MENS SECTION
Noter fra generalforsamlingen den 22. oktober 2020
Generalforsamlingen blev gennemført med 24 deltagere.

1

VALG AF DIRIGENT
Henning Jeppesen blev foreslået og valgt.

2

ORIENTERING FRA LEDELSEN OM ÅRET DER ER GÅET.

2.1

BERETNING (JH)
Velkommen til generalforsamling i Mens Sections 28. 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.
Sæsonen 2020 har ikke været en sæson som normalt. Coronaen lukkede Danmark ned
midt i marts og umuliggjorde den planlagte opstart den 2. april. Sidst i april blev der
lempet på restriktionerne og vi kunne starte torsdagsspillet op den 23. april i en noget
tilpasset form. Faste spillemakkere, ingen ugepræmier og ingen kontakt med øvrige medlemmer af Mens Section eller andre på golfbanen. Interessen for at komme i gang var
stor og vi havde et af sæsonens største torsdagsfremmøde denne dag.
Først den 18. juni kunne vi afvikle normalt torsdagsspil som før Corona. Torsdagen før
havde vi spillet den årlige match mod Vejen med den begrænsning, at vi maksimalt måtte
stille med 25 spillere.
Nedlukningen betød, at den planlagte match mod Ladies Section den 28. maj desværre
måtte aflyses.
Der skulle i forbindelse med den planlagte opstart den 2. april have været afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer omkring udvælgelse af Rydercup deltagere og vilkårene for at deltage var på dagsordenen.
Generalforsamlingen blev udskudt til den sidste spilledag i juni måned og afholdt efter
middagen. De foreslåede ændringer blev vedtaget.
Sidste år oplevede vi en lille fremgang i medlemstallet. Det har vi ikke kunnet fastholde i
år. Der har været 46 medlemmer, en tilbagegang på 6 i forhold til sidste år. Der er i år
kun kommet 3 nye medlemmer til, 2 ved årets start og 1 i løbet af sæsonen.
Afgangen har forskellige årsager. Et par stykke har forladt BGK til fordel for en anden
klub. Enkelte har fået skavanker, der gør at de må holde pause eller stoppe og andre har
meldt fra pga. Coronaen.
De nye medlemmer har været aktivt spillende og synes at være kommet godt ind i fællesskabet.
Med de ændringer omkring klubbens udgifter til Rydercup deltagelsen, der blev vedtaget
på den ekstraordinære generalforsamling, kan vi med det nuværende medlemstal opretholde aktivitetsniveauet uden at ændre på niveauet for deltagerbetalinger. Men 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 for Mens Section og være med
til at reklamere for klubben og også til at tage hånd om de nye medlemmer, vi får ind i
folden.
Vejrmæssigt har 2020 sæsonen nok været på det normale med en god fordeling af sol,
regn og blæst. En god juni måned. Lidt kedelig juli og en OK august, en september med
indian summer men også en spilledag, hvor eftermiddagsspillerne var ved at drukne i
regn og blæst. Der manglede 5 spillere, da dagens resultat blev gjort op.
Banen har været i fantastisk stand og vi skal rose greenkeeperne for rigtigt godt arbejde.
Vores bane har stået flottere end de fleste andre vi har spillet i år. Det nye hul, sletten 9,
har bare føjet endnu en spændende dimension til banen.
Så tak til greenkeeperne og baneejeren for de fine faciliteter.
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Mens Sections væsentligste aktivitet er torsdagsspillet.
Selvom banen står rigtig flot, har fremmødet om torsdagen været lidt mindre end i sidste
sæson. Det kan skyldes nedgangen i medlemstallet. 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. Ofte bliver der
afleveret scorekort fra flere end der har været tilmeldt i golfbox. Starttiderne om eftermiddagen, hvor vi har starttider på 2 sløjfer, har været ringe udnyttet de torsdage, hvor
der også er formiddagsspil og vi har kun benyttet den ene sløjfe disse dage.
For at reducere ventetiden om eftermiddagen mellem første og sidste bold kommer ind
og dagens resultat kan gøres op, har vi i år ændret tidspunktet for første lodtrækning til
kl. 15.00 på torsdage, hvor der også er formiddagsspil. Ændringen har haft den ønskede
effekt. Sidste bold har ofte været lige i hælene for den foregående.
Vores reserverede starttider blive frigivet til andre 10 døgn før spilledagen. Vi har stort
set ikke oplevet problemer med at andre har booket tider, hvor vi har planlagt at afvikle
spillet. Det er dog ikke sikkert, at det fortsætter sådant. Medlemstallet i BGK har været
pænt stigende i år, nye medlemmer er ofte meget aktive og det kan medføre øget pres på
vores tider. Vi skal derfor opfordre jer til at booke starttider i god tid. Man kan altid afmelde, hvis man bliver forhindret.
Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet hulspilturneringen. Interessen for at
deltage i turneringen har været stabil. Turneringen har haft 15 deltagere mod 12 sidste
år.
Henning Jeppesen vandt turneringen med et af vores nye medlemmer, Jesper Holm, som
runner up.
I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer:
D. 11. juni var vi som tidligere nævnt i Vejen til venskabsmatchen mod deres Torsdagsherrer. Vi fik ikke pokalen med hjem. Niels Erik vil sikkert afsløre, hvor slemt det gik.
Den 6. august skulle vi have afviklet venskabsmatch mod Skærbæk Mølle her. Skærbæk
Mølle kunne imidlertid ikke stille med 10 spillere og vi besluttede at aflyse matchen. Som
konsekvens af den ringe interesse Skærbæk Mølle har udvist, når der er spil hos os, har
vi besluttet af afslutte samarbejdet.
Vi er derfor åbne for nye mulige samarbejdspartnere.
I 2019 genvandt vi KIK matchen og dermed også retten (og pligten) til at arrangere matchen i år.
Vi afviklede matchen den 13. august. Der var 114 deltagere (57 par).
Coronarestriktionerne gjorde, at vi måtte opdele matchinformationerne og efterfølgende
spisningen i 2 hold.
Resultatet af matchen blev, at vi som arrangører var så ubeskedne at genvinde pokalen.
Vi skal derfor i 2021 igen stå for arrangementet.
Lad det ikke blive en vane.
Vores sensommerudflugt gik til Horsens.
Horsensbanen byder på andre udfordringer end hjemmebanen, og en middelscore i B
rækken på 24 stableford point viser, at nogen havde det svært.
På udflugten spiller vi om Erik Hansens Vandrepokal. Der var tæt kamp om pokalen.
Brian Lauridsen trak det længste strå og vandt med 35 point foran Kent Thomsen og
Henning Jeppesen, der havde samme score.
Matchen på udflugten er også matchen, hvor de sidst Rydercup point bliver uddelt og
hvor vi får holdet på plads til dysten mod Vejen.
Vi havde en lidt skuffende tilslutning med kun 27 deltagere på turen.
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Den 12. september afviklede vi den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben fra
Vejen på hjemmebane. Vi havde i år afbud fra flere af de kvalificerede spillere og måtte
grave dybt, især i B-rækken, for at stille hold.
Vi var dog opsatte på at få revanche for sidste års klare nederlag i Vejen.
Vi kom rigtig skidt fra start og formiddages Foursome betød, at vi var bagud med 1½
mod 4½ til Vejen.
Det var meget at skulle rette op om eftermiddagen, især da Vejen stillede et par meget
stærke spillere i A rækken. Alle kæmpede dog godt og 1 time før sidste match kunne være
i mål, så det ud til, at vi havde mulighed for at erobre sejren. De sidste matcher faldt dog
ikke så heldige ud, som det på et tidspunkt så ud til. Så Vejen vandt med 10½ mod 7½.
Sidste år forsøgte vi noget nyt med en trekøllematch og julefrokost sidst i november som
afslutning på sæsonen. En del af medlemmerne havde sat udstyret i vinterhi på dette
tidspunkt, men 19 troppede op og fik en anderledes match og en hyggelig julefrokost. Vi
gentager arrangementet i år den 26. november. Klubben yder et tilskud til frokosten, så
trop op og vær med til afrunding på 2020 sæsonen.
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 samarbejdet i forbindelse med revision af regnskabet.
For ledelsen
Jørgen Linding Hansen

2.2

ÅRETS TAL (NEJ)

2.2.1

Ryder Cup:
Vi tabte formiddagens Foursomes med 4,5 mod 1,5, og spillede uafgjort i eftermiddagens
singler 6 mod 6, dvs det bleven samlet sejr til Vejen på 10,5 mod 7,5.
Vores wild card spiller vandt (1 & 0).
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 2019.
Middel Hcp A: BGK = 11,6 (12,7)
Vejen = 12,4 (11,1)
Middel Hcp B: BGK = 19,3 (18,3)
Vejen = 18,7 (17,2)

2.2.2

Venskabsmatcher:
Ladies Section: På grund af Corona restriktionerne blev matchen ikke afholdt
Vejen: Vi tabte i Vejen med 315 point mod 366.
Skærbæk Mølle: Der var igen en meget ringe tilslutning fra Skærbæk Mølle, samarbejdet
er derfor opsagt.

2.2.3

Klubber i Klubben mesterskabsturnering
Som sidste års vinder af KiKs mesterskabsturnering skulle vi arrangere KiK Mestreskabsturneringen. Deltagelsen var lidt bedre end sidste års, 13 (12) af de 18 Klubber i
Klubben deltog med i alt 57 (52) par.
Vi deltog med 5 par og vandt igen turneringen med en middelscore på 36,60 (36,50) point og igen med Inngolf på 2. pladsen med 36,33 (35,00) point.
Dermed vandt vi retten til at arrangere turneringen igen til næste år.

2.2.4

Diverse statistik pr. 15-10-20:
Sidste års tal er anført i ( ).
46 medlemmer i 2020 (53).
10 (4) udmeldte og 3 (7) nye.
Max. Hcp i A-rækken = 17,0 (16,7) svarende til 21 A-spillere og 25 B-spillere.
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Gennemsnits alderen er steget med 0,6 år siden sidste år, dvs 66,3 år mod 65,7 sidste år.
Middel Hcp A-rækken: Start: 13,2 (13,4) - nu: 13,1 (13,5)
Middel Hcp B-rækken: Start: 21,8 (21,2) - nu: 21,2 (21,2)
Vi har haft en mindre tilslutning til torsdagsspillet i det forløbne år end sidste år. I gennemsnit 26,8 (27,6) deltagere, svarende til 58 % (52%).
%-vis er tilslutningen større fordi vi er færre medlemmer
Der er lidt større tilslutning i både A-rækken end i B-rækken.
Middel i A-rækken: 14,3 (14,0) deltagere svarende til 68 % (58%)
Middel i B-rækken: 12,5 (13,2) deltagere svarende til 50 % (47 %)
Der er lidt flere der har spillet om formiddagen - i gennemsnit ca. 40 % (30%)
Lidt flere fra A-rækken end fra B-rækken.
Der er 4 (8) spillere der har deltaget i under 5 spil i år.
Egon Nielsen, Henning Jeppesen, Holger Jørgensen og Niels Erik Jensen har deltaget i
23 af 24 spil.
Indtil i dag har A-række spillere har spillet 343 spil og scoret 10.656 stableford-point
svarende til 31,1 point i middel (31,2 sidste år).
B-række spillere har spillet 300 spil og scoret 8.812 stableford-point svarende til 29,4 point i middel (26,6 sidste år).

3

GENNEMGANG AF ÅRETS REGNSKAB OG NÆSTE ÅRS BUDGET
(JH).
Regnskabet var udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.
Jørgen Hansen gennemgik det reviderede regnskab. Resultatet er et underskud på 11.279
kr. efter en hensættelse på 18.000 kr. til en 2-dages udflugt i 2021.
Egenkapitalen andrager 7.034 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4

GODKENDELSE AF NÆSTE ÅRS KONTINGENT OG TURNERINGSFEE (JH).
Jørgen Hansen gennemgik ligeledes næste års budget, baseret på uændret medlemstal og
uændret kontingent.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

5

FORSLAG FRA LEDELSE /MEDLEMMER

5.1

STARTTIDER
Der er forhåndsreserveret 3 starttider, men typisk er der flere end 12 spillere.
Niels Erik Jensen foreslog at Formiddagsspillet foreslås flyttet til vores bane 2, dvs. at vi
bytter bane med ”Optimisterne”. Det betyder at vi kan få flere starttider mod at vi afgiver
et tilsvarende antal starttider om eftermiddagen.
Allan Baun bemærkede at der normalt ikke er problemer at få spillerne sendt ud da vi
kan bruge flettetiderne.
Formiddagsspillet flyttes ikke.

5.2

PUTTEKONKURRENCE
Niels Erik Jensen orienterede om at det er foreslået at vi indfører en puttekonkurrence således at vi tæller put hver gang vi spiller slagspil.
Forslaget vedtages.
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6

VALG AF 1 MEDLEM TIL LEDELSEN (JH).
Henning Jeppesen er på valg - modtager genvalg for 1 år.
Henning Jeppesen blev valgt uden modkandidater.

7

VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR
Allan Baun er på valg – modtager genvalg.
Allan Baun blev valgt uden modkandidater.

8

ÅRETS SPILLER (NEJ).

8.1

A-RÆKKE:
Pokalen blev vundet af Henning Jeppesen med en score på 176 årspoint
foran Ole Byrresen med 147 årspoint.

8.2

B-RÆKKE:
Pokalen blev vundet af Søren Lysgaard med en score på 161 årspoint
foran Niels Erik Jensen med 125 årspoint.

9

ERIK HANSEN VANDREPOKAL.
Pokalen blev i år vundet af Brian Lauridsen på Horsens bane foran Kent Thomsen og
Henning Jeppesen alle med 35 point.

10

HULSPIL TURNERING.
I år har vi gennemført 13. årgang af en hulspil turneringen sideløbende med den almindelige torsdagsturnering - dog blev der kun spillet 4 runder i Grundspillet
Der var 15 deltagere (10 fra A- og 5 fra B-rækken) i de 5 indledende runder, hvor der
blev spillet om point, sidste år var der 12 deltagere (6 fra A- og 6 fra B-rækken).
De 8 bedste (7 fra A- og 1 fra B-rækken) gik videre til slutspillets 3 runder hvor kun vindere fra hver runde gik videre.
Vinderen af hulspillet 2020 – Pokal + 3 bolde:

Henning Jeppesen med Jesper Holm som runner up. (Henning vandt med 4 & 3)
11

SUPER SCORE TURNERINGEN.
Superscoreturneringen over de seneste 9 torsdage gav følgende resultat.

11.1

A-RÆKKE:
Der var ”dødt løb”, Henning Jeppesen og Finn Hansen sluttede begge med 71 point

11.2

B-RÆKKE:
Søren Lysgaard vandt med 68 point foran Jesper Holm med 67 point.

12

EVENTUELT.

12.1

MEDLEMSSITUATIONEN
Sven Jensen gav bolden op til en drøftelse af medlemssituationen. Medlemstallet er reduceret i de senere år, der er ingen firmamedlemmer mere og indførelse af formiddagsspillet for nogle år siden bevirker en vis opdeling af medlemsskaren.
Vi er måske heller ikke gode nok til at tage imod nye medlemmer.
Der er bred enighed om at der skal gøres noget - det tænkes der over i vinterpausen.
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12.2

2-DAGES UDFLUGT I 2021
Jørgen Hansen loddede stemningen for en 2-dages udflugt i 2021 - stemningen var positiv, både med hensyn til en tur i Danmark eller i Nord Tyskland, men det bør være et sted
hvor man kan bo ved golfbanen.
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