
          SENIORKLUBBEN 
 

 

Medlemsmøde - 7. oktober 2016 

 

Dagsorden: 

 

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

2.  Beretning om sæson 2016.        
       
3.  Handicapregulering 2017. 
     
4.  Fastsættelse af kontingent for 2017. 
 
5.  Klubregler. 
 
6.  Valg af formand. 
 
7.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
8.  Valg af 1 suppleant. 
 
9.  Eventuelt. 
 



Ad. 2. Beretning. 
Igen i år har vi haft fremgang i medlemstallet som nu ligger på 159 med 126 tilmeldt 18 hullers 
banen. Udviklingen på kortbanen forsætter med at være positiv med 33 tilmeldte i år, hvilket er 
12 flere end i 2015. 
Fredagsgolfen var igen i år stort set begunstiget af godt golf vejr. I skrivende stund har vi været 
gennemsnitlig 87 deltagere i sæsonen fordelt med 69 på 18 hullers banen og 18 på kortbanen. 
Jørgen var igen i år turneringsleder for Senior Open som havde 84 deltager i øvrigt det samme 
antal som sidste år. De fine præmier var igen i år sponsoreret af Hotel HøjbySø og Krone Golf 
Tours og der skal lyd en stor tak for det. 
Red Ball turneringen og den efterfølgende sommerfest var godt besøgt med 77 deltager. Som de 
andre år var vejret med os hele dagen også om aften så terrassen kom i brug efter god mad og 
et meget vel besøgt dansegulv og sving om til Ole Jørgensens velvalgte musik.  
I 2017 vil Jørgen sammen med Jonna igen arrangere Senior Open turneringen. Tak. 
Som bekendt var det ikke muligt at forsætte med 3-kants matcherne da Roskilde måtte melde 
fra. I stedet for blev der spillet 2 venskabsmatcher mod Kalundborg og før den sidste match i 
Odsherred den 1. september var Kalundborg i front med 6 point. Men efter en solid indsats så 
vandt Odsherred matchen med 15 points så vandrepokalen kom hjem til Odsherred igen. 
Igen i år har der været rejseaktivitet i Seniorklubbens regi og i marts havde Ole & Karin Hahn 
arrangeret en tur for 22 deltager til Portugal. I begyndelsen af juni fandt tradition tro den årlige 
tur til Ängelholm, Sverige sted med Alice & Sven Ipsen som arrangør med 26 deltager. 
Jonna og Jørgens august tur gik i år til Fyn med 20 golfer og 2 caddies som deltager. En stor tak 
til arrangørerne af disse ture, som der sættes meget stor pris på. 
For 2017 er der planlagt af Ole Hahn en rejse til Alicante området i Spanien i perioden 19-26. 
marts. Tilmeldingen er allerede startet (22. september) yderligere detaljer kan ses på 
hjemmesiden.  Alice og Sven Ipsen står i spidsen for den tiende golftur til Ängelholm i perioden 
28 til 31. maj og Sven vil orientere nærmere på det kommende medlemsmøde. August turen er 
endnu ikke planlagt og desværre har Jonna & Jørgen efter at have stået for 3 succesfulde ture 
valgt at trække sig som arrangør. Der skal lyde en stor tak for indsatsen og arbejdet med disse 
ture.  Vi er derfor på udkik efter en ny ”arrangør” og forhåbentlig er der nogle i blandt 
medlemskredsen som kunne være interesseret i at videreføre traditionen med en golftur i 
august.  
Som nævnt i sidste års beretning ville Bestyrelsen prøve på at arrangere en endagstur i 2016, og 
en tur til Trelleborg Golfklub blev arrangeret, men måtte aflyses på grund af manglende 
tilslutning så vi må konkludere at der ikke er behov for sådanne arrangementer i fremtiden. 
Vi havde igen i år attention på ”Hurtigere Golf - bedre Golf” og vi kan vel fastslå at vi alle er 
opmærksom på emnet, men at vi nok også må se i øjnene at vi nok ikke kan spille meget 
hurtigere end vi gør i dag, men når det er sagt må vi stadigvæk holde fokus på rundetiden.  
Økonomien ser fornuftig ud og vi forventer at slutte året med et mindre overskud. Når det 
reviderede regnskab for året foreligger i januar vil det blive lagt på hjemmesiden. 
I årets løb er der lagt mange gode billeder og referater på hjemmesiden fra vores forskellige 
rejser og arrangementer. En stor tak til fotografer og forfattere til disse referater som er 
medvirkende til at gøre hjemmesiden levende og informativ. 
Til slut siger vi en stor tak til vor Hovedsponsor Hotel HøjbySø, som har støttet os meget i årets 
løb, hvilket vi sætter meget stor pris på så TAK Gert. Også en stor tak til Fru Hansen for god mad, 
betjening og præmier til vores arrangementer i sæsonens løb. 



  

 

Ad. 3. Handicapregulering 2017. 
I den nuværende sæson er der nogle medlemmer der af forskellige grunde, ikke har ønsket at 
blive Handicapreguleret efter fredagsmatcherne, og derfor heller ikke har deltaget i den løbende 
turnering. Dette system har ikke fungeret tilfredsstillende, hverken administrativt eller for dem 
som er berørt af det nuværende system. Derfor bør det ændres således at alle medlemmer føler 
sig som en del af Seniorklubben. Vi er i 3 sæsoner blevet Handicapreguleret efter 
fredagsmatchen så det må formodes at alle nu har et mere retvisende Handicap end da vi 
startede. 
Med baggrund i ovennævnte foreslår Bestyrelsen at vi i 2017 ændre fredagsturneringen til at 
være ”IKKE HANDICAPTÆLLENDE” altså ingen regulering. Dog må vi pointere at det som tidligere 
forventes at spiller som opnår et resultat bedre end deres handicap indberetter dette i Golfbox 
sammen med sin markør. 
 Vi skal gøre opmærksom på at der kan spilles EDS 3 gange om ugen så der er mange muligheder 
for at få sit Handicap reguleret til et niveau som passer til ens spil. 

 
Ad. 4. Kontingent. 
Vi kan igen næste år holde kontingentet uændret til 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1. 
februar 2017 og 350 kr. for nye medlemmer, og medlemmer som betaler efter 1. februar 2017. 
 

Ad. 5. Klubregler.  
På Bestyrelsesmødet den 15. marts, 2016 blev justeringen af klubreglerne godkendt og lagt på 
hjemmesiden. Bestyrelsen indstiller til medlemsmødet at disse godkendes. 

 
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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