Seniorklubben
Medlemsmøde den 4. oktober 2019.
Dagsorden:
1. Præmieoverrækkelse, Greensometurnering
og årsafslutning, herunder kåring af Seniorklubmestre 2019
(9H dame & herre, 18H dame & herre og hulspil).
2. Beretning om sæson 2019.
3. Fastsættelse af kontingent for 2020.
4. Valg af formand.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Fredagsgolfen 2020.
8. Turneringer 2020.
9. Eventuelt.

Ad. 2. Beretning.
Medlemstallet for i år sluttede på 171 medlemmer fordelt på 32 tilmeldt 9 huls banen og 139
tilmeldt til 18 huls banen.
Sæsonen blev skudt i gang den 5. april med Åbningsturneringen, som igen i år var en Foursome
med 98 deltager, med præmier sponsoreret blandt andet af Hotel HøjbySø. Efter en god frokost
var der medlemsmøde med orientering om sæsons aktiviteter.
I år har der ikke været helt så stor tilslutning til fredagsgolfen som sidste år selvom tallet for de 2
baner gennemsnitlige er 91 mod 98 sidste år. 18 hullers banen har haft et fredags gennemsnit på
71 (25 damer og 46 herrer) spiller mod 80 i 2018. Tallene for 9 huls banen er et gennemsnitlig
fremmøde om fredagen på 20 (11 damer og 9 herrer) mod 18 i sidste sæson.
Som bekendt ændrede vi for 18 huls banen afviklingen af fredagsgolfen fra sæsons start til at alle
startede fra hul 1 og med et 10 minutters interval for at opnå et bedre bane ”flow” og ikke mindst
en hurtigere runde tid. Begge disse mål blev nået og til alles tilfredshed med ”flow og runde
tid”. Men det har haft den konsekvens at det vigtige sociale samvær på terrassen efter runden
tilsyneladende er gået tabt grundet man kommer ind spredt og stort set ikke samlet som tidligere.
Det er der mange som har udtrykt deres store utilfredshed med. Idet samværet efter runden var
en af Seniorklubbens forcer og meget vel en af grundene til at blive medlem af Seniorklubben.
Denne problematik referer hovedsagelig til dem som spiller i gruppe 2 (09.00-11.00). En af
Seniorklubbens formål i henhold til de eksisterende klubregler er at fremme det sociale samvær,
så derfor må vi overveje kraftigt at tage den nuværende ”Model” op til revision med henblik på
hvad der kan ændres i 2020. Således at de 3 kriterier for en god runde udover en god scorer bliver
opfyldt nemlig et godt bane flow, en acceptabel runde tid og et socialt samvær efter

runden.
På nuværende tidspunkt mangler der en spilledag før den gennemgående fredagsturnering er
færdigspillet. Det er afgjort i 3 rækker hvem der er blevet Seniorklubmestre, hvor imod sidste
spilledag bliver afgørende for hvem der bliver mester i herre rækken på 9 huls banen.
Vinderparret af Hulspils turneringen High/Low blev Judith Sabinsky og Max Borgholt efter en
velspillet finale over Jonna og Jørgen Stoltz, som først blev afgjort på hul 18. Turneringsledelsen
håber meget på en større tilmeldelse til næste år, for at turneringen kan afvikles skal der være 16
par.
Til Senior Open var der en fin tilmelding med 75 deltager på 18 huls banen 12 på 9 huls banen.
Fine præmier var sponsoreret af Hotel HøjbySø og Caddie Golfrejser. Turneringen vil også blive
spillet i 2020 og datoen er den 26. juni.
Til vores forårsafslutning, hvor der blev spillet scramble og til den efterfølgende spisning var der
82 deltager. Red Ball turneringen med festmiddag og dans havde kun 60 tilmeldinger og det var
lidt skuffende, men så var der til gengæld mere plads på dansegulvet, som blev brugt flittigt. Til 3Køllematchen på 18 huls banen var der kun 53 deltager, hvor imod der var 21 deltager på 9 Huls
banen.
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Vi har igen i år spillet 2 venskabsturneringer, den første i maj på hjemmebane mod Kalundborg.
Hvor vi opnåede en score på 312 point mod Kalundborgs 279 point. Så pokalen kom igen på plads
i Odsherred. Sæsons anden turnering var på udebane mod Dragsholm som havde revanche til
gode og det fik de idet de scorede 284 point mod vores 259 point.
Igen i år var der rejse aktivitet til kendte destinationer med Karin & Ole Hahn som arrangør af
marts turen til Spanien til ”Valle del Este” i Andalusien. De 11 deltager havde en meget hyggelig
tur, Det var 9 gang Karin & Ole på vegne af Seniorklubben arrangerede en uges golf tur til
Spanien/Portugal og det blev også den sidste da tilmeldingen de sidste par år har været faldende.
En stor tak fra Seniorklubben og alle deltagere igennem årene til Karin og Ole for deres store
arbejde. I år havde Eva & Kim Alkestrup , Jonna & Jørgen Stoltz arrangeret turen til Sverige med
30 deltager og til en ny ”home base” nemlig Vallåsens Värdshus. Det blev spillet på 3 forskellige
baner og efter vel overstået spil på sidste dagen blev der afsluttet i henhold til traditionen med
”Pyt-i-Panna. Per Bøgebjerg, Inge Lise & Jørgen Eisbo havde igen i august arrangeret
Jyllandsturen. Som sidste år var Hovborg Kro base for de 35 deltager. 3 baner blev besøgt med
varierende sværhedsgrad. Vejret viste sig ikke fra sin allerbedste sige under opholdet men det
satte ikke en stopper for den gode stemning om aften. Der var også planlagt 2 endags ture for 9huls banen spillere til Midtsjællands Golfklub men desværre måtte de aflyses grundet ikke nok
tilmeldinger. En stor tak til arrangørerne af årets golf turer.
Med hensyn til 2020 så ligger det i plannerne at der igen næste år vil være Sveriges & Jyllands
turer. På det kommende medlemsmøde vil der blive orienteret nærmere om disse turer. Vi håber
at det også vil være muligt at skabe interesse for en tur for 9-huls banens medlemmer.
Vores økonomi tillod os at tilbyde medlemmerne til en fornuftig pris en klubtrøjer med
Seniorklubbens logo. Vi fik bestillinger på 98 trøjer som blev produceret i 2 farver, hvid og azur
blå.
Vi er igen i år med sponsor af Hjertestarteren som findes i foyeren og har doneret 1000 kr.
Når det reviderede årsregnskab foreligger i slutningen af januar vil det som altid blive lagt på
hjemmesiden. Som tallene ser ud så forventer vi et mindre overskud for året.
I løbet af sæsonen er der lagt mange billeder og referater af vores arrangementer og turer på
hjemmesiden. En stor tak til forfattere og fotografer for det fine arbejde.
Vi har igen i år haft et godt samarbejde med vores Hovedsponsor HOTEL HØJBYSØ, som har
sponsoreret mange præmier til vores turneringer samt til de 3 tur arrangementer.. Så en stor TAK
Gert.
Også en stor tak til Benny og hans team hos Café Solvogn for god mad, betjening, hyggelige
atmosfære og præmier til vores arrangementer.
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Ad. 3. Kontingent.
Årskontingentet for 2020 er uændret på 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1. februar 2020
og 350 kr. for nye medlemmer, samt for medlemmer som betaler efter 1. februar 2020.

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

Ad.5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Eva, Erik og Jens modtager genvalg.
Jørgen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Per Bjørk.

Ad. 6. Valg af 2 suppleanter.
Kurt og Flemming modtager genvalg.

Ad. 7. Fredagsgolfen 2020.
Som nævnt i beretningen er det ikke alle der har været tilfredse med løbende start
fra hul 1. Da konsekvensen af ændringen har medført at det sociale samvær efter
runden tilsyneladende er mere eller mindre gået tabt. En problematik der
hovedsagelig berøre dem der starter i anden periode (9.00-11.00). Den sociale del
er en vigtig del i Seniorklubben så derfor bør vi overveje at næste år at gå tilbage til
flydende start fra hullerne 14,15,16 & 17 med 10 minutters interval for anden periode.
Alle starter fra hul 1 om formiddagen vil stadigvæk uændret med 10 minutters
interval.
Ved forårsturneringen i juni vil det så være oplagt at evaluere om ændringen har
fungeret tilfredsstillende.

Ad. 8. Turneringer 2020.
VI kommer sikkert til at ændre lidt på turnerings sammensætningen næste år, men
det vil fremgå af årsplanen når den ligger klar i løbet af januar.

Ad. 9. Eventuelt.
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