
ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF, 2019  

Velkommen til Generalforsamling. 

Vi har – hele Kalundborg har - mistet end ildsjæl i februar i år. 

Martin Thyssen, tidligere formand for Seniorklubben. Martin sov ind d. 3. Februar. Æret været hans 

minde.  

MEDLEMMER  

Siden sidste gen.fors har vi i 2019 fået 11 nye medlemmer men desværre også fået 11 udmeldelser– vi 

er derfor status quo på 134.  

Med det fald der er i medlemsantal i de fleste klubber i landet. Skal vi nok være taknemmelige for at vi 

ikke har oplevet et yderligere fald i medlemstallet.Vi vil jo gerne bevare seniorklubben - så tiltaget med 

at fjerne handicap grænsen har gjort sit. 

 

ÅBNINGSMATCH 

67 – 50 pct af medlemmerne - deltog i åbningsmatchen d. 4. april 

 

ALMINDELIGE TORSDAGE 

Almindelige torsdage har vi haft 38 af men gennemsnitlig deltagelse i 2019 til vores ugentlige matcher 

og venskabsmatcher har været lidt ringere end i 2018. Fremmødet er  i gennemsnit faldet til 39, fordelt 

på 16 damer og 23 herrer 

Her har vi hovedsagelig spillet stableford men også andre. Der har været spillet forskellige 

matchformer på enkelte torsdage sidst i måneden. 

Vi afholdte også match til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Der var matchfee på kr. 100,00 som 

selvfølgelig gik ubeskåret til det gode formål. KB leverede en stribe fine sponserede præmier. Vi var 51 

til matchen, som sammen med en auktion over kunsttryk af Peter Bastian indbragte Kr. 5100,00. 

Det skal her nævnes at KB ikke er på matchprogrammet i 2020 idet de har valgt at ikke at fortsætte 

denne landsdækkende match. 

 

    
VENSKABSMATCHER  

Vi har i 2019 haft venskabsmatcher mod Dragsholm med 70 deltagere heraf 21 fra Dragsholm, 

Odsherred med 33 fra Kalundborg og Korsør med 40 fra Kalundborg.Matcherne blev afholdt hhv i 



Kalundborg mod Dragsholm og ude mod Odsherred og Korsør. Resultatet af matcherne fremgår som 

altid af vores hjemmeside.  

 

ØVRIGE TURE UD AF HUSET  

 

 

 

SKJOLDNÆSHOLM  

35 medlemmer tog d. 7. Maj på endagstur til Skjoldnæsholm. Dette arrangemnt kostede kr 350,00 og 

inkluderede smørrebrød, en øl tees og en baneguide. Et vellykket arrangement på en dejlig bane. 

     
 TRE-DAGES-TUR TIL SVERIGE. 

52 medlemmer, var på  tur til Sverige d. 18.- 20. august. Der blev spillet på Ängelholms Golfklub bane 

begge golfdage. Spændende bane og vejret var også med os. Hotell Erikslund fungerede også rigtig fint 

med god mad (og dyr vin men lav svensk kurs hjalp på det hele. Så Tak til Steffen og Hanne for at at 

være tovholdere på denne tur. 

Det skal her nævnes at Bilcentret Peer Glad igen var sponsor på Kassevogn og brobilletter.  

ANDEMATCH  

D. 1. november afholdt vi Andematch med 63 deltagere præmiebeviser på en and samt de obligatoriske 

flasker vin var præmier. Vi sluttede dagen af med Cafeens Vintersuppe.  

AFSLUTNINGSMATCH  

Afslutningsmatch for den sæson var vanen tro rigtig godt besøgt (63 spillende, 68 til frokostmenuen) en 

rigtig hyggelig eftermiddag – med sang etc. 

JULEMATCH – REDBALL  

Julematchen d. 5. December. 47 spillende, og 60 til julebuffet fra Cafeen. 

Præmier til RedBall hold, individuelle præmier, mandelgaver, klappepræmier fra Meny, julesang og i 

øvrigt som altid godt humør. 

 

BESTYRELSEN 

Jeg vil gerne igen i år takke bestyrelsesmedlemmerne for deres helt igennem fantastiske indsats, energi.  



Det er virkelig en fornøjelse at arbejde sammen med Jer. 

SPONSORER  

Meny for gavekort til juleafslutning 

Kvickly for gode priser på vin. 

Dragsholm Sparekasse –  

Og  vi vil gerne her og igen takke Bilcentret Peer Glad for den flotte opbakning til klubben i form af 

kassebil til ture ud af huset.  

      
 

Søren Schultz  

Formand Kalundborg Senior-golf.  

MARTS 2020 

 


