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Generalforsamling den 22-10-2018 
Beretning 

1 MEDLEM AFGÅET VED DØDEN 
Den 20. november 2017 afgik Poul Erik Mackeprang ved døden i en alder af 74 år. 

Jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes Poul Erik ved et øjebliks stilhed  - Tak! 

2 INDLEDNING 
Jeg vil nu oplæse den 25. beretning i Seniorklubbens historie. 

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. 

3 NYE MEDLEMMER 
Efter deadline for kontingent indbetaling den 30. november 2016 var der plads til 11 nye med-
lemmer. 

De typiske årsager til udmeldelse er angivet til: ”Dårligt helbred”, manglende lyst 

Der stod 25 på ventelisten, de fleste fra perioden 2009 – 2015, der alle tidligere er spurgt om de 
ønskede at blive medlem, men de har ikke været klar. Herudover var der enkelte fra 2017. 

7 på ventelisten ønskede at blive medlem, 3 ønskede at blive slettet af ventelisten de øvrige var 
ikke klar til at blive medlem, men ville gerne blive stående på ventelisten. 

1 kom ind som ægtefælle. 

De sidste 3 kom direkte ind som medlem. 

Af de udmeldte var der 3 der ønskede at blive sat på ventelisten. 

I alt blev det til 11 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. 

Der er sat 2 på ventelisten i løbet af året således, at der pt. er 20 på listen. De 2 nye er sat øverst, 
da alle øvrige har fået tilbuddet indtil flere gange – på den baggrund kan der måske blive pro-
blemer med at nå op på de 100 medlemmer til næste år. 

4 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 
Der har i perioden 1. nov. 2017 til 31. okt. 2018 været følgende runde og halvrunde fødselsdage: 
65 år: 2, 70 år: 8, 75 år: 9 og 80 år: 1 

Gennemsnitsalderen er 73,0 ved årets udgang mod 72,2 sidste år. 

5 ARRANGEMENTER 

5.1 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. 

19 spillere der deltog i 3-køllematchen på Skoven og Sletten, der blev spillet fra vinter teesteder 
til vintergreens. Vejret var dog ikke særlig godt, det blæste og regnede – det var nok derfor at 
det kun var de barske der dukkede op. 

44 medlemmer deltog i den efterfølgende frokost. 

Stor ros til Restauranten for maden. 

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. 
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Med ønsket om en god jul og et godt nytår sluttede julearrangementet. 

5.2 ÅBNINGSTURNERING 
38 18-hulsspillere og 16 9-hulsspillere var mødt op til sæsonens første runde den 26. marts. 

Vi spillede fra vinter teesteder til vintergreens med de store huller og det kunne ses på de ind-
komne scorer, præmierne til 18-hulsspillerne faldt på scorer fra 49 til 58 point og til 9-hulsspil-
lerne på scorer fra 31 til 32 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 
BGK’s nye formand, Pernille Dam orienterede om bestyrelsens planer for klubben. 
Her var der 62 deltagere. 

5.3 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 lidt 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 igen i år var der igen nok til alle. 

5.3.1 Forårsudflugt 

Forårsudflugten gik til Ribe Golfklub den 7. maj. 

53 deltagere + 1 gæst - flot fremmøde, men der var jo heller ikke så langt at køre. 

Vejret var godt – rigtig sommerdag, det var måske derfor at der også var mange lokale golfspil-
lere på banen. Det satte sit præg på tempoet – det tog ca. 5,5 time før vi var i klubhuset igen. 

5.3.2 Sommerarrangement 

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

56 18-hulsspillere og 12 9-hulsspillere var mødt op. 

5.3.3 Sensommerudflugt 

Der var kun 47 18-hulsspillere og 4 9-hulsspillere deltager i sensommerudflugten der gik til Ve-
jen Golf Klub den 13. august. 

Banen bar præg af sommerens tørke, der var mange bare pletter og banen var hård. 

6 MANDAGSTURNERING 

6.1 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 2017-18 var relativt mild og der blev stort set spillet hver uge. 

Den officielle mandagsturnering startede den 26. marts, 1. mandag efter sommertids start og der 
er i alt, foruden den i dag - gennemført 26 spil incl. de 2 spil på fremmed bane. 
2 mandage er der ikke spillet, den 30. april stoppede vi efter 5 – 7 huller pga. torden- og regn-
vejr og den 27. august regnede det fra morgenstunden og ingen havde lyst til at gå en runde. 

Men der ud over, har der været en usædvanlig tør, varm og solrig sommer. 

Greens har været super flotte i år, men ellers har banen, som alle andre baner været præget af 
den tørre sommer. Efter at regnen kom, er banen igen blevet flot grøn. 
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6.2 TUR TIL POLEN 
Jørgen Munck, Herning, der arrangerer golfturer til golfhoteller i Tyskland og Polen har igen i 
år doneret 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: 

I år var der 2 gavekort, hver på et ophold for én person og de blev vundet af 9-hulsspillerne Bent 
Wittrup og Lene Bitch Nielsen 

Efter hvad jeg har hørt, havde Lene og Bent en fin tur til Polen. 

6.3 STATISTIK 
Den samlede deltagelse i de 26 mandagsspil (incl. de 2 spil på fremmed bane) er lidt større i år 
end sidste år, lidt færre 18-huls spillere, men flere 9-huls spillere. 

18-hulsspil:  middel: 35,7 deltager (41,4 sidste år), 
9-hulsspil:  middel: 15,3 deltagere (7,5 sidste år), 

I alt 49,8 deltagere mod 48,9 sidste år. 

2 har deltaget i 24 af de 26 spil. 

6 har deltaget i 1 - 3 spil og 9 har slet ikke deltaget. 

Til de alm. mandagspil har vi max været 54 18-hulsspiller og max 23 9-hulsspillere. 

På udflugterne har vi været henholdsvis 55, 66 og 55 deltagere 

Jeg skal skåne jer for mere statistik. 

7 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 15. 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. 

8 KIKS MESTERSKABSTURNERING 
I forbindelse med BGK’s jubilæum sidste år blev KiKs mesterskabsturnering genoplivet og den 
blev gennemført igen i år den 19. 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. 

Vi havde kun 4 par med i år (sidste år havde vi 10 par med) - vi vandt ikke, men Else Mortensen 
og Gunner Jensen vandt den individuelle turnering med 37 point - Til lykke med det. 

Men Section vandt med en gennemsnitsscore på 34,00 og vi blev nr. 6 med en score på 30,17 

9 HJEMMESIDE 
I gennemsnit besøges BGKs hjemmeside af 350 hver dag. På Seniorklubbens sider er der i gen-
nemsnit 20 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. 

10 TANKER OM DET FØLGENDE ÅR 
Bestyrelsens tanker om det følgende år - ja, vi vil fortsat gøre hvad vi kan for at leve op til mål-
sætningen om, at det skal være attraktivt at være medlem af Seniorklubben, det skal være en 
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klub hvor alle kan glædes over en runde golf og det efterfølgende samvær mens resultatet gøres 
op. 

Men derudover er det jo et jubilæumsår – Vi skal naturligvis fejre Seniorklubbens 25 års jubi-
læum – hvordan vil vi tænke lidt over her henover vinteren. 

11 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 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! 


