BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF,
2014
Velkommen til Generalforsamling. Igen i år, er der traditionen tro et flot fremmøde.
I 2014 har vi desværre mistet tre af vores medlemmer
Det er vores altid trofaste chaufør Kresten Andersen,
Freddy Olsen og Søren Skovhus.
JEG VIL BEDE FORSAMLINGEN REJSE SIG OG MINDES KRESTEN OG
FREDDY OG SØREN.
ÆRET VÆRET DERES MINDE. TAK
MEDLEMMER
Vi er i dag 188 medlemmer fordelt med 79 damer og 109 herrer.
Det er 5 mere end ved sidste generalforsamling. Vi har da vi var flest i 2014
været oppe på 192 medlemmer.
Vi har i år inviteret 10 fra ventelisten hvoraf de 7 indtil nu har takket ja til at blive
optaget som aktive medlemmer. De 7 nye er med i medlemstallet på 186
Der er stadig nogen stykker på ventelisten. Det kigger vi på når betalingsfristen for
kontingentindbetaling den 1. April er passeret.
TÆLLENDE MATCHER HVER TORSDAG
Vi har de sidste par år og altså også i 2014 fortsat den ugentlige registrering i Golf
Box af Jeres resultater – og har til hensigt at fortsætte i 2015.
SLÅ-ET-SLAG
Vi havde en match sidste år til fordel for kræftens bekæmpelse. Dagen indbragte i
omegnen af Kr. 9000,00 Som selvfølgelig gik ubeskåret til K.B.
Som det fremgår af matchprogram 2015 gentager vi denne sponsormatch i år.
ANDEMATCH
Den 6 november afholdt vi Andematch og da vores økonomi jo er fornuftig ja så var
der plads til at udstede 12 præmiebeviser på en and samt de obligatoriske flasker vin.
Vi sluttede dagen af med Sannes gode suppe og brød. Så alt dette fik vi med et
tilskud fra klubkassen på Kr. 50,00 per deltager. Vi gentager matchen i år.

VENSKABSMATCHER
Vi har i 2014 haft venskabsmatcher mod Dragsholm og Korsør.
Resultatet af de to matcher fremgår af vores hjemmeside, men skal selvfølgelig også
nævnes her:
For damernes vedkommende i Dragsholm så vandt Kalundborg 30,6 mod 29,8
Knebent men sejren var i hus.
Hos herrerne mod Dragsholm så blev der uddelt tæsk Dragsholm vandt 36,2 mod
29,0
Mod Korsør vandt Kalundborg både dame og herre - rækken (på hjemmebane).
Damernes resultat blev 33,8 mod 25,6 og hos herrerne
Endte det 35,6 mod 33,00
Resultater og vindernavne kan som altid findes på vores hjemmeside.
Vi har i bestyrelsen ikke umiddelbart til hensigt at forpligte os til en få en fast tredje
venskabsklub. (som ”erstatning” for Mogenstrup 2013)

TREKANTTURNERINGER
Trekantmatcherne i 2014 blev traditionen tro afviklet i Roskilde, Højby og
Kalundborg. i den sædvanlige muntre og sociale ånd. Denne turnering er en af de
ældste i Kalundborg Seniorgolf Klub. Og fortsætter uændret på nær et par
ubetydende regelsæt ændringer til 2015 som tilsyneladende har haft stor betydning
for Højby. Det vil jeg ikke trætte jer med her, men bare nævne at det går på måden
på, hvordan det skal gøres op hvem der vinder i det enkelte matcher i tilfælde af lige
point. De sidste ni/seks/tre huller på banen eller efter laveste handicap etc. De sidste
ni kan jo principielt være de første man går på en runde.  Det er det anken har
gået på. Men da det samlede resultat for de tre matcher vil være uændret så har vi
valgt at ”leve med det”.
Resultatet af 2014 matcher kan i lighed med venskabsmatcherne ses på vores
hjemmeside. Men kort kan nævnes at Odsherred vandt med 951, Kalundborg 929 og
Roskilde 855 point.

TURE UD AF HUSET
SORØ
Midt i sommerheden og ferietiden var 24 spillere på en endagstur til Sorø En
udfordrende bane med kuperet terræn og stendiger. Det blev en rigtig varm dag så
fællesspisningen blev akkompagneret af et stort væskeindtag efter matchen.
POLEN
Under Svens kyndige planlægning og ledelse blev turen til Polen en bragende succes
i blændende godt vejr – som sædvanlig – på alle fire baner.
Det var en hel busfuld der den 20 juni tog syd på med Egons Busser via
Gedser/Rostock Der blev spillet 4 gange golf ila af de 6 dage turen varede - på tre
forskellige baner. Den golffri dag blev brugt på sightseeing og afslutning med polsk
aften i en stor jagthytte. Prisforskellen var tydelig, og det er mit indtryk at Sven`s
Visa kort var rødglødende for at få brugt midlerne der var til rådighed.
Jeg er sikker på at alle deltagerne til årets tur til Polen ser frem til endnu en super tur
med rejseleder Sven forrest i bussen.

SVERIGE
Vi havde en fantastisk veltilrettelagt tur til Kullen i august, hvor vi spillede på to
baner.
Vejret var ikke ligefrem super på spidsen af Kullen, Mølle Golfklub, det blæste en
del, men det tror jeg nu altid det gør derude. Men spændende bane med masser af
udfordringer og en forfærdelig masse træer i et kuperet terræn.
Overnatning foregik i Arild på Rusthållergaarden absolut et besøg eller flere værd.
Hvis I har set Badehotellet ja så er det stilen og maden er virkelig fin. Vinen er dyr
men det er den alle steder i Sverige.
Næste dag forhalede vi til Woodlands en ekstrem smukt beliggende golfbane. Det
havde regnet en del før vi kom og mens vi var der og da banen delvis ligger i en
slugtlignende dal ja så var der vist ikke nogen der kom i mål uden våde sokker.
Per Glad stillede, jeg havde nær sagt som altid kassevogn til rådighed til vores
golfgrej. Så nævn det endelig for ham hvis I møder ham for uden den hjælp ville det
blive noget dyrere

AFSLUTNINGSMATCH
Afslutningsmatch for den sæsonen var som sædvanlig godt besøgt dette gælder også
arrangementet om aftenen. Selvom der vist gik lidt rigeligt rødvin i den – i hvert fald
spurgte min kone, Lone, dagen efter: hvornår kom vi egentlig hjem? Men hun syntes
at det var rigtig hyggeligt.
JULEMATCH – REDBALL
Torsdag d. 5. December var vejret noget køligt og ustabilt, så fremmødet til denne
match var begrænset; men golf blev der spillet og jule-præmier til vinderne manglede
der ingen af. En del af præmierne blev fordelt ved lodtrækning; så mange fik lidt med
hjem til julen. Til julefrokosten deltog 62.
SPONSORER
Af sponsorer springer Per Glad jo i front igen, med en flot opbakning til klubben i
form af kassebil til ture ud af huset og 2014 var ingen undtagelse – Bil, diesel
færgebillet på vores herlige tur til forblæste og lidt våde til Kullen. Det var mest
banen der var våd.
Kalundborg Golfklub fyldte i august 40 år og vi blev opfordret af klubben til at
markerer det. Det gjorde vi med en fødselsdagsmatch med efterfølgende kaffe og
lagkage. Har ikke hørt om andre klubber i klubben der gjorde noget i den anledning.
Så vi har omskrevet Bilkas slogan lidt til: Hvem ka `vi ka.
Vi er selv blevet 15 år i år – nogen gange en vanskelig alder! – men vi råber ikke
hurra før til åbningsmatchen.
Til slut den også, sædvanlige, men absolut også berettigede TAK til bestyrelsen for
Jeres indsats både her til lands og udenlands. Og Carl-Erik er stadig mester for at
holde vores hjemmeside up-to-date.
Tak for nu og jeg håber vi får et godt golf år 2015.
Søren Schultz
Formand
Kalundborg Senior-golf.
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