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Referat af 31. ordinære generalforsamling  
torsdag d. 17. november 2022 kl. 1800 afholdtes generalforsamling i Breinholtgård Golf Klub.  

Klubbens formand, Pernille Porsholdt Dam, bød velkommen.  
Det anslås at der samlet set var ca. 70 deltagere. 

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Mogens Heyk Petersen, der blev valgt og herefter takkede for valget og konsta-
terede 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:  https://www.bggc.dk/klubben/generalforsamling/ 

Nærværende referat vil derfor kun resumere formandens beretning. 

Trods tydelig mærket af en voldsom forkølelse aflagde fmd. Pernille Porsholdt Dam beretning. 
Overordnet set en formand der er tilfreds med mange ting.  

Desværre er der behov for forbedringer i forhold til nogle af medlemmernes adfærd. Her fokusere-
des på overholdelse af regler i forbindelse med start og fletning og i særlig grad på, at der opstår di-
rekte konflikter og skænderier, når regler ikke følges eller når der gøres opmærksom på regelover-
trædelser. Reglerne er lavet for at gavne den fælles oplevelse og at sikre at ingen tiltager sig rettighe-
der på bekostning af andre. 
Det er til at blive målløs og ligefrem chokeret over de eksempler der fremsættes. 

Husk på, at det som oftest er en frivillig der påtaler regelovertrædelser og at lysten til at bidrage frivil-
ligt ikke øges – men måske ligefrem forsvinder – ved at blive overfuset eller det der er værre. 

Banen har trods udfordringer med kvalificerede greenkeepere stået flot i sæsonen – til alles tilfreds-
hed. 

Tak til hver en frivillig, der hver for sig og sammen, er med til at sikre bane og faciliteters gode stand. 
Tak til Janet, Frank og Klaus. Heldigvis er der ikke hold i rygter om at de skulle være på vej væk. 
Tak til Fredrik og greenkeeperne for samarbejdet. 
Tak til restauranten for endnu en god sæson med håbet om at de fornyelser der er på vej, bliver godt 
modtaget. 
Tak til KD selskaberne, Sisse og Mogens for at gøre samarbejdet gensidigt udbytterigt. 
Tak til bestyrelsen. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (sammen med 4)  
Karin Thybo Olesen fremlagde og gennemgik det uddelte regnskab og budget. Regnskabet udviste et 
beskedent overskud, som dog betegnes som tilfredsstillende og budgettet et beskedent underskud. 

Gennemgangen af regnskabet blev afsluttet med en særlig tak for godt samarbejde med KD-selska-
berne, Mogens Mikkelsen og Erhvervsklubben. Regnskabet godkendt med applaus. 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år (sammen med 3)  
Med udgangspunkt i ønsket om fortsat at kunne fortsætte udvikling af bane og omgivelser, trænings-
faciliteter og klubhus, fremlagde bestyrelsen budget og forslag til kontingent for 2023.  

Nyt er, at Flex 9 kontingentet, der giver fri benyttelse af Ådalen, par-3 banen og træningsfaciliteter 
suppleres med et ”Flex 9+ medlem af KIK” abonnement, som giver ret til at spille tildelt sløjfe ved KIK 
matcher. Prisen for Flex9+ er kr. 5.250. 
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Seniormedlemsskab stiger fra kr. 6.800 til kr. 7.100 – herudover er der tale om små prisjusteringer. 
(se bggc.dk) 

Budget- og kontingentgennemgangen gav anledning til følgende kommentarer: 
Der blev spurgt ind til KIK’s involvering i forhold til at sikre, at medlemmerne har fornødent medlem-
skab til at spille de sløjfer der blev spillet. Mogens Mikkelsen informerede om, at det ikke er et anlig-
gende for KIK, men for sekretariatet (på basis af GolfBox registreringer) 

Herefter blev regnskab og budget taget til efterretning og godkendt. 

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 Porsholdt Dam, Karin Thybo Olesen og Jannick Brunsgaard, som var villige til genvalg. 
Der blev ikke opstillet øvrige kandidater. 
Alle blev genvalgt med applaus. 

Ej på valg: Kim Meyer, Bente Marie Vestergaard, Jørn Schultz og Christel Hebsgaard Skaarup 

Suppleanter: 
Peter Meyer Hansen var villig til genvalg. 
Klaus Kusk Augustinus modtog nyvalg. 
(på bestyrelsens indstilling) 

Valgt med applaus. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant  

Revisor Jørgen Villemoes blev genvalgt!  
Som suppleant blev Carl Chr. Deichgræber genvalgt!  
 
9. Eventuelt 

Ole Andersen – udtrykte undren over at møde medlemmer der undlader at hilse – at hilse er god pli 
på golfbanen. Opfordrede til at nyindkøbte trolleys blev beskyttet mod vejrlig – frem for at stå ude og 
forvitre. 

Ulla Høy spurgte ind til hvordan Flex medlemmer bliver informeret om det nye flex9+ medlemskab. 
Mogens Mikkelsen forklarede at alle eksisterende flex9 medlemmer bliver informeret særskilt. 

Fredrik fremlagde at de fleste udfordringer om pres på banen opstår i weekenden, hvor flere KIK går 
ud på såvel start- som flettetider. Når de fletter og der samtidig er spillere med starttider der har 
hver anden starttid – er det uundgåeligt at der opstår pres på banen.  

Yvonne Elbæk efterlyste den, ved tidligere generalforsamlinger nævnte, starter i weekenden. 

Per Nørsten efterlyste tilgængelige regnskaber forud / efter generalforsamlinger. 

Klaus Kusk Augustinus appellerede for nedskrevne politikker omkring god adfærd på banen – herun-
der muligheden for at adoptere gode tiltag fra andre baner. (oprydning, m.v.) 

Karin Tofte foreslog at overveje at indføre en fast 18 hullers bane & 9 hullers bane i weekenderne for 
at undgå flettekonflikter. Med fast 18 hullers bane undgås fletning. 

Yvonne Elbæk efterlyste holdundervisning hvor flere spillere kan deltage samtidig. Oplevet i andre 
klubber. 
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H P Thøgersen opfordrede til at sammenlægge 2 bolde i weekenderne for at reducere flettekonflik-
ter. 

Hanne Johansen opfordrede til at medlemmerne efterlever reglerne for banen, herunder at udbrede 
kendskabet til at de KIK spillere der benytter flettetiderne om morgenen er bevidste om at være tål-
modige når der skal flettes. 

Dorthe Lykke-Kjeldsen foreslog at ansætte en starter. Hertil kommenterede Kim Meyer, at han har 
erfaring for at startere ikke modsiges.  

Erik Knudsens fortjenstplakette bliver tildelt en eller nogen som gør eller har gjort noget ekstraordi-
nært for klubben. 

BGK har heldigvis mange frivillige, som gør et stort stykke arbejde for at klubben som helhed er et 
godt sted at være og som alle gør sig fortjent til en særlig tak. Modtageren af Erik Knudsens fortjenst-
plakette blev i år tildelt en, som har ydet en særlig frivillig indsats – herunder at organisere indsatser 
for andre frivillige, nemlig Jette Toft Christensen. 

Overdragelse af plaketten skete under stor applaus. 

 
Dirigent Mogens Heyk Petersen takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.  
Pernille Porsholt Dam sluttede af med en tak til: Mogens Heyk Petersen og Per Nørsten for arbejdet 
som dirigent og referent. 
 
 
 
Således – som opfattet og noteret af referenten!  
Som referent, Per Nørsten  
 
 
 
Som dirigent, Mogens Heyk Petersen 


