Seniorklubben
Medlemsmøde den 2. oktober 2020.
Dagsorden:
1. Præmieoverrækkelse, Sommerturnering og Årsafslutning,
herunder kåring af Seniorklubmestre 2020
2. Beretning om sæson 2020.
3. Fastsættelse af kontingent for 2021.
4. Valg af formand.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Fredagsgolfen 9H & 18H.
8. Eventuelt

Ad. 2. Beretning.
En meget usædvanlig sæson hvor Corona epidemien satte mange begrænsninger og
resulterede i aflysninger af mange planlagte arrangementer som:
Åbningsturneringen
High/Low hulspils turneringen
Kalundborg matchen
Senior Open
Sveriges turen
Forårsturneringen
Dragsholm matchen
Årsafslutningen
Medlemstallet blev ikke berørt af det amputeret sæson forløb tvært imod idet vi
slutter sæsonen med 180 medlemmer fordelt med 141 på 18 huls banen og 39 på 9
huls banen.
Den løbende fredagsturnering blev heldigvis ikke så berørt af ”Covid19” da det
lykkedes at spille 15 runder 2 runder færre end planlagt. Der har været god tilslutning
til den ugentlige fredagsgolf med et gennemsnitlig deltager antal for de 2 baner på
102. Gennemsnittet for 9 hullers banen er 22 (11 damer og samme antal herrer) og 18
huls banen 80 (29 damer og 51 herrer). Desværre blev den sidste runde ikke
færdigspillet grundet meget ugunstigt vejr forhold så åretsresultat per 18. september
blev årsresultatet.
Tillykke til Årets Seniorklubmestrer som blev:
9 huls banen
Lisbeth Berger Frederiksen
Søren Andersen
18 huls banen
Winnie Bech
Børge Exaudi
Efter de mange aflysninger i foråret så fik vi en mulighed for at afvikle
sommerturneringen dog desværre uden den afsluttende fest aften. Der blev spillet
en hold turnering på begge baner og efter endt spil bød Seniorklubben på forfriskning
og grill pølser med brød på terrassen til de 119 deltager.

Forårets Sveriges tur blev som bekendt aflyst, men der allerede planlagt en tur i 2021
i perioden 30. maj - 2. juni. Jyllands turen i august fandt sted som planlagt med 32
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deltager. Som i de forgangene år var Hovborg Kro home base, hvor alle hyggede sig
efter dagens strabadser.
En stor tak til arrangørerne af de meget eftertragtet golfturer.
Det reviderede regnskab for 2020 vil foreligge i januar og vil blive lagt på
hjemmesiden. Økonomien er fornuftig og et overskud forventes.
Vi har også i år været med sponsor af Hjertestarteren i foyeren og har doneret 1.000
kr.
Vores Hovedsponsor HOTEL HØJBYSØ har igen i år sponsoreret præmier og det
samme har Café Solvogn. Vi sætter stor pris på samarbejdet og takker for støtten.
Carsten Dehn som i år er nyt medlem af Seniorklubben havde planlagt at sponsorere
første præmierne til afslutnings turneringen, men den blev jo desværre aflyst i sidste
øjeblik. De planlagte præmier vil komme i spil ved en senere lejlighed næste sæson. Vi
ser frem til et forsat godt samarbejde i 2021.
Som det fremgår af Dagsorden så har Eva efter mange år i bestyrelsen valgt ikke at
genopstille til endnu en tørn. Der skal lyde en kæmpe tak til Eva for dit store arbejde
igennem årene til stor gavn for Seniorklubben.

Ad. 3. Kontingent.
Årskontingentet for 2021 er uændret på 250 kr. for medlemmer som betaler inden 1.
februar 2021 og 350 kr. for nye medlemmer, samt for medlemmer som betaler efter
1. februar 2021.
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 og Jens modtager genvalg.
Eva ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Flemming Frederiksen.

Ad. 6. Valg af 2 suppleanter.
Kurt modtager genvalg.
Som ny suppleant foreslår Bestyrelsen valg af Lone Arngren.
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Ad. 7. Fredagsgolfen 9H & 18H
Flowet i år har generelt ikke været så godt som ønsket – der har været en del runder
med en tidsfaktor på 5 timer plus og det er for meget, og har ikke overraskende skabt
utilfredshed. Det er hovedsagelig de spillere som starter i periode 2 på bagni som er
berørt. Boldene på bagni skal ofte lukke bolde igennem som er startet på hul 1
tidligere end vor første bold (7.30/7.40).
Det skal jo ikke være nogen hemmelighed at vi har kæmpet med tidskrævende runder
de sidste par år, men det har været svært at komme i mål, selvom vi har prøvet med
forskellige tiltag.
Det ser ud til at der nu er opstået en mulighed for at opnå et bedre flow for vores
runder idet vi efter samtaler med moderklubben, kan få tilladelse til at flytte vores
golfdag til om torsdagen for både 9 og 18 hullers banen. Ved sådan en flytning får

vi mulighed for at lukke 18 hullers banen, således at der ikke er nogen andre
spillere der kan starte på hul 1 før efter Seniorklubbens fortrinsret til hul 1 ophører og
dermed er der ikke nogen der skal lukkes igennem på bagni. Sådant et tiltag bør
kunne forbedre flowet og rundetiden og være med til at skabe større tilfredshed.
Denne mulighed har vi ikke om fredagen.
En sådan flytning til om torsdagen vil samtidigt gøre det muligt for klubben at
tiltrække større eller mindre grupper af greenfee spillere. De må sige nej til mange
forespørgsler hvert år. Fredag er også en populær dag for Company Days
arrangementer, så en flytning kunne givet være medvirkende til at skabe en
økonomisk gevinst for klubben.

Bestyrelsen er enig i at det kunne være en god idé at flytte golfdagen til
om torsdagen. Men før vi går videre, ønsker vi at høre om I har nogle kommentarer
til sådan en flytning, som jo også vil skabe lidt mere luft til medlemmernes private
weekend arrangementer.
Eventuelle kommentarer vil vi sætte pris på at modtage på Seniorklubbens mail:
seniorklubben@solvogngolf.dk senest 15. oktober, 2020

Ad. 8. Eventuel
KMS 28. september, 2020
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