
SENIORKLUBBEN i Benniksgaard Golf Klub 

 

Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 08.10.2018 kl.16.00  

 

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. 

Så er der igen gået et golfår. Et godt år som dog er gået alt for hurtigt. 

I modsætning til afslutningen på 2017 fik vi en god afslutning på 2018. 

Vi fortsatte med at spille tirsdage i oktober og fik spillet den 13. november med afslutning på Providence 

med æbleskiver og gløgg. Her var vi dog kun 15 deltagere. Det må vi håbe bliver bedre i år. Vi skal nok 

sende orientering ud til jer.  

Også vores nytårskur den 2. januar kunne vi afholde i år med start på Höffelbjerg hvor vi var 27 der ønskede 

hinanden godt nytår. 

Til vore tirsdagsturneringer har vi været 50-60 deltagere de fleste gange. Vi har kun måtte aflyse en enkelt 

gang på grund af dårlig vejr. 

Vi har en flot bane her på Benniksgaard. Den og greenkeeperne har klaret det det fint selv om 2018 var 

meget tør og hård ved banen.  

1-dags turene gik i år til Hof Berg og Uge. 

I Hof Berg var vi 37 deltagere. Vi fik en enkelt byge en god middag med asparges eller schnitzel. 

I Uge var vi 38 deltagere. Her blev vi temmelig våde, men en god middag med stegt flæsk eller fiskefilet 

kunne rette op på det. 

Som sædvanlig havde vi besøg af Golfclub an der Schlei, desværre blev turen til Schlei aflyst pg.a. 

uoverensstemmelse med datoen. Det var som altid hyggeligt at spille sammen med dem.. 

Vores 3-dages tur måtte vi på grund af for få deltagere aflyse. Vi vil som tidligere nævnt sende spørgeskema 

ud for at høre jeres mening om hvordan I synes disse ture skal være.  

I foråret lavede vi et oplæg til hvad man kunne gøre for at spilletiden blev lidt kortere. Det må vi sige er 

lykkedes. Vi har sjældent spilletider længere end 4½ time. Så stor ros til jer. 

For at fange fejl i scorekort og for ikke at dele præmier ud til de forkerte indberetter vi nu scorekortene 

inden præmieuddeling. Det kan godt være at det ind imellem har taget lidt for lang tid, men vil forblive 

sådan. 

 



Med hensyn til de nye golfregler har vi ikke haft de store problemer. 

Regionsgolf. Vi havde igen i år 2 hold med i turneringen. Det gik som det plejer med flest nederlag, men vi 

var med. Tak til Peter og Mogens for at styre de to hold. 

Hvis der er stemning for det tilmelder vi også hold til næste år.   

 

Vi har afholdt et hjerteredderkursus med stor deltagelse, så en del af vore medlemmer kan hjælpe hvis der 

skulle blive brug for det. 

 

Seniorklubben har doneret 12 stk. stærekasser (Ikke sådanne der måler jeres fart på banen).  

Tom har lavet dem og de blev sat op ved banens dag i foråret. Flere af dem har været beboet i år.  

 

Som altid siger vi tak til de folk der sørger for at banen og klubben drives så vi kan spille golf. 

Greenkeepere, Rene og hans piger, folkene på kontoret og så i år alle de frivillige der laver forskellige ting 

på området og på grej.  

 

Tak til bestyrelsesmedlemmerne for det gode arbejde i har lavet  

Tom har valt at gå ud af bestyrelsen. Du skal have tak for den store hjælp med planlægning og afvikling af 

turneringerne. 

 

Også en stor tak til alle jer 103 medlemmer for jeres opbakning til vore turneringer. 

 

Næste år. 

Ny måde at regulere handicap på er udskudt til 2021, så vi kører videre med det nuværende system. 

 

Ellers har vi ikke store ændringer for næste år.  

 

Vi fortsætter med at spille tirsdagsturneringer resten af oktober hvis vejret tillader det. Tilmelding på 

golfboks som I plejer.  

 

Ellers ses vi næste år til et forhåbentlig godt golf år. 

Tak til Tom Kristensen for godt arbejde og sparring i klubben, tak til Peter Jørgensen Jensen for arbejdet 

som dirigent og tak til alle medlemmer, butikken og greenkeeperne. 



Tak for i år. 

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 2020 300 kr. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

6. Forslag fra medlemmer. 

Ingen forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lars Pedersen og Inge Nørgaard Vedelgart blev genvalgt og Mogens Humlum blev valgt som nyt medlem. 

8. Valg af revisor. 

Jørgen Sønderbye blev genvalgt. 

9. Eventuelt 

Hjertestarter ved Proshoppen er fjernet p.g.a der skal nyt batteri i, hvilket koster 3000 kr, der er en 

hjertestarter i Hotellets reception som kan bruges. Indkøb af nyt batteri drøftes med Benniksgård Golf Club. 

Ved ulykke, ring 112, der giver besked til hjerteløberne. 

Enkelte medlemmer kunne ønske et limit på total spilletid, ligeledes ønskes ikke greenfeegæster ind imellem 

på tirsdagsturneringen, Viggo drøfter det med Benniksgaard Golf Club. 

Rene i Proshoppen har indkøbt en Trackman, hvor man kan træne, der kan vælges mellem flere end 100 

baner, midt november kan den bookes via golfbox indtil da aftales det med butikken.1 time koster 200 kr og 

10 timers klippekort koster 1500 kr. Demodag vil blive afholdt tirsdag d. 15.10.2019 kl. 14-16. 

Der mangler frivillige til forskellige opgaver på banen, bl.a. samle bolde på drivingrange, tømme affald, 

havearbejde, rengøring af bagrum og vaskepladser og banekontrol. Kontakt Tom Kristensen eller Henrik 

Lang. 


