i greenbunker. Så er 

det Sørens tur og han slår et perfekt 

5-jern. Den sidder lige mod flaget, 

lander på forklædet og springer 

frem mod pinden. Fra det tidspunkt 

er der delte meninger om, hvad der 

blev af bolden. Hardy siger, hvis den 

har længden, så er den i. Ib mener at 

have set den passere pinden. Søren 

selv vidste ikke selv hvad han skulle 

tro.

Efter at Ib Olsen sendte sin bold 

flot af sted med adresse i greenbun-

keren, bevæger de tre spillere sig 

spændte frem mod green. Søren, 

som vel er tæt på to meter i højden, 

strakte på det tidspunkt så meget 

hals, at han nærmere var 2,5 meter 

høj!

Der var ingen bolde at se, ud over 

de to bolde som lå i venstre bun-

ker. Hardy siger til Søren at han nok 

hellere må kigge bag green inden 

du kan gå ind og glæde dig over dit 

første hole in one. 

Søren konstaterer at omme bag 

green er bolden ikke, hvorefter Ib er 

den første som er henne ved hullet 

og udbryder: Her er den!

Stort tillykke til dig Søren fra 

hele fødselsdagsklubben og tak for 

øllerne!

Hardy Mathiasen

Siden sidst…

Vi har haft generalforsamling og 

vedtægterne er ændret - vi bringer 

dem på side 22-23.

HOLE IN ONE I FØDSELSDAGSKLUBBEN
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NYKREDIT OPEN 2009 - 5. april 2009

A-række

Plac. Spillere Point

1 Peter Meyer Hansen/Mikkel Meyer Hansen 41

2 Martin Conradsen/Mark Bailey 38

3 Dorthe Lykke-Kjeldsen/Peter Lykke-Kjeldsen 36

4 Michael Knudsen/Simon Skytte Knudsen 36

5 Jan Boye/Max Benjaminsen 33

6 Anders Bjørnhardt/Jens Lindved 33

7 Alan Dresler Diggins/Bjarne Lodberg Christensen 33

8 Torben Nyborg/Christian Rølmer Christensen 33

9 Laura Boe-Hansen/Charlotte Moesgaard Strand 33

10 Peter Degn Olsen/Carsten Lund 32

B-række:

Plac. Spillere Point

1 Richard Lorenz/Torben Henneberg 37

2 Karin Thybo/Carsten Thybo 37

3 Finn Hansen/Ellen Østergaard Hansen 35

4 Jørgen Møller/Ketty Møller 34

5 Karin Christiansen/Ole Ryan 34

6 Leif Rasmussen/Lone Rasmussen 33

7 Jørn Schultz/Per Pedersen 32

8 Joan Valeur/Karsten Valeur 31

9 Lars Møller/Jesper Kristensen 31

10 Sofie Dyekjær Holmegaard/

 Peter Michael Holmegaard 31

NYBOLIG ERHVERV OPEN 2009, 19. april 2009

A-række:

Plac. Spiller Netto

1 Vilhelm Larsen 74

2 Mikkel Meyer Hansen 74

3 Jacob Poulsen 75

4 Dorte Gladbjerg 75

5 Kjeld Andersen 75

6 H.P. Andersen 75

7 Bjarne Lodberg Christensen 76

B-række:

Plac. Spiller  Point

1 Anders W. Larsen 38

2 Joan Valeur 35

3 Poul Erik Mathiesen 34

4 Lis Boe-Hansen 34

5 Anders Nørgaard Lauridsen 32

6 Henning Hansen 32

7 Finn Brynaa 32

C-række:

Plac. Spiller Point

1 Torben Henneberg 41

2 Gitte Damsgaard 38

3 Karsten Valeur 35

4 Christen Holm 34

5 Per Birkelund 31

6 Karsten Vestergård 31

7 Jacob Kjer 31

BGK Erhvervsklub Elite AM, 24. april 2009

Nærmest flaget, sponsor: Carl Backs A/S

Hul Spiller / hold Meter

Skoven 5 Danny Sejer / ESATRYK 2,19

Skoven 8 Kjeld Andersen / Team Welding 1,82

Sletten 4 Teis Kristensen / EOB 0,06

Sletten 6 Tom Andersen / Hans Sme 7,77

Sletten 9 Teis Kristensen / EOB 1,79

Individuel ELITE, sponsor: Hans Sme

Plac. Spiller / hold Point

1.  Teis Kristensen / EOB 42

2. Simon Madsen / ART Service 37

3. Mikkel Meyer Hansen / Esvagt 37

A-række:

Plac. Spiller / hold (sponsor) Point

1.  Pauli Birkelund / PauLis (ESATRYK) 34

2. Jan Hegner / Esbjerg Erhvervsgulve (Malernes 

Lagersalg) 33

3. Kjeld Andersen /Team Welding (Comtec Int.) 32

B-række:

Plac. Vinder / hold (sponsor) Point

1. Karin Thybo / A/S Erik Andersen (ESATRYK) 41

2. Henning Aa / Pelco (Malernes Lagersalg) 39

3. Sven Jensen / Nykredit (Comtec Int.) 36

Hold:

Plac. Spillere / hold (sponsor) Point

1.  Karin Thybo, Lilli Frøkjær, Karen Andersen, Jacob 

Lykke-Kjeldsen / A/S Erik Andersen (Bo Bedre) 117

2.  Jens Christensen, Lars O Hansen, Sven Jensen, 

Frederik Wehner / Nykredit (Den Jyske Sparekasse) 115

3.  Jakob Kjer, Poul Dueholm, Ole Kristensen, 

Teis Kristensen / EOB (Comtec Int.) 114

Der var præmie til de 11 bedste hold - her vinderholdet.

RESULTATSIDEN…
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§ 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Klubbens navn er BREINHOLTGÅRD 

GOLF KLUB, og dens hjemsted er 

Esbjerg Kommune.

Klubbens formål er at organisere de 

idrætslige aktiviteter, således at klub-

bens medlemmer kan udøve golfspil-

let under de bedst mulige forhold, 

samt fremme det sociale samvær.

Klubben skal være medlem af Dansk 

Golf Union og Esbjerg Idrætsfor-

bund.

§ 2

MEDLEMMER:

Som medlemmer optages kun per-

soner, der opfylder Dansk Golfunions 

bestemmelser.

Såvel aktive som passive medlemmer 

optages. Kun aktive medlemmer har 

ret til at spille på banen.

Breinholtgård Golf Klub er åben for 

alle ansøgere. Af kapacitetshensyn 

kan det imidlertid være nødvendigt 

at føre prioriterede ventelister efter 

objektive kriterier, hvilke kriterier 

bestyrelsen fastsætter og løbende 

tilpasser. I den forbindelse skal be-

styrelsen påse, at reglerne tilgodeser 

klubbens sportslige udvikling, som 

bør indgå i reglerne for ventelisten. 

Bestyrelsen kan fastsætte gebyrer for 

optagelse på venteliste.

§ 3

INDSKUD OG KONTINGENT:

Kontingent, indskud mv. godken-

des af generalforsamlingen efter 

bestyrelsens indstilling og omfatter 

følgende medlems kategorier:

1. Juniorer (indtil det kalenderår 

hvor medlemmet fylder 19 år)

2. Ungseniorer (fra og med det ka-

lenderår hvor medlemmer fylder 

19 år til og med det kalenderår, 

hvor medlemmet fylder 25 år)

3. Seniorer (fra og med det kalen-

derår hvor medlemmet fylder 26 

år indtil det kalenderår, hvor med-

lemmer fylder 66 år)

4. Pensionister (fra og med det ka-

lenderår hvor medlemmet fylder 

66 år)

5. Firmaer (repræsenteret ved navn-

givne personer)

6. Langdistance (bopæl udenfor 

post nr. 6700, 6705, 6710 og 6715)

7. Passive

Juniorer betaler intet indskud. Ved 

overgang til ungseniorer betales 

1/3 indskud. Ved overgang til senior 

betales 2/3 indskud.

Passive medlemmer, som tidligere 

har været aktive medlemmer, kan 

overgå til aktivt medlemskab uden 

betaling af nyt indskud.

Kontingent mv. indbetales helårsvis 

forud, senest den 5. februar, til klub-

bens kasserer.

Kontingentrestance udover 3 måne-

der medfører eksklu sion medmindre 

der findes rimeligt grundlag for at 

dis pensere herfra. Genoptagelse af 

medlemskab kan først ske, når hele 

restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for ét år, 

og udmeldelse kan kun ske skriftligt 

til en 15. december.

§ 4

ORGANISATION:

Klubbens øverste myndighed er 

generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes 

i Esbjerg hver år inden udgangen af 

november måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 

dages varsel ved annoncering i klub-

bladet der eventuelt kan udsendes 

elektronisk, samt ved opslag i klub-

husets lobby.

Opslaget i klubhusets lobby angiver 

generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af én 

udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er kun aktive 

medlemmer som ifølge dansk lov 

er personligt myndige, med hver én 

stemme. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindeligt 

stemmeflertal, hvor disse vedtægter 

ikke foreskriver andet. 2 medlem-

mer i forening kan forlange skriftlig 

afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer 

og revisor skal der i tilfælde af kamp-

valg anvendes skriftlig afstemning 

og følgende afstemningsmetode: 

Der stemmes om samtlige ledige 

poster på én gang. Hver stemme-

berettiget kan stemme på højst det 

antal kandidater, der skal vælges og 

kun med én stemme på hver kandi-

dat. Ved stemmelighed skal omvalg 

straks afholdes efter de samme 

regler mellem kandidaterne med 

lige stemmetal, såfremt der stadig er 

ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling 

afholdes, når bestyrelsen bestem-

mer det, eller når mindst 10% af de 

stemmeberettigede medlemmer 

fremsætter skriftlig begæring til be-

styrelsen herom med angivelse af de 

forslag, der ønskes behandlet.

En ekstraordinær generalforsamling 

skal afholdes inden 4 uger efter 

begæringens modtagelse og indkal-

delse skal ske med mindst 8 dages 

varsel ved opslag i klubbens lobby 

med angivelse af dagsordenen.

Over forhandlingerne føres en proto-

kol, som underskrives af dirigenten 

og de tilstedeværende bestyrelses-

medlemmer.

§ 5

DAGSORDEN OG FORSLAG:

Dagsorden for den ordinære general-

forsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2 Beretning om klubbens virksom-

hed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse og godkendelse af 

budget og kontingenter for det 

kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsupple-

ant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for 

at kunne behandles på en ordinær 

generalforsamling, være indgivet 

skriftligt til bestyrelsen senest 15. ok-

tober. Forslag fra medlemmerne og 

fra bestyrelsen skal omtales i indkal-

delsen til generalforsamlingen.
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§ 6

BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 5-10 medlem-

mer, der vælges af generalforsamlin-

gen. Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stem-

meberettigede medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for ét år ad 

gangen.

§ 7

BESTYRELSENS FUNKTION:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 

en formand, næstformand, hon. se-

kretær og kasserer og fastsætter selv 

sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af dens medlem-

mer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger 

ved simpel stemmeflertal. I tilfælde 

af stemmelighed er formandens - el-

ler i hans fravær - næstformandens 

stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger 

føres en protokol.

§ 8

TEGNING, LEDELSE OG HÆFTELSE:

Bestyrelsen er alene underlagt 

generalforsamlingen og har i det 

daglige den højeste myndighed i alle 

klubbens anliggender, herunder at 

forestå samarbejdet med udlejeren, 

tilrettelæggelse af spillet og udarbej-

delse af turneringsprogrammer og 

matcher mv.

For de af bestyrelsen indgåede 

forpligtelser hæfter alene klubbens 

formue.

Klubben tegnes af formanden eller 

næstformanden i forening med et 

bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan 

ansætte lønnet personale og med-

dele specialfuldmagter.

Optagelse af (større) lån samt køb, 

salg og pantsætning af faste ejen-

domme og større investeringer, der 

ikke er budgetteret, kræver godken-

delse af en generalforsamling.

§ 9

UDVALG:

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der 

efter bestyrelsen og/eller generalfor-

samlingens opfattelse er behov for.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes 

opgaver og kompetence og giver 

retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 10

REGNSKAB:

Klubbens regnskabsår løber fra 1. 

oktober til 30. september.

Det reviderede regnskab udleveres 

på forlangende til medlemmerne 

efter indkaldelse til den ordinære 

generalforsamling.

Regnskabet skal revideres af en af 

generalforsamlingen valgt statsauto-

riseret eller registreret revisor, der 

vælges for ét år ad gangen.

§ 11

SPILLET:

For golfspillet i klubben gælder de af 

The Royal & Ancient Golf Club of Sct. 

Andrews fastsatte golf-regler, samt 

de af bestyrelsen med Dansk Golf 

Unions godkendelse fastsatte lokale 

regler.

Fastsættelse af medlemmernes 

handicap skal ske i henhold til Dansk 

Golf Unions handicapsystem, idet 

klubben i øvrigt stedse skal være 

medlem af Dansk Golf Union og 

Dansk Idræts Forbund og være un-

derkastet de gældende betingelser 

for medlemskab, ligesom klubben 

respekterer DGU’s regler for nordisk 

introduktionskort.

Bestyrelsen fastsætter de bestem-

melser, som findes nødvendige af 

hensyn til spillets afvikling og orde-

nens opretholdelse indenfor klub-

bens område.

Overtrædelse af disse bestemmel-

ser kan straffes med karantæne 

eller i gentagne eller grove tilfælde 

med udelukkelse fra klubben, idet 

dog afgørelse om udelukkelse af 

medlemmet kan kræves forelagt en 

generalforsamling. Indbringelse for 

en generalforsamling har dog ikke 

opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan 

af spilleren indbringes for Dansk Golf 

Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 12

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Til vedtagelse af ændringer i disse 

vedtægter og til beslutning om klub-

bens opløsning kræves, at mindst 2/3 

af alle stemmeberettigede medlem-

mer er til stede på generalforsamlin-

gen, og at mindst 2/3 af alle stemme-

berettigede stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de stemmeberetti-

gede medlemmer ikke er repræsen-

teret på generalforsamlingen, men 

forslaget dog er vedtaget med 2/3 

af de repræsenterede stemmeberet-

tigede medlemmer, skal bestyrelsen 

skriftligt med mindst 8 dages varsel 

indkalde til ny generalforsamling, der 

skal afholdes inden 4 uger efter den 

første generalforsamling. Forslaget 

kan her vedtages med 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer uanset antal.

§ 13

OPLØSNING:

I tilfælde af klubbens opløsning, 

vedtaget i henhold til punkt 12, træf-

fer generalforsamlingen ved simpelt 

stemmeflertal bestemmelse om 

den nærmere fremgangsmåde ved 

opløsningen. En eventuel formue 

skal tilfalde en anden folkeoplysende 

virksomhed i Esbjerg Kommune.

Senest ændret og vedtaget på ordinær 

og ekstraordinær generalforsamling 

henholdsvis den 27. november 2008 og 

10. december 2008.
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