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Formandens beretning 

Golf, motion og samvær 

På sidste års Generalforsamling talte jeg om at det ikke kun var golf spillet og motionen, men også 

det sociale som har en stor betydning for os i Senior Section.  

Det siges endda at sociale relationer hænger sammen med livskvalitet. Derfor er det godt at vi kan  

mødes her i klubben. Det glæder mig når jeg møder nye medlemmer, og jeg er stolt over at vi – 

som her i dag har aktive medlemmer som har rundet de 90 år.  

Ellers må jeg sige, at lige præcis det sociale samvær har været en udfordring i disse Corona tider. 

Blandt andet har vi måttet aflyste i alt 5 af vores planlagte fælles frokoster. 

Aflysninger 

Det startede med at vores årlige udenlandstur med 35 deltagere til  Spanien blev aflyst i marts.  Og 

det blev værre endnu, for i april blev næsten alle golfbaner i Danmark lukket på grund af 

smittefare.  

Den 6. april havde vi planlagt åbningsturnering i Senior Section – men først en måned senere den 

4. maj kunne vi afholde den første turnering med i alt 77 deltagere. Alle skulle på forhånd bestille 

starttid i GolfBox, vi kunne ikke bare møde op som vi plejede. Men spillet det blev der nu hver 

mandag. I gennemsnit var vi 80 deltagere hver gang som spillede 18 eller 9 huller. 

Næsten normale turneringer 

Først mandag den 15. juni kunne vi igen møde op som før, uden først at have reserveret tid i 

GolfBox, så den dag slog vi rekord med i alt 97 deltagere ( 53 spillede 18 huller/44 spillede 9 

huller). 

Det var stadig ikke tilladt at mødes til fællesspisning og præmieoverrækkelse, så de mange flasker 

vin måtte vi udlevere ved skranken. Men lige så snart forsamlingsforbuddet tillod det,  fik vi med 

kort varsel arrangeret en fælles frokost. Det skete Mandag den 13. juli hvor 70 deltog i frokosten 

ud af de 88 deltagere som spillede 18- og 9- hullers match.  

Herefter kunne vi fortsatte med den kendte Turneringskalender……..og alligevel ikke:  

Sommerudflugten til Skærbæk Mølle som skulle have været gennemført i juni blev udsat til den 

22. juli. En god turnering, der startede med en kæmpe regnbyge inden vi nåede ud af bilerne på p-

pladsen, men så skiftede vejret og det blev en dejlig dag med fælles morgenmad, hyggelig 

golfrunde og en god frokost. Alt sammen arrangeret af Lis Christiansen og Niels Ølholm. 

Golfklubbens 50 års jubilæumsturnering blev udsat til 7. september. Hvor vi skulle spille Norsk 

Stableford med gunstart, men det blev også aflyst – eller udsat til næste år. 

 

 



Venskabsturneringer 

Vi havde inviteret både Hedensted  og Kellers Park til Vejle i år, hvor vi skulle spille Parken/Skoven 

med gunstart. Begge blev aflyst på grund af Corona restriktioner.  

Den 5. august skulle vi have været til Jelling, men det gik meget trægt med tilmeldingerne. Om det 

skyldes de mange tidligere udsættelser som var blevet fremrykket, det ved vi ikke. Men da der 

efter 2 uger kun var 10 på deltagerlisten, så valgte vi at aflyse turneringen i år. I stedet har Jelling 

inviteret os til den 4. august næste år. 

Parturnering 

Der har været to aflysninger på grund af Corona.  ellers godt fremmøde med 36 spillere i 

gennemsnit, som én gang i måneden har spillet Greensome med efterfølgende fælles frokost og 

udlevering af præmier. 

 

Hulspils turnering 

Er gennemført med kun 12 deltagere (sidste år var vi 16), og det synes vi er for få. Det er jo en 

turnering man skal tilmelde sig, og som løber over hele sæsonen. Hvis der ikke kommer flere til 

næste år, vil vi nok sætte en grænse på 20 deltagere for at gennemføre. 

Statistik 

Vi er i alt 141 medlemmer i Senior Section. Sammenlagt er 1816 spillere mødt op de 24 mandage 

der har været til rådighed. Det giver et gennemsnit på 76 mandags spillere. Det er lidt flere end 

sidste år, hvor gennemsnittet var 64. 

Sæson 2021 

Vores største ønske er nok at slippe for Corona restriktioner. Og vi skulle gerne på den planlagte 

tur til Porto Santo den 19. marts . Det har bestyrelsen ikke nogen indflydelse på, men vi har planer 

om en ansøgning til VGC’s bestyrelse om Gunstart på de dage vi har fælles frokost.  

Desuden har vi planer om at bruge GolfBox noget mere, når vi skal tilmelde os turneringer, og som 

I ved indføres et nyt handicap system fra 1. januar 2021. Her anbefaler DGU allerede nu, at 

samtlige scores bliver indberettet i GolfBox. Mere om det, når vi starter op igen efter påske 2021. 

Tak 

Trods alle de restriktioner der har været,  synes jeg vi har haft en god sæson takket være 

tålmodigheden, opbakningen og det gode humør fra alle jer medlemmer. 

Jeg vil også gerne sende en tak til alle dem, som har været med til at udfylde rammerne: 

Greenkeeperne  

Marlene og Bo i sekretariatet som altid står klar til at hjælpe  

Alle i Gastro46 som har langet øl over disken og serveret god mad til os 

Banekontrollørerne  

Vores repræsentant i baneudvalget (Erik Brok) 

Medlemmer som tar’  9-hullers vagter mandag morgen 

Min med-bestyrelse (Jens Uth, Niels Ølholm, Arne Jensen, Kirsten Thornild og Lis Christiansen ) 

Tusind tak for samarbejdet og jeres arbejdsindsats. 

     19.10.2020/ Lis Sørensen 


