Bestyrelsens beretning for Kalundborg Senior-Golf 1. marts 2010 – 28. februar 2011

Velkommen til denne generalforsamling.
Det er dejligt at se så mange medlemmer (93) møde frem, det er formentlig flere, end der
kommer til vor hovedklubs generalforsamling den 22. marts d.å.
Siden vor generalforsamling i marts 2010 er 3 medlemmer afgået ved døden:
•
•
•

Folmer Jensen, i april 2010, medstifter og æresmedlem af Kalundborg Senior-Golf
Thorsten Dahl, i august 2010
Leif Larsen, i september 2010

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Folmer, Thorsten og Leif
Æret være deres minde.
Medlemmer:
Vi er for tiden 190 medlemmer, 82 damer og 108 herrer.
Det er tidligere, i april 2006, blevet besluttet, at vi maksimalt skal være 185 medlemmer, og
jeg vil i den anledning gøre opmærksom på, at kontingent for 2011 skal være indbetalt senest 1.
april 2011, da kun de der har betalt til denne dato fortsat er medlemmer.
Venteliste:
På Senior-Golfs venteliste står der pt. 23, der ønsker at deltage i vore aktiviteter.
Venskabsmatcher:
I 2010 har vi haft venskabsmatcher med Dragsholm og Sydsjælland med følgende resultater:
Mod Dragsholm var slutresultatet: Vinder damer; Kalundborg med 6,0 point
Vinder herrer; Dragsholm med 0,8 point
Mod Sydsjælland var slutresultatet: Vinder damer; Sydsjælland med
Vinder herrer; Kalundborg med

1,0 point
0,2 point

Bestyrelsen har i vinter fået en forespørgsel fra en nyoprettet seniorklub i Korsør, om
vi eventuelt vil være venskabsklub med dem. Det har vi sagt ja til, og vi afventer videre.
“Trekantsturnering”:
I modsætning til 2009 hvor Kalundborg blev den store taber, havde vi den store glæde, at
Kalundborg Senior-Golf i det samlede resultat over 3 spilledage for de 5 bedste damer og herrer
blev en suveræn vinder.
Det samlede resultat blev:
•
•
•

Nr. 1 Kalundborg med 865 point
Nr. 2 Odsherred med 852 point
Nr. 3 Roskilde
med 811 point

Resultatet viser, hvor stor betydning det havde, at vore damer mødte talstærkt op til alle 3
matcher.
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Ture:
I 2010 har vi udenfor huset haft følgende arrangementer:
• 20. april til Sorø med 37 deltagere
• 4.-5. maj til Fyn med 47 deltagere
• 12.-19. juni Scotland med 40 deltagere
• 2. august til Korsør med ca. 32 deltagere
Afslutningsmatchen den 1.oktober havde 63 der spillede om formiddagen og 72 deltog i festen
om aftenen, hvor der var dejlig middag og fin stemning.
Juleafslutningen den 9.dec. druknede i sne men til spisningen, som blev gennemført, deltog
44.
Vintermatcherne har pga. det strenge vintervejr været aflyst indtil generalforsamlingen i 2011
Sponsorer:
I det forløbne år har vi i Senior-Golf nydt godt af følgende sponsorers gavmildhed:
Proshoppen v. Thomas, Kvickly, Ole Huniche, Sven Gabe og Arbejdernes Landsbank.
Vi takker dem alle for deres støtte.
Livreddende førstehjælp.
Igen i år har Helge Petersen afholdt kurser i livreddende førstehjælp, med et lidt svingende
deltagerantal. Vi er alle Helge megen tak skyldig for hans store indsats.
Tak Helge og modtag disse flasker vin som en beskeden erkendelighed.
Jeg vil slutte med at takke alle mine bestyrelsesmedlemmer, for det store arbejde de gennem
årene har lagt i at få Senior-Golf til at fungere så godt, som jeg må sige, at den gør, det har
været med stor glæde og fornøjelse at arbejde sammen med jer, og jeg ønsker for den snart nye
bestyrelse, at den får ligeså stor glæde af arbejdet, som jeg har haft. Tusinde tak skal I alle
have.
Også en stor tak til alle I medlemmer der trofast møder op torsdag efter torsdag med en positiv
indstilling og godt humør, som gør at det er så attraktivt at spille i Senior-Golf.
En meget stor tak skal gå til Aage Petersen samt Tove og Hanne i køkkenet for altid godt
samarbejde, en tak jeg også vil bringe Anders og hans personale.
Gert Borring- Møller

