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Generalforsamling den 24-10-2022 
Beretning 

1 MEDLEMMER AFGÅET VED DØDEN 

Vi har mistet to medlemmer i det forløbne år. 
Den 13. november 2021 døde Carsten Skjøth i en alder af 73 år. 
Den 1. september 2022 døde Else Dam Mortensen i en alder af 77 år 
Jeg beder forsamlingen rejse sig for at mindes Carsten og Else ved et øjebliks stilhed - Tak! 

2 INDLEDNING 

Her kommer så den 29. beretning i Seniorklubbens historie. 

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

3 NYE MEDLEMMER 

Ved årsskiftet var de 10 udmeldte. Der stod 8 på ventelisten, men de to havde for højt handicap så der 
var 6 nye der blev budt velkommen i Seniorklubben: Der var en der meldte sig ud i foråret, dvs. at vi 
har været 99 medlemmer i år. 

Ud over de 8 stod der 13 på ventelisten fra perioden 2009 – 2015, de er spurgt flere gang om de øn-
skede et medlemskab, men de har ikke ønsket det, de ville dog gerne blive stående på ventelisten - de 
er derfor placeret nederst. 

Vi håber at de nye har haft glæde af medlemskabet. De fleste af dem har i hvert fald været flittige del-
tagere i mandagsspillet. 

Desværre er er ikke kommet nye på ventelisten i løbet af året. 

4 FEJRING AF RUNDE FØDSELSDAGE. 

Der har i perioden 1. nov. 2021 til 31. okt. 2022 været 15 runde og halvrunde fødselsdage: 70 år: 4, 75 
år: 6 og 80 år: 5. 

Gennemsnitsalderen er 75,3 ved årets udgang mod 74,7 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 afholdt den 22. november med 48 deltagere 
Efter en 9-hullers 3-køllematch serverede Restauranten en julefrokost. 
Dagen sluttede med et terningespil hvor gevinsterne som sædvanligt blev lidt ulige fordelt. 

5.2 ÅBNINGSTURNERING 

Vi var klar til at starte sæsonen den 28. marts 
40 18-hulsspillere og 26 9-hulsspillere deltog. 

Efter spillet samledes alle til et arrangement i Klublokalet, hvor der som sædvanligt blev budt på røde 
pøser. 
Efter spisningen blev der givet en orientering om den kommende sæson. 
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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. 
Ved disse arrangementer spilles der Stableford i 2 rækker for 18-huls spillerne og i 1 række for 9-huls 
spillerne. Desuden spilles der holdspil med Jokerbold og der er præmie til ”Nærmest flaget” på ud-
valgte huller. 
Efter spillet serveres en buffet i restauranten incl. kaffe og kage inden præmieoverrækkelsen. 

5.3.1 Forårsudflugt 

Forårsudflugten gik til Kaj Lykke Golf Klub den 2. maj. 

38 18-hulsspillere var mødt op og senere på formiddagen kom der 15 9-hulsspillere. 

5.3.2 Sommerarrangement på BGK’s bane 

Sommerarrangementet blev afholdt på egen bane den 13. juni. 

38 18-hulsspillere var mødt op og senere på formiddagen kom der 26 9-hulsspillere. 

5.3.3 Sensommerudflugt 

Sensommerudflugten gik til Vejen Golf Klub den 8. august. 

27 18-hulsspillere var mødt op og senere på formiddagen kom der 17 9-hulsspillere. 
Det var en del færre end forventet, hvad årsagen så end måtte være. 

6 MANDAGSTURNERING 

6.1 GENERELT 

Der har, som de tidligere år være spillet i vinterperioden, det har ikke været organiseret fra bestyrel-
sens side, men de der havde lyst, stillede op på mandage kl. 9. 

Den officielle mandagsturnering blev startet den 28. marts - 1. mandag efter sommertids start. 

Der var i alt planlagt gennemført 25 alm. mandagsspil (excl. den i dag) + spillene ved de 3 arrange-
menter, men heraf blev der ikke spillet 3 gange som følge af regn og blæst. 

Bortset fra de 3 dage har det har været en fin sæson med masser af godt golfvejr og specielt må vi igen 
rose Fredrik og hans greenkeeper stab, det har været en super bane at spille på hele sæsonen. 

Der har været en meget fin tilslutning til mandagsspillet, specielt har der været mange 9-hulsspillere. 

Det er fint, at der fortsættes med spille 9 huller i stedet for at opgive golfen, når det bliver for langt at 
gå 18 huller, men det betyder også, at der er lidt trængsel når 9-hulsspillerne slår ud. 

Vi må nok have set lidt på fordelingen af starttider til næste sæson. 

6.2 STATISTIK 

Den samlede deltagelse i de 22 mandagsspil og de 3 arrangementer er lidt mindre i år for 18-hulsspil-
lere og lidt større for 9-hulsspillere end sidste år. 
18-hulsspil:  middel: 30,7 deltager (34,6 sidste år), 
9-hulsspil:  middel: 23,2 deltagere (20,4 sidste år), 

I alt 53,9 deltagere i gennemsnit mod 55,0 sidste år – selvom fremmødet har været lidt mindre i år end 
sidste år så er det dog en ganske flot mødeprocent. 

1 har deltaget i samtlige 22 spil + de 3 arrangementer. 

9 har kun deltaget i 0 - 3 spil, sidste år var det 12. 
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Til de alm. mandagspil har vi max været 69 og min. 18 deltagere – vi satte bundrekorden sidste man-
dag. 
Der har max været 42 18-huls- og max 33 9-hulsspillere. 

Til arrangementerne har vi været henholdsvis 53 (69), 64 (70) og 44 (33) deltagere 

18-hulspillerne har sammenlagt spillet 767 runder og scoret 23.863 point, 31,1 i gennemsnit (30,5 sid-
ste år). 

9-hulsspillerne har sammenlagt spillet 580 runder og scoret 8.246 point, 14,2 i gennemsnit (13,7 sidste 
år) - så generelt er vi blevet lidt dygtigere. 

Max scoren for 18-hulsspillere er 49 og sat af Jytte Jakobsen. 

Max scoren for 9-hulsspillere er 26 og sat af Torben Svendsen. 

Så skal jeg skåne jer for mere statistik. 

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 24 mandagsspil hvor der spilles Stableford på BGK’s bane (excl. sommerar-
rangementet) til og med den 17. oktober er tællende. 

Ud af de 24 er der 2 der ikke blev spillet som følge af regn og blæst. 

Resultatet heraf kommer vi tilbage til senere. 

8 KIK’S MESTERSKABSTURNERING 

I forbindelse med BGK’s jubilæum i 2017 år blev KiK’s mesterskabsturnering genoplivet, og turnerin-
gen blev i år afholdt tirsdag den 16. august. 

Der blev spillet Greensome. 48 par fra 10 af de 18 registrerede Klubber i Klubben deltog. 

Vi havde 7 par med i år (9 par sidste år) - vi vandt ikke, men blev nr. 3 (nr. 9 sidste år) med en gen-
nemsnitsscore på 38,71 point (31,56 sidste år) – en meget flot score. 

Inngolf vandt med en gennemsnits score på 39,00 foran Lørdagskyllingerne også med en gennemsnits-
score på 39,00 – så vi var ikke så langt fra sejren. 

Individuelt vandt vi – dvs. det var Jytte Jacobsen og Ib Pedersen - med 44 point – stort Til lykke! 

9 HJEMMESIDE 

Der er stadig 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 målsætnin-
gen 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 re-
sultatet gøres op. 

Desværre ser det ud til, at vi bliver færre medlemmer til næste år, så I må gerne sprede rygtet om, at vi 
har ledige pladser i Seniorklubben. 

Deltagelsen i vores udflugter til en fremmed bane har været for nedadgående, den tendens vil vi gerne 
have vendt. 
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11 AFSLUTNING 

Jeg synes at det igen har været et godt år for Seniorklubben med et stort fremmøde (som sidste år) til 
vores mandagsturneringer - tak til jer for det! 

Tak til vores sponsorer. 

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

Tak for ordet! 


