
MENS SECTION  

 

Notat    
Emne: Noter fra generalforsamling den 25-10-2018 Dato: 27-10-2018 
 

    

Jørgen L. Hansen 
Umanakvej 39 
6715 Esbjerg N 
2061 8377 

Niels Erik Jensen 
Karl Andersens Vej 41 
6710 Esbjerg V 
Tlf.: 3027 0759 – 7515 0759 

Henning Jeppesen 
Skyttevænget 6 
6710 Esbjerg V 
2993 6028 

2018_ms_generalforsamling-noter.docx e-mail: menssection.bgk@gmail.com Side 1 af 5 
 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. oktober 2018 med 30 deltagere. 

 

1 VALG AF DIRIGENT 
Henning Jeppesen blev foreslået og valgt. 

2 ORIENTERING FRA LEDELSEN OM ÅRET DER ER GÅET 

2.1 Beretning 
Jørgen Hansen aflagde følgende beretning: 

Velkommen til generalforsamling i Mens Sections 26. sæson. 

Vi indledte sæsonen med at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi fik moderni-
seret vores vedtægter og fik indført revision af regnskabet. 

Det betød, at der skulle vælges en revisor. Valget faldt på Allan Baun. 

Dagsordenen for generalforsamlingen i dag er et resultat at de nye vedtægter. 

 

Ved udgangen af 2017 frygtede vi at faldet i medlemstallet, som vi havde oplevet de seneste år, 
ville forsætte. 

Der er jo altid en naturlig afgang og vi håber så, at vi er så interessante for andre spillere, så 
de har lyst til at være med i Mens Section. Det er derfor glædeligt, at der i år har været nogle 
der har fundet os interessante, således vi i år har haft en lille fremgang i medlemstallet (på 1). 
Vi har oplevet at de nye medlemmer har været meget aktivt spillende, hvilket tyder på, at de 
befinder sig godt i vores fællesskab.  

Vi måtte desværre sige farvel til 2 meget aktive medlemmer i løbet af året. De havde stillet sig 
på venteliste til de blev klar, men det blev jo ikke sådan. 

Medlemstallet er dog på et niveau, hvor vi ikke kan tåle meget tilbagegang, hvis vi skal opret-
holde aktivitetsniveauet uden at ændre på de nuværende deltagerbetalinger. 

Vi skal derfor opfordre jer alle til at være ambassadører og være med til at reklamere for 
klubben. 

 

Vi har i år været begunstiget at godt vejr i en lang periode og en bane i fin stand. Greenkee-
perne har gjort et godt stykke arbejde. Sommertørken har betydet udfordringer, men vi har op-
levet at vores bane har været meget grønnere end andre baner vi har spillet på i sommer.  

Om det er årsagen til at fremmødet om torsdagen har været større end i sidste sæson ved jeg 
ikke. Men der har været et større fremmøde end sidste år. 

Interessen for at spille om formiddagen har været stigende og de 3 starttider, vi har om for-
middagen har næsten hver gang været fuld besat og også overtegnet. Starttiderne om efter-
middagen, hvor vi har starttider på 2 sløjfer, har været ringe udnyttet, og ofte har vi kun be-
nyttet den ene sløjfe. 

Vi kan derfor opfordre til, at man overvejer, om man ikke en gang imellem skal vælge efter-
middagstiden og dermed spille sammen med nogle af vores erhvervsaktive medlemmer. 

Vi har i år haft 3 torsdagsspil, hvor der var valgfri teested. Der er ikke nogen, der har valgt 
andet end tee 57.
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Vi må nok konstatere, at der ikke er interesse for at spillet fra et andet teested end det sædvan-
lige. 

 

 Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet 10. sæson af hulspilturneringen. Turne-
ringen har haft 18 deltagere. Det er samme antal som sidste år. 

 

I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 

Torsdag d. 24. maj havde vi match mod Ladies Section.  

Pigerne vandt i 17 og vi skulle have revanche. Det blev en tæt match. 

D. 14. juni var vi i Vejen til venskabsmatchen mod Torsdagsklubben fra Vejen. Vejret var for-
rygende med blæst og meget regn og alle blev våde. Det var vist det vi fik ud af matchen. Po-
kalen blev i Vejen. 

Torsdag den 16. august afviklede vi venskabsmatch med Skærbæk Mølle. 

Desværre var fremmødet fra Skærbæk Mølle igen meget beskeden, idet der kun mødte 10 spil-
lere op. 

Vi har i ledelsen overvejet om vi skal forsætte samarbejdet, men har besluttet at give det endnu 
en chance. 

Vi deltog med 5 par i KIK matchen, der blev etableret sidste år i anledning af BGK’s jubilæ-
um. 

Vores deltagere var godt spillende og vi vandt matchen og dermed også retten (og pligten) til 
at arrangere matchen til næste år. 

I anledning af at vi i år har 25 års jubilæum blev den årlige endagsudflugt erstattet at en 2-
dags tur til Tyskland sidst i august. 

Vi var i Gut Apeldör. Deltagerantallet var på 38, virkelig flot. Forholdene var gode og vi var 
begunstiget af rimeligt vejr med kun lidt regn. Fik spillet 2 runder og kåret en samlet vinder 
for de 2 dage og dermed vinder af Erik Hansens vandrepokal. Og også de sidste pladser til 
Rydercup holdet. 

D. 8. september afviklede vi den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben fra Vejen på 
hjemmebane. Vi havde i år kun få afbud blandt de kvalificerede spillere. Vi oplevede derimod 
en tæt kamp om at komme på holdet. 

Vi har nu trofæet stående i pokalskabet.  

 

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 ledelsen. 

Jeg skal også takke Allan Baun for et positivt samarbejde i forbindelse med revision af regn-
skabet. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

2.2 Året tal 

2.2.1 Ryder Cup: 

Vi vandt formiddagens Foursomes med 4 mod 2, og eftermiddagens singler 7 mod 5 dvs. sam-
let blev det en sejr til os på 11 mod 7, det var dog mere lige end tallene viser, 3 matcher blev 
først afgjort på sidste hul. 

Vores wild card spiller vandt stort (13 & 11). 

Se vi på middel Hcp, lå de to hold stort set ens, vi lå ens i A-rækken og lidt over i B-rækken, 
tallene i parentes er fra 2017. 

Middel Hcp A:  BGK = 11,0 (11,9) Vejen = 11,0 (14,4) 



Mens Section  
Noter fra generalforsamlingen den 25-10-2018   fortsat…… 

2018_ms_generalforsamling-noter.docx Mens Section, Breinholtgård Golf Klub Side 3 af 5 
 

Middel Hcp B:  BGK = 18,6 (20,3) Vejen = 17,0 (17,5) 

2.2.2 Venskabsmatcher: 

Ladies Section: Vi vandt med mindst mulig margin, 338 point mod 337. 

Vejen: Vi tabte på Vejens bane med 280 point mod 339. 

Skærbæk Mølle: Vi vandt på egen bane med 361 point mod 279. 

2.2.3 Klubber i Klubben mesterskabsturnering 

Sidste års vinder af KiKs jubilæumsturnering arrangerede årets KiK Mesterskabs-turnering. 
Deltagelsen var noget mindre end sidste år, 14 af de 18 Klubber i Klubben deltog med i alt 38 
par mod 72 par sidste år. 

Vi deltog med 5 par og vandt turneringen med en middelscore på 34,00 point foran Lørdags-
klubben med 33,50 point. 
Dermed vandt vi pokalen og retten/pligten til at arrangere turneringen til næste år. 

Søren Lysgaard-Allan Baun og Sven Jensen-Henning Jeppesen kom ind på en delt 3. plads 
med 35 point. 

2.2.4 Diverse statistik pr. 18-10-18 dvs. før sidste spilledag: 

Tallene i ( ) er sidste års tal. 

50 medlemmer i 2018 (49). 

6  (13) udmeldte og 7  (5) nye. 

Max. Hcp i A-rækken = 15,0  (15,1) svarende til 22 A-spillere og 28 B-spillere. 

Vi er blevet godt og vel 1 år ældre i gennemsnit siden sidste år, dvs 64,4 år mod 63,2 sidste år 
– vi have flere unge medlemmer. 

Middel Hcp A-rækken: Start: 13,1  (12,6)  -  nu: 13,8  (11,8) 

Middel Hcp B-rækken: Start: 21,3  (20,9)  -  nu: 21,0  (20,9) 

Vi har haft en større tilslutning til torsdagsspillet i det forløbne år end sidste år. 
I gennemsnit 29,0 (25,3) deltagere svarende til 58 % (51%). 

Gennemsnit i A-rækken: 14,7  (14,8) deltagere svarende til 67 %  (61%) 

Gennemsnit i B-rækken: 14,2  (10,5) deltagere svarende til 51 %  (41 %) 

Tilslutningen fra B-rækken er således steget mest, men der har som sædvanligt været en %-vis 
større tilslutning fra A-rækken end fra B-rækken. 

I gennemsnit har ca. 30 %  (21%) spillet om formiddagen, dvs. en del flere end sidste år. Heraf 
er ca. 2/3 fra A-rækken. 

Der er 3 spillere der har deltaget i under 5 spil i år.  

Egon Nielsen, Henning Jeppesen og Niels Erik Jensen har deltaget i 28 af 29 spil. 

Indtil i dag har A-række spillerne spillet 426 spil og scoret 12.903 stableford-point svarende til 
30,3 point i gennemsnit (31,7 sidste år). 

B-række spillerne har spillet 413 spil og scoret 11.704 stableford-point svarende til 28,3 point i 
gennemsnit (28,8 sidste år). 

3 GENNEMGANG AF ÅRETS REGNSKAB OG NÆSTE ÅRS BUDGET 
Jørgen Hansen gennemgik det omdelte, reviderede regnskab. 

Årets resultat er et underskud på 50.414 kr, lidt mindre end det budgetterede underskud på 
52.860 kr. 

Underskuddet skyldes jubilæumsudflugten og det dækkes af den, til dette formål opsparede 
egenkapital. Egenkapitalen reduceres fra 67.458 kr. til 17.044 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
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4 GODKENDELSE AF NÆSTE ÅRS KONTINGENT OG TURNERINGSFEE 
Jørgen Hansen gennemgik det omdelte budget for 2019. 

Der er regnet med uændret medlemstal og uændret kontingent. 

Budgettet viser et lille overskud på 1.600 kr. 

 

Der blev stillet spørgsmål til formålet med at budgettere med et overskud og en egenkapital af 
den aktuelle størrelse. 
JH svarede at formålet med overskuddet er at imødegå usikkerheder om de enkelte poster, spe-
cielt medlemstallet. 

Egenkapitalen er hvad der blev tilbage efter at Jubilæumsudflugten var betalt, pt. er den ikke 
øremærket til noget specielt formål. 

Budget og kontingentsats blev herefter godkendt. 

5 FORSLAG FRA LEDELSE OG MEDLEMMER 
Der er ingen forslag til behandling. 

6 VALG AF 1 MEDLEM TIL LEDELSEN 
Jørgen Hansen er på valg og modtager genvalg. 

Jørgen blev valgt uden modkandidater. 

7 VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR 
Allan Baun er på valg og modtager genvalg. 

Allan blev valgt uden modkandidater. 

8 ÅRETS SPILLER 
A-rækken: 

Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Henning Jeppesen, der vandt med 195 point 
foran Brian Lauridsen med 154 point. 

B-rækken: 

Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Niels Erik Jensen, der vandt med 146 point 
foran Allan Baun med 122 point. 

9 ERIK HANSENS VANDREPOKAL 
I år blev der spillet om pokalen over 2 runder på Gut Apeldörs bane. 
Pokalen og de 3 bolde blev vundet af Michael Hjermgart med 67 point. 
Per Birkelund scorede også 67 point men har et højere handicap. 
Pokalen er overrakt, men der suppleres med 3 bolde. 

10 HULSPILTURNERING 
Hulspilturneringen er i år gennemført for 10. gang. 

18 spillere deltog (12 fra A- og 6 fra B-rækken. 

Pokalen og de 3 bolde blev vundet af Marthin J. Jensen med John Askov Hansen som runner 
up. Marthin vande finalen med 3 & 2. 

11 SUPERSCORE TURNERINGEN 
Superscore turneringen over de seneste 9 torsdage gav følgende vindere: 
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A-rækken: 

Lars Smedegaard og Egon Nielsen vandt med 68 point foran 
Per Wilton med 67 point 

B-rækken: 

Frank Thomsen vandt med 71 point foran 
Niels Erik Jensen med 68 point. 

12 EVENTUELT 
Følgende emner blev drøftet. 

12.1 Medlemstal og alderssammensætning 
Der er enighed om, at medlemstallet ligger på et kritisk lavt niveau ligesom gennemsnits-
alderen er stigende. 

Alle opfordres til at gøre en indsats for at hverve nye medlemmer. 

Vi skal være bedre til at integrere medlemmer med et højt handicap. 

12.2 Andre spilformer end stableford/slagspil 
Det foreslås, at der en gang i mellem vælges andre spilformer end stableford og slagspil, men 
det må ikke være spil der forlænger rundetiden. 
Ledelsen overvejer  

12.3 Spil fra andre teesteder end 57 
Det foreslås, at der en gang imellem spilles fra tee 46 og 52. 
I det forløbne år har der været 3 dage med frit valg af teested, men der er ikke nogen der har 
valgt andet end tee 57. 
I 2017 blev der 3 gange spillet fra tee 46, men på generalforsamlingen i 2017 var der delte me-
ninger herom og derfor blev der enighed om, at det skulle være frivilligt i 2018. 

På denne generalforsamling er der enighed om, at det ikke skal være frivilligt, hvis Ledelsen 
beslutter, at der skal spilles fra andre teesteder end 57. 

12.4 2-dages udflugt 
Jubilæumsudflugten (2-dages turen til Tyskland) var en succes, og på den baggrund foreslås, at 
en sådan tur gentages, f.eks. hvert 3. år. 

Hvis der budgetteres med et passende overskud, kan den opsparede egenkapital bruges til en 
delvis finansiering. 


