
 

 

BESTYRELSENS BERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF, SÆSON 2011. 
 
Velkommen til Generalforsamlingen. Det er rigtig flot at vi som vanlig er op mod 50% af 
medlemmerne tilstede. Det er der vist ikke andre klubber i klubben der kan matche. 
 
Siden vores generalforsamling i marts 2011 har vi desværre mistet to medlemmer 
 
    Tage Søndergaard 2. januar 2012 
    Kirsten Kock          9. februar 2012 
 
Jeg skal bede forsamlingen rejse sig og mindes Tage og Kirsten. 
 
Æret været deres minde. 
 
MEDLEMMER 
 
Vi er i dag 185 medlemmer fordelt med 77 damer og 108 herrer. 
Det er lige præcis det antal som i april 2006 blev besluttet som max.. 
Som altid taler bestyrelsen sammen umiddelbart efter betalingsfristen  
for kontingent er udløbet d. 1. april og optager derefter nye medlemmer fra 
ventelisten - sidste år ved denne tid var vi 190 medlemmer og det har jo 
fungeret - så mon ikke vi kan se frem til nye medlemmer umiddelbart  
efter sæsonstarten. 
 
VENTELISTE 
 
Med hensyn til venteliste så står der pt. 28. Så man må sige at klubbens popularitet 
er intakt. 
 
VENSKABSMATCHER 
 
Apropos popularitet så har vi i 2011 fået endnu en venskabsklub nemlig Korsør. 
 
Resultaterne fra årets venskabsmatcher kan findes på vores hjemmeside men kort ridset 
op blev årets resultat som følger: 
       point    point 
Mod Dragsholm:  Vinder: damer Dragsholm 1,6   Herrer Kalundborg 3,8 
Mod Sydsjælland: Vinder: damer Kalundborg 0,5   Herrer Kalundborg 2,5  
Mod  Korsør:  Vinder: damer Kalundborg 11,8    Herrer Kalundborg 7,2  
 
Mod Korsør endog kun efter en match idet vi først startede op med dem i august. Hvad 
kan det ikke blive til i år?   
 
TREKANTTURNERINGER 
 
Ligesom venskabsmatcherne gik vi i år også (igen!) sejrrigt ud af trekantmatcherne. 
 
Kalundborg  882 point (i 2010: 865) 
Roskilde 836 point (i 2010: 811) 
Odsherred 819 point (i 2010: 852)  
 
Så tillykke til os med de flotte resultater. 



 

 

 
TURE “UD AF HUSET” 
 
Resultatet af årets ture blev derimod lidt nedslående idet de to overnatningsture til 
henholdsvis Sverige og Jylland begge måtte aflyses pga. manglende tilslutning. Det 
var selvfølgelig lidt ærgerligt og da ikke mindst for matchledelsen som havde brugt 
en del tid og energi på projekterne.  
Vi kan så glæde os over at turen til Irland den 11. juni i år er faldet på plads og 
gennemføres med nogen og tredive medlemmer. 
 
En-dagsturen til Korsør blev lidt af en oplevelse idet matchledelsen i Korsør havde 
dobbeltbooket dagen hvilket betød at der ikke blev plads til de 38 forventningsfulde spillere 
fra Kalundborg. Så nogen drog hjem andre tog en runde på par-tre banen og andre igen 
fik en formiddags øl hvorefter der blev plads på banen til de 8-10 øldrikkende der var 
blevet 
i klubhuset - det blev en runde uden greenfee selvfølgelig. 
 
En-dagsturen til Asserbo forløb til gengæld uden skærmydsler 32 deltog. 
 
AFSLUTNINGSMATCH 
 
den 7. oktober var der så afslutningsmatch for den officielle sæson, 64 var på banen 
og til den efterfølgende sammenkomst med god stemning og middag deltog 72 
 
VINTERMATCHER 
Efter jul og frem til den 24 marts blev det til sølle 4 matcher. 
 
Fra afslutningsmatchen og frem til jul blev der derimod spillet en masse golf i det milde vejr 
og vi var i gennemsnit 42 deltagere - til disse offseason matcher 
 
I matchsæsonen 2011 kan jeg til sammenligning oplyse at vi i gennemsnit var 60 personer 
hvilket er lidt mindre end året før. 
 
SPONSORER 
 
Proshoppen v/Thomas, Herreshoppen og Arbejdernes Landsbank og Toyota 
vil vi gerne takke for gavmildhed og håber på støtte også i 2012. Ligesom 
vi selvfølgelig også fra tid til anden lægger vejen forbi dem. 
 
 
Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for deres positive indstilling i 
bestyrelsesarbejdet og i øvrigt for det store arbejde de har lagt i at få Kalundborg Senior-
golf til at fungere så optimalt som tilfældet er. Vi er hvis ikke den bedste så blandt de bedst 
fungerende seniorklubber i miles omkreds. Det skyldes specielt “rotterne” , som jeg kærligt 
ment, omtaler dem som. Steen, Carl-Erik, Tove, Inger, I genopstiller jo ikke men har lovet 
at vi gerne må trække lidt på jer i påkommende tilfælde.  
 
I er nogen snu “rotter” udi at få tingene til at køre, I kan jeres kram; Sidsel og jeg har lyttet 
så godt vi kunne og har fået mange færdigheder; Meeeen der går nok lige lidt endnu før vi 
kan kalde os fuldbefarne “rotter”. 
Og Ole Bøgholm, jeg har ikke glemt dig. Men du er jo først lige ankommet til “Rottereden” 
da Jan Aarestrup som nævnt måtte trække sig pga arbejde. 



 

 

 
Også en tak til alle I andre som trofast møder op til matcher. Så er det absolut ingen straf 
at skulle være i matchledelsen. 
 
Og sidst men absolut nok så vigtigt en stor tak til køkkenet, Hanne, Tove  og Aage - de gør 
det egentlig rigtig godt. 
 
Pbv 
Søren Schultz 
 
 
 
 
 
 
 


