
Seniorklubben 
 
 

 

Beretning om sæson 2022. 
1.april - efter et par hårde Corona år med mange aflysninger – kunne vi igen starte på ”normale 
vilkår” med vores åbningsturnering.  
At spille 12 huller var et forsøg – da det tidsmæssigt kunne passe godt med spisning efterfølgende 
og klubmøde.  Vi måtte dog konstatere, at der blev lidt propper og ventetid, hvorfor vi – når vi har 
tilsvarende arrangement – vil gå tilbage til 9 huller igen, medmindre nogle kommer med den lyse 
ide til afvikling over 12 – uden ekstra ventetid. 
 
2022 var også året, hvor vi havde aftalt med moderklubben at afprøve spil om torsdagen i 
højsæsonen, i stedet for fredag. Anledningen var den – at moderklubben gerne ville afprøve om der 
lå en større greenfee indtjening i sommerperioden, ved at kunne ”sælge” tiderne om fredagen. 
Samtidig fik vi så mulighed for, at banerne blev lukket af om morgenen inden vi spillede ud – for at 
afprøve om det ville give hurtigere runder – specielt på bagni på 18 huls banen. 
 
Efter at moderklubben havde evalueret på økonomien, forelagt på møde med vores bestyrelse, 
kunne begge parter konstatere, at der hverken på økonomi eller hastighed på runder, var nogle 
mærkbare gevinster. 
Vi besluttede derfor i vores bestyrelse at meddele moderklubbens bestyrelse, at vi på denne 
baggrund fortsætter med spil om fredagen – hvilket er taget til efterretning. 
Fra 2023 ligger vores faste spilledag derfor igen fast om fredagen – med sædvanlige enkelte 
undtagelser – når banen skal bruges til særlige formål. 
 
Vores medlemssituation er stadig pæn – selv efter Corona – og ligger omkring 180 medlemmer. 
I år prøvede vi på opfordring fra et medlem at ændre lidt på spilformatet til Hulspil Parturnering – 
tidligere High & Low. Samtidig indførte vi, at den samlede score for begge spillere afgjorde resultatet 
for hullet. Turneringen spilles over 12 huller og afholdes på 9 huls banen. 
Vi håber at endnu flere i 2023 har lyst til at være med. 
Vinderne blev: Nr.1: Winnie og Flemming Bech, Nr.2: Alice Ipsen og Erik Andersen. Tillykke til jer. 
 
Til vores hyggeturnering i juni afprøvede vi et nyt spilformat - slagspil max. score på 4 – det var der 
dog ingen der fik brug for - ���� så det reducerer vi næste gang – mange syntes det var sjovt. 
Vores ”udlands ture” først til Sverige og senere til Jylland, blev igen afviklet til de deltagendes meget 
store tilfredshed. En stor tak skal lyde til arrangørerne – vi håber alle at I har lyst til at arrangere ture 
igen i 2023. 



 
Venskabsmatcherne mod Kalundborg - som fik store klø på hjemmebane og Dragsholm – hvor det 
omvendte gjorde sig gældende-, blev også afviklet med pæn deltagelse og stor tilfredshed.  
En stor tak til holdkaptajn Ole Hahn – som klarede begge matcher. 
 
På opfordring fra medlemmer på 9 huls banen, forsøgte vi os med en 1 dags bustur – til Næstved. 
Interessen var stor – men desværre kneb det lidt mere da der skulle ske tilmelding, selvom prisen 
blev holdt på et meget billigt niveau, så desværre måtte vi aflyse turen.  
 
Vores sommerturnering i august blev afviklet i super fint sommervejr og det samme gjorde den 
efterfølgende fest, hvor de fleste kunne holde varmen til langt ud på aftenen. En hyggelig tradition, 
som mange er rigtig glade for. Nogle har forespurgt om muligheden for at spille med uden at deltage 
i festmiddagen om aftenen, men med det nuværende set up – er det ikke muligt. 
Bestyrelsen har derfor drøftet forskellige muligheder, så alle kan spille og dem der har lyst kan tage 
med til fest. En mulighed kunne være at spille ”normal” fredags golf med indbygget turnering for 
dem der tilmelder sig fest og så afholde festmiddagen med dans om lørdagen. Vi vil lufte vores 
tanker på årsmødet og høre om interessen her for. 
 
For at leve op til krav fra omverdenen og en modernisering, har vi i bestyrelsen gennemgået vores 
klubregler, som blev skabt ved en fusion af 3 klubber. Vi har indstillet til årsmødet en del 
præciseringer og ændringer, men stadig holdt fast i grundtanken for klubbens virke, i respekt for de 
tanker der lå bag fusionen i 2005. Ændringer skrevet med rødt, er udsendt til alle medlemmer med 
dagsorden og denne beretning. 
 
Kalle M. Schröder og Erik V. Poulsen, har valgt at træde ud af bestyrelsen efter mange års brav 
indsats for seniorklubben. Der skal lyde en meget stor tak for deres indsats og til revisor Lone 
Nielsen, som også stopper. 
 
Til slut vil vi i bestyrelse rette en særlig tak til vores hovedsponsor Hotel Højby Sø v/Gert Andersen 
og vores trofaste sponsor Café Solvogn, vi sætter stor pris på jeres villighed til at sponsere præmier 
til vores turneringer. 
Også en stor tak til alle medlemmer der har støttet op om vores arrangementer – uden jer ingen 
klub. 
 
P.b.v. Per Bjørk, 24. september 2022 


