
 
 

Blåvandshuk Golfklub 
Nyhedsbrev Oktober 2021 
En dejlig golf sæson er efterhånden ved at gå på hæld. Det har været en sæson, hvor vi næsten har 
haft normale forhold oven på Covid19 pandemien. Der var enkelte restriktioner vi skulle forholde os 
til i starten af sæsonen, men det var heldigvis kun bagateller og snart blev forholdene helt 
”normale”. 

Vi har gennemført mange arrangementer og matcher, og det hele kulminerede med vores 
fantastiske Company Dag d. 10. september. Igen i år var det et helt fantastisk arrangement med 32 
deltagende hold, som hver især blev serviceret af en Caddie. Der var en fantastisk stemning, og alt 
gik efter planen. Dette kan ikke lade sig gøre uden en grundig planlægning og den uvurderlig hjælp 
fra frivillige. Der skal lyde en KÆMPE tak til alle involverede og de frivillige der er med til at det hele 
lykkes. 

Der er nu kun et enkelt klubarrangement tilbage i kalenderen, nemlig Generalforsamlingen - se 
nedenfor. 

Info vedr. udmeldelse af klubben 
Hvis du ønsker at udmelde dig af Blåvandshuk Golfklub gøres opmærksom på at udmeldelsen skal 
modtages senest ved udgangen af november måned. Ved udmeldelse efter 30.11. vil kontingent for 
næste år blive opkrævet. Dette skyldes primært, at klubben afregner med DGU for de medlemmer 
der er registreret 1. januar. 

Generalforsamling 
Lørdag d. 27. november – Generalforsamling og Julematch. Vi starter dagen med Match kl. 09:30 og 
kl. 14 er der generalforsamling. Dagsorden følger nedenfor. Tilmelding via GolfBox eller til 
sekretariatet. Da vi er usikre på hvor generalforsamlingen vil blive afholdt, vil vi sende besked ud 
herom ugen før generalforsamling afholdes ! 

Siden sidst 
Made in Himmerland 
I uge 19 blev der spillet ”Nærmest Flag” på mange golfbaner i Danmark, hvor man kunne vinde 
Partout Billet til ”Made in Himmerland”. 

Mandag: 
Ejvind Christensen  184 cm 

Tirsdag: 
Svend Åge Jessen  250 cm 

Onsdag:  
Christian Tuxen  323 cm 
 

Torsdag:  
Kim Jensen ( Korsør) 117 cm 
 

Fredag:  
Lars Beier 450 cm 
 

Lørdag:  
Frank Krog Hansen ( Odder) 
200cm 

Søndag:  
Keld Slot Pedersen 340 cm 

  

 
De vandt hver en dagsbillet til Made in Himmerland 2022 
Ved lodtrækning, vandt Christian Tuxen 2 VIP billetter til Made in Himmerland 2022. 
 



 
 
Sommerturnering 
Hen over sommeren er der spillet en hulspils turnering i to rækker. Desværre blev alle matcher ikke 
spillet og de ikke spillede matcher giver 0 point.  

Resultatet er herefter: 
A rækken: 
1 Christian Roslyng , gavekort på 500,- til 
shoppen  
2 Michael Smedegårg,  2 flasker vin  
3 Finn Hedegård,  1 flaske vin 

 
B rækken  
1 Brian B. Kristiansen,  gavekort på 500,- til 
shoppen  
2 Tage Bull , 2 flasker vin  
3 Kjeld Slot Pedersen, 1 flaske vin.  

Alle vindere vil blive kontaktet, for overrækning af præmier og fotografering.  

Klubmesterskaber 2021 
Klubmesterskaberne blev afholdt i weekenden 14./15. August. Der var i år 24 deltagere og 
resultaterne blev: 

Slagspil 
Klubmester – Tobias Højbjerg med 173 slag. 

Årsmester B-Rækken – Niels Brinck med 193 slag. 

Årsmester C-Rækken – Henrik Normann Thomsen med 207 slag. 

Hulspil 
I de efterfølgende uger blev der afviklet Hulspils Mesterskaber, og her blev resultatet 

Klubmester - Tobias Højbjerg 
Årsmester – B-rækken: Niels Brinck 
Årsmester – C-Rækken: Oluf Sand 
TILLYKKE til vinderne. 

  



 
 
Dagsorden - Generalforsamling  
Lørdag, den 27. november 2021 - kl. 14.00 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
5. Forslag fra bestyrelsen  
6. Forslag fra medlemmer (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. november 

2021) 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:  

På valg er: Annie Lauridsen, Niels Brinck, Flemming Karris Sørensen  

Samt de to suppleanter: Kim Mortensen og Kirsten Kaltoft                                                                 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er Carl Chr. Deichgräber og Flemming 
Pedersen  

9. Eventuelt 

 


