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Referat fra Generalforsamling i Grenaa Golfklub 
 
Mandag den 22. november 2021 kl. 19.00 i klubhuset 

 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, og godkendelse af samme 
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af medlemskontingent/indmeldelsesgebyr 
5. Forslag fra bestyrelsen 
 Bestyrelsen foreslår Benny Juel Pedersen som nyt medlem af bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.: 
 
Bestyrelsen: 
  
På valg er:      Gert Jørgensen  (modtager genvalg) 
  Ove Lund           (modtager genvalg) 
  Anthony Bjerregaard  (modtager genvalg) 
 
Suppleanter 
 
Bestyrelsen foreslår : 
  Benedikte Ellehauge og  
  Torben Bach Sørensen  
 
8. Valg af revisorer og 1 suppleant: 
 
Revisorer: 
 
På valg er:       Gunner Sørensen  (modtager genvalg) 
  Mogens Adamsen (modtager genvalg) 
 
Revisorsuppleanter: 
 
På valg er: Aase Madsen  (modtager genvalg) 
 
9. Eventuelt 
 
Forslag fra medlemmerne skal - for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling - være 
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år fremlægges til afhentning i klubhuset 8 
dage før den ordinære generalforsamling. 
 
 
ad. 1 
Bestyrelsen foreslårClaus Lynge - enstemmigt valgt. 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
 
ad. 2 
Beretning ved formand Anthony Bjerregaard : 
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Anthony indledte sin beretning med at takke alle de frivillige som samlet er med til at holde gang i 
GGK og som gennem deres engagement og store arbejdsindsats er med til at gøre GGK til en 
dejlig klub at være medlem i. 
 

Dernæst blev der sendt en tak til alle ansatte greenkeepere, kontoret og Arild, sidst men ikke 
mindst alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ny organisator af frivilligt arbejde. Tak til Kristen og velkommen til Erik Vedelsbo 

 

Året der gik:  

Rekordernes år: Nye Banerekorder Trine og Kim, Bo Sørensen. Hole in One. 8 stk. 

Jeg vil tillade mig at nævne de to store C’er Corona og Caféen. 

 

Efterår 2020 introduktion til TeeBox. Tak til alle instruktører. 

 

Året der gik: 

 

Januar 2021: 

Der udarbejdes en nøgleplan således at vi får styr på hvem, der har adgang til hvad. Klubben har 
fået sin egen Shop. Probox 24 er klar til at blive implementeret i efteråret. 

 

Februar 2021 

Arbejdet med nye EL-skabe skrider planmæssigt, og de medlemmer der ønsker et EL-skab kan 
allerede nu henvende sig til Irene på kontoret og reservere et nyt skab. Der laves16 nye under- og 
overskabe. Kun overskabe tilbage. 

 

Marts 2021 

Fremadrettet vil alle nye medlemmer skulle tilsluttes via betalingsservice, og vi opfordrer 
nuværende medlemmer om at tilslutte sig betalingsservice. Ovenstående vil lette det 
administrative arbejde i klubbens sekretariat. For medlemmer der ikke ønsker at bruge 
betalingsservice, vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr.  

 

Samarbejde med Randers Fjord om træning af nybegyndere. Vi har lejet Arild ud, og det er også 
en gevinst for klubben. Aftalen er forlænget også i 2022.  

Arbejder på etablering af shelters på banen KN og AB. Vi kan få Fibernet til klubben.  

 

April 2021 

Eventuelt: Vi har annonceret i de kommende golfblade. Alle klubbens medlemmer kan fra den 12. 
maj trække 2 spande bolde pr. dag i 2021. Der etableres udlejningssæt til gæster.  
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Maj 2021 

Hullerne i vejen er blevet repareret og der er etableret ”Bump” af hensyn til hastigheden.  

 

Juni 2021 Fugle på Golfbanen: Bjarne Boye og hans fugle Co. 

I øvrigt kan det allerede nu konstateres, at de fleste af de 50 fuglekasser, vi satte op i foråret 
allerede, har været beboet.  

 

Resultater fra 70 golfbaner juni flest ynglefugle 1 Grenaa 42 2 Myrtue.  

August 141 golfbaner 1 Nivå 111 2 Grenaa 81. Ynglefugle 96 golfbaner 1 Grenaa 46 Myrtue og 
Marbæk 41. 

Vi har udfordringer med klubhuset. Det drejer sig om gulvet i klublokalet, og udskiftninger af lamper 
i køkken og bagrum. Klubben har fået tre nye VIP-sponsorer. Nybolig hul 15, Andersens 
Maskinfabrik hul 14 og Scandinavian Surgery hul 13. 

Den gamle boldautomat er repareret, og fungerer efter omstændighederne nogenlunde. 
Klubmesterskaber afviklet. Klubmestre Trine Bengtsen og Kim Nielsen. 

September 2021 

Dagfinn bliver ”Kims højre hånd” i Kims sygdomsperiode, men Kim deltager stadig i B-møderne. 
Boldskuret skal males Dagfinn organiserer arbejdet. Ny boldmaskine blev taget i brug Tak til 
Dagfinn og Lasse. Der kan nu trækkes bolde fra to ”skuffer” der fungerer ens. RoboGolf-møde i 
forskergruppen 14. september. Propning Frivillige. Fantastisk arbejdsindsats. 

 

Oktober 2021 

Vi kom heldigvis ”i land” med momsdonationerne, så atter stor tak til medlemmerne. Resultatet 
offentliggøres senere når vi hører fra Told og Skat. Resultatet blev 110.000  

 

Grenaa Golfklub har meldt sig ud af Mer Ǵolf pr. 31. december 2021.  

Klubben har 40-års jubilæum i år, det skal fejres, men vi har valgt at udskyde festen til maj måned 
2022, så kan vi samles både i klubhuset og på terrassen, og derved kan der deltage flere af 
klubben medlemmer. 

 

Hans Husum har meldt sig ud af både bestyrelse og klub. 

 

 
Jørgen Katholm bemærker, at der mangler referat  fra regionsgolf i udvalgsberetningerne. 
Det tages til efterretning af udvalget. 
 
ad. 3 
Fremlæggelse af regnskab  ved kasserer Ove Lund. 
Forslag til kontingent vedtages. 
Regnskabet godkendes 
 
ad. 4  
Budget fremlægges af Ove Lund 
Budget vedtages. 
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ad. 5 Gemmes til valg af bestyrelse. 
 
En kort snak om medlemsnedgangen på 4 personer.  
OL specificerer at der er budgetteret med større udgifter til medlemsrekruttering.  
Gert Jørgensen gør rede for planer om medlemsrekruttering med hjælp fra DGU. 
Udmeldelse af Mer’ Golf nævnes. 
Der spørges ind til økonomien i robotplæneklipperne. 
Diskussion om nye green-fee takster - det overlades til bestyrelsen at fastsætte takster. 
 
 
 
ad. 6  
 
Else Vadsholm foreslår at vi kan få ubegrænset  bolde pr. dag 
 
Bestyrelsens forslag:  
3 spande pr. dag 
Mulighed  for tilkøb 5 spande pr.dag i hele sæsonen Pris kr. 300,- 
Tilkøb  af ekstra spande 
10 + 2 spande pris 200,- 
20 + 6 spande pris 400,- 
 
Der foretages afstemning ved håndsoprækning . 
Bestyrelsens forslag vedtages med stort flertal 
 
ad. 7 
 
Bestyrelsesmedlemmer : 
 
Anthony Bjerregaard vælges ind i stedet for Hans Husum og er derfor på valg om et  
1 år. 
 
Bestyrelsen har foreslået Benny Juel Pedersen og Mikkel Bennetzen som nye bestyrelsen 
Begge vælges for 2 år 
 
Gert Jørgensen og Ove Lund genvælges 
 
Suppleanter : 
 
Benedikte Ellehauge og Torben Bach Sørensen genvælges 
 
 
ad. 8  
 
Revisorer : 
 
Mogens Adamsen og Gunner sørensen genvælges 
 
Revisorsuppleant : 
 
Aase Madsen genvælges 
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ad. 9 
 
Fugle på golfbanen - Bjarne Boye takkes for  sit store arbejde med optælling af fugle på golfbanen. 
 
Indlæg om rekruttering af nye medlemmer. 
Gert Jørgensen begrunder  proceduren omkring nybegyndere.  
 
Indlæg fra Ole Frandsen: Caféen : Café/ Restaurant - Problemet med at opnå en rimelig indtægt. 
 
Erik Vedel : Indlæg om frivilligt arbejde, med opfordring til at bidrage med en indsats. 
 
Claus Lynge takker for god ro og orden. 
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Beretninger fra udvalgene : 
 

Baneudvalget 
 
Baneudvalget tilrettelægger årets arbejdsopgaver i samarbejde med chefgreenkeeperen, 
som  derefter har ansvaret for, at arbejdet udføres af ham og hans medhjælpere.  
Det er udvalgets vigtigste opgave at planlægge en optimal udnyttelse af de midler, der er afsat i 
klubbens budget.  
 
Første prioritet er nødvendig klipning og pleje af bane og anlæg. Desuden et kontinuerligt arbejde 
med at forbedre oplevelsen ved at spille golf i Grenaa Golfklub.  
 
I 2021 har vi arbejdet med følgende projekter:  

• 10 bunkers er renoveret med stenmel, nyt sand, kanter hævet og renoveret med rullegræs. 

• 8 bunkers lukket med rullegræs eller sået til med græs. 

• nyt sand i alle greenbunkers. 

• Teestedet på hul 16 fjernet og sået til med græs. 

• Sti etableret på hul 3. 

• Boldskuret renoveret og opsat med ny boldmaskine. 

I Baneudvalget og på vegne af banepersonalet håber vi på jeres forståelse og tålmodighed, hvis I 
undervejs på jeres runde møder banepersonalet, som er i gang med at gøre banen endnu bedre. 
  
Både Baneudvalget, greenkeeperne og Bestyrelsen sætter stor pris på jeres gode ideer, ris eller 
ros, så vi kan få en god dialog med det formål at gøre vores bane endnu mere attraktiv. Allerhelst 
skriftligt, så vi ligesom jer også kan koncentrere os om have en god dagens golfrunde.  

 
 
 

Turnerings- og Handicapudvalget 
  
Turneringsudvalget havde corona at kæmpe imod det første halvår af 2021, men 

åbningsturneringen blev afviklet den 25 april med Djurslands Bank som sponsor. Fire turneringer 

mere plus et Klubmesterskab, blev det til i 2021 i alt deltog 451 medlemmer. 

Vi vil gerne takke for sponsorat fra Madsens farver  - Sparekassen  Kronjylland – 

Nybolig og Djurslands Bank. 
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Forsøget med 3 klubber Norddjurs-Ebeltoft-Grenaa turnering hver for sig efterfulgt af en finale, 

skulle gerne gentages i 2022. 

Udvalget ønsker at takke deltagerne og håber på en normalisering næste sæson. 

  

Man kan godt sige at årets Hole in-one aldrig har været bedre – tillykke til alle de dygtige og tak til 

sponsor Vin og Golf og  Torvets optik. 

  

Ang. Handicaps og beregning af dette. 

  

Vi fik jo nyt system og mange skal lige vænne sig til dette.  Det nye HCP er nu et gennemsnit af 

handicapresultaterne – ikke point. 

Det laveste handicap fremgår til enhver tid af dit scorearkiv. 

Du kan nu gå ind med dit medlemsnummer og få adgang til dit scorearkiv - eller Skriv 

GOLF.DK/HANDICAP så har du dine sidste 20 scorekort  

Hvoraf de 8 bedste er tællende. 

I næste nr. af Golf magasinet er der samlet svar på de mest stillede spørgsmål. 

Den gode skik med selv at lægge scores ind vil vi gerne holde fast i. 

Ønske om god jul og et godt 2022 golf år. 

 

 

Service- og banekontroludvalget for sæson 2021 
     

I udvalgets beretning for sidste sæson fremgik, at udvalgsmedlemmerne havde diskuteret 
udvalgets egentlige berettigelse, idet flere havde givet udtryk for, at det godt kunne opleves som at 
Service- og banekontrolfunktionen var overflødig.  
 
Efter indførelse af det digitale bookingsystem er indført, er der ikke konstateret gratister, og i og for 
sig har det kun været i de ret sjældne ”spidsbelastninger”, at hjælp til opretholdelse af den 
ønskede flow har været nødvendig. 
Udvalget spørgsmål var derfor, om ikke ressourceforbruget var for højt i forholdet til udbyttet, og 
man indstillede til klubbestyrelsen, at udvalget som en forsøgsordning gik på ”stand by” i den 
følgende sæson. 
 
Medio maj meddelte klubformanden imidlertid at bestyrelsen ønskede, at Service- og 
banekontroludvalget genoptog sit virke – ikke mindst af præventive hensyn. 
 
På opfordring fra udvalget blev opgaverne præciseret og retningslinjerne for udførelsen ført ”up to 
date”, hvilket i øvrigt nogenlunde svarede til det oprindelige, og fra 1. juni fortsatte udvalget 
dermed sin funktion. 
 
Alle udvalgsmedlemmerne har i forbindelse med evalueringen givet udtryk for, at de stort set kun 
har oplevet positive tilkendegivelser på deres runder, hvor der i øvrigt ikke har været 
nævneværdige problematiske episoder. 
 
På de meget varme sommerdage blev der enkelte gange medtaget iskolde øl og vand, hvilket var 
meget populært, og som i en vis udstrækning vil blive genoptaget i næste sæson. 
 
Muligvis vil service- og kontrolrunderne fremover blive mere koncentrerede i weekenderne, hvor 
der sædvanligvis er mest trængsel. Periodevis vil der måske også blive udført en egentlig 
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”starterfunktion”, hvor der samtidig med at påse, at spillerne er besiddelse af pitch-fork og bagskilt, 
også bliver sørget for, at tiderne er bekræftet og bliver overholdt (måske kunne det være en idé, at 
der i weekenderne er lidt længere startintervaller som et forsøg på at få et bedre flow med ”mere 
luft” og dermed forhindre uheldige ”stop/propper” ved bl.a. hul 4). 
 
Under runderne har kontrollørerne i øvrigt modtaget mange positive tilkendegivelser fra green-fee 
spillerne om banens fine standard. 
 
Henning Knudsen 
udvalgsformand 

 

 
 

 

Begynderudvalg 
 

Kære alle i begynderudvalget og alle der har hjulpet til i løbet af sæson 2021. 

 

Året startede med aflysning af Grenaa Messen i weekenden d. 12 & 13 marts. 😏 

 

Vi var heldige med at kunne gennemføre alle vores åben hus arrangementer i løbet af foråret. Vi 

havde planlagt 5 stk. som alle blev gennemført, og vi har haft 58 stk. igennem denne sæson, 

hvoraf det pt. er ca. 45 stk. der er blevet medlem af klubben. 

Det er dejligt at se der er kommet flere unge mennesker i år, så vi kan få gennemsnitsalderen lidt 

ned. 

 

Vi startede med træning hos Arild for alle vores begynder fra året før, og alle dem der først kom 

med fra Spil med dagen i august, så de kunne komme godt ind i den nye sæson inden vi havde 

det første åbenhus d. 27. marts.  

Træning med Arild startede kort efter om tirsdage, og begyndermatch startede vi med torsdag d. 

27. maj. 

Der har været mange af vores begynder med om torsdagen, gennem hele forløbet. 

De nye unge kom hurtig i gang med mentor, så dem så vi ikke så meget til. 

 

Vores afslutningsmatch blev afholdt lørdag d. 3 oktober, med efterfølgende spisning og uddeling af 

præmier til næsten alle deltager. 

 

OBS !!! Til alle de nye begynder fra sæson 2020 & 2021  

Der er gratis instruktion af TeeBox i en time med Arild, tirsdag d. 16/11 - 23/11 & 30/11 fra kl. 

10.00 - 12.00, samt søndag d. 21/11 - 28/11 & d. 5 december fra kl. 11.00 - 13.00. Husk at 

tilmelde direkte til Arild på mobil: 28740224. 

 

 

 Det blev ikke til en tur med vores begynderudvalg i år, men det må vi råde bod på næste forår, så 

vi kan få en hyggelig dag med golf og lidt god mad mm. 
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Er der nogle der ikke ønsker at være en del af begynderudvalget til næste sæson, må i meget 

gerne give besked inden d. 22. november, så vi kan finde nye emner. 

 

Skulle der være nogle af vores nye begynder, der kunne tænke sig at være med i 

begynderudvalget og give gode råd til de nye i sæson 2022, så kontakt os endeligt. 

 

En stor Tak til alle i begynderudvalget, og alle der har hjulpet til med at få tingene til at glide i 

denne sæson, uden så meget Corona som sidste år. 

 

Mange Tak for en god sæson 

Hilsen Gert Jørgensen 

 

 

 
 

Beretning Sportsudvalg 

Der har i år været hele 3 hold med i Danmarksturneringen, henholdsvis 2 hold i 

kvalifikationsrækken og 1 hold i 4. division. 

Kampene blev spillet over 3 weekender (6 runder) både på ude- og hjemmebane. 

Resultatet efter i år blev at begge kval hold forbliver i kvalrækken og ligeledes at 4. divisionsholdet 

forbliver i 4. division. 

Holdene har fået styrket sammenholdet og med nye erfaringer og læring gennem året ser jeg frem 

til 2022.  

I efteråret blev der holdt en Ryder Cup mellem holdene med efterfølgende spisning, som en god 

afslutning på sæsonen der var gået. Super god dag både sportsligt og socialt – ikke mindst på 

grund af en stor indsats fra Mads Bengtsen. 

Vi har nu 23 juniorer, hvilket er en tilgang i år. Ud af dem er der flere nye minijuniorer, hvilket er 

glædeligt og spændende for fremtiden. 

Håber fremadrettet at flere kunne tænke sig at hjælpe til med junior-arbejdet, så de kan få endnu 

mere glæde af at komme i golfklubben både socialt og udviklingsmæssigt. 

Tak til udvalgsmedlemmer, holdkaptajner og alle spillere for i år og ser frem til et spændende og 

endnu bedre 2022. 

Arild townhill 

Beretning fra sponsorudvalg 

Der er mange udfordringer i at få sponsorater til klubben. Det er en svær opgave – men det sidste 

års tid, er det lykkedes os at få flere til at blive VIP Sponsor, dvs. de tegner sig for et bestemt hul 
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for en årrække. Normalt fra 5 – 10 år. Det er meget positivt og bliver forhåbentligt mere eftertragtet 

fremover, at være hulsponsor. Der er mange fordele for sponsoren, at være det. 

Vi er stadig meget få klubmedlemmer i sponsorudvalget til at gøre det vigtige stykke arbejde for 

klubben. Men vi har heldigvis nogle få ildsjæle som gør alt hvad de kan, for at få firmaerne ind som 

sponsor. Jeg må sige, at en vis skuffelse er der, når jeg tæller 4 ildsjæle i udvalget ud af knap 600 

medlemmer!!! 

Vi er allerede godt i gang med arbejdet for at få lavet nye sponsoraftaler for det nye år. I 2022 skal 

vi gerne have flere sponsorater hjem. Derfor er vi allerede gået i gang. Det er vigtigt at være ude 

med ”snøren” allerede nu her inden nytåret. 

Jeg vil også appellere til alle klubbens medlemmer om at støtte op om vores sponsorer, med 

indkøb og gerne med en bemærkning om at firmaerne støtter golfklubben, så bliver sponsoraterne 

nemlig synlige. 

Et kraftigt opråb skal også lyde til alle udvalg. I SKAL bruge vores sponsorer, ved bl.a. indkøb af 

præmier. I kan se inde på hjemmesiden hvem der er sponsorer – der er de også ranglistet i form af 

deres sponsorat. 

I 2022 fortsætter vi med at udbyde det attraktive tilbud til VIP, Guld- og Sølvsponsorer; nemlig et x-

antal prøvemedlemskaber, som sponsor evt. kan give til sine medarbejdere.  Vi har erfaret, at det 

smitter af på klubbens liv, at virksomhedernes medarbejdere, som dyrker golf sammen herude i 

fritiden -har en rigtig god effekt af det sociale liv blandt kollegaerne, at de har den fælles interesse.   

Ud over alle de forskellige sponsorpakker som vi sælger, er der også nogle sponsorer som vælger 

at støtte klubben med naturalier i form af ydelser og gaver som klubben ellers selv skulle 

financierer. Det har en stor værdig og betydning. Der kan vi bl.a. nævne den store skærm, som 

lige er blevet hængt op i klubhuset.  

Der er også firmaer, som ikke er medlem af sponsorklubben, men som bidrager med gaver, 

præmier, udfører arbejde og giver rabatter, som er guld værd for klubben. 

Trods corona har vi i år har haft 4 sponsormatche. Djurslands Bank, Flügger, Sparekassen 

Kronjylland og Nybolig. Sponsorerne deltager med præmier og opnår derved en rigtig god 

eksponering af virksomheden. Samtidigt med det, bliver de også synliggjort i vores nyhedsbrev, 

hvor de også dér har mulighed for at profilerer sig. Så vi vil prøve at få flere sponsormatche i det 

nye år. 

Nogle enkle sponsorer har igennem året afholdt en firmadag herude med golf, også på par 3-

Banen og derefter hygget sig herinde i caféen eller ude på terrassen. Det har vi fået meget god 

respons på. Også en stor tak til jer frivillige, som har hjulpet til med spillet ude på banen.  

Vi nåede desværre ikke af flere årsager at afholde match for de frivillige hjælpere/sponsorer ifm. 

Klubbens 40 års jubilæum. Det råder vi bod på i ´22. 

Til orientering vil jeg også nævne at reklamebudgettet hører under sponsorudvalget, mht. 

brochurer, flagene ude på banen, bannere osv. 
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Når vi får flere sponsorer ind - giver det også mulighed for flere events og tiltag i klubben. Klubben 

får også bedre økonomisk mulighed for at gøre en ekstra indsats for junior – og elitespillere, 

greenfee spillere, klubbens egne medlemmer, udvikle og udbygge banen og spilleforholdene. 

Under sponsorudvalget hører også vores fundraisings team. De forsøger sig med at søge midler til 

forskellige formål i klubben. Der vil jeg også sige en stor tak til dig Anthony Bjerregaard for det 

arbejde, som du gør for klubben. 

Ikke mindst vil jeg også sige en kæmpestor tak til mine nu 3 udvalgsmedlemmer for jeres store 

stykke arbejde i det forgangne år.  Jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år. 

 

På Sponsorudvalget vegne: Irene Albrechtsen, Formand 

Arild Townhill 

Tirsdagsdamerne: 

 

Tirsdagsudvalget vil gerne sige tusind tak for en dejlig sæson, som næsten forløb normalt. Der har 

været fin tilslutning igennem hele sæsonen og der er flere damer som har valgt at spille med i 

tirsdagdame turneringen, hvilket vi sætter stor pris på. 

Vi havde opstartsturnering i april og derefter blev der spillet hver tirsdag indtil 5.  

oktober og den 10. Oktober havde vi afslutningsmatch med over 30 tilmeldte. 

 

I løbet af sæsonen har der været:  

Udflugt til Hammel (stor tilslutning) 

Match ude mod Ebeltoft  

Match ude mod Kalø 

Aflysning af match mod Norddjurs pga corona. 

 

Karina Andersen var tovholder på Pinkcup, en dag hvor I alle støttede op med tilmelding til 

turnering, køb af lodder, og aktiv deltagelse i auktionen.  

Bodil Søgaard og Kirsten Mandrup repræsenterede Grenaa i den afsluttende turnering i Sorø. Det 

gav ingen podie plads til gengæld havde de et par hyggelige dage og nød turen trods regn. 

Endnu engang tak for en dejlig sæson og husk , hvis du er damespiller i Grenaa golfklub, er du 

meget velkommen til at spille med i tirsdagsdame turneringen . 

 

På vegne af udvalget 

Gerda Madsen  

 

Onsdagsherrer 2021 

En kort bemærkning fra den afgående onsdagsherre – formand. 

Vi startede op onsdag d. 24.marts. 
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Onsdag d. 16. juni var der arrangeret match mod Norddjurs, men den blev aflyst. Det blev 

forårsafslutningen også. Det skyldes måske senfølger fra coronaen. 

Lørdag d. 2. okt. var der årsafslutning, hvor der efterfølgende blev uddelt årets priser. Disse kan 

ses på vores hjemmeside/facebook. Igen i år havde vi valgt at spille Texas scramble.  

Og igen igen i år skal der fra formanden lyde et lille suk…. I løbet af året er der vel et sted mellem 

75 og 80 forskellige der spiller med i onsdagsherrerne. Og det er rigtig fint. Det kunne være dejligt 

om der var flere der deltog i vores arrangementer. Flere gange har der været mellem 25 og 30, og 

det synes jeg ikke er ret mange. Så jeg vil gerne opfordre alle jer herrer til at deltage i vores 

arrangementer. Det er faktisk skidesjovt ☺. Jeg modtager også gerne gode ideer til hvordan vi kan 

få flere med.. 

Der skal lyde et stort tak til onsdagsherreudvalget for deres arbejde i løbet af året. Uden jer var der 

jo ikke noget onsdagsherre.  

Herfra vil jeg gerne sige tak for i år. Håber vi alle, og flere til, ses næste år. 

Mats Sommer. 

 

 

 

Torsdagsseniorerne   år 2021. 

I 2021 har vi været 97 der har spillet seniorgolf. Det er unægteligt noget færre end tidligere år, men 

også her gik der Corona i systemet. 

Som gennemsnit af spilledagene fra første spilledag og til 01-11 har der været 34 på banen. 

Største antal var 52 personer den 16. september 

Forsamlingsbegrænsningen medførte at vi først holdt åbningsturnering den 17.juni 

Corona betød også at vi kun fik spillet med venskabsklubberne en enkelt gang. Her var der 

faldende tilslutning til arrangementerne såvel fra venskabsklubberne som fra os 

Forårets turneringer blev alle aflyst. I efteråret spillede vi mod Randers Fjord og Mollerup på 

hjemmebane og ude mod Norddjurs 

Der er indført mulighed for online-tilmelding til turneringer. Betaling til turneringer sker fremover via 

bankoverførsel til en nærmere angivet konto. 

31.aug. - 02-sept. Var 21 seniorer på tur til Fyn hvor de med base på Vissenbjerg Storkro spillede 

3 baner. -  Lillebælt, Blommenslyst og Barløsegård  

Frit valg af teested såvel til venskabsmatcher og på normal torsdag blev indført I 2021. Det har 

været et ønske fra flere men kun få har benyttet sig af det. 

Udvalget har drøftet årsbetaling som mulighed for at imødegå det stigende problem med 

håndtering af mønter. Der orienteres om emnet på årsmødet 18. november. 

09-11-2021 
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Carsten Hansen 


