
                     Bestyrelsens beretning for Kalundborg Senior-Golf   3/3/08-28/2 09

Velkommen til denne generalforsamling, dejligt at se så mange medlemmer.

Siden vor generalforsamling i marts 2008 har vi mistet 3 medlemmer:

                                Flemming Skovgaard Jensen   4.juni 08
                                Vagn Olsen                                 11. oktober 08
                                Leif Lorentsen                           13. januar 09

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Flemming, Vagn og Leif.

Æret været deres minde.

Medlemmer:

Vi er for tiden 188 medlemmer. Bestyrelsen har tidligere, i april 2006, besluttet, at vi maksimalt skal 
være 185 medlemmer, men at vi uden om ventelisten optager ægtefæller/samboende, som har et 
handicap, der berettiger til optagelse. Derfor er vi pt.188 medlemmer.

Venteliste:

På Senior-Golfs venteliste står der pt. 24, der ønsker at deltage i vore aktiviteter, og vi tolker det i 
bestyrelsen, som at Senior-Golf er en attraktiv klub at være med i, og at vi har det godt sammen om 
mandagen. Det er alle I medlemmers fortjeneste, at vi er vor moderklubs største ”klub i klubben”.

               
Det forløbne år har været præget af en stor deltagelse til vore mandagsmatcher.
I sommersæsonen deltog i gennemsnit  72
I vintermatcherne:
                                         forår   2008,   47
                                         efterår 2008,   49
Venskabsmatcher:

I vore venskabsmatcher havde vi fin deltagelse af vore medlemmer og vi kom ud af 2008 med 
følgende resultater:
Mod Dragsholm var slutresultatet:                Kalundborg damer vinder med 4,7 points
                                                                       Kalundborg herrer  vinder med 2,0 points

Mod Odsherred var slutresultatet:                 Odsherreds damer vinder
                                                                       Kalundborg herrer vinder; points for såvel damer som
                                                                                                                  herrer er desværre mistet.

Mod Sydsjælland var resultatet:                    Sydsjælland damer vinder med 1,0 point
                                                                       Kalundborg herrer  vinder med 10,8 points

”Trekantsturnering”

Vi har nu i en årrække, siden 2000, haft vore venskabsmatcher med Odsherred, men de meldte i 
foråret 2008 ud, at de var interesseret i en ændring af præmisserne for disse venskabsmatcher.



De foreslog, at man inddrog Roskilde Golfklubs Seniorafdeling, således at man lavede en 
”Trekantsturnering” omfattende Kalundborg, Odsherred og Roskilde, således,at man på den måde 
kunne komme til at spille på 2 fremmede baner.
Hver af de tre seniorklubber er en gang om året vært for de to øvrige klubber i forbindelse med 
afviklingen af trekantsturneringen, der er en årlig gennemgående- ikke tællende- 
Stablefordturnering over tre turneringsdage med gunstart.

Hver af de tre turneringsdage, der har max. 30 deltagere fra hver af de tre seniorklubber, afvikles
individuelt i damerækker og herrerækker for hver af de deltagende klubber, således at præmierne 
fordeles nogenlunde forholdsmæssigt på baggrund af de tilmeldte deltagere. Der er på hver 
turneringsdag ”nærmest flaget” for samtlige deltagere under et. 

Efter hver turneringsdag er der fælles spisning og præmieoverrækkelse.  Udgifterne til spisning og 
præmier afholdes af deltagernes matcfee, som skal være ensartet for de 3 spilledage. Matchfee 
fastsættes hvert år samtidig med datoerne for spilledage. Den arrangerende klub er ansvarlig for 
indkøb af præmier.

Der betales ikke greenfee på turneringsdagene, da moderklubberne én gang årligt stiller 
hjemmebane vederlagsfrit til rådighed for turneringen.

I den gennemgående turnering, hvor de tre seniorklubber konkurrerer indbyrdes, opgøres 
resultaterne efter hver turneringsdag, som summen af de fem bedste scores blandt såvel damer som 
herrer i hver klub (i alt 10 scores). Den seniorklub, der har opnået størst sum af stablefordpoints 
efter alle tre turneringsdage, er vinder af årets ”Trekantsturnering”.

Ved lige scores er det resultatet af sidste turneringsdag, der er afgørende. Ved fortsat lighed 
foretages der lodtrækning.

Ethvert medlem af en af de tre seniorklubber, der har et registreret handicap på max. 36,0 og som 
opfylder alderskriteriet (mænd 55+, kvinder 50+) i kalenderåret, kan deltage i turneringen.

I årene 2009 og 2010 kan spillere, der siden den 25 .juli 2008 har været medlem af Kalundborg 
Senior-golf, deltage i trekantturneringen uanset ovenstående krav til handicap. 

Sidste afsnit blev efter pres fra os i Kalundborg accepteret af de andre.

Vi , Carl-Erik, Steen og jeg havde på fornemmelsen. at de  i Odsherred måske ville have mere 
konkurrence og nye muligheder, og vi følte, at hvis Kalundborg ikke ville deltage i en sådan 
”Trekantmatch”, ville det være slut med venskabsmatcher med Odsherred. Det blev ikke sagt 
direkte, men det lå i luften.

Derfor har jeg indgået en aftale om  vor deltagelse ”Trekantmatcher”på de tidligere. nævnte 
præmisser fra 2009.

De vandrepokaler vi gennem årene har spillet om med Odsherred, har vi fået til Kalundborg, såvel 
dame-som herre pokalen,  da de, som man sagde i Odsherred, er udført at Erling Andersen.

Erling Andersen er også blevet spurgt, om han vil skabe en ny pokal til ”Trekantsmatcherne”, og det 
er han villig til.

TURE: I :løbet af året har vi haft følgende ture:



Sorø 24.april. Der var vi kun 20, der havde lyst til at spille denne dejlige bane.         
Sverige 18-19.juni, hvor vi var 37 deltagere. Vi boede på ”Åsljungagården” hvor Senior-Golf 
tidligere har fået en fin behandling. Denne gang måtte vi desværre konstatere at forplejningen ikke 
havde tidligere besøgs standard, og vi har i bestyrelsen besluttet at søge alternativer.
Samsø  4.juli.  52 deltagere. Fin turneringen
Jylland 27-28.august med 35 deltagere. Vi spillede på Rømø og Haderslev og boede på Agerskov 
kro. Fin tur.

Afslutningsmatchen med middag om aftenen havde fuld tilslutning og stemningen var fin.

Juleafslutningen den  8. . dec. havde 72 deltagere hvor vi fik maden fra Kvickly. Det var ikke 
godt, og vi vil til næste spisning, hvor vi skal have mad udefra vælge en anden leverandør.

Sponsorer:

Til vore matcher/ture i 2008 har vi haft den glæde, at flere sponsorer har støttet Senior-Golf:
Autohallen/Toyota ved Bruno Jensen, Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank og Sparekassen 
Sjælland, Kvickly, Ole Persson, Ole Huniche og Sven Gabe.

Vi takker dem meget for deres støtte.

Livreddende førstehjælp:

Der har i årets løb været afholdt en del kurser af Helge Petersen, i livreddende førstehjælp, og 
bestyrelsen kan kun kraftigt anbefale, at så mange som muligt deltager i disse kurser, som Helge 
også vil afholde i foråret 2009. Det tager kun ½ time, men det kan være altafgørende i en 
nødsituation, at man er fuldstændig klar over, hvad man skal gøre. Og det er ikke nok, at man for 
nogle år siden har deltaget i et kursus, den viden skal holdes vedlige med opfølgende kurser. 
Vi skylder Helge en meget stor tak, for det engagement han lægger i disse kurser.

Frivilligt arbejde.

En del af medlemmerne i Senior-Golf har i det forløbne år ydet en stor arbejdsindsats for vor klub. 
Det har bestået i hjælp med beplantningen på banen, og ikke mindst med den igangværende 
ombygning af klubhuset. Klubbens formand udtrykte stor tak derfor på generalforsamlingen og vi 
må også i Senior-Golf takke disse medlemmer for deres indsats, lad os give dem en stor hånd.

Hjemmeside og Golf-Box:

Som flere måske allerede har bemærket, har hjemmesiden for Senior-Golf fået en ny udformning, så 
den er lettere at finde rundt i, og sammen med Golf-box er det nu muligt at foretage al tilmelding 
og betaling til matcher, ture, fester etc., og det er bestyrelsens absolutte ønske at alle medlemmer i 
Senior-Golf benytter disse 2 muligheder. Det har fungeret nogenlunde i 2008, men det er 
bestyrelsens ønske, at det i 2009 vil blive benyttet fuldt ud af alle. Er der nogen der ikke har 
mulighed derfor, så spørg en om hjælp. Det vil lette bestyrelsens arbejde væsentligt.

Dette projekt er kun blevet muligt ved Carl-Eriks store EDB-viden og arbejde. Stor tak til Carl-
Erik.

Jeg vil sluttelig takke alle medlemmer i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2008. Vi har, synes jeg, 
været et velfungerende team. Tak skal I have.



Også en stor tak til alle I medlemmer, der trofast møder op hver mandag i godt humør og med en 
positiv indstilling. En indstilling der gør Senior-Golf så attraktiv.
Også en stor tak til Åge Petersen, Hanne og Tove for et altid godt samarbejde.

Gert Borring-Møller  


