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Generalforsamling den 25-10-2021 
Beretning 

1 MEDLEM AFGÅET VED DØDEN 

Vi har mistet et medlem i det forløbne år. 
Den 13. maj 2021 døde Kaj Normann Madsen i en alder af 81 år. 
Jeg beder forsamlingen rejse sig for at mindes Kaj ved et øjebliks stilhed - Tak! 

2 INDLEDNING 

Her kommer så den 28. beretning i Seniorklubbens historie. 

Indledningsvis skal jeg bemærke at beretningen omfatter hele sæson 2020 - 21 selvom 
det kun er et halvårs tid siden vi sidst afholdt en generalforsamling. 

Opgaverne i bestyrelsen har som tidligere været fordelt således, Nina, Else og Gunner 
har taget sig af matchudvalget, Arne har styret 9-huls spillerne, Else har haft ansvaret 
for sekretærarbejdet, Ib har passet på pengekassen og jeg har taget mig af det resterende. 

Også i år har Corona pandemien sat sit præg på vores aktiviteter, men heldigvis kun i 
starten af sæsonen. 

3 NYE MEDLEMMER 

Efter deadline for kontingent indbetaling den 30. november 2020 var der 11 udmeldte 
og i foråret døde, som tidligere nævnt Kaj Normann Madsen. 

Der stod 7 nye på ventelisten, hertil kom der 2 tilmeldinger i løbet af vinteren. 
Ud over de nye, stod der 13 på ventelisten fra perioden 2009 – 2015, de er spurgt flere 
gang om de ønskede et medlemskab, men de har ikke ønsket det, de ville dog gerne 
blive stående på ventelisten - de er derfor placeret nederst. 

I alt var der 11 nye medlemmer, der blev budt velkommen i Seniorklubben, de 2 af dem 
blev indmeldt i henholdsvis marts og juni. 

Vi har igen i år - på opfordring fra BGK - overskredet vores max medlemstal på 100, 
det drejer sig om ny-tilflytter til byen. 

Vi håber at de nye har haft glæde af medlemskabet. De fleste af dem har i hvert fald væ-
ret flittige deltagere i mandagsspillet. 

I løbet af året er der sat 10 på ventelisten, så pt. er der 23 på listen. De 10 nye er sat 
øverst, da 13 øvrige, som tidligere nævnt har fået tilbuddet om medlemskab indtil flere 
gange. 

4 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 

Der har i perioden 1. nov. 2020 til 31. okt. 2021 været en del runde og halvrunde fød-
selsdage: 
65 år: 1, 70 år: 5, 75 år: 8, 80 år: 2 og 85 år: 2 

Gennemsnitsalderen er 74,7 ved årets udgang mod 74,2 sidste år, dvs. den er da ikke 
steget med 1 år, så der må være kommet nogle yngre medlemmer i klubben. 

5 ARRANGEMENTER 

5.1 JULEARRANGEMENT 

Julearrangementet blev aflyst som følge af Corona restriktioner. 
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5.2 ÅBNINGSTURNERING 

Vi var klar til at starte sæsonen den 29. marts, men forsamlingsforbuddet på max 5 in-
dendørs og 10 udendørs betød at vi måtte aflyse arrangementet. 

Det var dog tilladt at være 25 til organiseret, udendørs idræt, så vi fandt vores gamle 
regler for Corona-golf frem og fik organiseret en runde, men uden samling af deltagerne 
før og efter spillet. 

5.3 UDFLUGTER - ARRANGEMENTER 

Vi havde planlagt 2 udflugter med spil på fremmed bane, en forårsudflugt til en nærved 
liggende bane og en sensommer udflugt til en bane der lå lidt længere væk. 

Hertil et Sommerarrangement med spil på egen bane. 
Som kompensation for den aflyste Åbningsturnering blev der afholdt et efterårsarrange-
ment på egen bane. 

Ved disse arrangementer spilles der Stableford i 2 rækker for 18-huls spillerne og 1 
række for 9-huls spillerne. Desuden spilles der holdspil med Jokerbold. 

5.3.1 Forårsudflugt 

Forårsudflugten var planlagt at gå til Blåvandshuk Golf Klub den 3. maj, men den blev 
udsat som følge af et indendørs forsamlingsforbud på max 25. 

Den 31. maj var det hævet til 50 personer og vi kunne afholde arrangementet. Vi havde 
aftalt, at vi skulle opdeles i 2 selskaber, hver på max 50 personer, det lykkedes dog ikke 
helt, men jeg har efterfølgende dog ikke hørt om problemer i den forbindelse 

53 18-hulsspillere og 16 9-hulsspillere mødte op med Coronapas. 

Efter spillet var der spisning i Restauranten - maden levede dog ikke helt op til forvent-
ningerne. 

5.3.2 Sommerarrangement på BGK’s bane 

Sommerarrangementet den 21. juni blev afholdt på helt normal vis 

48 18-hulsspillere og 22 9-hulsspillere var mødt op. 
Vi lagde ud med morgenmad/brunch og en lille en til halsen inden runden. 

Efter runden serverede Restauranten en rigtig fin buffet. 
Der var nogle ekstra præmier i dagen anledning. 
Desuden blev alle de skyldige præmier fra forårets spil uddelt - det blev en lang dag. 

5.3.3 Sensommerudflugt 

Der var 28 18-hulsspillere og 5 9-hulsspillere til vores sensommerudflugt, der gik til 
Holstebro Golfklub den 23. august. 
Det var væsentlig færre end normalt til vores udflugter, evt. årsager hertil kommer vi 
ind på senere i dag. 
Det er en rigtig flot bane, så vi havde en god runde, men med en del udfordringer. 

Efter runden sluttede vi af i Restauranten hvor der blev serveret sammenkogt ret samt 
kaffe og kage - der var nogle der havde svært ved at finde kødet i sovsen. 

5.3.4 Efterårsarrangement på BGK’s bane 

Den 20. september blev der afholdt et efterårsarrangement som kompensation for det 
aflyste forårsarrangement. 
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50 18-huls og 25 9-huls spillere deltog i arrangementet. 

Vi lagde ud med en lille en til halsen inden spillerne blev sendt ud på banen. 

Efter runden serverede Restauranten en rigtig god buffet samt kaffe og kage. 

6 MANDAGSTURNERING 

6.1 GENERELT 

Der har, som de tidligere år være spillet i vinterperioden, det har ikke været organiseret 
fra bestyrelsens side, men de havde lyst stillede op, - dog under hensyntagen til de til 
enhver tid gældende Corona restriktioner. 

Den officielle mandagsturnering blev startet den 29. marts - 1. mandag efter sommertids 
start, men som tidligere nævnt blev det til Corona-golf uden samling før og efter spillet. 

Første spilledag efter Påske (den 12. april) var det udendørs forsamlingsforbud hævet til 
50, vi kunne samles ved start, men ikke efter spillet. 

Uddeling af præmier og fødselsdags vin måtte således vente til senere. 

Den 11. juni blev det indendørs forsamlingsforbud hævet til 100, så den 14. juni kunne 
vi for første gang afslutte spillet på normal vis, men vi ventede dog med uddeling af de 
mange skyldige præmier til ugen efter i forbindelse med vores sommerarrangement). 

Der er i løbet af sæsonen aflyst 2 mandagsspil hvor Skoven - Sletten var lukket. 
Den 16. august (KiK Mesterskabsturnering) og den 18. oktober (Juniorturnering). 
Den 18. oktober kunne der spilles i Varde til en reduceret greenfee. 

Der er i alt gennemført 22 alm. mandagsspil (excl. den i dag) + spillene ved de 4 arran-
gementer. 

Bortset fra Corona-restriktionerne i starten, har det været en fin sæson og specielt må vi 
igen rose Fredrik og hans greenkeeper stab, det har været en super bane at spille på hele 
sæsonen. 

6.2 STATISTIK 

Den samlede deltagelse i de 23 mandagsspil og de 4 arrangementer er lidt mindre i år 
end sidste år. 
18-hulsspil:  middel: 34,6 deltager (35,1 sidste år), 
9-hulsspil:  middel: 20,4 deltagere (21,1 sidste år), 

I alt 55,0 deltagere i gennemsnit mod 56,1 sidste år - det er dog en ganske flot mødepro-
cent. 

1 har deltaget i samtlige 22 spil + de 4 arrangementer. 

12 har kun deltaget i 0 - 3 spil. 

Til de alm. mandagspil har vi max været 71 og min. 10 deltagere. 
Der har max været 46 18-huls- og max 27 9-hulsspillere. 

Til arrangementerne har vi været henholdsvis 69, 70, 33 og 75 deltagere 

18-hulspillerne har sammenlagt spillet 900 runder og scoret 26.322 point, 30,5 i gen-
nemsnit (27,9 sidste år). 

9-hulsspillerne har sammenlagt spillet 530 runder og scoret 6.915 point, 13,7 i gennem-
snit (11,8 sidste år) - så generelt er vi blevet dygtigere. 

Så skal jeg skåne jer for mere statistik. 
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7 MESTERSKABSTURNERING 

Som et supplement til den ugentlige konkurrence om præmier, er der ligesom sidste år 
arrangeret en mesterskabsturnering løbende over hele sæsonen. 

De 10 bedste runder ud af 22 mandagsspil hvor der spilles Stableford på BGK’s bane 
(excl. arrangementer i Dejbjerg, Holstebro og på BGK) til og med den 12. oktober er 
tællende. 

Resultatet heraf kommer vi tilbage til senere. 

8 KIKS MESTERSKABSTURNERING 

I forbindelse med BGK’s jubilæum i 2017 år blev KiKs mesterskabsturnering genopli-
vet, og turneringen blev i år afholdt mandag den 16. august. 

Der blev spillet Greensome. 50 par fra 11 af de 18 registrerede Klubber i Klubben del-
tog. 

Vi havde 9 par med i år (9 par sidste år) - vi vandt ikke, men blev nr. 9 (nr. 6 sidste år) 
med en gennemsnitsscore på 31,56 point (33,44 sidste år). 

Lørdagskyllingerne vandt med en gennemsnitsscore på 35,25. 

Individuelt vandt Torben Jakobsen og Anders Simmelsgaard med 40 point. 

9 HJEMMESIDE 

Der er ingen tæller på, så jeg ved ikke hvor mange der besøger vores hjemmeside, men 
nogen er der da, for hvis jeg er lidt for længe om at opdatere mandagens scorer eller jeg 
laver en fejl varer det ikke længe før jeg får en bemærkning. 

10 TANKER OM DET FØLGENDE ÅR 

Bestyrelsens tanker om det følgende år - ja, vi vil fortsat gøre hvad vi kan for at leve op 
til målsætningen om, at det skal være attraktivt at være medlem af Seniorklubben, det 
skal være en klub hvor alle kan glædes over en runde golf og det efterfølgende samvær 
mens resultatet gøres op. 

Forhåbentlig bliver næste år et år uden Corona restriktioner. 

11 AFSLUTNING 

Jeg synes at det igen - trods Corona problemerne - har været et godt år for Seniorklub-
ben med et stort fremmøde (som sidste år) både til vores mandagsturneringer og til vo-
res arrangementer - tak til jer for det! 

Tak til vores sponsorer: 

 LM Transport for bolde. 

 Tak til de klubber vi har besøgt. 

Til sidst, men ikke mindst - tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Tak for ordet! 


