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1 VALG AF DIRIGENT (JH). 

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 29. 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 ju-
lefrokost sidst i november. 

Sæsonen 2020 var ikke en sæson som normalt. Coronaen hindrede en normal opstart på 
sæsonen. Vi så derfor ved generalforsamlingen sidste år frem til at 2021 skulle blive en 
sæson hvor vi kunne gennemføre et normalt årsprogram. 

Det blev det dog ikke helt. 

For det første kunne vi ikke gennemføre den planlagte trekøllematch og julefrokost på 
grund af forsamlingsforbud. 

Forsamlingsforbuddet gjorde også at sæsonens start ikke kunne indledes med fælles 
samling og præmieoverrækkelse sidste spilledag i måneden. Ja, der var i starten heller 
ikke mulighed for at købe en øl efter at dagens runde var afsluttet. Det blev dog muligt i 
3. spillerunde, hvis man ville nyde den på terrassen, eller hvis man havde et Corona pas 
og kunne få lov at komme ind i restauranten. 

Medlemsmæssigt 

Sidste år oplevede vi en tilbagegang i medlemstallet. Tilbagegange er stoppet og vi har 
haft en lille fremgang. Vi er nu 50 medlemmer, en fremgang på 4 i forhold til sidste år. 
Der er i år kommet 9 nye medlemmer til, 7 ved året start og 2 i løbet af sæsonen.  

De fleste af de nye medlemmer har været aktivt spillende. Der har været deltagelse både 
i formiddags- og eftermiddagsspillet. De fleste synes at være kommet godt ind i fælles-
skabet. 

Medlemstallet har været mellem 46 og 52 de seneste 5 år og således ret stabilt. Der sker 
dog nogen udskiftning. Den årlige afgang har været mellem 5 og 9 medlemmer, så det er 
vigtigt, at vi hvert år får nye medlemmer ind i folden. 

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. 

Spillet 

Mens Sections væsentligste aktivitet er torsdagsspillet. 

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 golf-
box. Starttiderne om eftermiddagen, hvor vi har starttider på 2 sløjfer, har ikke været 
fuld udnyttet de torsdage, hvor der også er formiddagsspil og vi har kun benyttet den ene 
sløjfe disse dage. 

Vi ændrede sidste år starttiderne lidt om eftermiddagen for at reducere ventetiden mel-
lem første og sidste bold kommer ind og dagens resultat kan gøres op. Det har vi fortsat 
med i år, og vil også fastholde fremadrettet. 

Vores reserverede starttider blive frigivet til andre 10 døgn før spilledagen. Vi har enkel-
te gange oplevet at andre har booket tider, hvor vi har planlagt at afvikle spillet. Da 
medlemstallet i BGK har været pænt stigende i år og nye medlemmer ofte er meget akti-
ve, kan det 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. 
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Kontanter i lommen er ved at være en sjældenhed, derfor gav vi i år mulighed for at for-
udbetale den ugentlige turneringsfee til torsdagsspillet, ved at indbetale et acontobeløb 
til klubbens konto. Det har ca. 30 af medlemmerne benyttet sig af, så selvom det har gi-
vet kassereren noget ekstra arbejde, er vi indstillet på at fortsætte med ordningen. Så-
fremt der er overskydende beløb efter sæsonafslutningen, vil vi overføre det til næste års 
spil, medmindre man anmoder om af få beløbet udbetalt. 

Sideløbende med torsdagsturneringen har vi afviklet hulspilsturneringen. Interessen for 
at deltage i turneringen har været stabil. Turneringen har haft 14 deltagere mod 15 sid-
ste år. 

Henning Jeppesen vandt turneringen med Per Birkelund som runner up. 

Arrangementer 

I løbet af sæsonen har vi haft følgende arrangementer: 

Venskabsmatch mod Ladies Section 

Den 25. maj afviklede vi vore traditionelle match mod Ladies Section med pigerne som 
arrangør. Matchen måtte sidste år aflyses på grund af Corona restriktioner, så det var et 
glædeligt gensyn vi havde med pigerne. Desværre var vi kun 14 deltagere fra Mens Sec-
tion. Det er for dårligt at så få slutter op om traditionen. Trods den beskedne deltagelse 
lykkedes det os at tilbageerobre pokalen efter at have tabt med 1 point i 2019. 

Den 10. juni var det tiden for venskabsmatchen mod Vejens Torsdagsherrer. 28 af vores 
spillere tog imod 21 Vejen spillere, så vi holdt os lige inden grænsen på 50 personer for 
at få adgang til at spise i restauranten. (det var dengang Corona gav begrænsninger). Vi 
var ekstremt godt spillende, gennemsnittet af de 10 bedste scores var 37,3, så vi vandt en 
sikker sejr. 

Skærbæk Mølle 

Efter at samarbejdet med Skærbæk Mølle er ophørt har vi i år ikke haft nogen venskabs-
match på udebane. Hvis der er nogen, der kender til en klub, hvor deres herreklub kunne 
være interesseret i at indlede et samarbejde, er vi åbne for at drøfte det. 

KiK mesterskabsturnering 

I 2020 genvandt vi igen KIK mesterskabsturneringen og dermed også retten (og pligten) 
til at arrangere turneringen i år. 

Vi afviklede turneringen den 16. august. Der var tilmeldt 102 deltagere (51 par) fra 11 af 
BGK’s interne klubber.  

Resultatet af turneringen blev, at vi kunne sende pokalen videre til Lørdags Kyllingerne. 

Sommerudflugt 

Vores sensommerudflugt var i år ændret til en 2 dages arrangement med overnatning og 
2 runder golf. 

Turen gik til Hjarbæk Fjord Golfcenter.  

På udflugten spiller vi om Erik Hansens Vandrepokal.  Vi afviklede matchen over begge 
de 2 runder. Scorerne var beskedne i første runde, og alt var åbent til den afgørende 
runde. Også her var scorerne beskedne bortset fra 2 højdespringere. Kent Thomsen trak 
det længste strå, medens de 2 højdespringere (Tonny Gram og Roar Hansen) delte 2. 
pladsen. 

Vi havde en rigtig god tur, med masse af social hygge ud over golfen.  

Vi var 29 deltagere på turen, heraf et enkelt af årets nye medlemmer. Vi havde sat næsen 
op efter 36 deltagere. Så tilslutningen måtte godt have været lidt bedre.  

Matchen på udflugten er også matchen, hvor de sidst Rydercup point bliver uddelt og 
hvor vi får sat navnene på deltagerne til dysten mod Vejen. 

Ryder Cup 

Den 4. september afviklede vi så den årlige Ryder Cup match mod Torsdagsklubben fra 
Vejen på deres bane. 3 af vores kvalificerede A-spiller var optaget af landsfinalen i regi-
onsgolf, hvorfor vi på forhånd var noget svækket. 
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Erfaringerne er, at vi har det meget svært i Vejen og det viste sig også at være tilfældet i 
år. Vi tabte stort. 

3-kølle turnering og julefrokost 

Sidste år måtte vi på grund af Corna restriktionerne aflyse trekølleturneringen og jule-
frokosten, der var planlagt som afslutning på sæsonen. I år genoptager vi arrangementet 
med turnering den 25. november. 
Klubben yder et tilskud til frokosten, så trop op og vær med til afrunding på 2021 sæso-
nen. 

Banen 

Vi har igen i år haft en fantastisk god bane at spille på og vi vil gerne rose Fredrik og 
hans greenkeepere for rigtigt godt arbejde. Vores bane har stået flottere end de fleste 
andre baner, vi har spillet i år.  

Så tak til greenkeeperne og også til baneejeren for de fine faciliteter. 

Og så er der jo udsigt til, at vi måske sidst på næste sæson kan spille Sletten 4 som et par 
4 hul. Det skal baneejeren have endnu en tak for. 

Vejret 

Vi plejer at sige lidt om hvordan vejret har været i løbet af sæsonen. Det er ikke noget, vi 
har indflydelse på, så jeg har ikke gjort mig så mange notater herom. Det har vist været 
nogenlunde dansk vejr for sæsonen med dage med fantastisk solskinsvejr til dage med 
regn og blæst og alt derimellem. Det er jo en udendørs sport, vi dyrker, så hvis man klæ-
der sig på efter forholdene, har det være muligt at spille alle dagene, ja bortset fra sidste 
torsdag, hvor regnvejret blev så voldsomt, at banen blev lukket. 

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 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

2.2 ÅRETS TAL (NEJ) 

2.2.1 Ryder Cup: 

Vi tabte alle formiddagens 6 Foursomes, dvs. 6 - 0 til Vejen. 
Vi vandt 3 af eftermiddagens singler og tabte 9, dvs. 9 - 3 til Vejen. 
Det samlede resultat blev således 15 - 3 til Vejen. 
Vores wild card spiller vandt (5 & 4). 

Se vi på middel Hcp, ligger vores hold ca. 2 over Vejens hold både i A- og B-rækken, 
tallene i parentes er fra 2020. 

Middel Hcp A:  BGK = 12,5 (11,6) Vejen = 10,4 (12,4) 

Middel Hcp B:  BGK = 20,4 (19,3) Vejen = 18,4 (18,7) 

2.2.2 Venskabsmatcher: 

Ladies Section: Vi vandt med 333 point mod 322. 

Vejen: Vi vandt på egen bane med 373 point mod 352. 

2.2.3 Klubber i Klubben mesterskabsturnering 

Som sidste års vinder af KiKs mesterskabsturnering skulle vi arrangere KiK Mestre-
skabsturneringen. 11 af de 18 Klubber i Klubben deltog med i alt 50 par (der var et par 
der ikke mødte op) - det er lidt færre end sidste år. 
Vi deltog med 5 par og blev nr. 2 med en middelscore på 33,60 point efter Lørdagskyl-
lingerne med 35,25 point. 
Dermed slap vi for at arrangere turneringen til næste år. 
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2.2.4 Diverse statistik pr. 21-10-21 (før sidste spilledag): 

50 medlemmer i 2021 (46). 
5  (10) udmeldte og 9  (3) nye. 

Max. Hcp i A-rækken = 18,0  (17,0) svarende til 25 A-spillere og 25 B-spillere. 

Ændringen i medlemsskaren har gjort os lidt yngre - gennemsnitsalderen er faldet med 
0,2 år, dvs. 66,1 år mod 66,3 sidste år – så der er en foryngelse undervejs. 

Middel Hcp A-rækken: Start: 14,3  (13,2)  -  nu: 14,5  (13,1). 

Middel Hcp B-rækken: Start: 22,8  (21,8)  -  nu: 22,3  (21,2). 

De lidt større Hcp er formentlig et resultat af det nye Hcp system. 

Tilslutning til torsdagsspillet i det forløbne år svarer i antal til sidste års, men %-vis lidt 
lavere da vi er flere medlemmer i år. 
I gennemsnit 26,8 (26,8) deltagere svarende til 53 % (58%). 

Middel i A-rækken: 15,5  (14,2) deltagere svarende til 62 %  (68%) 

Middel i B-rækken: 11,3  (12,5) deltagere svarende til 44 %  (50 %) 

Der har som sædvanligt været en større tilslutning fra A-rækken end fra B-rækken. 

 

I gennemsnit har ca. 24 % (26%) spillet om formiddagen, det er lidt mindre end sidste år. 
Flere fra A-rækken end fra B-rækken. 

 

Der er 8  (4) spillere der har deltaget i under 5 spil i år.  

Finn Mikkelsen og Niels Erik Jensen har deltaget i 29 af 29 spil. 
Indtil i dag (efter 29 spil) har A-række spillere spillet 448 spil og scoret 14.116 Stable-
ford-point svarende til 31,5 point i middel (31,0 sidste år). 
B-række spillere har spillet 328 spil og scoret 9.931 Stableford-point svarende til 30,3 
point i middel (29,3 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 overskud på 9.111 kr. hvorefter egenkapitalen er 17.955 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Jørgen Hansen gennemgik budgettet der er baseret på 48 medlemmer og en 1-dages ud-
flugt. 
1-dages kontra 2-dages udflugt blev drøftet og der var enighed om, at udsende et spørge-
skema således at alle medlemmer kunne give deres mening til kende. 

Jørn Ibsen spurgte om hvilke planer ledelsen har for at skaffe flere medlemmer. 
Jørgen L. Hansen svarede, at der, som i 2021 ville blive brugt opslag på opslagstavlen og 
indlæg i nyhedsbrev og medlemsblad. 
Vi har haft en lille fremgang i forhold til sidste år, men der er plads til mange flere. 

Budgettet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

4 GODKENDELSE AF NÆSTE ÅRS KONTINGENT OG TURNERINGS-
FEE (JH). 

Som anført i budgettet foreslås uændret kontingent og turneringsfee i 2022. 

Dette blev godkendt uden bemærkninger. 
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5 FORSLAG FRA LEDELSE /MEDLEMMER (NEJ) 

5.1 FORSLAG TIL ÆNDRING AF RYDER CUP BESTEMMELSER 
Niels Erik Jensen redegjorde for forslaget. 
Det frie valg i opstilling af holdene medfører - specielt i singlerne at der kan være stor 
forskel i hcp og dermed måske ikke så stor spænding om resultatet. 

Det er ikke sikkert at det ændrer så meget på det samlede resultat, men det vil betyde fle-
re jævnbyrdige matcher. 

Der var enighed om følgende: 

 Foursome holdene skal bestå af 2 A- eller 2 B-spiller. 

 Singlerne skal opstilles i hcp orden med højeste hcp først. 

Forslaget skal herefter forhandles og godkendes af Vejen. 

5.2 FORSLAG OM ÆNDRING AF BESTEMMELSER FOR HULSPIL TURNERINGEN 
Niels Erik Jensen redegjorde for forslaget. 

Det kniber med at får afviklet de 5 runder i grundspillet derfor foreslås: 

 Antal runder i Grundspillet nedsættes til 3 runder. 

Det betyder færre point at spille om og at ”antal huller op” formentlig får større betyd-
ning. 

Forslaget blev vedtaget. 

6 VALG AF 2 MEDLEMMER TIL LEDELSEN (JH). 

Henning Jeppesen er på valg for 2 år. 
Henning blev valgt uden modkandidater. 

Jørgen L. Hansen er på valg for 3 år. 
Jørgen blev valgt uden modkandidater. 

7 VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR (JH) 

Allan Baun er på valg for 1 år. 
Allan blev valgt uden modkandidater. 

8 ÅRETS SPILLER (NEJ) 

8.1 A-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Kent Thomsen med en score på 205 årspoint 
foran Holger Jørgensen med 187 årspoint. 

8.2 B-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Allan Baun med 174 årspoint 
foran Niels Erik Jensen med 167 årspoint 

9 ÅRETS PUTTER (NEJ) 

For første gang er der gennemført en Putteturnering, hvor der er talt Putt hver gang der er 
spillet slagspil og Allan Baun havde fået Vestjysk Bank til at sponsere en poklal til den 
bedste i henholdsvis A- og B-rækken. 

9.1 A-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Kent Thomsen med 74 Puttepoint 
foran Per Wilton med 67 Puttepoint 
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9.2 B-RÆKKEN 
Pokalen blev vundet af Allan baun med 59 Puttepoint 
foran Søren Lysgaard med 57 Puttepoint. 

10 ERIK HANSEN VANDREPOKAL (NEJ) 

Pokalen blev i år vundet af Kent Thomsen med en score på 67 point efter 2 runder på 
Hjarbæk Fjords bane foran Tonny Gram og Roar Hansen med 64 point. 

11 HULSPIL TURNERING (NEJ). 

I år har vi gennemført 14. årgang af en hulspil turneringen sideløbende med den alminde-
lige torsdagsturnering. 

Der var 14 deltagere i år (10 fra A- og 4 fra B-rækken) i de 5 indledende runder, hvor der 
blev spillet om point, sidste år var der 15 deltagere (12 fra A- og 3 fra B-rækken). 

De 8 bedste (7 fra A- og 1 fra B-rækken) gik videre til slutspillets 3 runder hvor kun vin-
dere fra hver runde gik videre. 

Vinderen af hulspillet 2021: 

Henning Jeppesen med Per Birkelund som runner up. 
(Henning vandt i finalen med 2 & 1) 

12  SUPER SCORE TURNERINGEN (NEJ). 

De seneste 10 torsdage har der været afholdt en super score turnering. 

12.1 A-RÆKKEN: 
Kent Thomsen vandt med 74 point foran Lars Frikke med 69 point 

12.2 B-RÆKKEN: 
Finn Mikkelsen vandt med 75 point foran Niels Erik Jensen med 72 point 

13 EVENTUELT. 

Der blev fremført en bemærkning om opdeling mellem A- og B-rækken. Der bør være 
flere spillere i B-rækken end i A-rækken. 

Niels Erik Jensen svarede, at der er der normalt også, men i år var der et spring i hcp der 
resulterede i at der blev lige mange. 


