Senior Section
BERETNING TIL GENERALFORSAMLING I SENIOR SECTION,
ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2019

Medlemstal
Vi har fået 15 nye medlemmer i år. Det er vi glade for. Det er da ret godt gået. Vi er
nu 132 medlemmer inkl. 1 æresmedlem. Sidste år var vi 128 medlemmer inkl. 2
æresmedlemmer, så også en del har forladt os. Men ingen har fortalt mig, at det var i
utilfredshed! Der kan være mange årsager til, at medlemmer forlader os, idet vi med
den alder vi har, let bliver lidt skrøbelige – eller mister pusten helt, men det er
vilkårene i vores aldersgruppe!
Golfbanen
Da vi indledte sæsonen blev starttidspunktet ofte udsat på grund af rim på banen. Fra
næste sæson starter vi i april måned en halv time senere og kan dermed undgå eller
reducere den ulempe.
Men hvor har vi dog været heldige med vores bane! Aldrig har den stået flottere!
Jeg tror, at der er almindelig enighed om, at det smukke resultat i stort omfang kan
tilskrives indsatsen fra vores nye chefgreenkeeper Kim Johnsen, som Horsens
Golfklub valgte at ansætte til afløsning af HedeDanmark.
Rigtig mange roser til Kim og hans team.
Hvor længe var Adam i Paradis?
Tidligt her i efteråret startede for alvor det våde vejr. I sidste uge sågar med
banelukning, og længe har det ikke været tilladt at køre rundt på banen med andet end
trolleys.
Hvad har vi så nået i år?
Vi indledte året med kaffemødet den 27. marts, hvor der var 80 tilmeldte.
Vi har haft 21 turneringer hjemme, hvoraf 3 var med deltagelse fra
venskabsklubberne fra Stensballe, Juelsminde og Hedensted. Til vore egne
turneringer har vi i snit været ca. 70, og et par gange rundede vi dog 90 deltagere.
Vi har været på besøg både i Golfklub Himmelbjerget og i Skanderborg.

Jeg vil undlade at ribbe op i de opnåede resultater på udebane, men blot opfordre til
større deltagelse, så vi rent statistisk vil have større chancer for – så at sige - at få
”pokalen” med hjem igen.
Det blev også til golfture til Sønderjylland og Vestjylland. Begge meget særdeles
vellykkede ture – den ene nok lidt våd.
En kæmpestor tak til vores turledere Henry Frisk og Preben Rasmussen. De har lagt
en kæmpeindsats i hele planlægningen, overholdelse af økonomien og afviklingen af
turneringer såvel som det selskabelige samvær.
Vi har fulgt turneringsplanen, og tilbage har vi nu kun vores juleturnering den 13.
november. Det plejer at være særdeles hyggeligt! Julemanden kommer også!
Sponsorer
Det er vanskeligt at fastholde sponsorer til vores turneringer. Til trods for, at aftalerne
var på plads for året, valgte 3 af vores sponsorer at stoppe. Det er jo træls, men lad os
glæde os over dem, vi har, og huske at handle hos vores sponsorer, så de synes, at de
får noget for deres sponsorat.
Sponsor firmanavne fremgår af opslagstavlen nedenunder.
Vores samvær
Det har været en fornøjelse at deltage i golfspillet i år.
Banen har været særdeles fin og humøret har været højt, og det har naturligvis
medvirket til et dejligt samvær. Jeg kan ikke understrege nok, at det i sidste ende
skyldes de mange dejlige mennesker, der har deltaget – nemlig jer!
En særlig tak skal dog lyde til vores turneringsledere. De har i høj grad været med til
at skabe forudsætningerne for, at vi kunnet hygge os. Det er ligesom med et isbjerg –
I ved, at man kun ser en lille del af isbjerget! Her oplever vi kun det synlige resultat –
vi ser ikke den store indsats, turneringslederne har ydet, uden at vi har mærket noget
til det. Resultatet af deres indsats har været helt i top. Tusind tak for det!
Vintergolf
Husk, at vi fra og med næste onsdag går over til at spille vintergolf på par-3 banen
efter samme principper, som de tidligere år, hvor vi selv udskriver vores scorekort og
lægger dem på bordet i forhallen. Her kan en af deltagerne sætte holdene, hvorefter vi
slår ud kl. 9.30. Efter golfspillet, motionen og den friske luft, kan de, der har lyst til
det, jo slutte af med en kop varm kaffe eller lignende. Det er helt uforpligtende og
uden præmier.

De, som vælger at spille på den store bane, så længe den er åben – hvis den er åben! skal derimod booke tid i Golfbox, da Senior Section alene får par-3 banen lukket.
Hjemmeside m.m.
Hvis man er i tvivl om noget vedrørende Senior Section, så tjek ind på vores
hjemmeside SeniorSection.dk. Her kan man stort set se alt, herunder også noget om
vintergolf.
En stor tak til dig, Ernst, for det kæmpe arbejde du udfører som webmaster, og fordi
du altid beredvilligt hjælper, når vi har behov.
Bestyrelsen
Det gode samarbejde i bestyrelsen er fortsat - og jeg vil gerne takke for den store og
uegennyttige arbejdsindsats, bestyrelsens medlemmer har lagt for dagen.
Uanset det gode samarbejde, så har tre bestyrelsesmedlemmer dog valgt at sige tak
for denne gang. Det er jeg ked af. På den anden side, så forlader de bestyrelsen på et
tidspunkt, hvor klubben er i god gænge.
Det er turneringsleder Svend Mikkelsen og kasserer Oda Petersen, der begge har
været på posten i 4 år samt sekretær Annette Kristensen, der har varetaget opgaven de
seneste to år.
Tusind tak for jeres indsats både i det forløbne år, men også den tid, der ligger før
min formandstid. Jeg har oplevet det som en helhjertet indsats.
Samarbejde i øvrigt
Vi husker lige vores sponsorer, der er med til at gøre det lidt mere festligt at deltage i
turneringerne. På tæt hold vil jeg dog fremhæve og takke for det gode samarbejde
med Proshoppen/Graham og Amalielund/Henrik og Pernille. Det har vi alle nydt!
En særlig tak til kontoret ved Susanne, som i hele året har været en stor hjælp til
gennemførelse af turneringer. Altid imødekommende! Altid behjælpelig! Tusind tak
for en gennemført og helhjertet indsats.
Povl Thomsen, 23. oktober 2019

