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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 22. november 2019 09:23

Emne: Erik Knudsens mindeplakette

Erik Knudsens fortjeneste plakette 2019. 

I forbindelse med gårsdagens afholte generalforsamling, blev endnu et af vores 

medlemmer æret med Erik Knudsens fortjeneste plakette. 

Årets modtager blev æret med nedenstående ord, fra næstformand Kim Meyer. 
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Generalforsamlinger kan undertiden være ret trivielle, ensformige og 

formalistiske. Generalforsamlinger ”kører jo bare efter en fast køreplan” – som 

der oftest ikke er behov for at lave alt for meget om på. En masse ting bliver 

det, vi som mennesker definerer som ”traditioner”. BGK har en efterhånden 

rigtig gammel tradition. Hvert år i forbindelse med den årlige generalforsamling 

æres en af klubbens ofte mangeårige medlemmer med Erik Knudsens 
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Fortjeneste Plakette og den tradition vil der ej heller blive pillet ved i 2019. 

I år skal vi hylde og endnu engang takke et mangeårigt medlem for og i BGK. 

Den udvalgte har udover at være ordinært medlem af BGK, bl.a. siddet i BGK 

bestyrelse, hvor den pågældende bl.a. var en del af den bestyrelse, der indførte 

tidsbestilling i BGK. En opgave der tog endog megen tid og kostede rigtig 

mange møder og gode overtalelsesevner, for sammen med den daværende 

Næstformand, at opnå medvind for sagen, blandt BGK medlemmer generelt, 

men især ”Klubber i Klubben”.  Den pågældende var også ansvarlig for 

introduktion og implementering af ”Banekontrol”, der dog senere blev til 

Baneservice. En del af denne service bestod bl.a. i, at den pågældende brugte 

adskillelige lørdag formiddage på at vej- og retlede klubbens medlemmer i 

forbindelse med overholdelse af det der ”starttider”. Endelig – så var den 

pågældende med til på vegne af den daværende Bestyrelse, at holde ”tov” i 

BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg, hvor han også både var en super 

inspirator og sparringspartner, når der skulle drøftes og afklares såkaldte sager, 

eller indføres midlertidige lokalregler. Den pågældende var også klar til at tage 

ansvar de første fem – seks år, når der skulle gennemføres Titleist West Coast 

Masters, hvor de ansvarlige ikke behøvede at ofre ret mange ressourcer på at 

kontrollere, om banen nu var sat rigtig op eller at andre opgaver var løst.  

Den pågældende er dog måske kendt for igennem en længere periode at være 

Jørn Schultz’ forgænger. I funktionen som Baneudvalgsformand. Der blev brugt 

usandtroligt megen tid på at tale med og drøfte løsninger og forbedringer 

sammen med den daværende Greenkeeper, for om muligt, både at få en rigtig 

god bane til medlemmerne, og uden at denne ambition skulle føre til større 

uoverensstemmelser med Baneejeren. 

Bag enhver stor mand er som bekendt en kvinde. Og i denne sammenhæng 

må der naturligvis være tale om en kvinde med en usandtrolig stor grad af 

tålmodighed og accept af, at husbonden ustandseligt rendte til møder, og ”lige 

skulle ud og kontrollere” dette eller hint på anlægget. Medlem nr. 2119 er blevet 

bakket rigtig godt af sin hustru Ulla - og rigtig mange tak for det. 
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Medlem nr. 2119 er ingen ringere end Knud Erik Laursen – som jeg på vegne 

af BGK Bestyrelse, og rigtig mange medlemmer og i al beskedenhed også på 

egne vegne – vil sige rigtig stort tak for alt det, du har ydet for BGK. 

Her fra kontoret skal der ligledes lyde et stort tillykke til Knud Erik, som uden 

tvivl har været en uvurderlig hjælp, i min første tid her på kontoret, altid 
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hjælpsom og altid villig til at dele sin store viden omkring klubben, banen og 

meget mere. 

Stort og fortjent tillykke Knud Erik 

Mogens  

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


