ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF, 2018
Velkommen til Generalforsamling.
Vi har desværre i 2018 mistet 4 medlemmer:
Chresten Nauta, Ib Merling-Petersen, Jørgen Pedersen
Alle i Maj og Finn Slott i august – Æret være deres minde.

MEDLEMMER
Vi er desværre, ligesom det var tilfældet sidst i 2017 blevet færre medlemmer – vi er nu
nede på 134 contra 161 et år tidligere. Siden sidste gen.fors. er 24 udmeldt af
seniorklubben Og der har været en tilgang på 2 medlemmer.
Der er jo generelt et fald i medlemsantal i de fleste klubber i landet. Vi vil gerne bevare
seniorklubben så det første tiltag i den proces er at vi fjerner handicap grænsen.
Gennemsnitlig deltagelse I 2018 til vores ugentlige matcher og venskabsmatcher endte på
48 det kan vi godt være bekendt taget i betragtning at vi nu er reduceret til 134 største
tilslutning på 73 var såmænd midt i hedebølgen den 19 juli.

ÅBNINGSMATCHEN 2018
Til åbningsmatchen d. 5. April var vi 44 deltagere.

ALMINDELIGE TORSDAGE
Almindelige torsdage har vi haft 38 af med de førnævnte 48 i gennemsnit fordelt på 20
damer og 28 herrer. Her har vi hovedsagelig spillet stableford men også andre spilleformer
som Bestball for hold, slagspil, ’alle spiller fra rød tee’ har sneget sig ind.

VENSKABSMATCHER
Vi har i 2018 haft venskabsmatcher mod Dragsholm med 63 deltagere, Odsherred med 75 og
Korsør med 82.Matcherne blev afholdt hhv i Kalundborg mod Odsherred og Korsør. Samt
mod Dragsholm ude. Resultatet af matcherne fremgår som altid af vores hjemmeside.

ØVRIGE TURE UD AF HUSET

SORØ
55 deltagere tog d. 1. Maj til Sorø. Det var en våd, kold og sågar tordenholdig dag. Sorø fik
da så meget medlidenhed med os, at de sponserede 4 ekstra greenfee biletter.
JYLLAND
53 medlemmer, var på en overnatningstur til Hovborg Kro d. 20. – 21. August I fint vejr,
men banerne Gyttegård og Holsted bar tydeligt præg af den varme tørre sommer. Banerne
var OK, og Hovborg Kro er bestemt også værd at besøge igen.
Det skal her nævnes, at Bilcentret Peer Glad igen var sponsor på Kassevogn og brobilletter
ANDEMATCH
D. 1. november afholdt vi Andematch med 60 deltagere. Præmiebeviser på en and samt de
obligatoriske flasker vin var præmier. Vi sluttede dagen af med Cafeens Vintersuppe?
AFSLUTNINGSMATCH
Afslutningsmatch for den sæson var vanen tro rigtig godt besøgt (60 spillende, 71 til festen)
Gode præmier god feststemning og igen, tilskud fra kassereren. Frede Malmos og fru Mie
takkede af med flot tale og derefter overgang til de passives rækker.
JULEMATCH – REDBALL
Julematchen d. 6. December. 38 spillende, men 56 til julefrokost.
Præmier til RedBall hold, individuelle præmier, mandelgaver, klappepræmier, julesang og
godt humør
Men alt andet forløb absolut gnidningsløst, og da ikke mindst julebuffeten fra Cafeen.
BESTYRELSEN
Jeg vil gerne have lov til at takke bestyrelsesmedlemmerne for deres uimodståelig energi
og engagement. Det er virkelig en fornøjelse at arbejde sammen med Jer.
SPONSORER
Men vi vil gerne takke dem der har stået os bi.
Meny for gavekort til juleafslutning

Kvickly for gode priser på vin.
Dragsholm Sparekasse – som i forbindelse med introduktion til overgang til dem - var på
besøg og sponserede vin til en match (færrest put)
Og vi vil gerne her og igen takke Bilcentret Peer Glad for den flotte opbakning til klubben i
form af kassebil til ture ud af huset. Så bakgearet kommer ikke I brug hos Centret.
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