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Generalforsamling den 23-10-2017 
Beretning 

1 INDLEDNING 
Jeg vil nu oplæse den 24. beretning i Seniorklubbens historie. 

Jeg synes ikke at det er så længe siden, at jeg sidst stod her, men skal vi tro kalenderen så er der 
gået et år, og det er igen tid til at gøre status over forløbet i Seniorklubben. 

Opgaverne i bestyrelsen har været fordelt ligesom sidste år, dvs. at Nina, Else og Gunner har 
taget sig af matchudvalget. Else har haft ansvaret for sekretærarbejdet, Ib har passet på penge-
kassen og jeg har taget mig af det resterende. 

2 NYE MEDLEMMER 
Efter deadline for kontingent indbetaling den 30. november 2016 var der plads til 13 nye med-
lemmer. 

De typiske årsager til udmeldelse er angivet til: ”Dårligt helbred”, ”Mandag passer dårligt” her-
udover var der nogle 9-hulsspilleres der ikke ønskede at være med mere. 

Der stod 38 på ventelisten, 6 var skrevet på i 2010 - 2011, men ellers nogenlunde jævnt fordelt 
mellem 2012 og 2016. 

Så man må sige, at det kræver lidt tålmodighed at stå på listen og i vores alder kan der jo ske 
meget i de år man venter. En anden sag er, at en så lang venteliste kan virke afskrækkende på 
potentielt nye medlemmer. 

Det viste sig da også, at da jeg skulle finde de 13 nye medlemmer måtte jeg igennem hele listen. 
5 var ikke interesseret længere (spillede i andre Klubber i Klubben - dårligt helbred - udmeldt af 
BGK), så de blev slettet af ventelisten. 

21 var endnu ikke klar til optagelse på grund af arbejde, (de havde på grund af den lange vente-
liste tilmeldt sig i god tid), men ville gerne blive på ventelisten, de 7 af dem forventede at være 
klar til næste år. 

De resterende 12 + 1 ægtefælle var klar til medlemskabet. 

I marts indkom der yderligere 2 udmeldelser på grund af manglende tid, de blev erstattet af 3 
nye på ventelisten (2 + 1 ægtefælle). 

I alt blev det til 16 nye medlemmer der blev budt velkommen i Seniorklubben og forhåbentlig 
har de haft glæde af medlemskabet. De fleste af dem har i hvert fald været flittige deltagere i 
mandagsspillet. 

Vi har således i år været 101 medlemmer og pt. er der 25 på ventelisten (udover de 3 der blev 
medlem i marts er der sat 4 på listen i det forløbne år, de øvrige er tilmeldt i perioden 2010 - 
2016). 

3 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 
Der har i perioden 1. nov. 2016 til 31. okt. 2017 været følgende runde og halvrunde fødselsdage: 
65 år: 2, 70 år: 5, 75 år: 5 og 80 år: 2 

Gennemsnits alderen er 72,2 ved årets udgang mod 72,0 sidste år, så det er nogle unge medlem-
mer vi har fået i år. 

4 ARRANGEMENTER 

4.1 JULEARRANGEMENT 
Julearrangementet blev afholdt den 28. november med det traditionelle program, 3-kølle match 
over 9 huller med efterfølgende julefrokost og pakkeleg i det julepyntede Klublokale. 
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33 spillere der deltog i 3-køllematchen på Skoven - Sletten, der blev spillet fra vinter teesteder 
til vintergreens. Årstiden taget i betragtning kunne vejret ikke være bedre, solen skinnede fra en 
klar himmel, stille vejr og let frost. 

47 medlemmer deltog i den efterfølgende frokost. 

Stor ros til Restauranten for maden. Efterfølgende serveredes kaffe og kager. 

Efter at alle var velforsynet, blev de medbragte pakker fordelt ved et terningespil. Som sædvan-
ligt var der nogen der var mere heldige end andre. 

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

4.2 ÅBNINGSTURNERING 
53 18-hulsspillere og 8 9-hulsspillere var mødt op til sæsonens første runde den 27. marts. 

Vi spillede fra vinter teesteder til vintergreens og det kunne ses på de indkomne scorer, de 5 
præmier til 18-hulsspillerne faldt på scorer fra 48 til 51 point. 

Efterfølgende blev der budt på de traditionelle røde pølser med tilbehør i Klublokalet og herun-
der blev der givet en orientering om den kommende sæson. 
Her var der 67 deltagere. 

4.3 UDFLUGTER 
Vi har i år haft 2 udflugter med spil på fremmed bane, en forårsudflugt til en nærved liggende 
bane og en sensommer udflugt til en bane der lå noget længere væk. 

Sommerudflugten blev som sædvanligt til et arrangement på egen bane, vi vil jo også gerne 
støtte vores egen restaurant. 

Der blev alle 3 dage spillet Stableford i 2 rækker samt holdspil med Jokerbold. 

Efter spillet blev der inden præmieuddelingen serveret en buffet med efterfølgende kaffe og 
kage. Og i år var der igen nok til alle. 

4.3.1 Forårsudflugt 

Forårsudflugten gik til Kaj Lykke Golfklub i Bramming den 8. maj. 

58 deltagere - flot fremmøde, men der var jo heller ikke så langt at køre. 

Vejret var ikke for godt, vinden var kold og det blæste en del, men solen skinnede. 

De indkomne scorer var dog ikke særligt høje, formentlig på grund af blæsten, men mange 
havde også problemer med greens, de var væsentlig hurtigere end vore hjemlige greens. 

4.3.2 Sommerarrangement 

Sommerarrangementet blev afholdt den 20. juni på vores egen bane. 

61 18-hulsspillere og 7 9-hulsspillere var mødt op, vejret kunne heller ikke være bedre, stille 
vejr og solskin. 
Der indkom da også mange flotte scorer. 

4.3.3 Sensommerudflugt 

Der var kun 39 deltager i sensommerudflugten der gik til Trehøje den 14. august. 

Det var en rigtig flot sommerdag og banen stod utroligt flot, specielt med den blomstrende lyng. 
Det er en udfordrende bane, specielt de 3 første huller hvor der er vand i spil, men roughen er 
også et sted man skal holde sig fra, hvis man vil have bolden med hele vejen rundt. 

Scorerne lå på det jævne og en stor del af de røde bolde ligger stadig deroppe i en sø eller i lyn-
gen. 
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5 MANDAGSTURNERING 

5.1 GENERELT 
Der har, som de tidligere år være spillet i vinterperioden, det har ikke været organiseret fra be-
styrelsens side, men de havde lyst stillede op. 
Vinteren 2016-17 var relativt mild og der blev stort set spillet hver uge. 

Den officielle mandagsturnering startede den 27. marts, 1. mandag efter sommertids start og der 
er i alt (foruden den i dag) gennemført 28 spil incl. de 2 spil på fremmed bane. 

Når man tænker tilbage over sæsonen er det som om, vi ingen rigtig sommer har haft, ser man 
på DMI’s statistikker, er det da også betegnelser som ”vådere”, ”færre solskinstimer” og ”lidt 
koldere” der præger billedet. 
Trods det, må vi have været heldige om mandagen, for der er kun 2 dage hvor vejret har været 
så dårligt, at der kun var 8 af de mest barske der mødte op - så helt skidt har det nok ikke været. 

Greens har været meget bedre i år end sidste år, og det ombyggede hul Ådalen 9 blev taget i 
brug fra sæson start. Hcp index for Ådalen 8 er dog endnu ikke ændret, så der er nogle der har 
rigeligt med streger på dette hul, men det ændrer sig til næste sæson. 

Starttiden for 9-hulsspillerne har været 10:30, dvs. en halv time senere end sidste år. Det har be-
tydet at de er kommet ind næsten samtidigt med 18-hulsspillerne. 

5.2 BAGLÆNS GUNSTART  FOR 18-HULSSPILLERE 
Vi har også i år praktiseret baglæns gunstart og dermed forkortet tiden mellem de første der 
kommer ind og de sidste. 
Her i efteråret har taget et nyt lodtrækningssystem i brug, og det betyder en væsentlig hurtigere 
afvikling af holdinddelingen idet scorekortene med hold nr. og starthul kan klargøres på for-
hånd. 

5.3 TUR TIL POLEN 
Jørgen Munck, Herning, der arrangerer golfturer til golfhoteller i Tyskland og Polen har igen i 
år doneret et gavekort på et golfophold i Polen som præmie i en turnering i Seniorklubben. 

Vi arrangerede derfor en turnering over 5 mandage, pointberegning som i vores mesterskabstur-
nering: 

Der var tæt løb til det sidste og vinderen blev Hanne Hansen. 

Efter hvad jeg har hørt, havde Hanne og Jørgen en fin tur til Polen. 

5.4 STATISTIK  
Den samlede deltagelse i de 29 mandagsspil (incl. de 2 spil på fremmed bane) er lidt mindre i år 
end sidste år, lidt flere 18-huls spillere men færre 9-huls spillere. 

18-hulsspil:  middel: 41,4 deltager (38,9 sidste år), 
9-hulsspil:  middel: 7,5 deltagere (13,7 sidste år), 

I alt 48,9 deltagere mod 52,6 sidste år. 

2 har deltaget i 26 af de 29 spil og én har deltaget 28 gange. 

8 har deltaget i 1 - 3 spil og 5 har slet ikke deltaget. 

Til de alm. mandagspil har vi max været 61 18-hulsspiller og max 12 9-hulsspillere. 

På udflugterne har vi været henholdsvis 58, 68 og 39 deltagere 
 - på nær den sidste absolut godkendt. 

Jeg skal skåne jer for mere statistik. 
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6 MESTERSKABSTURNERING 
Som et supplement til den ugentlige konkurrence om præmier, er der lige som sidste år arrange-
ret en mesterskabsturnering løbende over hele sæsonen. 

De 10 bedste runder ud af de mandagspil hvor der spilles Stableford på BGK’s bane til og med 
den 16. oktober er tællende. 

Vi har formentlig alle prøvet at have en god dag hvor alt lykkes, men at få det til at ske over 10 
runder i løbet af en sæson, det kræver en vis stabilitet og det synes vi bør belønnes. 

Resultatet heraf kommer vi tilbage til senere. 

7 BGK’S 25 ÅRS JUBILÆUM 
I forbindelse med BGK’s jubilæum har der været en del arrangementer, bl.a. en Jubilæumstur-
nering for Klubber i Klubben den 16. august, der blev spillet Greensome og der var en pokal til 
den klub der opnåede den højeste gennemsnitsscore og der var præmier til de bedste par. 

Seniorklubben deltog - som den største klub - med 10 par. Vi blev den 3. bedste klub med en 
gennemsnitsscore på 35,00 point, Lørdags Hcp vandt med en score på 36,50. 

Else Mortensen og Gunner Jensen vandt den individuelle turnering med 41 point - Til lykke 
med det. 

8 HJEMMESIDE 
BGK’s nye hjemmeside har nu været i drift i 2 sæsoner. Typisk besøges hjemmesiden af 500 
hver dag. På Seniorklubbens sider er der sammenlagt typisk 18 besøgende pr. dag. 
Det er rart at se, at siderne bliver brugt, det betyder også at jeg får en bemærkning, hvis jeg har 
lavet en fejl i registreringen af mandagens score - det er fint, men indlæg til siden og kommenta-
rer udover modtages også gerne. 

9 TANKER OM DET FØLGENDE ÅR 
Bestyrelsens tanker om det følgende år - ja, vi har ikke noget specielt på programmet, men vil 
fortsat gøre hvad vi kan for at leve op til målsætningen om, at 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 samvær mens resultatet gøres op. 

Vi kunne dog ønske, at der bliver en lidt større tilslutning til vores sensommerudflugt, den lig-
ger normalt lidt længere væk, i år var der 87 km til Trehøje, men dog under 100 km grænsen 
som der på en tidligere generalforsamling har været enighed om. 
Trehøje er absolut en bane der er en køretur værd. 
Det kan også være at mødetidspunktet kl. 08:30 er for tidligt på dagen. 
Men det er jo sådan, at jo senere starttid, jo vanskeligere er det at får lov til gunstart. 

10 AFSLUTNING 
Jeg synes at det igen har det været et godt år for Seniorklubben med et godt fremmøde både til 
vore mandagsturneringer og til vore arrangementer - tak til jer for det! 

Tak til vore sponsorer: 

 LM Transport for bolde. 

 Jørgen Munck, Herning for gavekort på et golfophold i Polen. 

Tak til de klubber vi har besøgt for god behandling og for greenfee billetter til klappepræmier. 

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

Tak for ordet! 


