
FORMANDENS BERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF,  2012.

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 rent 
procentuelt og iøvrigt kan matche.

Siden vores generalforsamling i marts 2012 har vi desværre mistet fire medlemmer

! ! ! ! John “Braser” Rasmussen!  7. april 2012
! ! ! ! Ole Persson!                    13. april 2012
! ! ! ! Ferdinand Hinz! ! ! 27. okt  2012!
! ! ! ! Ib Sørensen!! ! !   6. dec 2012

Jeg skal bede forsamlingen rejse sig og mindes John, Ole, Ferdinand & Ib
Æret været deres minde. Tak

KLUBBENS ALDER

Der blev først på sæsonen, sået tvivl om vores klubs alder, nogen mente at vi
havde 10 års jubilæum i 2012 - efter research kunne jeg konstatere at vi er ældre,
vi er fra og med i år blevet teenagere - idet klubben blev grundlagt i februar 2000.

MEDLEMMER

Vi er i dag 180 aktive medlemmer fordelt med 78 damer og 102 herrer.

Bestyrelsen har derfor valgt at invitere de første 13 på ventelisten over på 
aktivlisten 
Herefter står der pt. 9 på venteliste 

TÆLLENDE MATCHER HVER TORSDAG

Bestyrelsen har besluttet at  alle vores matcher - altså torsdage og matcher mod 
andre klubber fra sæsonstart skal være tællende matcher. D.v.s. man, iøvrigt i 
lighed med andre klubber i klubben og generelt på landsplan, vil blive korrigeret i 
handicap efter hver af disse matcher. Så det er vigtigt at checke sit handicap på 
golfbox eller her i klubben før matchstart.

VENSKABSMATCHER

Vi startede ud med venskabsmatcherne den 30. april i Mogenstrup i bragende flot 
vejr og temp. tæt på de 20, men det var ikke nok til at vinde, hos både damer og 
herrer løb Sydsjælland med sejren. Det er ikke årsagen til at vi har stoppet 
matcherne mod Sydsjælland men derimod en gensidig forståelse af at specielt pga 



afstanden (tidsmæssigt) er tilmeldingen til disse matcher for ringe både fra deres 
såvel som vores side.

Resultaterne fra årets venskabsmatcher kan som altid findes på vores hjemmeside 
men kort ridset op blev årets samlede resultat som følger:
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mod Dragsholm:!  damer vandt med 26 ! Herrer tabte med 32
Mod Sydsjælland:! damer tabte med  25! Herrer tabte med 15
Mod  Korsør:!  damer vandt med 21! Herrer tabte med 4,0

TREKANTTURNERINGER

Trekantmatcherne blev desværre heller ikke i 2012 til sejr. Men så har vi jo heller 
ikke omkostningen til gravering. Der ikke noget der er så galt at det ikke er godt for 
noget.

Roskilde! 883 point (i 2011: 836)
Odsherred! 871 point (i 2011: 819)!
Kalundborg!801 point (i 2011: 882)

Resultatet betød jo så at vi måtte afgive den af Erling Andersen kreerede 
Trekantpokal til Roskilde hvor den så forhåbentlig står og pryder.

TURE “UD AF HUSET”

Årets første tur “ud af huset” var en en dags tur som gik til Midtsjællands Golfklub i 
Kvanløse Det blev en dag i strålende sol, selvom temperaturen vel næppe sneg sig 
over 12-13 gr. En smuk bane i god stand, med et væld af skæve og bakkede 
greens og fairways, for dem som benyttede sig af dem.

I August gik turen vest på til Silkeborg og Tange Sø, hvor matchleder Sven Gabe 
havde arrangeret matcher, og da ikke mindst fantastisk indlogering på Gl. 
Skovriddergaard i Silkeborg, med lige så fantastiske spiser og drikke. Alt i alt en 
rigtig vellykket tur, at vejret også viste sig fra sin meget pæne side gjorde ikke 
oplevelsen mindre minderig. Turen ændrede iøvrigt noget karakter da Kresten 
ringede 14 dage før afg. og meddelte at han pga helbredet ikke kunne påtage sig 
chaufførjobbet på den lejede bus. Men da vi ikke var mere end 22 blev det hurtigt 
besluttet helt at droppe bussen til fordel for personbiler og i stedet for turen over 
Fyn blev det Kattegatrutens katamaran  fra Kalundborg til Aarhus. hvilket faktisk 
billiggjorde turen og efterfølgende har givet stof til eftertanke hvad angår transport i 
fremtiden.



Lidt om Irlandsturen

Der var 33 rejsende (32 golfspillere) der den 4. juni tog afsted til Irland for at 
tilbringe en uges tid derovre med golf, godt øl, whisky og lidt sightseeing.
Man boede i Galway og spillede på 4 forskellige golfbaner. Alle linksbaner,  men  
med Lahinch og Connemare banerne som de mest typiske og fantastiske (og 
sværeste).
En enkelt dag midt i perioden var vist en stormfuld dag på Aran Island og Cliffs of 
Moher, hvor man fra søen så de enorme klipper og enestående fuglefjelde.  På 
vejen blev der aflagt besøg på Kilbeggan Destillery og der blev tid til en kort 
eftermiddagtur i Dublin før turen gik til Irish Night med Merry Ploughboy, en sidste 
nat med kliken og så hjemflyvning.
Vejret var nådigt under turen: En enkelt golfdag med nogle byger, ellers tørt, men 
megen vind. Temperaturer på det jævne.

AFSLUTNINGSMATCH

Den 27. september var der afslutningsmatch for den officielle sæson, 76 var på 
banen. og til den efterfølgende sammenkomst med god stemning og middag deltog 
82. 
I matchsæsonen 2012 kan jeg oplyse at vi i gennemsnit var 58 (2011:60) personer 
hvilket er lidt mindre end året før.

JULEMATCH - RED BALL

Vinteren satte tidligt ind og golfmatchen blev konverteret til indehygge med en god
gammeldaws gang banko efterfulgt af en rigtig god gang julemad fra Kim Kok i 
Ubby. Det var en fin dag med masser af præmier til de 36 fremmødte.

VINTERMATCHER

Fra afslutningsmatchen og frem til jul blev der spillet en masse golf i det milde vejr
og vi var i gennemsnit 42 deltagere - til disse offseason matcher. Matcherne i 
starten af 2013 har kun fået få til at gribe til jernene.

SPONSORER

Proshoppen v/Thomas, Bilcentret og ikke at forglemme Autohallen, Toyota, som 
tidligere på året kvit og frit stillede kassebil til rådighed til vores Jyllandstur, som jo 
blev ændret til en kør selv-tur pga Krestens sygemelding.

Vi vil gerne takke for stor gavmildhed og håber på støtte også i 2013. Ligesom
vi selvfølgelig også fra tid til anden lægger vejen forbi dem. Ikk??



Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for deres store indsats 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. Tak til Ole Bøgholm fordi du
som suppleant sprang til da Jan fik forfald pga af nye arbejdsopgaver. Og ike 
mindst vores webmaster Carl-Erik uden ham ville vores hjemmeside og golfbox 
ikke fungerer så godt som tilfældet er. Og Hans Bak vores ellers trofaste revisor, 
som syntes der skal nyt blod til. 

Også en tak til alle I andre som trofast møder op til matcherne. Så er det en 
fornøjelse  at sidde i bestyrelsen og giver os en tro på at vi gør noget rigtigt.

Og sidst men absolut nok så vigtigt en stor tak til køkkenet, Hanne, Tove  og Aage - 
de gør det egentlig rigtig godt. Tove er jo rejst eller rettere gået på førtidspension 
men tak alligevel.

Søren Schultz


