Senior Section
GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT PGA. COVID-19, MEN HER ER

FORMANDENS BERETNING 2020
TIL GENERALFORSAMLINGEN I SENIOR SECTION

Året, der er gået.
Det har været et underligt golfår.
Det startede fint nok i efteråret 2019 med generalforsamling og juleturnering.
Allerede i januar 2020 måtte vi i bestyrelsen tage afsked med Gunner Fogh, der på
grund af sygdom bad sig fritaget for kassererforpligtelsen. I stedet tiltrådte
suppleanten, Vagn Kvistgaard Toft.
Vi skulle have startet op med kaffemødet den 25. marts, men på det tidspunkt havde
Mette Fredriksen allerede lukket landet ned.
Først den 6. maj kom vi i gang, men under COVID-19 forholdsregler, hvor vi mødte
drypvis op i forhold til vores starttidspunkt – og efter afhentning af scorekort - gik
direkte til vores starthuller. Scorekortene blev afleveret i ”papkassen” til videre
indberetning af turneringsleder.
Senere på sæsonen, da vi igen kunne forsamles i restaurationen, var det med
mundbind indtil vi sad ved vores plads i teltet med højst 50 i antal.
Nå, men vi har været der! Vi har levet med det, sprittet af, holdt afstand, iført os
mundbind, når det var krævet og udvist såvel tålmodighed som tolerance og
påpasselighed.
Alt i alt et år, hvor vi har tilpasset!
Når vi ikke – indtil videre – kan afholde generalforsamling, må vi jo informere på
alternativ vis.
Vedlagt formandsberetningen er den oprindeligt udarbejdede dagsorden for den nu
udsatte generalforsamling, der skulle have være afholdt 21. oktober samt vores
reviderede årsregnskab 2020.

Medlemstal
Vi er nu 116 medlemmer i Senior Section.
Vi har igen fået et æresmedlem, nemlig Ernst Sejerø Nielsen, der modtog sin
udnævnelse efter vores forsinkede fødselsdagsturnering, der blev afholdt den 2.
september.
Vi har fået 9 nye medlemmer i år.
Desværre har en del forladt os, men set i lyset af vores individuelle aldre og måske
også i lyset af COVID-19, så har en del ikke fornyet deres medlemskab. Ingen har
nævnt noget om, at det var i utilfredshed!
Golfbanen
Det har været en fornøjelse at spille på banen, den har stået så flot. Jeg tror ikke, at
den nogensinde har stået flottere!
Stor ros til vores chefgreenkeeper Kim Johnsen og hans team!
Hvad har vi så nået i år?
Som tidligere nævnt, så kom vi sent i gang. Vi sprang over kaffemødet og et par
turneringsrunder. Et par af sponsorturneringerne blev der ikke plads til.
Vi skulle have haft 4 venskabsturneringer, men kun venskabsturneringen med
Hedensted blev gennemført. Stensballe, Juelsminde og Skanderborg meddelte os, at
turneringerne med dem ikke kunne gennemføres. Men det gør vi så næste år!
Det blev også til golfture til Sønderjylland og Fyn. Begge ture særdeles vellykkede.
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.
Da Henry Frisk har valgt at stoppe som turleder, søger vi en afløser. Det bliver nok
aldrig en ny ”Henry Frisk”. STOR tak til Henry for indsatsen – og godt gået!
Vi følger nu turneringsplanen, og tilbage har vi nu kun vores juleturnering den 11.
november. Det plejer at være særdeles hyggeligt! Julemanden kommer også!
Sponsorer
I år har vores sponsorer været:
Amalielund Mad v/Henrik og Pernille
Prochoppen v/Else og Graham Oakley
Aunsbjerg.com
John Jensen VVS

Malerfirma Michael Rosenberg
Malerfirma Unopaint
Hugo – blomster-tøj-brugskunst
Horsens Folkeblad
Vi har fastholdt vores sponsorer, men på grund af COVID-19 har ikke alle været i
funktion i år. Hugo blomster-tøj-brugskunst og Horsens Folkeblad forventes at
komme stærkt i det kommende år.
Og endelig, husk at handle hos vores sponsorer, så de synes, at de får noget for deres
sponsorat.
Sponsor firmanavne fremgår også af opslagstavlen i møderummet i stueetagen.
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 reserveret
– og der er reserveret alle onsdag indtil 1. april 021
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 Ernst, vores nye æresmedlem, for det kæmpe arbejde der bliver udført
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 gode
arbejdsindsats, bestyrelsens medlemmer har lagt for dagen.
Da vores kasserer, Gunner Fogh, bad sig fritaget for hvervet, tiltrådte vore suppleant
Vagn Kvistgaard Toft, men Vagn har ikke ønsket at fortsætte, så ny kasserer skal på
banen.
Stor tak til Vagn for indsatsen.
Da generalforsamlingen er udsat indtil videre, og at der derfor ikke har været
mulighed for at vælge nyt medlem til bestyrelsen, har bestyrelsen godkendt, at
Tonnie Søgaard tiltræder som fungerende kasserer indtil generalforsamling kan blive
afholdt.
Og vi mangler naturligvis også en suppleant til bestyrelsen.
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 v/ Else og Graham Oakley og Amalielund v/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, 21. oktober 2020

