
Senior Section 

Generalforsamling, den 24. oktober 2022 

Formandens beretning: 

Så er vi nået til afslutningen på golfsæsonen 2022 – i hvert fald i Senior Section regi.  

Formålsparagraffen for Sektion Section er iflg. vedtægterne at give medlemmerne 

mulighed for at dyrke golf under hyggelige og afslappede former, og samtidig få lejlighed 

til at møde et større udsnit af medlemmer.  

Det sociale samvær medlemmerne imellem er vigtigt, og skal være en væsentlig drivkraft 

i aktiviteterne. Det synes jeg, vi har levet godt op til i år. 

I modsætning til de foregående år, slap vi for generende Corona restriktioner i år. Vi 

måtte mødes og spille uden forsamlingsforbud, og startede sæsonen den 4. april, hvor vi 

til gengæld blev mødt af regn og rusk i en sådan grad, at rigtig mange meldte afbud og 

kun de allermest standhaftige bevægede sig ud på græs – for dog at vende tilbage til 

klubhuset efter bare 6, 9 eller måske 13 huller. Totalt gennemblødte. Det gjorde, at vi 

måtte suspendere resultatlisten, og i stedet præmiere alle, som negligerede regnen, med 

en flaske af vores præmievin. Fuldt fortjent. 

Bortset fra premieredagen har sæsonen ellers kun budt på en enkelt aflysning p.g.a.  

vejret, samt en dag med kun 3 modige fremmødte. Men generelt har det været godt 

golfvejr hver mandag, måske bortset fra disse enkelte dage, men det kan vist ikke undgås 

i Danmark. Så altså en flot sæson. 

Vi har mødtes 27 mandage siden den regnfulde sæsonstart, og heraf har vi spillet 

Mexican Scramble 7 gange efterfulgt af fællesspisning. Fremmødet har været fint med et 

gennemsnitligt deltagerantal på godt 70 og godt 1800 i alt i løbet af året. Stort set 

uændret i forhold til foregående år, på trods af, at vi i år har konstateret et mindre fald i 

medlemstallet.  

Vi prøvede som noget nyt i år at spille nogle runder på forsøgsbasis med alternative 

spilleformer, som f.eks. Hallington, Kasino eller Norsk Stableford. I hvilken udstrækning 

dette skal gentages til næste år, vil bestyrelsen beslutte, når vi har hørt jeres 

kommentarer og ønsker, som I meget gerne må komme med her i forlængelse af 

beretningen. 

Sommerudflugt: 

Årets sommerudflugt gik i år til Odder Golf Klub, hvor 49 medlemmer deltog. Dejligt at få 

lejlighed til at spille på en fremmed bane, som vi ikke sædvanligvis spiller. Turneringen 

blev vundet af Verner Pedersen med 40 points, og for damernes vedkommende var 

bedste spiller Hanne Kaas Christensen med 39 points. Tak til Niels og Lars for at arrangere 

sommerudflugten. 



 

Venskabsturneringer i 2022: 

Vi har i år spillet 2 venskabsturneringer. På udebane mod Kellers Park, hvor vi stillede 

med 33 spillere, men desværre måtte aflevere pokalen, som vi sidste år vandt i Vejle, til 

Fjordolderne fra Kellers Park, som nu opbevarer pokalen til næste år. 

Den anden venskabsturnering var på hjemmebane mod Jelling Golfklub. Her spillede vi 

Sletten-Parken, og var næsten fuldtallige med 35 spillere, som formåede at genvinde 

pokalen. 

Vi har tidligere tillige haft gensidigt venskabsmatchsamarbejde med Hedensted Golfklub. 

Et samarbejde, som Hedensted opsagde under Corona-tiden, og som de meldte definitivt 

fra i år. Da deltagerinteressen fra Senior Sections medlemmers side har været faldende 

de seneste år, hvor vi ikke – ej heller i år – har kunnet stille med fuldt hold på 36 spillere, 

besluttede bestyrelsen ikke i 2022 at søge en erstatning for samarbejdet med Hedensted 

Golfklub. 

Interessen fra medlemmernes side har dog i år været større end året før – henholdsvis 33 

og 35 deltagere i år mod 30 og 30 sidste år. Vi holder derfor øje med interessen i den 

kommende sæson, hvor vi forventer fortsat at spille venskabsturneringen mod Kellers 

Park (hjemmebane) og Jelling Golfklub (udebane). 

Parturnering: 

Parturneringerne er blevet afholdt én gang om måneden, i alt 7 gange, som Greensome 

med den sædvanlige efterfølgende fælles frokost samt uddeling af præmier. Der har 

generelt været pænt fremmøde med omkring 18-20 par hver gang. 

Hulspil: 

Der har i 2022 ikke været afholdt hulspilsturnering.  

Udlandstur: 

Igen i 2022 har der været arrangeret en tur på 1 uge med golf på Porto Santo. Det er en 

tur, som ikke er et decideret Senior Section arrangement, men en tilbagevendende 

begivenhed, som igen i år blev arrangeret af Niels Ølholm og Aase Fink, alene for 

medlemmer af Senior Section. Tak til jer begge for den store indsats, som vi ved, et 

sådant arrangement kræver. 

GolfBox: 

Vi har nu brugt GolfBox til tilmelding og resultatopgørelse med registrering af handicap i 

nu et par år. I bestyrelsen vurderer vi, at alle nu er helt fortrolige med de nye procedurer, 

og glade for mulighederne for selv at vælge spilletidspunkt og baneforløb. Vi har i øvrigt 

stor hjælp fra Marlene og Bo i Sekretariatet, som sørger for alt det praktiske. Tak for det. 



Vi har i bestyrelsen kort vurderet mulighederne for at udnytte GolfBox endnu mere, og vil 

drøfte, om vi til næste år skal åbne op for frivilligt at benytte mulighederne i GolfBox til at 

foretage indberetning af scores via mobiltelefon. Jeg gentager, at tanken kun går på 

frivillighed. Selve scorekortet forsvinder ikke. Det vil vi som sagt drøfte, og vende tilbage 

med yderligere omkring, hvis bestyrelsen finder det aktuelt at prøve – på frivillig basis. 

Nu, hvor vi er lidt inde på eventuelle tanker for den kommende sæson, skal det også lige 

nævnes, at mange har efterlyst vores sædvanlige medlemsliste, som lovgivningen ikke 

længere tillader p.g.a. Persondataloven. Vi overvejer i stedet muligheden for at oprette 

en lukket Facebook gruppe, som hver enkelt kan tilmelde sig efter eget ønske. Da den 

ikke vil være åben for andre end de medlemmer, som har valgt at deltage, kan en sådan 

løsning være et delvist alternativ til vores gamle liste. Men mere om det i 2023, hvis 

bestyrelsen finder det tilstrækkelig attraktivt. 

Afslutning: 

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer for en god sæson, hvor I har medvirket godt til 

at opfylde målene i vores formålsparagraf om at sikre et godt socialt samvær, når vi 

mødes her i klubben.  

Banerne har stået flot, vejrmæssig har det været en optimal sæson, og når vi så samtidig 

har været i godt selskab, kan vi næsten ikke forlange mere.  

Ind i mellem kunne vi hver især måske ønske også lidt bedre golfslag og flere point, men 

det kan vi i senior Section ikke rigtig hjælpe med. Men det kommer selvfølgelig i næste 

sæson, hvor vi starter med Mexican Scramble mandag, den 3. april 2023.       

 

En stor TAK skal lyde til hele greenkeeperstaben for jeres arbejde med at gøre banen flot 

og spilbar.  

Også en kæmpe tak til sekretariatet – Bo og Marlene – for den kolossale hjælp, som vi 

har fået gennem hele sæsonen.  

Også en stor tak til Camilla og hele personalet i Den Lille Kok for at servicere os med både 

vådt og tørt her i jeres første år i Vejle Golf Club. Vi glæder os til at se jer igen i 2023. 

Selvfølgelig skal mandskabet i Baneservice også takkes, ligesom vores repræsentant i 

baneudvalget Erik Brok.  

Den sidste store TAK skal fra min side lyde for samarbejdet og arbejdsindsatsen i 2022 til 

kollegerne i bestyrelsen: Jens Uth, Kirsten Thornild, Niels Ølholm og Lene Tornøe Poulsen 

samt til suppleanten i bestyrelsen Lars Rossen. 

På gensyn i 2023. 

Kjeld Egebo 

24. oktober 2022 


