
Formandens beretning 

Så nærmer vi os endnu en sæsonafslutning – og denne den 21´sæson mangler kun 
2 vigtige flueben at få sat – NEMLIG afslutningen den 30/9 samt Ruder Cup den 
7/10 i Give.  

Jeg vil gerne takke jer alle som troligt stiller op torsdag efter torsdag – og det er 
uanset om det regner, hagler, sner eller det bare er godt alm dansk vejr – tak for 
det, det gør det hele værd. 

Jeg vil også gerne rette en stor tak til alle de sponsorer der har hjulpet os igennem 
sæsonen. Uden dem vil udflugten, afslutningsmatchen, tøj m.m. kræve en større 
egenbetaling, så det er vi yderst taknemmelige for. 

 

Bestyrelsen 

I år har bestyrelsen haft de samme udfordringer som altid. Men alting er ved at 
være som velorganiseret og struktureret at det må betegnes som i 
småtingsafdelingen.  

Se bl.a hvor tidligt vi fik MS/Ruder Cup trøjen på plads i år – tror det er ny rekord. 
Her skal også lyde en stor tak til Jesper ”the Pro” for at være særdeles proaktiv og 
klar på dette.  

Vi har igen i år sponsorer fra det meste af vores nærområde, og der er kommet en 
del nye til, så i år har vi måtte putte ekstra præmier og sponsorer på til bl.a 
udflugten i Varde og afslutningen – så glæd jer til den. 

 

Golfspillet 

Jeg syntes MS har spillet helt fantastisk i år og det forklarer tydeligt hvorfor det har 
været så svært for capt´n at spille sig på ruder cup holdet i år. Så han trækker 
gladeligt wild cardet, om end der er nogen der syntes det er noget pjat - men når 
jeg ser på mine sidste runder – ja så ved jeg at jeg er det nok skal gå 😉 

Selv om vi i år ikke helt har kunnet spille i tørvejr hver eneste gang, så er vi glade 
for at vi har kunnet være 29 spillere i snit. Det er samme snit som sidste år – men 
desværre har vi kun været 57 medlemmer i år, hvilket er 2 mindre end sidste år. 
Det positive er vi holder snittet og at der er en del nye (og yngre) ansigter i blandt  



– Jeg tror det må ha trukket gennemsnitsalderen godt ned (uden belæg herfor) og 
jeg er sikker på de nye og yngre mennesker over tid, får trukket deres golfspillende 
venner og netværk med her til MS. 

Årets pokaler og venskabsmatcher 

Gyttegård – gik jo fint her på hjemmebane, den sved vist 

Give – arhh vi regnede ikke med Ole Lindegård glemte at tælle… 

Jelling – må konstatere det passer deres seniorer godt at spille fra tee 51 (valhalla) 

Ladies – Det fik vi jo fornøjelsen af 2 gange 

Ruder Cup……det er jo næsten hjemmebane, så skal vi ikke give den en skalle!! 

 

UDFLUGTER  

Vi har igen i år været på udlandstur – denne gang 23 mand høj til Gut Karden 
v/Hamborg. Det var måske for tidligt på sæsonen og vi evaluerer på 
tilbagemeldinger fra spørgeskemaet. Som vinder af B rækken syntes jeg det var en 
fantastisk tur og jeg håber at flere får lyst til at deltage i den tur vi får arrangeret til 
næste sæson. 

Vi var derudover 24 mænner på tur til Varde golfklub, ja vi blev våde både 
indvortes og udvortes. Et fint anlæg, og vi havde det næsten for os selv, så hvis 
der var ventetid var det vist vores egen skyld. 

Afrunding 

Til sidst vil jeg endnu engang takke jer alle sammen for at bakke op om MS, og 
speciel tak til resten af bestyrelsen som igen har gjort det en sand fornøjelse at 
være Captain.. 

BGKMS længe leve…. 

 
 


