
Formandens beretning for 2016  

i Seniorgolfklubben 

Det er altid med forventning og glæde vi ser frem til en ny sæson med masser af hygge og 

god golf sammen med dejlige mennesker 

Vi kan igen se tilbage på en god golfsæson. Vejret har vist sig fra sin pæne side hver gang vi 

har spillet. Dog var banen ikke klar, da vi startede. Det var især greens, der var problemer 

med. Det var først i maj vi kunne spille på den store bane og vi måtte vente til den 25 maj 

med at tage alle huller i brug. Vi håber og tror det ikke sker igen 

Vi har fået en del nye medlemmer, men de har ikke kunnet opveje dem der er holdt, så vi er 

nu 144 imod 155 sidste år. Det positive er at vi kan optage alle der ønsker at være med i 

fællesskabet 

Vi startede som sædvane med et foredrag i klubhuset hvor vi også gennemgik årets 

program. 

Foredragsholderen var i år  Almaz Mengesha. Hun er 41 år og  indehaver af rekorden som 

Danmarks første dobbelt ben amputerede kvinde, der har gennemført en triatlon, Under 

foredraget fortalte hun om sin barndom i et af verdens fattigste lande i Afrika. En stor 

oplevelse at høre hende fortælle om alt det, hun har været udsat for .  

Vi har spillet 13 almindelige golfrunder, og 7af de 13 gange har været med spisning. 

Deltagerantallet har ligget fra 51-94pr. gang og i gennemsnit omkring de 80  

Vi har spillet 3 venskabs matcher. 2 ude og 1 hjemme. Vi skulle have haft 4 men golf An der 

Schlei meldte afbud på grund af for få tilmeldinger. 

 Vi spiller altid om hvilken klub der i gennemsnit af de 10 bedste scorer opnår flest point og 

vinder årets match. Vi tabte igen i år til Gyttegård hvor vi spiller om en 1 pokal. Vi tabte 

også til Toftlund, men vandt over Sønderborg. Det er altid hyggeligt at spille de matcher og 

det giver en god kontakt til andre klubber 

Deltagerantallet til disse matcher har været meget forskellige. Der deltog 28 i Toftlund,- 33 

mod Gyttegaard,-, - og 57 i Haderslev mod Sønderborg. Alle matcher er spillet i fint vejr.  

Den 1-3 juni var 41 seniorer på en todages tur til Gut Apeldor . Deltagerne havde en meget 

fin tur med gode baner og fantastisk fint vejr.  Vi vil gentage turen dertil igen i 2017 

Vores traditionelle efterårs tur gik i år til Fjordgården i Ringkøbing i dagene 5-7/9, her 

deltog 40 spillere. Turen var meget vellykket og vejret var også her med os begge dage. 



. 

Vi har deltaget i et arbejdsseminar hvor alle klubber i klubber var inviteret. Et Seminar hvor 

golfklubbens fremtid blev diskuteret og der kom mange gode ideer til golfklubbens 

bestyrelse, som de kan arbejde videre med.  Efterfølgende har vi været til et opfølgende 

møde hvor bestyrelsen havde indbudt 2 repræsentanter fra hver klub i klubben, Alle 

klubber i klubben er efterfølgende blevet pålagt at kræve tilmelding 4 dage før til deres 

matcher. For seniorklubben gælder det at vi skal melde til senest lørdag kl.18,00.       

Der blev også som tidligere opfordret til at holde vores bane i fin stand bl.a. ved at rette 

nedslagsmærker op. Rive i sandbunkerne, hvis det er tiltrængt, samt deltage i forskellige 

opgaver som der inviteres til, så som banens dag mm. Dette er for at vi i klubben kan holde 

kontingentet på et rimeligt niveau. Der blev også opfordret til, at vi alle strammer lidt op på 

pli på banen, så som at lukke igennem, tage godt imod nye medlemmer, som er særlig 

aktuelt i år, da der forventes mange nye medlemmer.  

Jeg vil her gerne sige en stor tak til vores sponsorer der har bidraget med præmier og 

lignende, og opfordre alle til at handle hos vores sponsorer. Alle sponsorer er nævnt på 

vores hjemmeside. 

Tak til alle medlemmer for jeres gode humør og jeres bidrag til at gøre klubben til et dejligt 

sted at være, 

Særlig tak til Inge for at du vil spille til vore sange. 

Også en særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde og veludført arbejde, det har været 

en fornøjelse at arbejde sammen med jer.  

På bestyrelsens vegne 

Erik Schmidt 

 

 


