
 

           Seniorklubben 
  

 

Medlemsmøde - 5. oktober 2018 

 

Dagsorden: 

1.  Præmieoverrækkelse, Greensometurnering            

      og årsafslutning, herunder kåring af Seniorklubmestre 2018  

      (kortbanen dame & herre, 18H dame & herre og hulspil). 

 

2.  Beretning om sæson 2018.  

                 

3.  Fastsættelse af kontingent for 2019. 

 

4.  Vedtagelse af opdateret klubregler. 

 

5.  Valg af formand. 

 

6.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 

7.  Valg af 2 suppleanter. 

 

8.  Fredagsgolfen 2019. 

 

9.  Eventuelt. 
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Ad. 2. Beretning. 
Medlemstallet i år sluttede på 167 medlemmer en tilbagegang på 9 i forhold til 2017. 

Fordelingen er 131 tilmeldt 18 huller banen og 36 tilmeldt på 9 hullers banen. 

Sæsonen startede den 6. april med Åbningsturneringen en Foursome med 92 

deltager som alle nød at være i gang igen. Efter endt spil var der tid til at stifte 

bekendtskab med Cafe’ Solvogns Wienerschnitzel med tilbehør og menuen faldt i 

god jord. Vin præmier og gavekort var sponsoreret af Hotel HøjbySø. 

I år kan man vist rolig sige at vejret har været med os om fredagen med høje varme 

grader og masser af sol, og kun er vi de sidste par gange løbet ind i regn. Der har 

været meget fin tilslutning til fredagsgolfen og med en spillerunde tilbage ligger 

gennemsnittet for fredagsspillet på 98 tilmeldte. Det fordeler sig med 80 tilmeldte på 

18 hullers banen og 18 tilmeldte på 9 hullers banen. I de enkelte rækker har den 

ugentlige gennemsnitlige tilmelding været for 18 hullers banen DA 9, DB 10, DC 12, 

HA 14, HB 18 og HC 17. Billedet for 9 hullers banen er 9 i hver af Dame & Herre 

rækkerne.  

Afviklingen af fredagensgolfen på 18 hullers banen har i år ikke været problemfrit 

der har været mange fredage med runde tider omkring 5 timer og det er for lang 

tid. Vi har jo en målsætning på 4 ½ time som maksimum så vi planlægger/overvejer 

visse nye tiltag i 2019 for at prøve at få et bedre ”flow” til alles tilfredshed. 

I skrivende stund mangler der en spilledag før vi ved hvem der skal hyldes på 

medlemsmødet som Seniorklubmestere I Dame og Herre A rækkerne på 18 og 9 

hullers banen.  

Finalen I Hulspilsturneringen High/Low stod i år mellem Ingelise Badsted/Bent Olsen 

og Ingrid og Poul Christensen. Efter en velspillet match som bølgede frem og tilbage 

og først blev afgjort på 18 hul med Ingelise Badsted & Bent Olsen som vindere.  

Senior Open var igen i år populært med i alt 95 deltager med fine præmier 

sponsoreret af Hotel HøjbySø og Caddie Golfrejser. Senior Open forsætter i 2019 og 

datoen for turneringen er fredag den 14. juni. 

Til sommerturneringen Red Ball var der 66 tilmeldte, og langt de fleste hold havde 

den røde bold med hjem. Til festmiddagen om aften var der 74 deltager som nød 

Cafe’ Solvogns menu. Efter endt spisning var det tid til at Disco Ole satte musikken i 

gang og dansegulvet blev hurtig fyldt op.  

Vi har i år spillet 2 venskabsmatcher den første på udebane i Kalundborg. Hvor 

værtsklubben opnåede en samlet score på 343 point imod vores score på 320 

point. Så vi måtte aflevere pokalen tilbage til Kalundborg, men den kan jo komme 

tilbage til os når vi næste år har hjemmebane fordel. Vi indledte i år et samarbejde 

med Dragsholm Seniorklub med en aftale om en årlig match. Den første fandt sted i 

Odsherred som vi kunne trække os sejrrigt ud af med en total score på 333 point 

imod Dragsholms 278 point. 
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Der har igen i år været rejseaktivt og den første til Spanien var med udrejse den 15 

marts med hjemkomst 22. Igen i år var det Karin & Ole Hahn der var arrangør i øvrigt 

deres ottende i træk som tur arrangør til Spanien/Portugal. Destination var 

Almerimar Golfresort i Andalusien, hvor de 15 deltager nød tilværelsen med god 

golf og hyggeligt samvær. Den traditionsrige Sveriges tur til basen i Ängelholm fandt 

sted i perioden 27 til 30. maj med 30 deltager, som havde en dejlig tur med godt 

vejr og hyggeligt samvær. Efter at have arrangeret den årlige tur til Sverige 11 

gange har Alice & Sven desværre valgt at årets tur var deres sidste. En meget stor 

tak fra Seniorklubben og alle deltager igennem årene til Alice og Sven for deres 

indsats og arbejde i forbindelse med at arrangere den årlige Sveriges tur. I august 

gik turen til Jylland og igen i år var  

Hovborg Kro base for de 38 deltager. Der var lavet en meget fin og informative 

folder til alle deltager af Per Bøgebjerg, Ingelise & Jørn Eisbo som igen i år havde 

arrangeret turen, som alle nød og var yderst tilfredse med. En meget stor tak til 

arrangørerne af de 3 ture som alle sætter meget stor pris på. 

Med hensyn til rejseaktivt 2019 så har Karin og Ole Hahn planlangt en tur til Spanien 

og denne gang går turen til Valle del Este i Andalusien med udrejse den 16 marts og 

hjemrejsen den 23. Tilmeldingen startede den 21. september og en slutdato den 9. 

november. Der arbejdes med at arrangere en tur til Sverige i juni og hvis det 

lykkedes vil der senere komme detaljer om den. 

Per Bøgebjerg, Ingelise og Jørn Eisbo vil igen arrangere en tur til Jylland i august. Så 

snart der foreligger nærmere detaljer vil disse blive bekendtgjort. 

Vi er igen i år medsponsor af Hjertestarteren som hænger i foyeren og har doneret 

1000 kr.   

Når det reviderede årsregnskab foreligger i slutningen af januar vil det blive lagt på 

hjemmesiden. Men økonomien ser fornuftig ud og vi forventer et overskud for året. 

I løbet af sæsonen er der lagt mange billeder og referater af vores arrangementer 

og rejser på hjemmesiden. En stor tak til forfattere og fotografer for det fine arbejde. 

Vi har igen i år haft et tæt samarbejde med vor Hovedsponsor Hotel HøjbySø, 

som i sæsons løb har bidraget med mange flotte præmier så en stor TAK Gert.  

Også en stor tak Benny og hans team hos Café Solvogn for god mad, betjening og 

præmier til vores arrangementer. 

 

Ad. 3. Kontingent. 
Årskontingentet for 2019 er uændret på 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1. februar 2019 
og 350 kr. for nye medlemmer, samt medlemmer som betaler efter 1. februar 2019. 

 

Ad. 4. Vedtagelse af opdateret klubregler. 

 

Ad. 5. Valg af formand. 
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Kalle modtager genvalg. 

 

 Ad.6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 Jørgen, Eva og Jens modtager genvalg. 

Grethe ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår valg af Erik V. Poulsen. 

 

Ad. 7. Valg af 2 suppleanter. 

Kurt modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår valg af Flemming Frederiksen 

 

Ad. 8. Fredagsgolfen 2019  

Ad. 9. Eventuelt. 

 

KMS/25. september, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


