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Medlemsmøde - 2. oktober 2015 

 

Dagsorden: 

1.  Præmieoverrækkelse (3-køllematch, scramble, greensometurnering,            
      Perioden, og årsafslutning) herunder kåring af Seniorklubmestre 2015  
      (kortbanen, dame, herre og hulspil). 
 

2.  Beretning om sæson 2015 – herunder resultatregnskab af        
      Seniorklubbens økonomiske status. 
 
3.  Handicapregulering 2016. 
 
4.  Turneringsform 2016. 
 
5.  Fastsættelse af kontingent for 2016. 
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 250,- kr. for nuværende 
     medlemmer ved rettidig indbetaling inden 1. februar 2016 og 350,- kr.   
     for nye medlemmer. 
 
6.  Valg af formand. 
 
7.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
8.  Valg af 1 suppleant. 

 
9.  Eventuelt. 

 
 
 



 
 

Ad. 2. Beretning. 
Her i 10 års jubilæumsåret har vi haft en pæn tilgang af nye medlemmer så medlemstallet nu er 
145 som er fordelt med 124 tilmeldt 18 huller og 21 er tilmeldt kortbanen. 
Til fredagsgolfen har der i skrivende stund været gennemsnitlig 75 deltagere i sæsonen fordelt 
med 66 på 18-hullersbanen og 9 på kortbanen. 
Jørgen var igen i år turneringsleder for Senior Open som havde 84 deltager.  De fine præmier var 
igen i år sponsoreret af Hotel HøjbySø og Krone Golf Tours og der skal lyde en stor tak for det. I 
2016 vil Jørgen sammen med Jonna igen arrangere Senior Open turneringen.  
Desværre lykkedes det ikke Odsherred at genvinde trofæet i Trekantsturneringen selvom vi 
næsten fik indhentet Roskilde på den sidste spilledag på hjemmebane, takket være en meget fin 
indsats af vores damer, men der manglede 12 point. Der var i øvrigt 92 deltagere som deltog i 
Odsherred, som havde en meget hyggelig og munter dag. De 3 klubber er blevet enige om at 
forsætte sammenarbejdet også i 2016 og så må vi have samlet et fuld hold til den første match i 
Kalundborg, så vi har et bedre udgangspunkt til de resterende matcher end vi havde i år. 
Kortbanen har med Grethe Funder som primusmotor udviklet sig meget positivt i år og vi har 
forventninger til at denne udvikling vil forsætte. 
Som bekendt havde Seniorklubben 10 års jubilæum den 23. september, og det fejrede vi i 
august med 85 deltagere med optræden af tjenerskuespillere fra Odense, med god mad og dans 
til tonerne af Disco Oles musik. 
Igen i år var der rejseaktivitet i Seniorklubbens regi og i marts havde Ole & Karin Hahn 
arrangeret en tur for 24 deltagere til Alicante-Murciaområdet. 
I slutningen af maj – de første dage af juni, havde Alice & Sven Ipsen arrangeret den 
traditionsrige tur til Ängelholm, Sverige med 25 deltager.  
Jonna og Jørgens augusttur gik i år til Timmendorfer Strand, Tyskland, hvor 17 deltog. En stor tak 
til arrangørerne for disse ture.  
Vi er så heldige at i 2016 har Karin & Ole Hahn arrangeret en tur i marts til Portugal, hvor der 
allerede nu er 22 deltagere tilmeldt, men der er plads til endnu 2 deltagere. 
 Alice & Sven Ipsen har for næste år planlagt en tur til Ängelholm og Sven vil orientere nærmere 
om dette på medlemsmødet. Jonna & Jørgen vil arrangere en tur i Danmark til næste år i august. 
De nærmere detaljer er endnu ikke fastlagt, men vil være klar til medlemsmødet i forbindelse 
med åbningsturneringen i april, 2016. 
Vi kan nævne at Bestyrelsen vil prøve i løbet af 2016 at arrangere en endagstur til en endnu ikke 
bestemt bane. 
Klubbens hjemmeside er løbende blevet moderniseret af Eva – en stor tak for det. 
Temaet ”Hurtigere Golf - bedre Golf” var i fokus i år og vi fik forbedret rundetiden noget til 
omkring 4 timer og 30 minutter, men der har også været fredage hvor vi har været tæt på 5 
timer og som vi alle er enige om, er det for lang tid.  Målet er stadigvæk en rundetid på 4 timer 
og 15 minutter. Vi vil i 2016 sætte ekstra fokus på dette emne. 
Det er lykkedes os i år at udvide sponsorkredsen og arbejdet med at få flere ”i folden” vil 
forsætte i 2016.  Der skal lyde en stor tak til alle sponsorer men specielt til vores hovedsponsor 
Gert, Hotel HøjbySø som i 2015 har støttet os meget så Gert en stor TAK. Også tak til Fru Hansen 
for god mad, betjening og præmier til vores arrangementer.  



I skrivende stund er resultatopgørelsen for de første 9 måneder ikke helt opgjort endnu, men vi 
forventer et nul til et lille overskud per 31.12.2015. Så snart opgørelsen er klar vil den bliver lagt 
på hjemmesiden. Klubbens tilskud til Jubilæums- festen udgjorde i år 17.000 kr. Beløbet er ca. 
4.000 kr. højere end i 2014 grundet den store deltagelse (85). Derudover er der afholdt udgifter 
til medlemmernes jubilæumsgave ud af driften. Honoraret til optræden ved jubilæumsfesten er 
afholdt ud af reservekontoen, hvor der nu henstår 11.275 kr. 
Når driftsregnskabet for året foreligger, vil det blive lagt på hjemmesiden.  

 

Ad. 3. Handicapregulering 2016. 
Vi har nu spillet en hel sæson med handicapregulering og der er stort set tilfredshed med dette. 
Men alligevel har vi en fornemmelse af, at ikke alle er glade for den ugentlige regulering. Nu er 
det ikke fordi dette emne skal diskuteres hvert år, men Bestyrelsen ønsker at sondere terrænet 
m.h.t. om vi skal forsætte i 2016 med regulering efter hver fredagsmatch eller om vi skal ændre 
det til minimum 8 gange per sæson fordelt over de 3 perioder. 
 

Ad. 4. Turneringsform 2016. 
I løbet af en sæson uddeles der mange præmier. Alene i den løbende fredagsturnering 140 
præmier. Dertil kan der lægges dagspræmier i 3-kølle og scramble matcherne samt i de matcher 
der er i forbindelse med periodeafslutningerne.  Vi er af den opfattelse, at der måske er gået lidt 
inflation i vores præmieuddeling. Så derfor vil gerne afskaffe perioderesultaterne og i stedet kun 
have den løbende turnering over hele sæsonen med Klubmesterer som hidtil. Vi kan så udvide 
præmierækken i både den løbende turnering og de forskellige individuelle turneringer. Vi skal 
selvfølgelig bibeholde vores hyggelige sammenvær og fælles spisning i forbindelse med periode 
afslutninger og der vil også være matcher i forbindelse med periodeafslutninger med 
præmieuddeling som vi kender det. 

 

Ad. 5. Kontingent. 
Vi kan igen i år holde kontingentet uændret til 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1. 
februar 2016 og 350 kr. for nye medlemmer, og medlemmer som betaler efter 1. februar 2016. 
 

Ad. 6. Valg af formand. 
Kalle modtager genvalg. 
 

 Ad. 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Grethe, Jørgen, Jens og Eva modtager genvalg. 
 

Ad. 8. Valg af 1 suppleant. 
Kurt modtager genvalg. 
 

Ad. 9. Eventuelt. 
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