
 

Seniorklubben i Benniksgaard Golfklub 
 

Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 13.10.2020 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. 

 

 

Beretning  

Generalforsamling 2020.  
 

Så er der gået et år siden sidste generalforsamling. Et år på godt og ikke så godt. 

 

Efteråret 2019. 

Banen blev stort set lukket fra vores afslutningsturnering på grund af regn og vand på banen. 

 

Gløgg/æbleskiveturneringen måtte vi spille på par 3 banen. 

Dårligt vejr og kludder med servering af gløgg og æbleskiver, kludder i aftalt tidspunkt.  

Vi fik dog gløgg, kaffe og småkager. 

22 spillere deltog.  

 

Nytårskur. 

Vi var 22 personer til vores nytårskur 2020. Som sædvanlig med start på Höffelbjerg med 

champagne, glühwein og kransekage. 

Golf måtte vi spille på par 3 banen. 2 runder med efterfølgende hygge på 1. sal i klubhuset. 

 

Foråret 2020  

Banen har været lukket fra oktober til midte marts. Da det endeligt så ud til at vi kunne komme ud 

og spille golf blev vi angrebet af corona-virussen. 

DGU anbefalede at golfklubberne lukkede baner, klubhuse og træningsanlæg og bestyrelsen i 

klubben valgte at følge disse tiltag. 

Grænsen til Tyskland blev lukket så vore medlemmer syd for grænsen kunne ikke komme op og 

spille golf. 

Efterhånden fik vi lov til at spille golf, først kun 2-flight og i løbet af april kunne vi spille med 4-

flight. 

Vi lavede så turneringer med løbende start uden præmier og uden at kunne samles i restauranten, 

der endnu ikke havde åbent. Vore tyske medlemmer kunne stadig ikke være med. 

I begyndelsen af maj blev grænsen og restauranten åbnet. 

Vore turneringer med gunstart og præmier startede vi op den 16. maj, dog uden at samles i 

restauranten (max 50 personer) 

Fra den 14. juli kunne vi igen samles i restauranten efter runden til præmieuddeling (max 100 

personer). 

Bestyrelsen besluttede at dele ekstra præmier ud i resten af sæsonen som erstatning for de aflyste 

turneringer i april og maj. 

 



Banen i foråret har været perfekt. Vore greenkeepere har lavet et flot arbejde. Det skal de have stor 

ros for. 

 

Væg ved hul 16 og sider på bækken på hul 15 er skiftet ud og udvidet. Dette arbejde er udført 

medens vi spillede golf helt uden problemer. Vældig flot arbejde. Godt det ikke blev en stensætning 

som oprindelig planlagt. 

 

Sommer 2020  

Seniorklubben har spillet turneringer hver tirsdag. De fleste gange med dejligt vejr.  

Vi har nogle gange, på grund af mange greenfee gæster, måttet ændre på vores normale turneringen, 

starttidspunkt og løbende start.  

04. august var vi 28 personer der tog til Haderslev Golfklub. Bortset fra en enkelt regnbyge havde 

vi en dejlig runde på deres bane. Sluttede af i restauranten hvor vi spiste veltilberedte grisekæber 

med tilbehør. Ny spise for nogle.  

 

Efteråret 2020  

Vi spillede stadig hver tirsdag i godt vejr med god deltagelse. 

Den 10. september spillede vi venskabskamp hos GC an der Schlei. 28 spillere deltog i en lidt 

anderledes venskabskamp, idet vi ikke havde gunstart, men løbende start og blev bespist løbende 

som vi kom ind.   

Greenkeeperne kan ikke klippe så tidligt på grund af mørke og derfor har vi måttet spille med 

løbende start eller med gunstart kl. 10.00. 

Coronaen indhentede os desværre igen og kravet om max 50 personer i restauranten medførte 

blandt andet at vi slettede middagen til dagens afslutningsturnering/generalforsamling. 

Vi vil hvis der er stemning for det og vejret er med os, lave turneringer de resterende tirsdage i 

oktober. 

Tirsdag, den 17. november spiller vi glögg/æbleskive turnering. Tilmelding på golfbox. 

 

Regionsgolf  

Vi havde i år 2 veteranhold og 1 superveteranhold tilmeldt. 

Superveteranholdet besluttede på grund af corona-epidemien at melde fra. De 2 veteranhold spillede 

turneringen. Elses hold vandt 1 kamp og Mogens hold 3 kampe så det bliver bedre år for år. 

 

Næste år. 

Startes som sædvanlig op med nytårskur. 

 

Hovedklubbens turneringsudvalg vil i løbet af vinteren lave nogle turneringer så hold øje med 

golfbox.  

 

Vi fortsætter med at spille tirsdagsturneringer som i år. Stort set med samme spilleformer. 

Vore to endagsudflugter og sommerudflugten håber vi kan arrangeres i 2021 tilligemed 

venskabsturneringerne med GC an der Schlei.  

 

Vi har kontakt med seniorklubben i Aabenraa og forsøger om vi kan lave en turnering sammen med 

dem. Det bliver så hvert andet år på vores og deres bane. 

 

De nye handicapregler tages i brug. Klubben sender folk på kursus og de kan så formidle reglerne 

videre til os. Bemærk dog at man fremover bliver reguleret helt op til handicap 54. 



Vi har besluttet at man ud over alders kriterier på 50 og 55 år max må have et handicap ved årets 

begyndelse på 50.  

 

Seniorklubbens formål er at samle ældre, aktive golfspillere i et spillemæssigt og socialt fællesskab. 

Der vil altid være nogle man hellere vil spille med end andre, men når vi laver startlister nu og 

fremover vil vi kun tage hensyn til hvis man ønsker at køre i buggy sammen eller gerne vil starte 

tidligt. 

 

Klubben  

Seniorklubben siger tak til alle dem der arbejder med klubben, baner og fællesområder. Pigerne på 

kontoret, Rene og hans piger, greenkeeperne og alle de frivillige hjælpere. 

 

Bestyrelsen 

Berit som var kasserer hos os er jo flygtet nordpå og er derfor trådt ud af bestyrelsen og 

seniorklubben. Selv om hun ikke er her i dag, skal hun da have tak for den tid hun har været med i 

bestyrelsen. 

Også en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det arbejde i laver og for det gode 

samarbejde vi har. 

 

 

 

Tysk 

1 Jahr ist seit der letzten GV vergangen. 

 

Herbst 2019 

Der Platz wurde ca. nach unserem abschlussturnier wegwn Regen und Feuchtigkeit gesperrt. 

 

Glögg/Aebleskiverturnier spielten wir auf der Par 3 Bahn. 

Schlechtes Wetter und Probleme beim Servieren vin Glögg/Aebleskiver zeigten sich problematisch. 

22 Teilnehmer bekamen aber Glögg, Kaffee und kleine Kuchen. 

 

Neujahrstreffen 

22 Personen kamen zum Höffelberg und bekamen Sekt, Glühwein und Kranzkuchen. 

Wir spielten 2 Runden auf der Par 3 Bahn und hatten einen gemütlichen Ausklang im 1. Stock. 

 

Frühjahr 2020 

Der Platz war von Oktober bis Mitte März geschlossen. Da es so aussah, dass wir wieder Golf 

spielen konnten, traf uns Corona. 

DGU empfahl den Platz zu sperren sowie Klubhaus und Trainingsmöglichkeiten. Der Vorstand des 

Klubs folgte diesen Empfehlungen. 

Die Grenze wurde geschlossen. Unsere Mitglieder südlich der Grenze konnten kein Golf spielen. 

Erst starteten wir mit2er Flights und im Laufe des April 4er Flights. 

Wir hatten Turniere mit laufendem Start ohne Prämien und ohne spätere Zusammenkunft. (max. 50 

Personen) 

Ab 14. Juli konnten wir uns wieder nach der Runde im Restaurant treffen und die Prämien verteilen. 

(max 100 Personen) 

Der Vorstand beschloss für den Rest der Saison, Extraprämien zu verteilen als Ersatz für die 

abgesagten Turniere im April und Mai. 



 

Der Platz war im Frühjahr perfekt. Unsere Greenkeeper haben eine tolle Leistung vollbracht. 

 

Die Wand bei loch 16 und die Seitenwände beim Bach bei Loch 15 wurden ausgewechselt und 

erweitert. Die Arbeit wurde gemacht wären wir weiterhin Golf spielten. Gute Arbeit. Gut, dass es 

keine Steinkante wie geplant wurde. 

 

Sommer 2020 

Bei meistens gutem Wetter spielten wir jeden Dienstag Turnier. Wegen der großen Anzahl von 

Greenfee Gästen änderten wir Startzeit und hatten laufenden Start. 

 

Am 28. August spielten 28 Personen im Hadersleben Golfklub. Abgesehen von einigen 

Regenschauern hatten wir eine gute Runde, die im Restaurant ihren Abschluss fand. 

 

Herbst 2020 

Wir spielten weiterhin bei gutem Wetter und guter Teilnehmerzahl jeden Dienstag. 

Am 10. September spielten wir im Club an der Schlei mit 28 Teilnehmern von uns unser 

Freundschaftsturnier. Coronabedingt kein Kanonenstart und das Essen wurde serviert, sobald man 

die Runde fertig gespielt hatte. 

Wenn das Wetter und die Stimmung mitspielen, wollen wir jedem Dienstag im Oktober spielen. 

Dienstag, 17. November spielen wir unser Glögg/Aebleskiver Turnier. 

 

Regionsgolf 

Dieses Jahr hatten wir 2 Veteranen- und 1 Superveteranengruppe angemeldet. Die 

Superveteranengruppe meldete ab (Coronabedingt). Elses Gruppe gewann 1x und Mogens Gruppe 

3x. Wir verbessern uns Jahr um Jahr. 

 

 

Nächtes Jahr 

Das Neujahrstreffen wird voraussichtlich am 5. Januar 2021 sein. 

 

Der Turnierausschuss wir im Laufe des Winters einige Turniere anbieten. Seht nach auf Golfbox. 

Wir spielen wie gehabt unsere Dienstagsturniere mit gleichen Spielformen. Unsere 2 Tagesausflüge 

und den Sommerausflug können wir hoffentlich 2021 verwirklichen. Genau wie unser 

Freundschaftsturniere mit dem Club an der Schlei. 

 

Wir haben Kontakt zum Seniorklub im Apenrade und versuchen jedes Jahr im Wechsel des Platzes 

ein Turnier mit ihnen zu spielen. 

 

Vorstand 

Berit unsere Kassierein ist aus privaten Gründen nach Norden gezogen und aus dem Klub 

ausgetreten. Auch wenn sie nicht anwesend ist, Geburt ihr ein herzliches Dankeschön. 

Auc ein Dankeschön an die weiter Vorstandsmitglieder für eure Arbeit und gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 



 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået og derefter godkendt. 

 

4. Næste års kontingent. 

Kontingentet bliver igen i 2021 300 kr. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

 

6. Forslag fra medlemmer. 

Ingen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Viggo Andersen og Wiebke Skov blev genvalgt. Finn Sørensen blev valgt som nyt medlem. 

 

8. Valg af revisor. 

Jørgen Sønderbye blev genvalgt. 

 

9 Eventuelt. 

Der er stadig mulighed for at spille golf i oktober, datoerne er klar for tilmelding i golfbox. 

Tak for i år vi ses til nytårskur d. 5. Januar 2021  

 


