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Generalforsamling den  3. november 2017 
   

Formandens beretning. 

 
Velkommen til årets generalforsamling i Herrer Senior. 

Da jeg stod her sidste år, kunne jeg berette om et år med en ualmindelig lang og varm 
sommer og med meget lidt regn. Det er ikke helt det samme, der gør sig gældende i år. 
Varme har der ikke været ret meget af, til gengæld har der været rigelig med regn. Vi har 
dog været rimelige heldige. Solen har skinnet mange fredage, og det har kun været 
nødvendig med en enkelt aflysning pga. vejret, og det var en udflugt til Gyttegård. 

Året startede ellers fantastisk. Åbningsmatchen den 31. marts foregik i fantastisk vejr, og 
vi havde den glæde, at vores sponsor Lars Møller fra LM Transport deltog, og oven i købet 
spenderede en gang grill pølser til hele flokken. Flot, en stor tak til vores sponsor. Også 
stor tak til Danbolig Jan & Rene (Pedersen), som sponsorredere 12 flasker god rødvin, som 
har været brugt som ekstrapræmier. 

Det er dejligt med gode sponsorer, det gør livet lidt lettere og sjovere for os andre. Så 
kender I nogen, der kunne tænke sig at sponsorerer lidt til klubben, så skal I ikke holde jer 
tilbage. 

 

Club no.1 og udflugter. Det lykkedes os jo kun at få gennemført 3 udflugter i år. En 
til Gyttegård måtte aflyses på grund af vejret, og en til Stensballegård aflyste vi pga. 
manglende tilslutning. 

Vi har i bestyrelsen snakket om, om vi skulle fortsætte med medlemskabet af Club 1, eller 
om vi skulle droppe det og så lægge udflugterne på andre baner. Indtil videre har vi dog 
besluttet at fortsætte med Club 1, da vi har indtryk af, at der er mange, der har glæde af at 
kunne tage ud og spille på disse i øvrigt rigtig fine baner. 

 

I år holdt BGK 25 års jubilæum med mange flotte arrangementer. Et af dem var 
KIK match, hvor alle klubber spillede mod hinanden. Det var en fin dag. Vi stillede med et 
10 mand stærkt hold. Vi havde også noget at forsvare, vi var nemlig vindere af den sidste 
afholdte turnering. Og vi forsvarede den med ære. Fik en flot 2. plads. 

I forbindelse med jubilæet har klubben lanceret et nyt slogan: ’MER’ END GOLF’, og det 
er et rigtig godt slogan, der passer ind i vores klubs ånd. 

Vi kommer alle med det primære formål at spille golf. Men vi kommer også for at være 
sammen med gode venner både på banen og ikke mindst i de hyggelige stunder, vi har 
både før og efter golfen. 

Vi er en senior klub, og man kan blive medlem når man fylder 55, og kan forblive medlem 
så længe man har lyst, og så længe man kan gennemføre en golfrunde på enten 9 eller 18 
huller. 

Der har åbenbart været lidt uklarhed om kun at spille 9 huler. Det har været praktiseret lige 
så længe tilbage jeg kan huske, og reglerne fremgår af resultatlisten på vor hjemmeside. 
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Den siger helt klart at scores for 9 huller dobles, dog med max 18 point for de sidste 9 
huller, og mht. puts, så tillægges der 18 puts for de sidste huller. Og det er i øvrigt de 
samme regler der bruges af Golfbox. 

Vi vil fra næste sæson sørge for at disse regler bliver tydeliggjort på hjemmesiden, ligesom 
vi vil præcisere reglerne for start på hhv. for 9 og bag 9. 

  

Tilmelding/spillet: Efter flere forskellige forsøg med lodtrækning er vi nu endt med at 
lodtrækningen foretages af lykkens gudinde Tina. Så hvis man tilmelder sig korrekt og til 
tiden, så ligger scorekort og startlister klar fredag morgen.  Hvis man bliver nødt til at 
melde fra, eller melder sig til efter deadline, så giv matchlederen besked. Det gør det hele 
meget nemmere. 

Økonomi. Klubbens økonomi er som I kan se af regnskabet stadig sund, selv om det i år 
er lykkedes os at nedbringe beholdningen ganske som lovet sidste år. Den kurs vil vi prøve 
at holde også til næste år, hvilket også fremgår af budgettet, hvor vi regner med at komme 
ud med et underskud på ca. kr. 2700. 

Vi kan igen takke vores sponsor LM Transport for den støtte han giver og kun håbe på, at 
det fortsætter. 

Så alt i alt går det jo godt. Der er dog en ting, jeg endnu en gang gerne vil slå et stort 
slag for, og det er at vi alle yder en indsats for at undgå langsomt spil.  

Hvad er langsomt spil?  Hvis man slår det op, kommer der ikke noget entydigt svar, men 
mange mishagsytringer. Når man læser nærmere, fornemmer man at langsomt spil nok er 
en af golfsportens største udfordringer. Mange baner har indført markeringer rundt 
omkring på banen, som angiver hvor lang tid, man burde have brugt hertil. Det er måske en 
god ide, vi kan give videre til baneudvalget. 

 Men jeg tror, vi alle er klar over, hvornår spil er langsomt. Behøver vi at tage flere 
prøvesving, hver gang man skal slå, er et ikke nok? Behøver man at læse putte linjer som 
de professionelle? Gå frem til din bold og gør klar til at slå, når det er din tur.  Hold øje 
med medspillernes bolde og tag en provisorisk, hvis man er i tvivl om den kan findes. 
Hjælp hinanden. Riv for din makker i bunkeren, kør vognene frem når man når green.  Og 
vigtigst, lukke igennem hvis man er ude at lede, og der står et hold og venter. Og man 
lukker igennem, hvis man er sakket bagud, og der er plads foran. Man kan godt lukke 
igennem, så det ikke sinker ret meget, ved selv at slå med frem, og når man så når green, 
lader det andet hold putte ud, og gå videre inden man selv starter med at putte.  

Vi har jo heldigvis et stort fremmøde, og selv om der startes på to baner, så kan det ikke 
undgås at der vil være ventetid fra de første er inde og til de sidste. Vi har jo flettetiderne, 
som skal overholdes.  

Jeg tror, at når man følger disse simple regler, behøver man ikke stresse, men kan gå rundt 
i et jævnt og roligt tempo, og så vil det forhåbentlig være med til at begrænse de til tider 
lidt længere ventetider. 

 

Medlemstal: vi er 44 medlemmer, 1 på venteliste (han starter som gæstespiller her til 
vinterspillet – Thorkild Grønberg) 
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Og nu til lidt statistik, som jeg altid glæder mig til at se, og som vi kan takke Niels Erik 
for: 

Vi har spillet 26 spil i denne sæson, foruden dagens runde.  19 runder om mesterskabet, 3 
udflugter. Som tidligere nævnt blev 2 udflugter aflyst. En til Gyttegård pga. vejret, og en til 
Stensballegård pga. manglende tilmelding. 

I gennemsnit har vi været 28,7 deltagere – (24,3 sidste år)  18% 

Højeste antal er 36 deltagere (30 sidste år), og mindste antal var 16 (10 sidste år) 

De flittigste deltagere har været Henning, Harry og Anders alle med 24 gange.  

Mesterskabet består af 19 spil. Der har i gennemsnit været 30 deltagere, så vi har spillet i 
alt 571 spil, og scoret 16.181 point. Det svarer til en gennemsnits score på 28,3 - det er lidt 
lavere end sidste år, hvor vi var helt oppe på 28,5. Under alle omstændigheder så synes jeg, 
det er et flot gennemsnit. 

Højeste score er i år ikke lavet af Harry Hansen, som sidste år kom ind med 43, men af 
Hans Kurt på 44 point. Men det koster, så handicappet er røget ned, så samlet har han også 
den største nedgang på -14,6 fra 36 til 21,4.  Jan Spinner følger efter med -5,3 fra 28,9 – 
23,6. 

Vi er så nogen der er gået den modsatte vej, men det springer vi let og elegant over. Samlet 
set er middel Hcp. gået minimalt op fra 22,7 til 22,8. 

Vi har også vort puttemesterskab som løber over 8 runder, og Andreas satte rekord med en 
runde på 24 putts. Flot 

Alt i alt har vi ca. 28 spilledage. 19 går med mesterskabet, ca. 5 med udflugter, så er der ca. 
4 dage tilbage, hvor vi kan spille andet end lige stableford/slagspil. Vi har spillet fra Hvid 
(60) og fra Rød (46). Begge dele synes jeg var sjovt. Er det noget vi skal fortsætte med, 
prøve mere? Hvad med hul spil?  Eller skulle man lave en separat hulspil turnering hen 
over sæsonen? 

Det kan I jo spekulere over og så komme med nogle input, eller andre gode ideer. 

 

Så vil jeg slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, Niels Erik for et stort 
arbejde som web master, scorekeeper og meget andet, og sidst men ikke mindst vor 
sponsorer LM Transport og Danbolig, som vi håber, vil fortsætte med at se velvilligt på os. 

 

 


