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Referat af 28. ordinære generalforsamling  
 

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 1800 afholdtes generalforsamling i Breinholtgård Golf Klub.  

Klubbens formand, Pernille Porsholdt Dam, bød velkommen og konstaterede et fremmøde af omkring 100 
deltagere. 

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Nils Thostrup. Dirigenten blev valgt, takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet!  

 

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.  

Formanden indledte med at minde Erik Knudsen, som var klubbens første formand. Erik Knudsen var en 
stor drivkraft og en bærende person i forbindelse med klubbens etablering og udvikling. Erik Knudsen er 
gået bort i det forløbne år. 

Som følge af arbejdsmæssige og personlige forhold er Susan Bailey trådt ud af bestyrelsen. I stedet har 
Jannick Brunsgaard suppleret bestyrelsen.  

Formanden fortsatte sin beretning med at glæde sig over de nye garager for buggies, som er opført af 
greenkeepere og frivillige. Medlemmernes stigende gennemsnitsalder kan tænkes at øge behovet for 
buggies. 

Udslagshuset trænger til en grundig renovering, som forventes at stå færdig til marts 2020. 

Banen står fantastisk og har gjort det hele sæsonen. Ros og tak til greenkeepere. Tak også for at 
samarbejdet på banen foregår imødekommende og gnidningsløst. 

Nu blev generalforsamlingen midlertidig suspenderet og formanden gav ordet til Mogens (manager) og 
Fredrik (chefgreenkeeper) med henblik på at give et indblik på fremtidige aktiviteter. 

Mogens indledte med at fortælle om den masterplan, som ligger til grund for de næste 7 til 10 års 
udviklingsarbejde.  

Etablering af en ny (meget) stor sø mellem Slettens hul 9 og Ådalens hul 1 er lige ved at gå i gang. 
Banearkitekten kommer på besøg en af de nærmeste dage. Detaljer om søen og den langsigtede plan 
forventes fastlagt. 

Den ideelle løsning på udfordringerne med vand på Slettens hul 7 kræver stort jordarbejde. I stedet 
forsøges problemet afhjulpet med yderligere dræning. 

Slettens hul 4 kan over de næste år blive ændret til et par 4 hul (320m), men de nærmere omstændigheder 
og omkostninger skal passes ind i masterplanen, så der er ikke planlagt tidsplan herfor.     
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Bunkeres tilstand og udformning skal i samarbejde med arkitekten indarbejdes i masterplanen. Måske 
kommer der færre og sværere bunkere? 

På Skovens hul 4 og 7 vil teestederne blive flyttet længere til venstre.  

Vinterbanens indførelse vil medføre, at der spilles til sommergreens i længere tid (så længe som muligt). 
Sommergreens vil dog blive lukket ved frost. Der spilles fra vinter teesteder og hullerne i vintergreens vil 
ikke blive de store huller, da vintergreens vil ”ligge” på de nuværende forgreens. Vintergreens vil derfor 
have et mere plant underlag og de små/normale huller vil gøre det muligt at flytte hullerne og gøre 
vintergreens bedre spilbare.  

Greenkeepernes arbejde med banen suppleres i høj grad af frivilligt arbejde i et glimrende samarbejde og 
god vilje til at få banen til at fremstå så godt som den gør. 

Efter gennemgangen af fremtidige aktiviteter på banen blev generalforsamlingen genoptaget. 

Formanden fortsatte med at konstatere at de gode faciliteter ikke kommer gratis, og at der dermed i år er 
lagt op til en kontingentstigning, som er lidt større end set tidligere. Dels var stigningen sidste år forholdsvis 
lille og dels ses banen nu at være i en stand, som retfærdiggør stigningen. 

Den foreslåede stigning for seniorer, er på kr. 250, hvilket er en god 20’er i måneden. 

Fremover er forventes kontingentstigninger at kunne holdes på ca. kr. 100 pr. år. 

Der er i året etableret Microgolf for de allermindste (5+) Der er fremadrettet aftalt et samarbejde med DGU 
for at fremme og forbedre aktiviteten og få flere til at deltage. 

DGU registrerer faldende medlemstal på landsplan. BGK holder status quo. Der er god tilgang af nye 
medlemmer, men der er altid nogen, der falder fra. Fremover vil organiseringen af nye medlemmer bliver 
delt i rekruttering og ny i golf. 

De nytilkomne føler sig godt modtaget i BGK – faktisk 9. bedst af 148 klubber. Der udføres et fremragende 
arbejde, som godt og smidigt får de nye i gang. 

Hidtil har juniorudvalget været 4 udvalgsmedlemmer – der er i løbet af sæsonen udvidet til 6 personer og 
der planlægges mange nye aktiviteter. 

I regionsgolf har BGK klaret sig rigtigt fint. Som noget nyt er de tilmeldte spillere blevet tilbudt tre gange 
træning. 2 hold nåede frem til årets landsfinalerne, hvor B-rækken tabte knebent og Senior B vandt stort. 

I den forgangne sæson er der for første gang afholdt hulspilsklubmesterskab, som blev vundet af 
henholdsvis Elisabeth Joensen og Morten Porsholdt Dam. 

Klubben har alt i alt gennemført aktiviteter relevant for de fleste medlemmer, men er bevidste om at der 
sikkert er behov for bedre kommunikation. 

En stående udfordring er at hjælpe med til at gøre baneejerens røde tal sorte. Trods de røde tal, er der 
glimrende samarbejde og kræfterne anvendes konstruktivt. – Tak til baneejeren og repræsentanter herfor. 

Yderligere detaljer fremgår af formandens skriftlige beretning, som sammen med udvalgenes beretninger 
er lagt på klubbens hjemmeside. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus. 
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (sammen med 4)  

Regnskab og budget blev omdelt. 

Karin Thybo fremlagde og gennemgik regnskabet og budgettet.  

Regnskabet var forud godkendt af bestyrelsen og revisor Jørgen Villemoes. 

Tak til baneejeren for et rigtig godt samarbejde – også omkring økonomien.  

Klubben styrer økonomien med rettidig omhu. De fleste ønsker fra udvalgene kan imødekommes - helt er 
delvist. 

Årets resultatet blev, før særlige poster på t.kr. 41 og årets resultat efter hensættelse på 50 t.kr., til 
medfinansiering af nyt træningshus, et underskud på t.kr. 9. 

Klubbens egenkapital er stadigvæk på godt t.kr. 900. 

Fokus for 2020 er flere medlemmer, flere sponsorer og mere støtte fra fondsmidler. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år (sammen med 3)  

Det uddelte regnskab/budget viser et marginalt underskud.  

Kontingent for 2020 indstilles med en større stigning end sædvanligt. Således stiger kontingentet f.eks.  
seniorer med kr. 250 pr. medlem.  

Regnskab og Budget blev taget til efterretning og trods den forholdsvis store kontingentstigning godkendt 
med applaus. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen - i samarbejde med DGU - udarbejdet et vel bearbejdet 
forslag til ændring af vedtægterne. Kim Meyer (n.fmd.) fremsatte begrundelse for forslaget, der har til 
hovedmål at sikre, at klubben har mulighed for at inddrive forfaldne udeståender.  

Forslaget blev sat til afstemning og der var overvældende flertal for forslaget. Jf. vedtægterne skal der dog 
også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling inden endelig vedtagelse. Denne er allerede planlagt 
og blev annonceret til 3. december 2019. 

 

6. Forslag fra medlemmerne.  

Ingen forslag.  
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Susan Bailey er udtrådt og suppleant Jannick Brunsgaard udtræder, trods et rigtig godt samarbejde i 2019.  

På valg var Kim Meyer, Jørn Schultz og Kaj Pedersen, som alle havde indvilliget i genvalg. 

Bestyrelsen indstillede Bente Vestergaard til at indtræde. 

Der var ingen øvrige kandidater. 

Alle valgt med applaus. 

Som bestyrelsessuppleanter blev Jannick Brunsgaard og Dorthe Hviid Andersen genvalgt. (på bestyrelsens 
indstilling) 

 

8. Valg af revisor og revisor suppleant  

Statsautoriseret revisor Jørgen Villemoes blev genvalgt!  

Som suppleant blev Carl Chr. Deichgræber genvalgt!  

 

9. Eventuelt 

Erik Knudsens fortjeneste plakette blev tildelt Knud Erik Laursen for hans indsats i bestyrelsen, arbejde med 
indførelse af tidsbestilling, baneservice og øvrige indsats i udvalg m.v. 

Plaketten blev modtaget til stående applaus!  

Dirigent Nils Thostrup hævede generalforsamlingen og Pernille takkede dirigenten.  

 

Rigtig mange havde tilmeldt sig spisning i restauranten til flæskesteg m.v.  

I restauranten ventede en dejlig overraskelse – nemlig et rigtig fint juleindslag fra Treenighedskirkens 
drengekor, som tålmodigt havde måtte vente på generalforsamlingens afslutning. 

 

Således – som opfattet og noteret af referenten!  

Som referent, Per Nørsten  

Som dirigent, Nils Thostrup 

 

 


