
Referat af 29. ordinære generalforsamling 

Torsdag d. 19. november 2019 kl. 1900 afholdtes generalforsamling i Breinholtgård Golf Klub. 

Under markant forandrede Coronavilkår afholdtes generalforsamlingen i restaurationen, hvor der var taget 
ekstra forholdsregler mod Corona. Klubbens formand, Pernille Porsholdt Dam, bød velkommen. Det anslås 
at der samlet set var ca. 35 deltagere. 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens Heyk Petersen. Dirigenten blev valgt, takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet!  

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.

Formandens beretning er sammen med de øvrige udvalgsformænds beretninger tilgængelige på dette link: 

Nærværende referat vil derfor kun resumere formandens beretning. 

Sæsonen startede godt og både rekruttering og mikrogolf kom godt i gang. Der blev for første gang spillet 
på vinterbane, som muliggør at greenkeeperne kan arbejde med projekter på de ni huller der ikke indgår i 
vinterbanen. Samtidig mindskes beskadigelsen af de vådeste områder.  

Åbning af slettens hul 9 med den nye sø må anses som en af forårets helt store nyskabelser. Et nyt og 
spændende signaturhul, der giver udfordringer og får banen til at fremstå endnu mere spændende. 
Boldopsamling med dykkere gav i første sæson 1421 bolde, 1 paraply og et køllehoved. 

I foråret blev også restauranten malet og der blev arbejdet med et indstik til avisen. 

Samarbejdet med KD har forløbet godt og konstruktivt. 

Alt i alt har sæsonen budt på en meget flot bane, gode rammer og fællesskaber. 

Covid19 restriktionerne brød dog alle rytmer da de blev indført 11. marts 2020. Efter en tid med lukning, 
åbnedes banen igen i henhold til retningslinjer fra DGU. Disse retningslinjer følges løbende og klubbens 
restriktioner tilpasses i forhold hertil. Alt i alt har vi haft en god sæson under de gældende restriktioner. 

Alt i alt har der været spillet flere golfrunder på banen end nogensinde før, så banen har været godt 
belagt. Faktisk har der været spillet 42% flere runder end sidste år. (på landsplan) 

Trods restriktionerne i foråret har der været stor succes med at introducere golfen for nye medlemmer. 
165 nye har der været og det forlyder at BGK er den klub i Danmark, der har haft flest gennem golfskolen. 

2020 har på landsplan fået 6.000 flere golfspillere. 

Forårets restriktioner til trods, har onsdagsmatcherne budt på rigtig mange deltagere. I snit har der været 
72 og til den sidste match i året var der 102 spillere. Rigtig flot. 

Breinholtgård Golf · Kokspangvej 17-19 · DK-6710 Esbjerg V · Tlf. +45 75 11 57 00 · www.bggc.dk 

https://www.bggc.dk/klubben/generalforsamling/


 

Breinholtgård Golf · Kokspangvej 17-19 · DK-6710 Esbjerg V · Tlf. +45 75 11 57 00 · www.bggc.dk 

Klubmatcher og andre arrangementer har som følge af coronaen været påvirket, så de fleste er blevet 
aflyst. 

Som et helt nyt tiltag, bliver der i samarbejde med TeeBox etableret en golfsimulator og 2 padeltennis 
baner. Dette tiltag skal være med til at sikre større aktivitet og flere gæster på anlægget – til gavn for 
spillere, klubben, restaurant og pro-shoppen.  

Formanden sluttede af med at rette en stor tak til alle som har været med til at gøre BGK til mere end en 
golfklub – og dermed til et godt sted at være. 

Efter beretningen blev der spurgt ind til: 

- hvorvidt klubbens fællesfaciliteter fortsat kan anses tilstrækkelige – set i forhold til at disse i sin tid blev 
lagt ud til ca. 750 medlemmer – hvor der nu er langt flere. Herunder blev det kommenteret at der kun 
forefindes i alt 2 herretoiletter og at herrernes omklædningsfaciliteter er reduceret til ca. 2/3. 

- hvorvidt de udendørs serveringsfaciliteter fortsat vil være tilstrækkelige set i lyset af de nye tiltag. 

- hvorfra ideen til anlæg af padeltennis faciliteter i en golfklub kom. 

Formanden responderede med at de nye faciliteter ikke forventedes at giver større udfordringer samt at 
ideen iværksættes for at videreudvikle stedet og give flere muligheder for BGK medlemmer – samtidig med 
at der vil komme mere aktivitet på BGK. Tiltaget er også set i andre golfklubber. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (sammen med 4)  

Forud for generalforsamlingen er regnskab lagt på hjemmesiden og blev desuden omdelt. 

Karin Thybo fremlagde og gennemgik regnskabet og budgettet.  

Regnskabet var forud godkendt af bestyrelsen og revisor Jørgen Villemoes. 

Årets resultatet blev, før særlige poster på t.kr. 44 og årets resultat efter hensættelse på 50 t.kr., til 
medfinansiering af nye toiletfaciliteter på banen, et underskud på t.kr. 6. 

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

Gennemgangen førte efterfølgende til følgende kommentarer: 

- Undren over tilgodehavende kontingenter på tkr. 35 
- Muligheden for at anbringe klubbens midler på en måde så negativ rente kunne undgås. 
- Ros af at det overordnet set er lykkedes at følge budgettet. 

Hertil svaredes at tilgodehavende kontingenter fortrinsvis skyldes sent frigivne spillere, som dermed er 
faktureret sent. Der er således ikke tale om særlig risiko. At klubben anser spekulation i anbringelse af 
klubbens midler som en unødig risiko. 

Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.  
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4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år (sammen med 3)  

Det uddelte regnskab/budget viser et marginalt underskud.  

Forslag til kontingent for 2021 blev behandlet. Kontingentet for f.eks. seniorer foreslås med kr. 200 pr. 
medlem.  

Budgettet og kontingentgennemgangen gav anledning til følgende kommentarer: 

- Undren over at der sidste år blev vedtaget en kontingentstigning på kr. 250 med en forventning om at 
stigningen kun ville være kr. 100 i efterfølgende år. 

- Seniorerne trækker det væsentligste del af kontingentstigningen. 
- Par 3 banens kontingent fortsætter uændret. 
- Bekymring for at kontingentstigning kan sandsynliggøre at ældre medlemmer må trække sig tidligere 

end ellers planlagt. 

Hertil blev kommenteret at der ved forslag om kontingentfastsættelse tages vide hensyn til prissætningen i 
naboklubben (Esbjerg), hvor BGK’s kontingenter er konkurrencedygtige. Endvidere anses 
kontingentstigningen for berettiget set i lyset af tidligere års tilbageholdt kontingentstigning. 

Herefter blev regnskab og budget taget til efterretning og godkendt trods den forholdsvis store 
kontingentstigning. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen  

Ingen forslag til behandling fra bestyrelsen. 

 

6. Forslag fra medlemmerne.  

Ingen forslag til behandling fra medlemmerne. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

På valg var: 

Pernille Porsholt Dam, Karin Thybo Olesen og Allan Grosmann Christensen, som alle var villige til genvalg. 

Der blev ikke opstillet øvrige kandidater. 

Alle blev genvalgt 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!  
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9. Eventuelt 

Erik Knudsens fortjenstplakette bliver tildelt en eller nogen som gør eller har gjort noget ekstraordinært og 
blev i år tildelt den samlede stab af greenkeepere, herunder også frivillige. Staben sikrer kvaliteten af 
golfbanen, hvordan den fremstår og hvordan den fremover skal fremstå. Overdragelsen af plaketten til 
greenkeeper staben er afstemt med baneejerne. 

Overdragelse af plaketten var allerede sket til staben ved en særlig lejlighed. Valget gav anledning til 
applaus!  

Der blev efterlyst større muligheder for single golfspillere, som har vanskeligt ved at finde nogen at spille 
med. Klubber i klubben kan enten være lukkede for tilgang eller have spilletider der gør det umuligt at 
deltage. Forsøg på at melde sig på 2- eller tre bolde, resulterer ofte i at de allerede tilmeldte melder fra og 
spiller på et andet tidspunkt. Oprettelse af et netværk fortrinsvis til spil lørdag søndag kunne være en 
mulighed. 

Dirigent Mogens Heyk Petersen hævede generalforsamlingen og Pernille takkede dirigenten.  

 

Som følge af corona restriktionerne var efterfølgende spisning i restauranten annulleret til fordel for kaffe 
og kage. 

 

Således – som opfattet og noteret af referenten!  

Som referent, Per Nørsten  

Som dirigent, Mogens Heyk Petersen 


