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Den ordinære generalforsamling blev afholdt med 25 deltagere. 

 

1 VALG AF DIRIGENT 
Henning Jeppesen blev foreslået og valgt. 

2 ORIENTERING FRA LEDELSEN OM ÅRET DER ER GÅET. 

2.1 Beretning 
Jørgen L. Hansen aflagde følgende beretning: 

Velkommen til generalforsamling i Mens Sections 27. sæson. 

 

Så er der gået endnu en sæson og Mens Sections faste ugeprogram er slut for i år.  

Vi har dog endnu et pkt. på programmet inden årsskiftet, nemlig en trekøllematch og 
julefrokost sidst i november. 

 

Ved udgangen af 2018 håbede vi at vi kunne fastholde medlemstallet i det nye år og 
budgetterede med uændret medlemstal. 

Der sker jo altid en vis udskiftning, nogle falder fra enten fordi de er flyttet fra byen, har fået 
skavanker, der gør at de må holde pause eller fordi de finder andre spillefællesskaber mere 
interessante. Der har i år været en afgang på 5, der var medlemmer i 2018. 

Det er derfor glædeligt, at der i år har været nogle nye, der har fundet os interessante, således 
vi i år har haft en lille fremgang i medlemstallet (på 2) og nu er 52 medlemmer. 

Vi har dog oplevet at et par af de nye medlemmer har været meget lidt aktive (har spillet hhv. 
2 og 3 gange). Det tyder desværre på, at de ikke har fundet sig rigtig tilrette i vores fællesskab. 
Vi må derfor nok værre opmærksom på at søge at forbedre integrationen af nye medlemmer. 

Medlemstallet er på et niveau, hvor vi kan opretholde aktivitetsniveauet uden at ændre på de 
nuværende deltagerbetalinger. Da der sikkert også vil ske frafald til næste år, har vi stadig 
behov for tilgang af nye medlemmer. 

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

 

Vejrmæssigt har 2019 sæsonen været på det normale med en god fordeling af sol regn og 
blæst. Banen har været i fantastisk stand og vi skal rose greenkeeperne for rigtig godt arbejde. 
Vores bane har stået flottere end de fleste andre vi har spillet i år. 

Mens Sections væsentligste aktivitet er torsdagsspillet. 

Selvom banen står rigtig flot, har fremmødet om torsdagen været lidt mindre end i sidste 
sæson. Niels Eriks tal vil fortælle lidt om hvor aktive vi har været. 

Interessen for at spille om formiddagen har været stabil og de 3 starttider, vi har om 
formiddagen har næsten hver gang været fuld besat og også overtegnet. Starttiderne om 
eftermiddagen, hvor vi har starttider på 2 baner, har været ringe udnyttet de torsdage, hvor 
der også er formiddagsspil og vi har kun benyttet den ene sløjfe disse dage. 
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Af hensyn til vores erhvervsaktive medlemmer har vi mødetider frem til kl. 15.30 og vi har 
oplevet, at det giver et langs slip mellem den første lodtrækning kl. 14.30 og tidspunktet hvor 
sidste bold går ud og således lang ventetid på denne bold kommer ind og dagens resultat kan 
opgøres. Vi mener i ledelsen det kan være hensigtsmæssigt at ændre tidspunktet for første 
lodtrækning på de torsdage, hvor der også er formiddagsspil. 

Vi kan dog fortsat opfordre til, at man overvejer, om man ikke en gang imellem skal vælge 
eftermiddagstiden og dermed spille sammen med nogle af vores erhvervsaktive medlemmer. 

Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet hulspilturneringen. Interessen for at 
deltage i turneringen har været mindre end de tidligere år. Således har turneringen kun haft 
12 deltagere mod 18 de seneste par år. 

Vi har dog ikke planer om at nedlægge turneringen. 

 

I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 

Tirsdag den 21. maj havde vi match mod Ladies Section.  

Sidste år havde vi en meget tæt match, hvor vi vandt med et enkelt point. I år var damerne 
værten. Niels Erik vil senere afsløre hvorledes det gik. 

Den 13. juni havde vi Vejen på besøg til venskabsmatchen mod deres Torsdagsherrer. Vejen 
havde et par spillere, der var forrygende scorende og det afgjorde matchen til deres fordel. 

Onsdag den 14. august afviklede vi venskabsmatch mod Skærbæk Mølle på deres bane. 

Det er en svær bane at være gæst på og hjemmeklubben løb med en klar sejr. 

I 2018 vandt vi KIK mesterskabsturneringen og dermed også retten (og pligten) til at 
arrangere turneringen i år. 

Vi afviklede turneringen den 7. august og var som arrangører så ubeskedne at genvinde 
turneringen. Vi skal derfor også stå for arrangement i 2020. 

 

Vores eftersommerudflugt gik til Trehøje. Vi har i flere år været interesseret i at besøge 
klubben, men torsdage er optaget af deres seniorklub, så vi har ikke kunnet få starttider. Ved 
at flytte udflugten til en onsdag kunne vi få mulighed for at spille deres bane og da der ikke fra 
jeres side var indsigelser mod flytningen, blev det en onsdag for udflugten i år. 

Trehøjebanen byder på mange udfordringer, især på de første huller og de indkomne scores 
bar tydeligt præg af at mange have været alvorlig udfordret (en middelscore i A rækken på 27 
og i B rækken på 21 stablefordpoint). 

På udflugten spiller vi om Erik Hansens Vandrepokal. Kent Thomsen havde ikke de samme 
udfordringer med banen som det fleste og vandt suverænt med 37 stablefordpoint (4 point 
foran nr. 2). 

Turneringen på udflugten er også turneringen, hvor de sidst Rydercup point bliver uddelt og 
hvor vi får holdet på plads til dysten mod Vejen. 

Vi havde en pæn tilslutning med 32 deltagere på turen. Desværre var der kun en enkelt af årets 
nye medlemmer, der deltog. 

 

Den 7. september afviklede vi den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben fra Vejen på 
deres bane. Vi havde i år afbud fra flere af de kvalificerede spillere. Bl.a. skulle et par af de 
højest placeres spille landsfinale i regionsgolf samme dag. Vi stillede således med et noget 
svækket hold, og vi måtte indkassere et klart nederlag. 

 

Med hensyn til tal og statistikker for sæsonen, så vil Niels Erik om lidt fortælle alt om, hvordan 
det er gået.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til Henning og Niels Erik for et godt samarbejde i ledelsen. 

Jeg vil også takke Allan Baun for samarbejde i forbindelse med revision af regnskabet. 
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2.2 ÅRETS TAL  

2.2.1 Ryder Cup: 

Vi tabte formiddagens Foursomes med 4,5 mod 1,5, og eftermiddagens singler 9,5 mod 2,5 
dvs. samlet blev det en sejr til Vejen på 14 mod 4. 

Vores wild card spiller tabte (7 & 5). 

Se vi på middel Hcp, lå de to hold stort set ens, dog således at vi lå lidt over både i A-og B-
rækken, tallene i parentes er fra 2018. 

Middel Hcp A:  BGK = 12,7 (11,) Vejen = 11,1 (11,0) 

Middel Hcp B:  BGK = 18,3 (18,6) Vejen = 17,2 (17,0) 

2.2.2 Venskabsmatcher: 

Ladies Section: Ladierne vandt med mindst mulig margin, 328 point mod 327. 

Vejen: Vi tabte på egen bane med 331 point mod 340. 

Skærbæk Mølle: Skærbæk Mølle vandt på egen bane med 323 point mod 282. 

2.2.3 Klubber i Klubben mesterskabsturnering 

Som sidste års vinder af KiKs mesterskabsturnering skulle vi arrangere turneringen i år. 

Deltagelsen svarede til sidste års, 12 af de 18 Klubber i Klubben deltog med i alt 52 par. 

Vi deltog med 5 par og vandt igen turneringen med en middelscore på 36,50 point foran 
Inngolf på 2. pladsen med 34,00 point. 

Dermed vandt vi retten til at arrangere turneringen igen til næste år. 

2.2.4 Diverse statistik pr. 17-10-18 (før sidste spilledag): 

Sidste års tal er anført i parentes. 

52 medlemmer i 2019 (50). 

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

Max. Hcp i A-rækken = 16,7  (15,0) svarende til 24 A-spillere og 29 B-spillere. 

Ændringen i medlemsskaren har ikke gjort os yngre - gennemsnitsalderen er steget med 1,3 år 
siden sidste år, dvs. 65,7 år mod 64,4 sidste år – vi skal have flere unge medlemmer. 

Middel Hcp i A-rækken: Start: 13,4  (13,1)  -  nu: 13,5  (13,9) 

Middel Hcp i B-rækken: Start: 21,2  (21,3)  -  nu: 21,2  (21,9) 

Vi har haft en mindre tilslutning til torsdagsspillet i det forløbne år end sidste år. 
I gennemsnit 27,6 (29,0) deltagere svarende til 52 % (58%). 

Middel i A-rækken: 14,0  (14,8) deltagere svarende til 58 %  (67%) 

Middel i B-rækken: 13,5  (14,2) deltagere svarende til 47 %  (51 %) 

Der har som sædvanligt været en %-vis større tilslutning fra A-rækken end fra B-rækken, men 
der er jo heller ikke så mange i A-rækken som i B-rækken. 

 

I gennemsnit har ca. 30 % (30%) spillet om formiddagen, det svarer til sidste år. 

Lidt flere fra A-rækken end fra B-rækken. 

 

Der er 8  (3) spillere der har deltaget i under 5 spil i år.  

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

Indtil i dag har A-række spillere har spillet 389 spil og scoret 12.123 stableford-point svarende 
til 31,2 point i middel (30,3 sidste år). 
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B-rækkespillere har spillet 372 spil og scoret 10.995 stableford-point svarende til 29,6 point i 
middel (28,4 sidste år). 

3 GODKENDELSE AF ÅRETS REGNSKAB 
Jørgen L. Hansen gennemgik det omdelte, reviderede regnskab. 

Årets resultat er et 3.618 kr., lidt mere end det budgetterede på 1.600 kr. 

Egenkapitalen udgør 20.130 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, dog ønskes regnskabet udsendt før 
generalforsamlingen, så medlemmerne har mulighed for at gennemgå det inden forelæggelsen 

4 GODKENDELSE AF NÆSTE ÅRS BUDGET OG KONTINGENT 
Jørgen L. Hansen gennemgik ligeledes næste års budget. 

Budgettet er baseret på 50 medlemmer og uændret kontingent. 

Der blev stillet spørgsmål til formålet med den aktuelle størrelse af egenkapitalen. 

JH svarede at formålet var at imødegå usikkerheder, specielt mht. medlemstallet. 

Kontingentsatser blev godkendt. 

Budgettet blev foreløbigt godkendt under henvisning til behandling af forslag under pkt. 5. 

5 FORSLAG FRA LEDELSE /MEDLEMMER 

5.1 Forslag fra Finn Hansen vedr. Ryder Cup 
Mail af 30. september 2019 fra Finn Hansen indeholder følgende spørgsmål/forslag: 

1. Ændring udtagelseskriterier 
Udtagelse af deltagere bør baseres på brutto-scoren i 6 - 8 slagspil. 

2. Klubbens udgifter til Ryder Cup 
Er det rimeligt at klubben bruger ca. 6.000 kr. (hjemmebanematch) henholdsvis ca. 
12.500 kr. (udebane match) på Ryder Cup hvor der kun er 13 medlemmer af klubben 
der kan deltage? 

3. Skal Ryder Cup matchen mod Vejen nedlægges? 

4. Nedsættelse af et udvalg til at lave et nyt Ryder Cup koncept. 

Ad pkt. 1 

Klubben spiller slagspil 6 - 8 torsdag i løbet af sæsonen hvor brutto scoren registreres og hvor 
spilleren med den bedste brutto score over 5 turneringer kvalificerer sig til Ryder Cup holdet. 

Stillingen i disse slagspilsturneringer afviger ikke væsentlig fra stillingen Ryder Cup point 
listen. 

Ad pkt. 2. 

Forskellige besparelses muligheder blev drøftet (buskørsel til Vejen, poloer m.v.). 

Ad pkt. 3 

Der var ikke umiddelbar stemning for at opgive Ryder Cup matchen. 

Ad pkt. 4 

Finn Hansen og Allan Baun fik sammen med Ledelsen til opgave at udarbejde forslag vedr. 
ændring af Ryder Cup, der kan forelægges til afstemning på en ekstraordinær 
generalforsamling den første spilledag i 2020 og herunder også forslag til hvad evt. besparelser 
kan bruges til. 

 

Det forventes at forslagene får indflydelse på budgettet for 2020, derfor forelægges et revideret 
budget til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling. 
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5.2 Forslag fra Ledelsen: Ændring af mødetid/ 1.starttid om eftermiddagen de 
torsdage der er formiddagspil. 
De torsdag hvor der er formiddagsspil er der relativt få spillere om eftermiddagen (typisk op til 
4 flights), det betyder, at der er lang ventetid fra 1. trækning (kl. 14:30) til sidste trækning (kl. 
15:30). Sidste trækning kan ikke rykkes frem af hensyn til vores erhvervsaktive medlemmer. 

Det foreslås derfor at første trækning udsættes til kl. 15:00. 

Ingen bemærkninger hertil. 

6 VALG AF 1 MEDLEM TIL LEDELSEN. 
Niels Erik Jensen blev genvalgt uden modkandidater. 

7 VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR 
Allan Baun blev genvalgt uden modkandidater. 

8 ÅRETS SPILLER. 

8.1 A-række: 
Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Henning Jeppesen med 201 årspoint 
foran Brian Lauridsen med 188 årspoint 

8.2 B-række: 
Pokalen og de 3 bolde tilfaldt Søren Lysgaard med 159 årspoint 
foran Niels Erik Jensen med 153 årspoint 

9 ERIK HANSEN VANDREPOKAL. 
Pokalen blev i år vundet af Kent Thomsen med en score på 37 point på Trehøjes bane 
foran Jens Vad Christensen med 33 point. 

Pokalen er overrakt, men vi supplerer med 3 bolde. 

10 HULSPIL TURNERING. 
I år har vi gennemført 11. årgang af en hulspil turneringen sideløbende med den almindelige 
torsdagsturnering. 

Desværre var der kun 12 deltagere i år (6 fra A- og 6 fra B-rækken) i de 5 indledende runder, 
hvor der blev spillet om point, sidste år var der 18 deltagere (12 fra A- og 6 fra B-rækken). 

De 8 bedste (5 fra A- og 3 fra B-rækken) gik videre til slutspillets 3 runder hvor kun vinderne 
fra hver runde gik videre. 

Vinderen af hulspillet 2019 – Pokal + 3 bolde blev Ole Byrresen 
med Henning Jeppesen som runner up. (Ole vandt med 3 & 2) 

11 SUPER SCORE TURNERINGEN. 
Superscore turneringen over de seneste 9 torsdage gav følgende vindere: 

11.1 A-række 
Holger Jørgensen med 72 Point foran 
Jens Vad Christensen med 67 point 

11.2 B-række 
Egon Nielsen og Niels Erik Jensen med 68 point foran 
Frank Thomsen med 67 point 

12 EVENTUELT. 
Det foreslås at Ledelsen kontakter de medlemmer, der ikke har spillet ret meget (specielt de 
nye) for at høre om årsager hertil. 


