Seniorklubben
Medlemsmøde den 8. oktober 2021.
Dagsorden:
1. Præmieoverrækkelse, Afslutningsturneringen og kåring af
Seniorrækkemestre 2021.
2. Beretning om sæson 2021.
3. Fastsættelse af kontingent for 2022.

4. Valg af formand.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 1 suppleant .
7. Godkendelse af reviderede klubregler.

8. Fredagsgolfen 9H & 18H.
9. Eventuelt

Ad. 2. Beretning.
Medlemstallet endte i år på 199 sammenlignet med 180 i 2020. Der har været en stor
fremgang på 9 huls banen som sluttede året med 56 medlemmer.
Alle 18 runder i den gennemgående fredagsturnering blev gennemført i år.
Tilslutningen til den ugentlige fredagsgolf har været på samme niveau som i 2020 med
et gennemsnit for de 2 baner på 105. Med gennemsnitlig 29 på 9 huls banen og 76 på
18 huls banen.
Tillykke til Årets Seniorrækkemestre som blev:
9 huls banen
Lene Bobsin
John Jørgensen
18 huls banen
Winnie Bech A række
Grethe U. Hansen B række
Ib Bertelsen A række
Flemming Bech B Række
High/Low par turneringen
I et forsøg på at få ”nyt liv” i denne turnering blev den i år afholdt på 9 huls banen
med faste spilledage. 16 par var tilmeldt og der blev afviklet 20 matcher. Finalen som
stod mellem Inge Lise og Jørn Eisbo mod Jonna og Jørgen Stoltz. Desværre kunne
finalen ikke afvikles så Inge Lise og Jørn Eisbo vandt på w.o. Bestyrelsen vil i offseason
overveje om formatet skal ændres for turneringen i 2022.
I modsætning til 2020 så lykkedes det i år næsten at gennemføre de planlagte
turneringer/arrangementer til trods for at Corona restriktionerne satte en
begrænsning for nogle af arrangementerne. Vi måtte desværre aflyse
Åbningsturneringen i april, men kunne glæde os over at Forårsturneringen, Scramble
turneringen (erstatning SeniorOpen), Sommerturneringen og Afslutningsturneringen
alle blev gennemført. Vi fik også spillet de aftalte venskabsmatcher mod Kalundborg
og Dragsholm Seniorklubber.
Igen i år måtte Sveriges turen i maj desværre aflyses på grund af Corona restriktioner.
Heldigvis planlægger arrangørerne en Sveriges tur i 2022. Jyllands turen i august
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fandt sted som planlagt med 37 deltager. Igen i år var Hotel Hovborg Kro udgangs
punkt for dagens golf – og hvor der blev hygget efter dagens spil. Teamet bag Jyllands
turen planlægger også at arrangere en tur i 2022.
Disse turer, er meget eftertragtet så en stor tak til arrangørerne.
Det reviderede regnskab for 2021 vil foreligge i januar og vil blive lagt på
hjemmesiden. Økonomien er sund og et pænt overskud forventes.
Seniorklubben har igen i år været med sponsor af Hjertestarten i foyeren.
Igen i år har HOTEL HØJBYSØ sponsoreret præmier og det samme har Café Solvogn. Vi
vil gerne igen understrege at vi sætter stor pris på samarbejdet og takker for støtten.
Efter mange år i Bestyrelsen har Jens & Flemming valgt ikke at genopstille til endnu en
tørn. Der skal lyde stor tak for deres indsats igennem årene for Seniorklubben.

Ad. 3. Kontingent.
Årskontingentet for 2022 er uændret på 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1.
februar 2022 og 350 kr. for nye medlemmer, samt for medlemmer som betaler efter
1. februar 2022. For nye medlemmer som melder sig ind efter 1. juli er kontingentet
250 kr.

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

Ad.5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Per, Erik modtager genvalg.
Flemming og Jens ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Lone Arngren og Kurt Kristoffersen.

Ad. 6. Valg af 1 suppleant.
Som ny suppleant foreslår Bestyrelsen valg af Gert Andersen Posten
som 2 suppleant vil stå åben indtil årsmødet i 2022.

Ad. 7. Godkendelse af klubregler.
I forhold til de sidst godkendte regler vedrøre ændringerne den løbende
fredagsturnering. Placeringerne i de enkelte spillerækker afgøres nu ud fra de 10
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bedste opnåede fredagspoints der er optjent i de enkelte fredagsturneringer. Der
kåres nu en Seniorrækkemestre i A & B rækkerne på 18 huls banen, og for 9 huls
banen i dame og herrerækkerne.
Derudover til årsafslutningen er antallet af præmier beregnet ud fra hver 5. spiller i
hver række.

Ad. 8. Fredagsgolfen 9H & 18H
Som der er jer bekendt – har vi sidste år haft en dialog med Golfklubben om skifte af
spilledag fra fredag til torsdag. Ønsket fra Golfklubben skal ses i det lys at der ligger
mange penge i at kunne sælge fredagen til gæster – ligesom Greenkeeperne vil kunne
klargøre banen fredag til weekenden og ikke som nu torsdag, som så bevirker at
græsset er lige højt nok søndag. (Forbedrer vurdering af banen)
Vi ville så til gengæld få lov til at lukke begge baner fra kl. 6, således at der ikke skal
lukkes igennem.
For at afprøve det har vi i indeværende sæson haft 3 fredage hvor 18 huls banen var
lukket fra kl. 6. så vi kunne teste om det havde den tilsigtet effekt med ”en hurtigere
runde tid.” Gennemsnitlig kan der nok hentes en cirka 15 minutter på bagni ved en
banelukning.
Vi føler dog at det kunne være hensigtsmæssigt med en mere målrettet periode med
banelukning på både 9 og 18 huls banerne for at få et bredere basis til at evaluere på
og hvilken benefit begge parter ville få af sådan en flytning. Vi har derfor foreslået at vi
i 2022 i ugerne 26 til og med 32 (skoleferien og højsæson) spiller om torsdagen med
ban lukning fra kl. 6. I perioderne før uge 26 og efter uge 32 spiller vi om fredagen
uden banelukning.
Dette kompromis forslag er godkendt og udover at vi får banelukning som ønsket så
får Golfklubben i en meget travl periode – højsæson-mulighed for at servicere
gæsternes ønske om forlænget weekend i området og spil om fredagen.

Ad. 8. Eventuel
KMS den 2. oktober 2021
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