
Bestyrelsens beretning for seniorgolfklubben 2019 

Vi kan se tilbage på en golfsæson hvor vejret har været godt til alle vore spilledage, 

både i Haderslev og på vore ture. 

Vores bane har været super at spille på hele sommeren og en stor tak til 

greenkeeperne for det. 

Vi er nu 141 medlemmer det er en fremgang på 6, det er mange år siden vi har gået 

frem - alderen er fra 60- 87 

Vi har haft 7 udmeldinger og 2 døde (Birthe Hartmann og Flemming Lysemose) siden 

sidste generalforsamling 

Så vi har i år budt 15 nye medlemmer velkommen, der er vi meget glade for, og vi 

håber i har fundet jer godt tilrette i vores klub. 

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder hvoraf der er referat fra de 5. 

Vi har i år fået lov til at igen bruge 2 ekstra spilledage til vore venskabsmatcher og 

det er vi meget taknemlig for og håber det kan fortsætte. 

Club No One kunne heller ikke i år bruges til venskabs matcher, det havde dog ikke 

den store betydning for os i år, da vi havde hjemmekamp, men vi håber meget at de 

berørte klubber kommer på andre tanker og at vi igen kan bruge kortet til 

venskabsmatcher. 

Vi startede sæsonen som vi plejer med et foredrag. Det var d. 27 marts og 

foredraget hed det gode seniorliv med og uden golf og det var Else Iseling der kom 

med gode ideer og oplysninger om hvordan vi kan holde os unge og friske. 

Foredraget handlede en del om sex og det er jo en vigtig ting i et godt liv. Ca. 50 

deltog 

Der har i år været spillet på P&P banen på alle spilledage og det er vi glade for og har 

på fornemmelse af at de der har spillet der, har haft det hyggeligt, vi håber også i 

fremtiden, at dem der ikke kan holde ud at gå 18 huller, vil spille der og deltage i 

klubbens sociale liv. 

Vi har spillet 13 alm. runder på egen bane og tilmeldte deltagertallet har været 

forskelligt men ca. 78 i gen. 

Vi startede d. 10/4 med 83 deltagere og hvor vi havde forskellige sponsorer 

24/4 94 tilmeldte og Mark Gates som sponsor. 

8/4 73 tilm. Seniorklubben sponsor 

22/5 91 tilm. Fjord Frandsen som NY sponsor 

8/6 70 tilm. Fuglsang sponsor 



19/6 81 ”     Bank Nordik   ” 

3/7 82 ”   Life style som NY “ 

17/7 72 ” medl. Præmier 

31/7 67 ”     Seniorklub ” 

14/8 66 ”        ”                ” 

28/8 87 ”      Kent Storkøkken    ” 

11/9 70   ”      Sundt vand    ” 

25/9 ?     ” Seniorklubben og Kim Kock ”                                                              

En stor tak til alle sponsorer.  

Vi har haft to 2 dages ture 
1 Til Gut Apeldør hvor 44 tilfredse spillere hyggede sig. Denne tur blev udsolgt i 
rekord fart i år og der var nogle der håbede på afbud, det skete bare ikke. 
Den 2. tur gik til Skanderborg hvor 49 deltog og havde nogle gode oplevelser på 
Hammel og Skanderborg golfbane, samt god mad og hygge på Skanderborghus. - 
Her var der ingen venteliste. 
Næste års forårstur er planlagt til at gå til Timmendorfer strand fra d. 25-27 maj, 
nærmere info følger 
Af venskabs matcher 
 havde vi 2 i år og begge på hjemmebane Den første mod Toftlund hvor vi var 51 (20 
fra Toftlund og 36 herfra).  Vi vandt matchen 
Den anden var mod Gyttegård og her var vi 56 (23 fra Gyttegård og 33 herfra). Her 
vandt vi pokalen 
 
Vi  skulle have været på to ude baner. Den første til An Der Schlei, her var der kun 8 
tilmeldte herfra, så den blev aflyst den anden skulle have været i Sønderborg den 
var planlagt til den 16/9 efter nogen diskussion med Sønderborg om vi skulle have 
madpakke med eller lidt dyr spise udefra, vi blev enige om en rimelig pris for maden, 
men da de så bad om at få en forhånds til gengivelse af hvor mange vi kom over en 
måned før, spurgte jeg om hvordan de så på os som venskabsklub, og dertil svarede 
de at de gerne ville stoppe med os da de ikke magtede det. Ærgerligt men det må vi 
jo acceptere og så jo prøve at finde nogle andre at lave venskabsmatch med, hvis 
klubben ønsker det. 
 
Vi havde i år taget initiativ til at lave en Short Game konkurrence i lighed med den 
der var i golfklubben som blev aflyst, vi ville præmiere de 3 bedste, men vi har ingen 
scorekort fået ind. 
 
Til slut en stor tak til sekretariatet i golfklubben for hjælpsomhed i årets løb.  
Tak til Kim og hans stab for den gode mad de har serveret for os 
Stor tak til alle medlemmer for jeres deltagelse og altid gode humør. 



Tak til bestyrelsen for et supper samarbejde og veludført arbejde, det har været en 
fornøjelse at have været med. 
På bestyrelsens vegne Erik Schmidt 
 
 


