Formandens beretning for 2021
Kære Seniorgolfer

Corona har ikke drillet golf spillet lige så meget som i 2020, men vi kom noget senere i gang med
sæsonen end planlagt. Den første torsdagsmatch blev spillet 6. maj med 23 deltagere. Godt at
komme i gang igen.
Vi afholdt vores generalforsamling 25. maj Der var 45 spisende. Claus holdt en rigtig pæn afskedstale
for Steffen og Søren.
Jeg personligt har stor respekt for den måde som Søren har været Formand på, tænk at du har holdt i
10 år. På forhånd kan jeg sige at 10 år bliver det ikke for mig. Søren har holdt sit løfte og har spillet
med til mange torsdagsmatcher.
Efter generalforsamling havde vi en normal sæson med 37 deltagere i snit, med 20 herrer og 17
damer.
D. 7. juni var 45 på tur til Skovbo. Jeg have ikke lejlighed til at deltage, men spillede banen 3 uger
tidligere, og må sige med en bane med så mange træer gælder det om at holde tungen lige i
munden. En rigtig spændende bane.
D. 22-24 august var 34 på 3 dages tur sydhavsøerne Hvor Halsted og Falster Golfklub lagde græs og
rough til. Jeg hører det var en fantastisk tur, og jeg vil gøre alt for at kunne deltage i vores næste
udflugt.
Vores 3 venskabsmatcher blev gennemført som planlagt.
Vi mødte Odsherred hjemme d. 17. juni med 35 fra Kalundborg og 26 fra Odsherred.
Så mødte fra Dragsholm d. 4. juli på en dejlig sommerdag igen var vi 35 fra Kalundborg og 27 fra
Dragsholm.
Den 3. august var turen kommet til Korsør. Der var 92 på banen i Korsør, hvor Kalundborg mødte
med halvdelen. Det er populært at komme til Korsør. Med så mange mennesker på banen, så blev
det selvfølgelig en lang dag. Korsør havde lavet en anden rækkeopdeling hvilket efterfølgende gav
anledning til lidt debat. Birthe Øster Petersen diskede op med hole-in-one. Flot klaret
Vi vandt vore 2 hjemmekampe, og tabte desværre stort til Korsør.
Til afslutningsmatchen d. 7 oktober var vi 60 på banen og 64 til spisning. Vi spillede med rød bold,
hvor jeg på hul 16 slog et drive over i krogen. Tror jeg har fået tilgivelse af de andre i bolden.
Vores greenkeeper Jesper havde igen været sponsor med et par Honningglas som supplerende
præmier.
Børge Jakobsen kan andet end spille golf. Flade Jensen blev afsunget på smukkeste vis. Hold da op
hvor han kan.
Andematchen 4. november med 51 tilmeldte. Det er begyndt at halvkoldt, så dejligt at komme ind til
varm suppe. En hyggelig match hvor alle gør sig umage, for det er jo stadigt stort at komme hjem
med 1 and.

Julematchen 2. december. Der var 43 tilmeldte, det mærkes at det er sidst på året, den stigende
Corona gjorde måske også sit. Natten før vi skulle spille blev det snevejr, og det var umuligt at spille
golf. En enlig 3 bold overvejede, men gav forståeligt op. Vi mødtes til frokosten, og fik sagt farvel til
Steen og Marianne. Da vi fik bænket os og fik snaps i glasset blev alle vist enige om at det var rigtig
hyggeligt.
Det er mit første år som Formand, og jeg vil rose jer medlemmer for at tage godt imod mig. Det er
relativt nemt at være Formand her i Kalundborg, der er lavet drejebøger for alle årets begivenheder.
Så tak til jer medlemmer og tak til bestyrelsen for opbakningen.
Selvom beretningen er et tilbageblik for det sidste år vil jeg kort komme med et par bemærkninger til
fremtiden. Vi er pt. ca. 100 medlemmer vi går stille og roligt den forkerte vej med medlemstallet.
Bestyrelsen vil forsøge tiltag for at vi bliver flere, men du må gerne opfordre golfspillende bekendte
til at melde sig ind.
Den sidste torsdag i hver måned vil vi ofte forsøge os med forskellige matchformer, og det håber vi at
I vil tage godt imod.
Vi håber at 2022 bliver et helt normalt år, hvor vi problemfrit kan spille hele året, uden at der skal
tænkes i Corona.
Bestyrelsen siger tak til alle medlemmerne, for god ro og orden. Ligesom jeg siger tak til mine
bestyrelseskammerater for jeres store arbejde.
Skal vi give dem en hånd.
Tak
Mikael Sørensen

