
FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG 

SENIOR-GOLF, 2016  

Velkommen til Generalforsamling i Kalundborg Seniorgolfklub. 

Siden sidste generalforsamling i 2016 har vi desværre mistet to af vores 

medlemmer.  

Det er Bjarne Hjulmand som døde i maj og Britta Jensen som døde i 

september. 

JEG VIL BEDE FORSAMLINGEN REJSE SIG OG MINDES Bjarne og 

Britta ÆRET VÆRET DERES MINDE. TAK  

MEDLEMMER: 

Vi er i dag 176 medlemmer plus 3 netop tilmeldt. Siden sidste gen.fors. har vi 

således fået 13 medlemmer. Vi har haft en et frafald på 14, hvor 2 er meldt 

passive, 2 er flyttet til anden klub og 10 er udmeldt dels af Hovedklubben og 

dels kun hos os.  

 

TÆLLENDE MATCHER HVER TORSDAG  

På dette tidspunkt af året er det blevet en tradition, at minde jer om at 

seniorgolfmatcherne er tællende matcher fra det tidspunkt hvor regulering 

kan finde sted, altså bliver de registret i GOLFBOX hver gang vi har spillet.. 

Det giver det mest retvisende billede af vores evner på golfbanen. 

Gennemsnitlig deltagelse I 2016 til vores ugentlige matcher har været 67 

største tilslutning 96 mindste tilslutning under 10 spillere. Dog uden for 

matchsæsonen. 

 

ÅBNINGSMATCHEN 2016  



D. 7. april i køligt, men tørt vejr og med deltagelse af 46 spillere. 

 

SLÅ-ET-SLAG  

Vi havde en match sidste år til fordel for kræftens bekæmpelse med 88 

deltagere Dagen indbragte i omegnen af Kr. 8800,00 Som selvfølgelig gik 

ubeskåret til K.B. og som det fremgår af matchprogram 2017 har vi valgt at 

deltage igen i det gode formåls tjeneste. I år hedder matchen SLÅ ET SLAG 

FOR KUGLERNE hvilket henviser til at focus i år er på mænd med 

prostatakræft. 

  

 

VENSKABSMATCHER 

  

Vi har i 2016 haft venskabsmatcher mod Dragsholm og Korsør.  

Matcherne blev afholdt hhv. i Dragsholm og i Kalundborg. Resultatet af de to 

matcher fremgår som altid af vores hjemmeside. 

 

TREKANTTURNERINGER  

Trekantmatcherne i 2016 er som bekendt nu blevet til tokantmatcher eller 

måske mere retteligt venskabsmatcher Mellem Højby og Kalundborg. 

Resultatet af disse matcher kan også aflæses på hjemmesiden. Og gentages 

iøvrigt i år. 

 

ØVRIGE TURE UD AF HUSET  

KVANLØSE  

71 deltagere futtede tidligt på sæsonen til Midtsjælland, en populær bane til 

meget fornuftige priser ikke mindst takket være kasserens tilskud til turen. 



Turen gentages i år. Hvor vi så kan håbe på ordentligt vejr. Vi har ikke været 

specielt heldige de sidste par år. 

 

TYSKLAND 

En bus med 44 spillere drog til Tyskland i dagene d. 23. til 29. maj.  Igen var 

turen vel tilrettelagt af Sven Gabe.  Vejret var lidt blandet men det havde 

været en god tur med gode baner, Egons busser og vores ”vanlige” chauffør. 

I år var der desværre ikke tilstrækkelig tilmeldinger så den planlagte flere-

dages tur til Tyskland har vi måtte aflyse. 

 

SAMSØ  

Igen i 2016 havde Kristian tilrettelagt en 2-dages tur til Samsø. 57 Golfere og 

festmennesker, man må sige at begge ting gælder for Jer alle, men specielt 

turen til Samsø giver minder, samvær og empati på højt niveau, alt i alt en 

super god tur. Vi vover at lave kunststykket i Jylland i år. 

Det skal her nævnes at Peer Glad igen var sponsor på bil og færgebilletter 

ligesom vi også fik bolde og nogle flasker vin til præmiebordet. Kristian 

havde tillige fået mange fine præmier fra forskellige sponsorer på Samsø.  

 

ANDEMATCH  

I november afholdt vi Andematch med 40 deltagere 15 præmiebeviser på en 

and samt de obligatoriske flasker vin. Vi sluttede dagen af med smørrebrød 

da køkkenet var blevet lukket og vi derfor måtte undvære Sannes dejlige 

suppe. 

 

AFSLUTNINGSMATCH  

Afslutningsmatch for sæsonen var vanen tro godt besøgt med 74 deltagere. 

Gode præmier god feststemning og igen med et tilskud fra kasseren.  

 



JULEMATCH – REDBALL  

Der var også godt besøgt til vores juleafslutning. Der blev spillet golf i år da 

vejret var ok og i lighed med tidligere ja så var der masser af præmier fra 

lokale sponsorer, Punkt 1, Slagter Jacob, Herreshoppen. Maden fik vi fra 

Meny fordi køkkenet var lukket. 

 

SPONSORER  

Af sponsorer springer Peer Glad jo i igen ind på en førsteplads, med en flot 

opbakning til klubben i form af kassebil til ture ud af huset.  

Bil, diesel, færgebillet, bolde og vin på vores herlige tur til Samsø. Alt betalt 

af den gode Bilforhandler. 

STOR TAK TIL PEER GLAD 

Til slut den også, sædvanlige, men absolut også berettigede TAK til 

bestyrelsen (ikke mindst til de afgående bestyrelsesmedlemmer) for jeres 

kæmpe indsats både her lokalt og når det drejer sig om ture ud af huset.  Også 

en stor tak til Carl-Erik der stadig er mester for at holde vores hjemmeside 

up-to-date.  

     

Jeg håber og tror vi får endnu et godt golf år 2017.  

Søren Schultz 

Formand Kalundborg Senior-golf.  

16. MARTS 2017 

 




