Kalundborg i foråret 2021

Kære Seniorgolfere.
Så er endnu et år gået - og det sidste i bestyrelsen for mit vedkommende.
—

Vi skal desværre starte denne Coronaforsinkede generalforsamling med at mindes Steen Thorsen, der afgik
ved døden i august. (Husk mundbind).
—
Som I sikkert ved, er der til minde om Steen opsat en bænk på hul 15’s teested. Bænken er doneret af af
Steen’s kone Lis. Steen var på grund af sin utrættelige indsats i både hoved- og seniorklubben i øvrigt 1 af kun
3 æresmedlemmer.
—

For mit vedkommende har det været rigtig godt at sidde i bestyrelsen, og da ikke mindst på grund af den
evige entusiasme, som samtlige bestyrelsesmedlemmer har vist i alle årerne. Fortsæt med det.
Men nu er det altså slut, og jeg vil se frem til at prøve livet som “civilist” i Senior Golf. I hvert fald har jeg kun
været “udenfor” bestyrelsen i 1 år, siden jeg blev medlem i 2008.
—

Denne sidste beretning bliver, ikke med min gode vilje, om muligt endnu kortere i forhold til tidligere år. Det
er Vor Herres Covid-19 pandemi.
Vi var ved indgangen til 2021 111 medlemmer, idet vi har haft et fald på 23 i 2020.
2020 har på alle fronter været en prøvelsens år - og jeg frygter lidt, at 2021også bliver med begrænsninger i
nogen grad. Dog sikkert ikke helt så amputeret.
I 2020 blev vores åbningsmatch først afholdt d. 9. juli - med 72 deltagere. Her fik vi ud over spillet
også mulighed for at afholde generalforsamling, her var vi 65 tilmeldte.
Grundet pandemien og de deraf følgende restriktioner blev der spillet betydeligt færre torsdagsmatcher. Det
blev til sølle 17 spilledage.
Gennemsnit for fremmøde blev 48, nogenlunde ligeligt fordelt mellem damer og herrer (22/26).
Tredages tur til Fyn planlagt til 17-19 august - AFLYST
Endagstur til Holbæk lykkedes det at gennemføre d. 14. september. 39 spillere var afsted.
Holbæk GK havde sørget for startliste, scorekort og ikke mindst 3 stk smørrebrød, alt dette til en pris på kr.
270,00.
Damerne var herrerne langt overlegne, hvad angår scores.

Venskabsmatcher mod Korsør, Odsherred og Dragsholm blev alle AFLYST.
Så er beretningen allerede ved afslutningsmatchen d. 8. oktober - Der var tilmeldt 57 spillende og 53 til den
efterfølgende buffet.
Der var et lille frafald i sidste øjeblik så vi endte med 55 spillende og 51 til spisning.
Andematch d. 7. november AFLYST
Julematch d. 5. december AFLYST
Trods de usædvanlige omstændigheder har vi i bestyrelsen haft mange gode snakke og skriverier til og med
hinanden Så TAK til hele bestyrelsen i disse Corona-tider for at holde fanen højt.
Og endnu en gang tak for Jeres måde at være på; Jeres kærlige drillerier.
Tak for udholdenheden. Og god vind til Jer alle i bestyrelsen.
OG ja - jeg kommer stadig ud og spiller - men skal nu sidde i et hjørne og råbe til Jer, om vi ikke snart skal
videre.
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