
 

 

SENIORKLUBBEN 

HADERSLEV GOLFKLUB 

Generalforsamling 28. september 2022  

Bestyrelsens beretning 2022 

 
Vanen tro startede vi sæsonen med lidt underholdning den 16. marts i form af ”Søskendekoret” 

fra Rodebæk ved Agerbæk, inden vi startede op med de egentlige turneringer med den første 13. 

april.  

Vi har i 2022 gennemført i alt 12 turneringer, heraf 2 holdturneringer med i sammenlagt 844 

deltagere eller gennemsnitligt godt 70 deltagere pr. turnering, hvilket er ganske flot ud fra det 

samlede antal medlemmer i Seniorklubben, som er ca. 120.  

Udover turneringerne har der været gennemført 2 venskabsmatcher – begge mod Tønder, hvor 

der i juni var 20 fra Haderslev, der tog til Tønder for at spille om den flotte pokal, som vi desværre 

måtte lade blive i Tønder, dog kun til den 14. september, hvor vi generobrede pokalen. Her deltog 

der 26 fra Tønder og vi var 42 fra Haderslev. Vi vandt med 352 p mod Tønders 337 p – opgjort ud 

fra de 10 bedste scores fra hver. 

Det var også planen at gennemføre en venskabsmatch i Haderslev mod Gyttegaard. Denne måtte 

desværre aflyses, da Gyttegaard ikke kunne skaffe tilstrækkeligt antal deltagere. Den nye 

bestyrelse må nok efterfølgende vurdere dette nærmere, herunder årsagen til ikke tilstrækkelige 

deltagere. Input modtages gerne.  

Vi fik også gennemført en tur til Gut Apeldör med 43 deltagere. En tur der hurtigt blev fuldtegnet 

og forløb ganske fortrinligt.  

Udover aflysningen af venskabsmatchen mod Gyttegaard, har vi også aflyst en ”ordinær” turnering 

den 20. juli – denne gang ikke p.g.a. regn/vand som i 2021 – nej, det var varmen, der var årsagen. 

Den pågældende turnering blev flyttet til den 7. september, idet vi havde aflyst turen til Hovborg 

Kro med golfspil i Vejen og Kaj Lykke, Bramming p.g.a. for få tilmeldte. 

Rent vejrmæssigt har vi været meget begunstiget, idet vi stort set har undgået regnvejr – i hvert 

fald indtil i dag – hvor der for øvrigt også forblev tørvejr.  

Vi har også i år været begunstiget af gode og loyale sponsorer. Til dem skal der lyde en kæmpe tak. 

De har været med til at gøre turneringerne gode, fornøjelige og interessante. Sponsorerne var i 

2022: 

• Meldgaard – renovation 

• Føtex, Haderslev 

• Davidsen, byggemarked 

• Benthe og Finn Jensen (tidl. formand for Seniorklubben og hustru) 



 

 

• Eng-Heim Care Aps – zoneterapi v/Carl Erik Engel 

• Jyske Bank 

• Golfshoppen v/Mark Gates 

• Kjær Biler – Peugeot Haderslev 

• Fjord-Frandsen Biler.  

• Den gamle Grænsekro 

Der skal også lyde en kæmpe tak til klubben for hjælpen i forbindelse med turneringerne – det 

være sig både greenkeeperne – for den flotte bane, kontoret for hjælpen med scorekort m.m. og 

restauranten for de gode serveringer. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.  

1000 tak til bestyrelsen for samarbejdet, input og oplysninger – uden jer var det ikke gået så let og 

gnidningsfrit med gennemførelse af turneringer m.m. 

Endelig skal der naturligvis også lyde en stor tak til alle medlemmerne, uden jer var det jo aldrig 

gået. I har bibragt turneringerne masser af godt humør, god positiv indstilling og i det hele taget 

været med til at Seniorklubben er et fantastisk sted at få udlevet drømmene om nogle gode og 

indholdsrige golfrunder. 

Skulle I få lyst til at fortælle om jeres oplevelser i Seniorklubben til andre (især ikke medlemmer), 

har vi fortsat plads til flere medlemmer.   

TAK FOR EN GOD SÆSON. 

På bestyrelsens vegne 

 

Lauritz Matthiesen 


