FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF, 2017
Velkommen til Generalforsamling.
MEDLEMMER
Vi er i dag 161 medlemmer kontra 175 sidste år ved denne tid. Siden sidste gen.fors. er
21 udmeldt af Hovedklubben og dermed også hos os. Og der har været en tilgang på 7
medlemmer.
På dette tidspunkt af året får I traditionen tro en reminder om at, alle
seniorgolfmatcherne er tællende matcher, altså bliver de registret i golfbox hver gang vi
har spillet...med undtagelse af spil efter vinterregler (lejeforbedring/vintergreens/teesteder)
Gennemsnitlig deltagelse I 2017 til vores ugentlige matcher har været mindre end
tidligere år bl.a. affødt af det dårlige vejr og den kendsgerning af vi er blevet færre og
mange af de udmeldte var flittige mødedeltagere, så resultatet er 41 største tilslutning 79
mindste tilslutning under 0 spillere. Netop pga vejrliget.

ÅBNINGSMATCHEN 2017
Til åbningsmatchen d. 6. April var vi 72 deltagere.
SLÅ-ET-SLAG
Vi havde en match sidste år til fordel for kræftens bekæmpelse med 78 deltagere Dagen
indbragte i omegnen af Kr. 8000,00. Og som det fremgår af matchprogram 2018 har vi
valgt at deltage igen I det gode formål..
VENSKABSMATCHER
Vi har i 2017 haft venskabsmatcher mod Dragsholm, Odsherred og Korsør.Matcherne
blev afholdt hhv i Kalundborg mod Dragsholm og mod Korsør hjemme. Samt mod
Odsherred I Højby. Resultatet af matcherne fremgår som altid af vores hjemmeside.
Odsherred er fremover ikke Tokant, men som øvrige venskabsklubber
ØVRIGE TURE UD AF HUSET
KVANLØSE

56 deltagere tog d. 24. April til Midtsjælland. Vi har været der et par gange og
bestyrelsen har derfor valgt lidt fornyelse i år, men det fremgår af matchkalenderen for
2018. Der er derfor bestilt plads på Sorø`s fine golfbane.

Jylland
63 medlemmer, var på en overnatningstur til Pejsegården d. 21. – 22. August I fint vejr
men banerne vi spillede havde også fået rigeligt vand I dagene optil især Horsens– rundt
kom vi selvom det var lidt sjappet her og der. Himmelbjergbanen – utrolig smuk. Igen
en fornøjelig tur hvor selv malerierne røg ned af væggen så der var fest og hygge om
aftenen. Vi vover at lave kunststykket I Jylland igen I år. Denne gang med udgang fra
Hovborg Kro og spil på banerne Gyttegård og Holsted.
Det skal her nævnes at Bilcentret Peer Glad igen i 2017 var sponsor på Kassevogn og
brobilletter. Vi må se om Peer Glad bliver den ”glade” giver igen.

ANDEMATCH
D. 2. november afholdt vi Andematch med 46 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 rimelig godt besøgt (46 spillende, 53 til
festen) Gode præmier god feststemning og igen, tilskud fra kassereren. ’Bennys
orkester’ for sidste gang spillede igen. I år bliver afslutningsmatch torsdag med
frokostbuffet.
JULEMATCH – REDBALL
Julematchen d. 14.December var noget af en udfordring vejrmæssigt. Kun 22 spillende,
men 53 til frokost.
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
I ved jo godt hvem der sidder i den;
Men jeg vil her bare gerne have lov til at takke Tove Huniche for din tid I bestyrelsen.
Tove ønskede sidst på året at træde ud. Og så er det jo godt at have en suppleant, så
velkommen til Jørgen Rune Thomsen.

SPONSORER
Sponsorer er desværre ikke noget der hænger på et træerne;
Men vi vil gerne takke dem der har stået os bi.
Meny for gavekort til juleafslutning
Kvickly for gode priser på vin
Men 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.
Bil, diesel, brobillet etc. etc. Alt betalt af den gode Bilforhandler.
Til slut også stor TAK til bestyrelsen for Jeres kæmpe indsats både her lokalt og når det
drejer sig om ture ud af huset.
Jeg håber og tror vi får endnu et godt golf år 2018.
Vejret kan jo kun blive bedre end det vi har oplevet I 2017.
Søren Schultz
Formand
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