Bestyrelsens beretning for Kalundborg Senior-Golf 1/3/09-28/2/10

Velkommen til denne generalforsamling. Det er dejligt at se så mange medlemmer møde frem.
Siden vor generalforsamling i marts 2009 er 3 medlemmer afgået ved døden:
Åse Larsen
Søren Kock
Vibeke Borring-Møller

22. april 09
16. juni 09
23. november 09

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Åse, Søren og Vibeke.
Æret være deres minde.
Det forløbne år, har for formandens vedkommende været præget af meget fravær, men jeg skal efter
bedste evne forsøge at komme rundt om alle væsentlige områder.
Medlemmer:
Vi er for tiden 182 medlemmer, 80 damer og 102 herrer.
Det er tidligere (i april 2006) blevet besluttet, at vi maksimalt skal være 185 medlemmer, så det åbner
mulighed for optagelse af nye medlemmer fra ventelisten. Ved betalingsfristens udløb den 15. april i
år, kan vi se det endelige antal medlemmer for 2010, og derefter optager vi nye medlemmer fra
ventelisten.
Venteliste:
På Senior-Golfs venteliste står der pt. 30, der ønsker at deltage i vore aktiviteter. Det er en stigning på
6 fra sidste år.
Der har i årets løb været medlemmer i golfklubben, der, efter de opfylder alderskriterierne for
medlemskab af Senior-Golf, har ønsket at komme på venteliste, men de skal samtidig opfylde
handicapkravet, som pt. er 40. Det nytter ikke, at de forventer at spille sig ned, blot de bliver optaget
på ventelisten.
Venskabsmatcher:
I 2009 har vi haft venskabsmatcher med Dragsholm og Sydsjælland med følgende resultater:
Mod Dragsholm var slutresultatet.

Vinder damer: Kalundborg med
Vinder herrer: Dragsholm med

Mod Sydsjælland var slutresultatet: Vinder damer: Sydsjælland med
Vinder herrer: Kalundborg med

1,6 point
3,4 point
3,4 point
4,8 point

“Trekantsturnering”:
Som noget nyt havde vi i 2009 premiere på en “Trekantsturnering”, som er en turnering over 3
spilledage mellem Odsherred, Roskilde og Kalundborg seniorer.
Ved evalueringsmøde efter sidste match i Odsherred blev de deltagende klubber enige om, at
Trekantsturneringen i 2009 havde været en stor succes med overtegnede tilmeldingslister i alle
klubberne. Det blev derfor vedtaget at øge deltagerantallet til max. 32 fra hver klub, altså i alt 96
deltagere. Det er hvad restauranterne maximalt kan rumme, og turneringsfee for 2010 er uændret kr.
150,00 pr. deltager (dækker spisning og præmier).

Resultatmæssigt var der ikke noget at råbe hurra for, for Kalundborgs vedkommende.
Det samlede resultat over 3 spilledage for de bedste damer og herrer blev.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Roskilde
Odsherred
Kalundborg

med 898 points.
med 880 points
med 826 points

I en kommentar til dette resultat skal det nævnes at Roskilde ikke har nogen speciel Seniorklub, men
har brugt deltagere blandt alle seniormedlemmer i klubben.
Men det kan desværre ikke skjules, at de store tabere i denne turnering var Kalundborgs damer med
en score på 366 mod Roskildes 397 og Odsherreds 419
Det vil være dejligt, hvis vi i år kan få nogle flere damer med til disse Trekantsmatcher, så vi kan få et
bedre resultat. F.eks. var der kun 5 damer herfra til matchen her i Kalundborg.
Pokalen der bliver spillet om er traditionen tro udført af Erling Andersen, som har lagt et stort arbejde
deri, og den blev meget vel modtaget. En stor tak til Erling.
Ture:
I 2009 har vi udenfor huset haft følgende arrangementer:
7. maj i Korsør med 47 deltagere.
12,13 og 14. juni Bornholm med 45 deltagere
1. juli tur til Langeland med 41 deltagere
Afslutningsmatchen med middag om aftenen havde fin tilslutning, og stemningen var god.
Juleafslutningen den 7. december rundede sæsonen af på god vis, og så har det ikke været til at
spille meget golf siden.
Vintermatcher i 2009:
I foråret over 12 gange med et gennemsnit på 28 deltagere
I efteråret over 10 gange med et gennemsnit på 35 deltagere
Sponsorer:
I det forløbne år har vi i Senior-Golf nydt godt af følgende sponsorers gavmildhed:
Thomas i Proshoppen, Kvickly, Ole Huniche, Sven Gabe, Arbejdernes Landsbank
Vi takker dem meget for deres støtte.
Livreddende førstehjælp:
Helge Petersen har afholdt kurser i livreddende førstehjælp. Helge vil gerne afholde flere kurser, og vi
må gøre opmærksom på, at det er vigtigt at vedligeholde sin viden om genoplivning. Det er ikke nok,
at man engang har været på kursus, det skal jævnligt genopfriskes, så man ikke er i tvivl om, hvad
man skal gøre, hvis problemet pludselig er der. Vi opfordrer derfor stærkt til at I melder jer til Helges
kurser.
Vi skylder Helge en stor tak for hans indsats.

Ændret spilledag:
Som jeg allerede har orienteret jer om i en rundsendt skrivelse den 14. januar i år, har vi i bestyrelsen
imødekommet Kalundborg Golfklubs ønske om at flytte vor spilledag fra mandag til torsdag. Det var et
spørgsmål om frivillig tvang, vi viste os fra den gode side og har ikke rodet os ud i problemer med
klubben, tværtimod, vi forventer at have scoret noget goodwill.
Hjemmeside og Golf-box:
Det er bestyrelsens opfattelse, at begge dele fungerer godt, men jeg vil ikke undlade at bede jer om,
at I melder, når I får ny E-mail adresse. Der er ved hver udsendelse mails, der kommer tilbage på
grund af ukendt mailadresse.
Jeg vil slutte med at takke alle mine bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for at få
Senior-Golf til at fungere i det forløbne år under mit lange fravær. Mange tak alle sammen.
Også en stor tak til alle I medlemmer, der trofast møder op uge efter uge i godt humør og med en
positiv indstilling. En indstilling der gør Senior-golf så attraktiv.
Også en stor tak til Aage Petersen, Hanne og Tove i køkkenet for et altid godt samarbejde.
Gert Borring-Møller

