
Referat: 

Generalforsamling Brande Golklubs Mens Section 21/9-2017 
 Ordstyrer 

 Bestyrelsen havde peget på Ib Møller Pedersen. 
 Ib startede med at understrege at BGKMS ikke er en forening, og derfor ikke har vedtægter. 

BGKMS er derimod en klub, med et sæt regler som fastsættes og administreres af den 
siddende bestyrelse, for at varetage både klub og spilleres interesser bedst. 

 Captains beretning 
 Captains beretning kan læses i sin helhed på BGKMS’ hjemmeside under ”Information” 
 Highlights 
 Vi har gennemsnitligt været 29 spillere til torsdags matcherne. 
 Vi var i år 57 betalende medlemmer – 2 mindre end 2016 – men Captain glæder sig over at 

der er kommet flere nye og yngre med. 
 Venskabsmatcherne tabte vi til Give og Jelling, men vandt over Gyttegård og Ladies 
 Weekendtur til Gut Kaden (23 spillere) var en success, selvom banen lod lidt tilbage at 

ønske, grundet det tidlige tidspunkt på året. 
 Udflugtsturen (24 spillere) gik til Varde. Vi blev våde både ind- og udvortes. 
 Captain takker alle spillere for at møde trofast op, og en speciel tak til resten af bestyrelsen, 

som har gjort det til en fornøjelse at være Captain. 
 Økonomi 

 Michael Olsen gennemgik økonomien 
 Indtægter og udgifter har stort set svaret til 2016, det samme antal spillere og 

arrangementer taget i betragtning. 
 Vi kommer ud af 2017 med et beregnet overskud på ca. kr. 5.000 – hvilket var bestyrelsens 

mål. 
 Valg til udvalget 

 Bestyrelsen har peget på Anders Quist Hermann, med flg. begrundelse: 
 Anders har ubetinget det største kendskab og bedste erfaring med Golfbox, som er det 

værktøj vi baserer hele vores match afvikling på. Samtidig er det Anders der udvikler og 
vedligeholder de bagvedliggende regneark og formularer, som ligger til grund for udregning 
af point og placering i den gennemgående kvalifikation, til både Ruder Cup og årets spiller 
og putter. Anders er tillige webmaster på BGK’s hjemmeside, herunder også 
vedligeholdelse af BGKMS klub-i-klub del. 

 Anders blev som ventet klappet ind i bestyrelsen for en ny periode. 
 Se venligst ”Konstituering” sidst i dette dokument 

 Forslag 
 Ingen indkomne forslag 

 Ruder Cup 
 Det er 17. gang at Ruder Cup afvikles 
 Anders Quist gjorde rede for afviklingen og format, og inviterede samtidig til, at de udtagne 

spillere mødes de 2 flg. torsdage, og træner på både spillet og formatet. 
 Evt. 



 Hul 3 og 18 lodtrækning 
i. Vinder af hul 18 (Maler Madsen): Ivan Hussak 

ii. Vinder af hul 3 (Kjeldsen): Kasper Housted 
 Pokaler 

i. Bedste putter A-rækken: Anders Quist Hermann 
ii. Bedste putter B-rækken: Bjarne Lassen 

iii. Bedste spiller A-rækken: Ivan Larsen 
iv. Bedste spiller B-rækken: Bjarne Lassen 

 Weekendtur 2018 undersøgelse 
i. Rigtig mange havde besvaret spørgeskemaet, og der er derfor lagt op til en 

tilsvarende weekendtur i 2018. 
ii. Potentielle destinationer er pt. Gut Appeldör og Steigenberger, som begge er 

indenfor rammerne af de besvarelser vi har fået retur fra medlemmerne. 
 Charles Gjørup foreslår at vi spiller fra tee 48 i det tidligste og seneste matcher på sæsonen. 

Det giver både afveksling og hurtigere afvikling. Bestyrelsen tager det op i sæson 2018. 

 

KONSTITUERING 
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, har bestyrelsen valgt flg. fremgang: 
 
Da Anders Quist er indsat for en ny periode, er hans anciennitet i bestyrelsen nulstillet. 
Det betyder at bestyrelsesmedlemmerne har siddet dette antal år: 
Ivan Hussak  4 år 
Michael Olsen  3 år 
Ulrik Damm  2 år 
Lars Jensen   1 år 
Anders Quist Hermann 0 år 
 
Som følge heraf, har bestyrelsen konstitueret sig på samme måde som i 2017, således at vi fremover følger 
den turnus vi hidtil har holdt os til: Et bestyrelsesmedlem sidder i 5 år, hvor det sidste år er som Captain. 
 
Ivan Hussak  Captain og sponsor chef (På valg til gen.fors. sept. 2018) 
Michael Olsen  Kasserer 
Ulrik Damm  Sekretær og IT-assistent 
Lars Jensen   Turmanager og sponsor-assistent 
Anders Quist Hermann IT 
 
 
 
Pva. BKGMS bestyrelsen 
Ulrik Damm 

 


