
SENIORKLUBBEN i Benniksgaard Golfklub 

 

Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 09.10,2018 kl 15.00  

 

Dagsorden 

1.valg af dirigent. 

Peter Jørgensen Jensen blev valgt som dirigent, han konstaterede at indkaldelsen var korrekt og dermed 

godkendt, og gav ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning. 

År 2018 er den første sæson, hvor klubben er ejer af banen. 

Vores nytårsturnering blev aflyst p.g.a. at banen var lukket. 

I april viste det sig, at banen ikke var i særlig god stand. Efter en sen start kom der godt gang i turneringerne, og 

banen blev bedre og bedre i løbet af den meget tørre sommer. Boldene rullede og rullede og mange opnåede 

rigtig fine resultater, som resulterede i store handicapreguleringer, hvilket kan mærkes i lang tid. 

Der er afholdt 23 turneringer med stor deltagelse, 55-60 personer pr gang. To tirsdage måtte aflyses p.g.a. 

dårligt vejr. 

Vi har haft en venskabsturnering med Club an der Schlei hos os og hos dem. 

Vores endagsudflugt gik i april til Glücksburg med 20 deltagere og i august til Kai Lykke med 26 deltagere. 

Tredagesudflugten gik i år til Svendborg med spil på Vestfyn og Svendborg og hyggeligt samvær om aftenen på 

hotellet. 

To hold deltog i regionsgolf. Vi vandt ikke så mange spil, men vi deltog og havde dejligt spil med vores 

modstandere. Hvis der er tilslutning, spiller vi næste år igen. 

Alt i alt en god sæson. 

 

Der er et par oplysninger/opfordringer til tirsdagsspillerne: 

Præmier efter spillet på hjemmebane bliver kun udleveret, når man er tilstede. 

Der har været tilfælde, hvor spillere ikke har afleveret scorekort straks efter spillet, og under præmieuddelingen 

har oplyst, at man også var i præmierækken. For at komme med i præmierækken skal kort afleveres straks efter 

spillet er færdigt og inden man pakker sammen. 

Scorekort skal udfyldes korrekt. Slag og point skal stemme overens. Spiller og medspiller underskriver kortet, 

der må ingen difference være. I andre turneringer bliver man diskvalificeret, husk på det.  

Klublokalet er tilbage i restauranten, hvilket er rigtig hyggeligt. 

I denne sæson kunne man igen købe T-shirts til 150 kr, hvilket blev muligt p.g.a. spnsorater fra Pille Madsen, 

Benniksgaard Hotel og Trappens hjemmeservice. 

 

 

Vi takker dem som gør det muligt at spille golf: 

Greenkeeperne for deres gode arbejde, Rene og damerne i butikken og kontoret samt tak til klubbens 

bestyrelsesmedlemmer. 



Til sidst en tak til alle 99 medlemmer i seniorklubben. En tak for, at i ikke alle kommer hver tirsdag, det vil gøre 

arbejdet med startlisterne svært. 

Næste år: 

Der kommer nye golfregler. Klubben vil tilbyde  undervisning af nye regler i begyndelsen af sæsonen. 

Der arbejdes på at tilbyde et hjertestarterkursus i begyndelsen af 2019. 

Nærmere information vil blive sendt ud om det. 

Større ændringsplaner er ikke på vej, og håber vi igen næste år vil få et godt golfår. 

Vi ses i 2019. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået og derefter godkendt. 

4. Næste års kontingent. 

Kontingentet bliver igen i 2019 300 kr. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

6. Forslag fra medlemmer. 

Ingen forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Berit Falster-Hansen, Wiebke Skov og Viggo Andersen blev alle tre genvalgt. 

8. Valg af revisor. 

Jørgen Sønderbye blev genvalgt. 

9. Eventuelt 

Følgende ture er planlagt i 2019: 

7. maj tur til Hof Berg. 13. august til Sønderjysk Golf, Uge. 19. september til Club an der Schlei. 

Tredagestur 2-4 juni til Waldschlösschen, Schleswig. 

På grund af det gode vejr er det stadig muligt, at tilmelde sig til tirsdagsturnering på golfboks resten af oktober. 

Nogle medlemmer gav udtryk for, at det kunne være godt med et ”badekar” til at skylle vogne i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht Seniorklub 2018 

 

Wir hatten einen schlechten Abschluss 2017. Unser Plan, die Dienstage im Oktober fortzusetzen 

verregneten, unser Aebleskiver/Glögg Turnier spielten wir auf der Par 3 Bahn. Eine nasse 

Angelegenheit. 

 

Jahr 2018, die erste Saison als Eigentümer Der Bahn. 

Unser Neujahrsturnier musste abgesagt werden, da die Bahn geschlossen war. 

Im April zeigte sich die Bahn in einem schlechten Zustand und die Dienstagsturniere waren nicht 

gerade erbauend. 

Die Bahn wurde besser und im Laufe des Sommers sehr trocken. Die Bälle rollten und rollten und 

viele bekamen gute Resultate, die eine große Handicapänderung nach sich zog. Das kann man noch 

lange merken. 

Wir haben 23 Dienstage mit einer sehr großen Beteiligung bei uns gespielt. 2 Dienstage mussten 

wegen schlechten Wetters abgesagt werden. 

Wir hatten ein Freundschaftsturnier mit dem Klub an der Schlei bei uns und bei denen. 

Unser 1Tagesausflug führte uns  im April nach Glücksburg und nach Kai Lökke im August. 

Wir waren 20 bzw. 26 Teilnehmer. Sollen wir fortsetzen? 

Der 3 Tagesausflug führte uns nach Svendborg mit Spiel in Vestfyn und Svendborg und gemütliches 

Beisammensein am Abend im Hotel. 

2 Mannschaften nahmen am Regionsgolf teil. Wir gewannen nicht so viele Spiele ,aber wir nahmen 

daran teil und hatten schöne Stunden mit unseren Gegnern. 

Wenn genügend teilnehmen, spielen wir im nächsten Jahr wieder. 

Alles in allem eine gute Saison. 

 

Doch haben wir etwas in eigener Sache zu den Dienstagsspielen: 

Prämien nach dem Spiel zu Hause werden nur ausgeteilt, wenn man vor Ort ist. 

Wir hatten einige Vorfälle, bei denen Spieler vergessen hatten ,ihre Scorekarte direkt nach dem Spiel 

abzugeben. Während der Prämienausteilung bemerkten sie, dass sie ja auch in die Prämienreihe 

gehörten. Gebt eure Karte direkt nach dem Spiel ab, ansonsten kann sie nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

Füllt die Karte korrekt aus. Punkte und Score müssen zusammen passen. 

Spieler und Mitspieler unterschreiben die Karte. Es dürfte keinen Unterschied geben. Bitte 

kontrollieren. In anderen turnieren wird man disqualifiziert. Denkt bitte daran. 
 

Das Klublokal ist wieder im Restaurant. Es ist gemütlicher. 

 

In diesem Jahr wurden wieder Poloshirt´s gestiftet. Pille Madsen, Benniksgaard Hotel und Trappens 

Hjemmeservice ermöglichten es, dass wir einen Eigenanteil von 150 DKR hatten. 

 

Wir danken denen, die es ermöglichen, dass wir Golf spielen können. 

Grennkeeper für ihre gute Arbeit, Rene und den Damen im Geschäft, sowie dem Kontorpersonal. 

Einen Dank an die Vorstandsmitglieder. 

Zuletzt einen Dank an alle 99 Mitglieder im Seniorklub.  Einen Dank, dass ihr nicht immer alle 

dienstags kommt, es würde die Arbeit mit der Startlist erschweren. 

 

Nächstes Jahr 

Es gibt neue Golfregeln. Der Klub wird eine Regelstunde vor Beginn der Saison haben. 

Wir arbeiten daran, einen Herzrettungskursus  im nächsten Jahr zu starten. 

Nähere Infos kommen. 

Große Änderungspläne sind nicht vorgesehen. Hoffe, wir bekommen wieder ein gutes Golfjahr. 

Wir sehen uns 2019  


