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Generalforsamling den 21-10-2019 
Beretning 

1 MEDLEM AFGÅET VED DØDEN 
Den 30. november 2018 afgik Bent Mulberg ved døden i en alder af 82 år. 

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

2 INDLEDNING 
Jeg vil nu oplæse den 26. beretning i Seniorklubbens historie. 

Opgaverne i bestyrelsen har været fordelt ligesom sidste år, dvs. at Nina, Else og Gunner har 
taget sig af matchudvalget, Arne har styret 9-huls spillerne, Else har haft ansvaret for sekretær-
arbejdet, Ib har passet på pengekassen og jeg har taget mig af det resterende. 

3 NYE MEDLEMMER 
Efter deadline for kontingent indbetaling den 30. november 2018 var der plads til 16 nye med-
lemmer og i januar kom der endnu en udmelding på grund af en operation. 

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

Der stod 20 på ventelisten, hertil kom der en tilmelding i januar, de fleste fra perioden 2009 – 
2015, enkelte fra 2017 og 2018. 

3 på ventelisten ønskede at blive medlem, 5 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. 

I januar var vi således 87 medlemmer. Der var 13 på ventelisten, der ikke ønskede medlemskab 
pt. 

Vi bekendtgjorde i nyhedsbrev og på hjemmesiden, at der ikke var venteliste for at blive med-
lem af Seniorklubben. Det resulterede i 7 nye medlemmer i februar, så ved sæsonstart var vi 94 
medlemmer. 

I løbet af april og juni kom der yderligere 6 medlemmer, så vi nåede op på 100. 

 

I alt var der 17 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 man-
dagsspillet. 

I løbet af året er der sat 4 på ventelisten, så pt. er der 17 på listen. De 4 nye er sat øverst, da alle 
øvrige har fået tilbuddet om medlemskab indtil flere gange. 

Vi kan håbe på, at der ikke er så mange der ønsker at melde sig ud i år– ellers kan der måske 
blive et problem med at nå op på de 100 medlemmer til næste år. 

4 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 
Der har i perioden 1. nov. 2018 til 31. okt. 2019 været følgende runde og halvrunde fødselsdage: 
65 år: 1, 70 år: 5, 75 år: 4 og 80 år: 6 

Gennemsnitsalderen er 73,4 ved årets udgang mod 73,0 sidste år, så der er da kommet nogle 
unge ind i klubben, men ikke nok til at gennemsnitsalderen ikke stiger. 

5 ARRANGEMENTER 

5.1 JULEARRANGEMENT 
Julearrangementet blev afholdt den 26. november med det traditionelle program, 3-kølle match 
over 9 huller med efterfølgende julefrokost og pakkeleg i det julepyntede Klublokale. 
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50 medlemmer + 1 gæst 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. 

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

5.2 ÅBNINGSTURNERING 
42 18-hulsspillere og 25 9-hulsspillere var mødt op til sæsonens første spilledag den 1. april. 

Temperaturen havde været nede på -5 °C om natten, så vi blev mødt af ”Banen lukket” skilt da 
vi kom. Greenkeeperne fik dog hurtigt sat flag i vintergreens, så med en ½ times forsinkelse 
kunne vi slå ud. 

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 formand, Pernille Dam orienterede om bestyrelsens planer for klubben. 
Her var der 75 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 hvor vi fejrede Senior-
klubbens 25-års jubilæum. 

Der blev alle 3 dage spillet Stableford i 2 rækker for 18-huls og 1 række for 9-huls spillere, samt 
holdspil med Jokerbold. 

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

5.3.1 Forårsudflugt 

Forårsudflugten gik til Varde Golfklub den 6. maj. 

58 18-huls og 12 9-huls spillere deltog - flot fremmøde, men der var jo heller ikke så langt at 
køre. 

Vejret var dog ikke så forårsagtigt som vi havde håbet – der blæste en strid vind over banen og 
der kom da også et par kraftige regnbyger, ja, det var vel nærmest haglbyger. 

5.3.2 Sommerarrangement 

Jubilæumsarrangementet blev afholdt den 24. juni på vores egen bane. 

56 18-hulsspillere og 20 9-hulsspillere var mødt op. 
Vi lagde ud med morgenmad og en lille en til halsen inden runden. 

Efter runden serverede Restauranten en rigtig fin buffet. 
Der var nogle ekstra præmier i dagen anledning. 
Vejret var rigtigt fint, det var en god dag på Breinholtgård. 

5.3.3 Sensommerudflugt 

Der var kun 34 18-hulsspillere og 12 9-hulsspillere der deltog i sensommerudflugten der gik til 
Brande Golf Klub den 12. august. 

DMI og YR var lidt uenige om vejrudsigten, men det holdt tørvejr under hele runden. 
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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 2018-19 var relativt mild og der blev stort set spillet hver uge. 

Den officielle mandagsturnering startede den 1. april, 1. mandag efter sommertids start og der er 
i alt, foruden den i dag - gennemført 27 spil incl. de 2 spil på fremmed bane. 
Der har kun været en enkelt dag hvor regnvejret afskrækkede de fleste, det var den 22. juli, 13 
mødte op om morgenen og de 10 gik ud, men kun de 6 gennemførte. 

Den 7. oktober mødte vi op til et ”Banen Lukket” skilt. Det havde været frostvejr om natten og 
første ved 10-tiden var banen tøet op så vi kunne spille. 

Men derudover, har det været en fin sæson og specielt må vi rose Fredrik og hans greenkeeper 
stab, det har været en super bane at spille på hele sæsonen. 

På et tidspunkt blev start tidspunktet for 9-hulsspillerne rykket en ½ time frem og det medførte 
en lidt mindre tidsforskel mellem første og sidste spiller i Klubhuset. 

6.2 STATISTIK 
Den samlede deltagelse i de 27 mandagsspil (incl. de 2 spil på fremmed bane) er lidt større i år 
end sidste år, og det gælder både 18-huls og 9-huls spillere. 

18-hulsspil:  middel: 38,5 deltager (35,9 sidste år), 
9-hulsspil:  middel: 19,3 deltagere (15,4 sidste år), 

I alt 57,0 deltagere i gennemsnit mod 50,2 sidste år - det er en ganske flot mødeprocent. 

1 har deltaget i 26 af de 27 spil. 

4 har kun deltaget i 1 - 3 spil og der er ingen der slet ikke har deltaget. 

Til de alm. mandagspil har vi max været 76 og min. 6 deltagere. 
Der har max været 58 18-huls- og max 27 9-hulsspillere. 

På udflugterne har vi været henholdsvis 70, 75 og 46 deltagere 

18-hulspillerne har sammenlagt spillet 1.039 runder og scoret 27.300 point, 27,4 i gennemsnit. 

9-hulsspillerne har sammenlagt spillet 501 runder og scoret 5.825 point, 12,3 i gennemsnit. 

Så skal jeg skåne jer for mere statistik. 

7 MESTERSKABSTURNERING 
Som et supplement til den ugentlige konkurrence om præmier, er der ligesom sidste år arrange-
ret en mesterskabsturnering løbende over hele sæsonen. 

De 10 bedste runder ud af de mandagsspil hvor der spilles Stableford på BGK’s bane til og med 
den 14. 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 i 2017 år blev KiKs mesterskabsturnering genoplivet, og 
turneringen blev i år afholdt onsdag den 7. august. 

Der blev spillet Greensome. 52 par fra 13 af de 18 registrerede Klubber i Klubben deltog. 

Vi havde 6 par med igen i år - vi vandt ikke, men blev nr. 7 med en gennemsnitsscore på 33,33. 

Men Section vandt med en gennemsnitsscore på 36,50. 
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Individuelt vandt Ulla Høy og Iben Nybo fra Mandagspigerne med et mulehår foran Edel og 
Chresten Thomsen, begge scorede 41 point, men Ulla og Iben var bedst på de sidste 9 - godt nok 
stillede Edel og Chresten op for Radiserne - men alligevel - Stort Tillykke til Edel og Chresten. 

9 HJEMMESIDE 
Der er ingen tælle på, så jeg ved ikke hvor mange der besøger vores hjemmeside, men nogen er 
der da, for hvis jeg er lidt for længe om at opdatere mandagens scorer eller jeg laver en fejl varer 
det ikke længe før jeg får en bemærkning. 

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 
klub hvor alle kan glædes over en runde golf og det efterfølgende samvær mens resultatet gøres 
op. 

11 AFSLUTNING 
Jeg synes at det igen har været et godt år for Seniorklubben med et større fremmøde både til vo-
res mandagsturneringer og til vores arrangementer end sidste år - tak til jer for det! 

Tak til vores sponsorer: 

 LM Transport for bolde. 

 Tak til de klubber vi har besøgt for god behandling og for greenfee billetter til klappepræ-
mier. 

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

Tak for ordet! 


