
FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF, 2013 

 

Velkommen til Generalforsamling. Hvert år, denne inklusive er, der traditionen tro et 

flot fremmøde som må gøre mange andre klubber i området misundelige.  

 

MEDLEMMER 

 

Vi er i dag    183  medlemmer fordelt med  74 damer og 109  herrer. 

Der har siden sidste generalforsamling været 9 udmeldelser. 

 

 

Bestyrelsen har på den baggrund valgt at invitere hele ventelisten – 16 personer – til 

at blive optaget som aktive medlemmer fra sæsonstart den 1. April. 

Der vil dog stadig stå nogle tilbage på ventelisten idet de må konstaterer at de stadig 

er arbejdsramt det skulle dreje sig om 6. Dermed netto 10 nye. 

 

TÆLLENDE MATCHER HVER TORSDAG 

 

Vi har nu haft en sæson med såkaldte tællende matcher – altså bliver man korrigeret 

efter hver torsdagsmatch. Det har selvfølgelig givet anledning til nogle, lad os kalde 

det op og nedture, i handicap forstås. Vi vil selvfølgelig fortsætte denne ”korrigering” 

her i den nye sæson. Så I opfordres til at checke hvilken række i tilhører når I skriver 

jer på den ugentlige startliste. 

 

SLÅ-ET-SLAG 

 

Vi havde en match sidste år til fordel for kræftens bekæmpelse. Vi var så heldige at 

få overtalt Politiinspektør Per Larsen til at komme forbi og ”skyde” dagen i gang. Det 

var en fin dag hvor vi måske godt kunne have ønsket og håbet på lidt flere deltagere 

end tilfældet var. Men dagen indbragte Kr.  7.500,00  Som selvfølgelig gik ubeskåret 

til K.B.    

Som det fremgår af matchprogrammet gentager vi denne sponsormatch i år. Vi vil se 

på om vi kan finde en til at ”skyde” dagen i gang igen.  

 

 

VENSKABSMATCHER 

 

Det mest revolutionerende ved venskabsmatcherne i 2013 er jo nok at det var første 

år uden Mogenstrup, på programmet. Men ”skilsmissen” foregik i fuld fælles 

forståelse. Afstanden mellem vores klubber gjorde udslaget (for at blive i 



golfsproget). Vi har været færre end 30 fra hver klub til disse matcher. Og da det er 

bredden vi helliger os, ja så fandt vi det formålstjenligt.  

Vi havde så også inviteret Midtsjællands seniorer til Kalundborg som ”erstatning” for 

Mogenstrup. Men der kom ikke mange og nogen udeblev uden at melde afbud. Så 

bestyrelsen er af den opfattelse at de måske ikke er modne til et forhold. Så derfor 

blev det en engangsforestilling. Bestyrelsen overvejer om vi skal nøjes med to 

venskabsklubber og uden at lyde for egoistisk, få lidt mere tid til os selv. 

 

Dragsholm og Korsør er stadig ”i spil”. 

 

Resultaterne kan som altid findes på vores hjemmeside. 

 

 

TREKANTTURNERINGER 

 

Trekantmatcherne i 2013 blev afviklet, i godt nok vejr, og i en munter og social ånd, 

så social at 18 huller i Roskilde tog omkring 5,5 time for dem der var længst tid på 

banen. Det blev påtalt og jeg er sikker på det ikke gentager sig. 

 

Resultatet af disse matcher kan i lighed med venskabsmatcherne ses på vores 

hjemmeside. 

 

TURE UD AF HUSET 

 

CHRISTIANSBORG 

 

Den 21. Februar tog vi som et alternativ til golf, en tur på Borgen. Rasmus Langhoff 

tog imod os. Og så gik turen til landstingssalen, folketingssalen osv. Osv. Undervejs 

fortalte Rasmus levende om rum og malerier – Han er faktisk meget vidende. Vi var i 

Snapsetinget og fik en god frokost der. Derefter gik turen til SF´s mødelokale (den 

gang havde de brug for et større end de har i dag ) Jonas Dahl tog imod. Det var en 

rigtig god og spændende tur. Tak til Tommy Dinesen som var ”døråbner” på denne 

tur. 

 

SAMSØ 

 

Samsø, we are back, Turen til Samsø er nok syntes jeg personligt en af de hyggeligste 

ture vi har i klubben. Banen ligger fantastisk ned til Storebælt og kan anbefales til 

dem af jer der ikke har været med på turen. Vi var så heldige at Per Glad, Bilcentret 

sponsoreret ikke kun en kassevogn til alt vores grej men minsandten også brændstof 



og færgeoverfart til bilen. Der er sagt TAK mange gange for bidraget men det være 

hermed gjort en gang til. 

 

TYSKLAND 

 

Under Svens kyndige planlægning og ledelse blev turen til Tyskland en succes i 

blændende godt vejr – som sædvanlig – på alle fire baner. 

Der var en hel busfuld af sted. Og jeg er sikker på at alle deltagerne til årets tur til 

Polen ser frem til endnu en super tur med rejseleder Sven forrest i bussen. 

 

AFSLUTNINGSMATCH 

 

Afslutningsmatch for den sæsonen var som sædvanlig godt besøgt dette gælder også 

arrangementet om aftenen. 

 

JULEMATCH – REDBALL 

 

Torsdag d. 5. December var vejret noget køligt og ustabilt; men ikke værre end 

golfspil var muligt. Vi indbød derfor til golfspil for dem der ville det og Bankospil til 

resten af flokken. Der var en fin stemning både inde og ude og præmier manglede der 

ingen af. 

 

SPONSORER 

 

Jeg havde nær sagt: som sædvanlig god opbakning fra Proshoppen v/Thomas med 

masser af bolde gennem året. Niels Bonde, Herreshoppen.  Og Per Glad, Bilcentret 

for bolde og da ikke mindst som tidligere nævnt bil og færgebillet til Samsø. 

 

Til slut den også, sædvanlige, men absolut også berettigede TAK til bestyrelsen for 

Jeres indsats både til lands og udenlands. Og Carl-Erik er stadig mester for at holde 

vores hjemmeside up-to-date. 

 

Vi – bestyrelsen - syntes selv vi er godt kørende hvilket jo også kan tolkes af den 

kendsgerning at alle er villige til genvalg. 

 

Tak for nu og jeg håber vi får et godt golf år. 

 

Søren Schultz 

Formand 

Kalundborg Senior-golf.    20. MARTS 2014 


