
          SENIORKLUBBEN 
 

 

Medlemsmøde - 6. oktober 2017 

 

Dagsorden: 

 

1.  Præmieoverrækkelse ( Scramble, Greensometurnering,            
      og årsafslutning) herunder kåring af Seniorklubmestre 2016  
      (kortbanen dame & herre, 18H dame & herre og hulspil). 
 

2.  Beretning om sæson 2017.        
           
3.  Fastsættelse af kontingent for 2018. 
 
4.  Valg af formand. 
 
5.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
6.  Valg af 1 suppleant. 
 
7.  Eventuelt. 
 
 
 
 
 



Ad. 2. Beretning. 
Vi slutter sæsonen med 176 medlemmer, hvilket er en tilgang på 17 medlemmer i forhold til 
2016. Fordelingen på de 2 baner er 136 tilmeldt 18 hullers banen og 40 tilmeldt på 9 hullers 
banen.  
I modsætning til de andre år så kan vi vist godt sige at Fredagsgolfen ikke var begunstiget af så 
godt vejr som vi har været vant til. Men selvom dette var tilfældet har der været meget fin 
tilslutning og vi har om fredagen været gennemsnitlig 90 deltager i sæsonen fordelt med 70 på 
18 huller og 20 på kortbanen. 
Seniorklubmestere i Dame og Herre A rækkerne på 18 hullers og 9 hullers banen er i skrivende 
stund ikke fundet så vi må vente til medlemsmødet med at hylde dem. 
Finalen i Hulspilsturneringen High/Low var i år mellem Alice Ipsen/Erik Andersen og Tove & Leif 
Thomsen og efter en meget spændende match som strakte sig over 6 timer og først blev afgjort 
på 19 hul vandt Tove og Leif Thomsen. Så tillykke til vinderne, men alle 4 havde stor ære af en 
velspillet match. 
Senior Open var i år en del af OhGk’s 50 års jubilæums uge med 97 deltager på 18 hullers banen 
og 20 deltager på Kortbanen. Igen i år havde Hotel HøjbySø og Krone Golf Tours sponsoreret fine 
præmier og der skal lyde en stor tak for det.  Jørgen var igen i år turneringsleder godt assisteret 
af Jonna og tak for en fin indsats. Vi kan allerede nu afsløre at datoen for Senior Open i 2018 er 
fredag den 15. juni. 
Til sommerturneringen Red Ball var der 71 deltager nogle klarede hele runden i tørvejr andre var 
ikke så heldige men blev fanget i kraftig regn. Heldigvis havde det ikke nogen indflydelse på den 
efterfølgende sommerfest hvor alle 82 deltager var i godt humør med god mad og dans senere 
på aften. 
Vi har spillet 2 venskabsmatcher mod Kalundborg den første i Odsherred, hvor vi fik en 
knusende sejer med 52 point bedre end Kalundborg, hvorimod vi tabte i Kalundborg med 25 
point. Men pokalen bliver endnu et år i Odsherred da vi totalt sejrede over de 2 matcher. Med 
hensyn til 2018 har Kalundborg luftet tanken om at spille ude/hjemme hver anden år, men vi 
venter på en tilbage melding fra Kalundborg angående deres planer for 2018. 
Årets første golftur den 19.-26. marts med 16 deltager var til Spanien, turen var arrangeret af 
Karin & Ole Hahn og gik til Meliâ Villaitana Golfresort. En dejlig tur med fint vejr og hyggelig 
samvær efter dagens golf. Den årlige golftur med afrejse den 28. maj til Ängelholm, Sverige var 
den tiende tur arrangeret af Alice & Sven Ipsen så der var jubilæumsgaver i den anledning. Der 
var 29 deltager og der blev spillet på 3 baner. Den sidste dag var det Vasatorp banen og efter 
endt spil blev der serveret den svenske klassiker ”Pytt i Panna”. Årets tur til Jylland var 
arrangeret af Per Bøgebjerg, Inge Lise & Jørn Eisbo, den 20. august drog 32 spiller og 3 caddies til 
Hovborg Kro som dannede udgangspunkt for spil på 3 baner. Arrangørerne havde lavet en folder 
med et meget fint program for turen som alle havde nyt meget. En meget stor tak til 
arrangørerne af de 3 ture, som der sættes meget stor pris på. 
Med hensyn til rejse aktivitet i 2018 så har Karin & Ole Hahn planlagt en tur i perioden 15-
22.marts til Almerimar i Andalusien. Tilmeldingen er allerede startet den 22. september. 
Yderligere detaljer kan ses på hjemmesiden. Alice og Sven Ipsen vil igen i år arrangere Sveriges 
turen til Ängelholm i perioden 3-6. juni. Per Bøgebjerg, Inge Lise & Jørn Eisbo vil igen i år 
arranger en august tur. De nærmere detaljer er endnu ikke fastlagt men vil blive bekendtgjort på 
et senere tidspunkt. 
  



 
Vi er medsponsor på Hjertestarteren som hænger i foryeren og har i år doneret 1000 kr., hvilket 
vi også gør i 2018. 
I anledning af OhGk’s 50 års jubilæum har vi doneret et beløb på 4.000 kr. til Jubilæumsfonden 
med ønsket om at beløbet vil blive anvendt til et Rododendron bed på 9-hulsbanen.  
Økonomien ser tilfredsstillende ud og vi forventer et lille overskud for året. Når det reviderede 
regnskab for året foreligger i løbet af februar vil det blive lagt på hjemmesiden.  
På hjemmesiden er der i årets løb lagt mange billeder og referater op af vores arrangementer og 
rejser. En stor tak til forfattere og fotografer som er meget medvirkende til at gøre hjemmesiden 
informativ. 

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 til Fru Hansen for god mad, betjening og præmier til vores arrangementer, men 

ikke mindst TAK for de sidste 9 år du vil blive savnet. 

 

Ad. 3. Kontingent. 
Årskontingentet for 2018 er uændret på 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1. februar 
2018 og 350 kr. for nye medlemmer, samt medlemmer som betaler efter 1. februar 2018. 
 

Ad. 4. Valg af formand. 
Kalle modtager genvalg. 
 

 Ad.5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 Grethe, Jørgen, Jens og Eva modtager genvalg. 
 

Ad. 6. Valg af 1 suppleant. 
Kurt modtager genvalg. 
 

Ad. 7. Eventuelt. 
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